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The objectives of this research are to investigate the influence of economic
uncertainty, job characteristic-related pressure, and work-family conflict on the job stress levels of
Generation Y freelancers and to explore the moderating effects of problem-focused coping on the
relationship between economic uncertainty, job characteristic-related pressure, and work-family
conflict on the job stress levels of Generation Y freelancers. The sample consisted of 196 Generation
Y freelancers with temporary employment, and aged between 23-42. The research instrument for
data collection was a five-point rating scale, consisting of five sub-scales: an economic uncertainty
scale, a job characteristic-related pressure scale, a work-family conflict scale, a problem-focused
coping scale and a job stress scale. The statistics used in the data analysis to test this
hypothesis was hierarchical regression analysis. The major findings indicated that economic
uncertainty had a negative influence on job stress among the sample with a statistical significance
level of .01 (β= -.169, p < .01). The factor of job characteristic-related pressure had a positive
influence on job stress with a statistical significance level of .001 (β = .355, p < .001). The aspect of
work-family conflict had a positive influence on job stress with a statistical significance level of .001
(β = .330, p < .001). Problem-focused coping had a moderating effect on the relationship
between job characteristic-related pressure and job stress with a statistical significance level of .01
(β=1.283, p < .01.). However, problem-focused coping had no moderating effect on the relationship
between economic uncertainty and job stress among the sample (β = .284, p > .05) and no
moderating effect on the relationship between work-family conflict and job stress among the
sample (β=.397, p > .05).
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เศรษฐกิ จ ทั่วโลกอยู่ใน
ภาวะตกต่า แม้ประเทศไทยจะมีมาตรการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้
ดี แต่เศรษฐกิจของประเทศกลับได้รบั ผลกระทบอย่างแรง โดยธนาคารโลกประเมินว่าประเทศไทย
จะเติบโตน้อยที่สดุ ในภูมิภาคอาเซียน (BBC news ไทย, 2563) เนื่องจากการประกาศปิ ดประเทศ
หรือ ล็อกดาวน์ (lock down) ที่รฐั บาลใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึน้ ส่งผลให้
ภาคธุรกิจหยุดชะงัก การปิ ดสถานประกอบการบางแห่งทาให้แรงงานบางส่วนถูกเลิกจ้าง (เสาวณี
จันทะพงษ์ และ ทศพล ต้องหุย้ , 2563) วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ ก่อให้เกิดรู ปแบบเศรษฐกิจ
และวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (new normal) คนจานวนหนึ่งจึงต้องปรับตัวโดยหันมาทางานในลักษณะ
ไม่เต็มเวลา หรือรับจ้างเป็ นรายครัง้ โดยไม่ยดึ ติดกับสถานที่ใดที่หนึ่ง ทาให้สามารถรับงานได้อย่าง
อิสระ ซึ่งค่าตอบแทนขึน้ อยู่กบั ลักษณะงานและข้อตกลงในการจ้างงาน โดยคนที่ทางานลักษณะนี ้
เรียกว่า gig worker (พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ, 2561) หรือผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ (ประคัลภ์ ปั ณฑ
พลังกูร, 2563) อีกทัง้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ (social
media) ทาให้ผตู้ อ้ งการจ้างงานและผูร้ บั จ้างงานสามารถพบเจอและจ้างงานกันได้ง่าย การทางาน
อิสระจึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ โดยคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2030 จะมีจานวนผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
ถึงร้อยละ 30 ของวัยทางานทัง้ หมด (ประคัลภ์ ปั ณฑพลังกูร, 2563) โดยผูป้ ระกอบอาชีพอิสระถูก
จัดให้อยู่ในกลุ่มของแรงงานนอกระบบ (informal workers) (พิราภรณ์ มาลาโรจน์, ธีรวรรณ ธีระ
พงษ์ , และ เพื่ อ นใจ รัต ตากร, 2560) ซึ่งผลส ารวจของสานัก งานสถิ ติ แห่ งชาติ ในปี พ .ศ. 2562
พบว่าประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบอยู่ถึงร้อยละ 54.3 (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2562) จาก
ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบอาชีพอิสระเป็ นกลุ่มแรงงานที่มีการเติบโตขึน้ รวดเร็ว ซึ่ง
แรงงานกลุม่ นีจ้ ะเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
ลักษณะของการประกอบอาชีพอิสระที่ยืดหยุ่นเวลาในการทางานได้ (กัลยรักษ์ นัยรักษ์
เสรี, 2560) สอดคล้องกับลักษณะของคนเจเนอเรชันวาย (generation Y) ที่ตอ้ งการงานที่ทา้ ทาย
ยืดหยุ่นได้ เป็ นอิสระ และทางานได้ตามใจตนเอง เนื่องจากคนเจเนอเรชันวายให้ความสาคัญกับ
ชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว (นิ ภา วิริยะพิพัฒ น์, 2559; พัชรา โพธิ์ไพฑุรย์, มนทิรา เวช
มงคล, และ อนันต์ชัย คงจันทร์, 2559; มนัสวี ศรีนนท์, 2561; สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,
2559) ส่งผลให้คนเจเนอเรชันวายประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึน้ (พิมพ์ธัญ ญา ฆ้องเสนาะ,

2
2561) โดยภายใน 20 ปี ข้า งหน้า คนเจเนอเรชัน วายจะมี จ านวนร้อยละ 44 – 46 ของแรงงาน
ทั้งหมดของประเทศ (สถาบัน วิจัย ประชากรและสังคม, 2559) ซึ่งเมื่ อนับ ตามช่วงอายุของคน
เจเนอเรชันวายที่เกิดในปี พ.ศ. 2522 – 2541 ถือว่าคนเจเนอเรชันวายอยู่ในช่วงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นที่
เป็ นวัยแห่งการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางชีวิตที่ตอ้ งการ (พาสนา จุลรัตน์, 2548) และพร้อมรับ
สถานภาพทางสังคม พร้อมรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และพร้อมดาเนินชีวิตร่วมกับผูอ้ ่ืน (เกษร
เกษมสุข และ อุษณี ย ์ บุญบรรจบ, 2561; สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ, 2559) โดย
ภารกิจพัฒนาการสาคัญประการหนึ่งในช่วงวัยนี ้ คือ การประกอบอาชีพ (Havighurst, 1950, อ้าง
ถึ ง ใน เจษฎา อัง กาบสี , 2561; Levinson, 1987, อ้า งถึ ง ใน จุรีรัต น์ ชุ่ม อิ่ ม , 2537; Levinson,
1987, อ้างถึงใน มณี วรรณ ฉัตรอุทยั , 2542; Havighurst, 1950, อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาล,
2553) อาจเรียกได้ว่าเป็ น วัยแห่งการท างาน ซึ่งการประกอบอาชีพเป็ น เครื่องหมายที่ แสดงว่า
บุคคลเจริญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่อย่างสมบูรณ์ มีวฒ
ุ ิภาวะพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
และการประกอบอาชีพยังแสดงถึงความมั่นคงในการดาเนินชีวิตในสัง คมด้วย (พนิตา พรหมรัตน์,
2559) การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั สนใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่เป็ นคนเจเนอเรชัน
วายหรือเจนวาย เนื่องจากคนเจเนอเรชันวายกาลังจะเป็ นแรงงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ
แม้ว่าการประกอบอาชีพอิสระจะมีความเป็ นอิสระและมีลกั ษณะการทางานที่ยืดหยุ่นได้
แต่ยงั ต้องประสบกับปั ญหาความเครียดในการทางานเช่นกัน เนื่องจากผูป้ ระกอบอาชีพอิสระต้อง
แบกรับความเสี่ยงต่าง ๆ มากมายทั้งความไม่ม่ นั คงในการจ้างงาน ความไม่ แน่นอนของรายได้
การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง การไม่ได้รบั คุม้ ครองจากกฎหมายแรงงานและหลักประกัน
สุขภาพที่ไม่ครอบคลุมกับความเจ็บป่ วยที่มาจากการทางาน (ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ และคนอื่น ๆ,
2562) อีกทัง้ การแข่งขันกันเองในกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพอิสระทาให้แต่ละคนต้องทางานกันอย่าง
หนักเพื่อผลิตผลงานให้โดดเด่นและแตกต่างจากผูอ้ ่นื เนื่องจากผลงานคือเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้ถูก
จ้างงาน ดังนั้น หากผลงานไม่โดนเด่น สะดุดตาผู้จ้างงาน หรือมี การท างานที่ ผิด พลาด หรือไร้
ประสิทธิภาพ อาจทาให้โอกาสในการจ้างงานลดน้อยลง (สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล, 2559) ซึ่งอาจ
สร้างแรงกดดันให้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระจนกลายมาเป็ นความเครียดในการทางาน การวิจยั ครัง้
นี ้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
ความเครียดในการทางาน (job stress) เป็ นปั ญ หาสาคัญ ปั ญ หาหนึ่งของกลุ่มคนวัย
ท างาน โดยผลส ารวจของ AU Poll (มหาวิ ท ยาลัย อัส สัม ชัญ , 2562) พบว่ า คนวัย ท างานมี
ความเครียดในการทางานระดับสูง โดยความเครียดในการทางานเป็ นปฏิกิริยาตอบสนองของ
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ร่างกายและจิตใจ เมื่อบุคคลรับรูถ้ ึงความกดดันจากสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึง่ ความเครียดที่
เกิดขึน้ ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมของบุคคล โดยผลสารวจของกรมสุขภาพจิต
ปี พ.ศ. 2561 พบว่าความเครียดในการทางานส่งผลให้เกิดอาการนอนไม่หลับ รู ส้ ึกหงุดหงิดใจ มี
สมาธินอ้ ยลง และรูส้ กึ ไม่อยากพบเจอใคร (มติชนออนไลน์, 2561) ซึ่งจากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการทางาน พบว่า ความเครียดในการทางานของบุคคลเกิด
จากหลายปั จจัย ทัง้ ปั จจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตในการทางาน ปั จจัยส่วนบุคคลและ
ลักษณะของบุคคล และปั จจัยด้านองค์กร เช่น ลักษณะงานและระบบการทางานในองค์กร การ
วิ จัย ครั้ง นี ้ ผู้วิ จัย สนใจศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลหรื อ ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดในการท างานของ
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย โดยอยู่บนพืน้ ฐานของโมเดลหรือแบบจาลองความเครียด
ของ Robbins และ Judge (2017) ซึ่ ง ระบุ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดในการท างาน และ
ผลกระทบของความเครียดในการทางานที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมของบุคคล โดยส่วน
ของปั จจัย ที่ส่งผลหรือท าให้เกิ ดความเครียดในการท างานของบุคคลประกอบด้วยปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม (environmental factors) ปั จจัยด้านองค์กร (organizational factors) ปั จจัยส่วน
บุค คล (personal factors) ปั จ จัย ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล (individual differences) และ
ปั จจัยด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม (cultural differences)
แม้ว่า โมเดลหรือ แบบจ าลองความเครีย ดของ Robbins และ Judge (2017) จะระบุ
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่สง่ ผลต่อความเครียดในการทางานของบุคคลไว้หลายตัวแปร แต่ การ
วิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
ในเจเนอเรชันวาย โดยปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมตามโมเดลหรือแบบจาลองความเครียดของ
Robbins และ Judge (2017) ที่น่ าจะส่งผลต่อความเครียดในการท างานของผูป้ ระกอบอาชี พ
อิสระ คือ “ความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจ ” เป็ นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แข็งแรง ขาด
ความเชื่อมั่น และประสบปั ญหาด้านเสถียรภาพ เนื่องจากปั ญหาเศรษฐกิจมักกระทบต่อสภาพ
ความเป็ นอยู่และวิถีชีวิตของบุคคล โดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่มกั เผชิญกับปั ญหา
เรื่องความไม่ม่นั คง ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดความเครียดและส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิตจากความ
ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจได้มากกว่าผูป้ ระกอบอาชีพอื่นที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (แผนงาน
พัฒ นานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต , 2560) ซึ่งการศึกษาของ Schonfeld และ
Mazzola (2015) พบว่า รายได้ท่ีไม่ม่ นั คงส่งผลให้ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระเกิดความเครียดในการ
ทางานมากที่สดุ ส่วนปั จจัยด้านองค์การที่น่าจะส่งผลต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบ
อาชีพอิสระ คือ “ความกดดันจากลักษณะงาน” เป็ นการรับรูเ้ กี่ยวกับระยะเวลาการทางาน ความ

4
ยากของงานที่มากเกินไป และปริมาณของงานที่มากเกินไป เนื่องจากผูป้ ระกอบอาชีพอิสระจะต้อง
ทางานภายใต้เงื่อนไขของนายจ้าง หรือแรงกดดันจากความยืดหยุ่นในการจ้างงานที่มกั ถูกขอให้
เปลี่ยนแปลงลักษณะงานหรือหน้าที่ต่าง ๆ ตามความต้องการของผูจ้ า้ งงาน รวมถึงระยะเวลาการ
ทางานที่มีจากัดทาให้ปัจจัยด้านความกดดันจากลักษณะงานส่งผลให้ผปู้ ระกอบอาชีพอิสระเกิด
ความเครียดในการทางานได้มาก (ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ และคนอื่น ๆ, 2562) ซึ่งการศึกษาของ
รวิวรรณ เต๋ชะรัก (2557) และการศึกษาของประกายนา้ มากศรี, ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, และ
ธานี แก้วธรรมนุกูล (2561) พบว่า ความรีบ เร่งในการท างานส่งผลให้เกิดความเครียดในการ
ทางานได้ในระดับสูง
สาหรับปั จจัยส่วนบุคคล โมเดลหรือแบบจาลองความเครียดของ Robbins และ Judge
(2017) ระบุว่าปั ญหาครอบครัวส่งผลต่อความเครียดในการทางานได้ โดย Robbins และ Judge
(2017) กล่าวว่า ถ้าบุคคลไม่สามารถจัดการกับปั ญหาหรือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้จะ
ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้งระหว่างบทบาทการท างานและบทบาทในครอบครัว หรือเกิ ด “ความ
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว” เป็ นความไม่สมดุลระหว่างบทบาทในการทางานกับบทาทใน
ครอบครัวโดยอาจเกิดจากการให้ความสาคัญในบทบาทใดบทบาทหนึ่งมาเกินไป ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความเครียดในการทางาน เนื่องจากบุคคลต้องทางานหนักเพื่อดูแลครอบครัว หรือปั ญหาภายใน
ครอบครัวส่งผลต่อการทางาน ถือเป็ นการทับซ้อนกันระหว่างบทบาทการดูแลครอบครัวและการ
ท างานเพื่ อ หารายได้ (วฤษสพร ณั ฐ รุ จิ โรจน์ , 2560) ซึ่ ง การดูแ ลครอบครัว นี ้นับ เป็ น ภารกิ จ
พัฒนาการสาคัญอีกภารกิจหนึ่งในช่วงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น (Havighurst, 1950, อ้างถึงใน เจษฎา
อังกาบสี, 2561; Havighurst, 1950, อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2553) การประกอบอาชีพ
อิสระเป็ น อาชี พ ที่ไม่มี เวลางานที่ เฉพาะเจาะจง และแข่งขัน กัน ด้านผลงานอย่างชัดเจนท าให้
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระต้องทุ่มเทกับการทางานจนอาจจะละเลยครอบครัวจนกลายมาเป็ นปั ญหา
ในครอบครัว และมี แนวโน้ม ของการเกิด ความขัดแย้งระหว่างงานกับ ครอบครัวที่ จะส่งผลต่ อ
ความเครียดในการทางานเป็ นอย่างมาก
การวิจัยครัง้ นีศ้ ึกษาอิทธิพลของปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความไม่แน่ นอนของ
เศรษฐกิจ ปั จจัย ด้านองค์กร ได้แก่ ความกดดัน จากลักษณะงาน และปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่มีต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
ในเจเนอเรชันวาย โดยไม่สนใจศึกษาอิทธิพลของปั จจัยด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนื่องจาก
กลุ่ม เป้ า หมายอาศัย ในประเทศไทยจึง มี ลัก ษณะขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ห รือ วัฒ นธรรมที่
คล้ายคลึงกัน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมจึงอาจไม่ส่งผลให้ผปู้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชัน
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วายเกิดความเครียดในการท างาน ทั้งนี ้ ตัวแปรตหนึ่งที่ น่าจะช่วยลดอิท ธิ พลของปั จจัยต่าง ๆ
ข้างต้นนีท้ ่ีมีต่อความเครียดในการทางานคือ “รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการ
แก้ปัญ หา” ซึ่งเป็ นวิธีการจัดการและรับมือกับความเครียดโดยใช้การจัดการกับสิ่งที่ก่อให้เกิด
ความเครีย ดโดยตรง โดยใช้ก ระบวนการทางความคิดอย่างมี เหตุผลเพื่ อควบคุม สถานการณ์
เนื่องจากการศึกษาต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ช่วยลดความเครียดในการท างานของบุคคลลง เช่น การศึกษาของMcGrown, Gardner, และ
Fletcher (2006) และ Huang, Robert, และ Song (2018) พ บว่ า บุ ค คลที่ ใ ช้ ก ารจั ด การ
ความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาจะมีความเครียดในการทางานลดลง การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั จึง
สนใจศึกษาบทบาทของรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในฐานะที่เป็ นตัว
แปรก ากับ (moderator) อิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเครีย ดในการท างานของ
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย กล่าวคือผูว้ ิจยั สนใจศึกษาด้วยว่าอิทธิพลของปั จจัยต่าง ๆ
ที่ส่งผลต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายจะขึน้ อยู่กับ
ระดับการใช้รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระใน
เจเนอเรชันวายหรือไม่ อย่างไร
แม้วา่ การศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อความเครียดในการทางานของบุคคลจะมีอยู่เป็ นจานวน
มาก แต่การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระยังมีอยู่
อย่างจากัด และยังไม่พบการศึกษาบทบาทของรู ปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาในฐานะที่เป็ นตัวแปรกากับอิทธิพลของปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการทางานของ
บุคคล ซึ่งข้อค้นพบนีอ้ าจช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสาคัญ ของ
ปั ญหาความเครียดของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายซึ่งเป็ นวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นที่กาลังเริ่ม
ปรับตัวเข้าสู่บทบาทของวัยทางานและเริ่มแสวงหาประสบการณ์ในการทางานต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในชีวิตทัง้ ด้านครอบครัวและด้านการงาน และยังช่วยให้เข้าใจถึงความสาคัญของการ
จัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อระดับความเครียดของบุคคลเพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลนาไปพัฒนาและส่งเสริมให้บคุ คลมีการใช้รูปแบบการจัดการความเครียดที่เหมาะสม ซึง่ อาจ
ช่วยให้คนเจเนอเรชันวายที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะงาน
และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่มีต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระในเจเนอเรชันวาย
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะงาน
และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่มีต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระในเจเนอเรชันวายโดยมีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็ นตัวแปร
กากับ
ความสาคัญในการวิจัย
ผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะทาให้ทราบถึงข้อมูลความสาคัญของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
ความกดดั น จากลั ก ษณะงาน และความขั ด แย้ง ระหว่ า งงานกั บ ครอบครัว ที่ ส่ ง ผลให้เกิ ด
ความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ เพื่อให้ผใู้ หญ่ตอนต้นที่เป็ นคนเจเนอเรชันวาย
ที่สนใจประกอบอาชีพอิสระได้เข้าใจแนวโน้มความเครียดในการทางานที่อาจเกิดขึน้ จะได้สามารถ
เตรียมตัวรับมือกับปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และประสิทธิภาพในการ
ทางาน อีกทัง้ ยังได้เข้าใจถึงอิทธิพลของรูปแบบการจัดความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่มีต่อ
ระดับความเครียดในการทางาน เพื่อนาข้อมูลวางแผนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการรับมือ
กับความเครียดในการทางานที่เกิดขึน้ ของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย เพื่อให้สามารถ
ดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตในการวิจยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากร คือ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระแบบการจ้างงานชั่วคราวในเจเนอเรชันวาย มี
อายุระหว่าง 23 – 42 ปี
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
ตัวอย่างวิจยั คือ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระแบบการจ้างงานชั่วคราวในเจเนอเรชันวาย มี
อายุระหว่าง 23 - 42 ปี จานวน 196 คน
ผู้วิจัย ใช้โปรแกรม G*power version 3.1 เพื่ อหาขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง โดยก าหนด
รู ป แบบสถิ ติเป็ น F test แบบ linear multiple regression: fixed model, R2 increase มี ตัวแปร
ทานายจานวน 7 ตัว ในระดับนัยสาคัญที่ .05 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 130 คน และเพื่อความ
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เหมาะสมและป้องกัน ความผิดพลาดในการเก็บ ข้อมูล ผูว้ ิจัยจึงได้ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มเติม รวมทัง้ สิน้ เป็ นจานวน 200 คน ซึ่งข้อมูลจากแบบสอบถามที่นามาใช้วิเคราะห์ได้มีจานวน
196 ฉบับ ตัวอย่างวิจยั ในการวิจยั นีจ้ งึ มีทงั้ หมด 196 คน
ผูว้ ิจัยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเจาะจงเลือก
เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระแบบจ้างงานชั่วคราวที่มีอายุระหว่าง 23 – 42 ปี และเลือกวิธีการเก็บ
ข้อมูลแบบบังเอิญหรือตามสะดวก (convenience sampling) โดยเก็บแบบวัดผ่าน Google Form
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ , ความกดดันจากลักษณะงาน
และ ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเครียดในการทางาน
3. ตัวแปรกากับ ได้แก่ รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง บุคคลที่ทางานหรือให้บริการตามเงื่อนไขหรือระยะ
สัญญาและค่าตอบแทนที่ได้ตกลงกับผูจ้ า้ งงาน โดยอาจเป็ นสัญญาปากเปล่าหรือเป็ นลายลักษณ์
อักษรก็ได้ ซึ่งสามารถทาสัญญากับผูจ้ า้ งงานได้หลายคนและสามารถเลือกสถานที่ทางานได้เอง
โดยจะได้รบั ค่าตอบแทนตามระดับความสามารถในการทางาน
นิยามปฏิบัตกิ าร
1. ความเครีย ดในการท างาน หมายถึง การตอบสนองของร่างกายและจิต ใจของ
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายต่อสถานการณ์การทางานที่เกิดจากความกดดันจากการ
ทางาน และความต้องการในงานที่เกินกว่าความสามารถจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิต ทัง้ ยังส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง ขาดความมุ่งมั่น
ในการทางาน และเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีในการทางาน
การวัดความเครียดในการทางานในการวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้มาตรวัดที่ปรับปรุงมาจากมาตรวัด
ความเครี ย ดในการท างานของ เรือ งอุไร อมรไชย (2550) และของ Shukla, Srivastava, และ
Eldridge (2016) โดยปรับปรุ งข้อคาถามบางข้อให้สอดคล้องลักษณะการทางานของผูป้ ระกอบ
อาชีพอิสระ มีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert rating scale) 5 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สดุ
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จนถึง ไม่จริงเลย ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่ได้คะแนนจากแบบวัดสูงหมายความว่ามีความเครียดใน
การทางานมากกว่าผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่ได้คะแนนต่า
2. ความไม่แ น่ น อนของเศรษฐกิจ หมายถึง การรับรู ข้ องผู้ประกอบอาชีพ อิสระใน
เจเนอเรชันวายเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แข็งแรง ขาดความเชื่อมั่น ขาดการเงินที่
มั่น คง และประสบปั ญ หาด้านเสถี ยรภาพของเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดปั ญ หาด้านอัตราเงิน เฟ้ อ
ตลาดแรงงานชะลอตัว และมีปริมาณรายได้ท่ีลดลง ในลักษณะที่ไม่สามารถคาดคะเนหรือรับรูถ้ ึง
ความน่าจะเป็ น หรือควบคุมสถานการณ์ท่เี กิดขึน้ ได้
การวัดความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในการวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้มาตรวัดที่สร้างขึน้ บนพืน้ ฐาน
แนวคิดของวรางคณา ก่อเกียรติพิทกั ษ์ และ ดวงพร ภิญญะพันธ์ (2552) ศุษณา พันธ์แสนทวีกุล
และ ปนัดดา อินทร์พรหม (2560) และทศพล อภัยทาน, พิม มโนพิทักษ์, และ พงศ์ศักดิ์ เหลือง
อร่าม (2563) มีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert rating scale) 5 ระดับ ตัง้ แต่ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง จนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่ได้คะแนนจากมาตรวัด สูงหมายความ
ว่ารับรูถ้ ึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมากกว่าผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่ได้คะแนนจากมาตรวัดต่า
3. ความกดดั น จากลั ก ษณะงาน หมายถึ ง การรับ รู ข้ องผู้ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระใน
เจเนอเรชันวายเกี่ยวกับ ระยะเวลาการทางาน ความยากของงาน และปริมาณของงาน ซึ่งเป็ น
ลักษณะภาระงานที่ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายได้รบั มอบหมายจากนายจ้าง โดยมี
รู ปแบบในการทางานอย่างอิสระ แต่ถูกจากัดด้วยระยะเวลาที่นายจ้างกาหนด โดยความกดดัน
จากลักษณะงานที่สง่ ผลให้ผปู้ ระกอบอาชีพอิสระมีความเครียดในการทางานมีดงั นี ้
3.1 ระยะเวลาการทางาน หมายถึง ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายต้อง
ทางานที่ได้รบั มอบหมายให้สาเร็จภายในเวลาที่จากัดจึงต้องรีบเร่งทาให้เสร็จทันเวลา
3.2 ลักษณะงานที่ยากเกินไป หมายถึง ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
ต้องทางานที่อาศัยทักษะความรู ้ ความสามารถมากเกินกว่าที่ตวั เองมี หรือมีมาตรฐานการทางาน
ที่สงู เกินจนไม่สามารถทางานให้สาเร็จได้
3.3 ปริมาณงานที่มากเกินไป หมายถึง ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
ได้รบั มอบหมายงานในปริมาณที่มากเกินความสามารถทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการทางานมากขึน้
การวัดความกดดันจากลักษณะในการวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้มาตรวัดที่สร้างขึน้ บนพืน้ ฐานแนวคิด
ของ Brown และ Moberg (1980, อ้า งถึ ง ใน จิ ร าภรณ์ จัน ทร์ค าอ้า ย, 2544) Ivancevich และ
Matteson (1999, อ้างถึงใน ณัฐธิดา สุพรรณภพ, 2559) Cooper และ Marshall (1976, อ้างถึง
ใน มัท นา วังถนอมศัก ดิ์ , 2558) และ Robbins และ Judge (2017) มี ก ารวัด แบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า (Likert rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่ สุด จนถึง ไม่จริงเลย ผูป้ ระกอบอาชี พ
อิสระที่ได้คะแนนจากมาตรวัดสูงหมายความว่ารับรู ถ้ ึงความกดดัน จากลักษณะงานมากกว่า
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่ได้คะแนนจากมาตรวัดต่า
4. ความขัดแย้งระหว่างงานกับ ครอบครัว หมายถึง การรับรู ข้ องผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระในเจเนอเรชันวายเกี่ยวกับความกดดันและความขัดแย้งระหว่างบทบาทในการทางานและ
บทบาทในครอบครัว ซึ่งเป็ นความไม่สมดุลระหว่างบทบาทในการทางานกับบทบาทในครอบครัว
โดยอาจจะเกิดจากให้ความสาคัญในบทบาทใดบทบาทหนึ่งมากเกินไปจนไม่สามารถจัดการหรือ
ตอบสนองทัง้ สองบทบาทได้อย่างสมบูรณ์
การวัดความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในการวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้มาตรวัดที่ปรับปรุงมา
จากมาตรวัดความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ของวิภาวรรณ บุญมั่ง (2552) โดยปรับปรุงข้อ
คาถามบางข้อให้สอดคล้องกับลักษณะการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ มีการวัดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Likert rating scale) 5 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สดุ จนถึง ไม่จริงเลย ผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระที่ได้คะแนนจากมาตรวัดสูงหมายความว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมากกว่า
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่ได้คะแนนจากมาตรวัดต่า
5. รู ป แบบการจั ด การความเครี ย ดแบบมุ่ งเน้ น การแก้ ปั ญ หา หมายถึง วิธีก าร
จัดการและรับมือกับความเครียดของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายในลักษณะของการ
จัดการกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดโดยตรง โดยใช้กระบวนการทางความคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อ
วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์
การวัดการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในการวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้มาตรวัดที่
ปรับปรุงและแปลมาจากมาตรวัด Coping Inventory for Stressful Situation (CISS) ของ Endler
และ Parker (1994, as cited in Choi และคนอื่น ๆ, 2017) ) มีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Likert rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่ สุด จนถึง ไม่จริงเลย ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่ ได้
คะแนนจากมาตรวัดสูงหมายความว่ามีการใช้รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหามากกว่าผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่ได้คะแนนจากจากมาตรวัดต่า
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
การวิจยั นีเ้ ป็ นการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระในเจเนอเรชันวาย โดยมีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็ นตัวแปร
กากับ ผูว้ ิจยั นาเสนอเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
1.1 ความหมายและลักษณะสาคัญของวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
1.2 ภารกิจพัฒนาการของวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
1.3 การประกอบอาชีพของวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
2. แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชัน
2.1 ความหมายของเจเนอเรชัน
2.2 การจัดกลุม่ และคุณลักษณะของบุคคลแต่ละเจเนอเรชัน
3. แนวคิดเกี่ยวกับผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
3.1 ความหมายของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
3.2 ประเภทของอาชีพอิสระ
3.3 คุณลักษณะของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
3.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
4. แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดในการทางาน
4.1 ความหมายของความเครียดในการทางาน
4.2 สาเหตุของความเครียดในการทางาน
4.3 ผลกระทบของความเครียดในการทางาน
4.4 ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับความเครียดในการทางาน
4.5 การวัดหรือวิธีการวัดความเครียดในการทางาน
5. แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่สง่ ผลต่อความเครียดในการทางาน
5.1 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมือง
5.2 ความกดดันจากลักษณะงาน
5.3 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
6. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความเครียด
6.1 ความหมายของการจัดการเครียด
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6.2 กระบวนการจัดการความเครียด
6.3 รูปแบบการจัดการความเครียด
6.4 การจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
6.5 การวัดหรือวิธีการวัดการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
6.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
7. กรอบแนวคิด
8. สมมติฐานการวิจยั
1. แนวคิดเกีย่ วกับวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
ผู้วิ จั ย ทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ วั ย ผู้ ใ หญ่ ป ระกอบด้ว ยหั ว ข้อ
ความหมายและลักษณะสาคัญของวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น ภารกิจพัฒนาการของวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น และ
การประกอบอาชีพของวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น รายละเอียดดังนี ้
1.1 ความหมายและลักษณะสาคัญของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
วัย ผู้ใหญ่ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 – 65 ปี ถื อเป็ น ช่วงวัย ที่ ยาวนานและมี ค วาม
ซับซ้อน เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยทั่วไปนักวิชาการจะแบ่งวัยผูใ้ หญ่ออกเป็ น 3 ช่วง
คือวัยผูใ้ หญ่ ตอนต้น วัยผูใ้ หญ่ ตอนกลาง และวัยผูใ้ หญ่ ตอนปลาย ซึ่งผูใ้ หญ่ ตอนต้น หมายถึง
บุค คลที่ อ ยู่ในช่ ว งอายุ 20 – 40 ปี (พาสนา จุล รัต น์, 2548; ส านัก งานส่ง เสริม และสนับ สนุ น
วิ ช าการ, 2559) ซึ่ง ลัก ษณะการตอบสนองต่ อ เหตุก ารณ์ท่ี เกิ ด ขึ น้ จะแตกต่ า งจากวัย รุ ่น และ
วัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง (Kennedy, 1978, อ้างถึงใน จุรีรตั น์ ชุ่มอิ่ม, 2537) โดยวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นถือ
เป็ นวัยที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่ มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ สติปัญญา และสังคมค่อนข้าง
สมบูรณ์ (เกษร เกษมสุข และ อุษ ณี ย ์ บุญ บรรจบ, 2561; พาสนา จุล รัต น์, 2548; สานักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ, 2559) ซึ่งด้านสังคมจะเด่นชัดในเรื่องการปรับตัว (พาสนา จุลรัตน์,
2548) วัยผูใ้ หญ่ตอนต้นอาจเรียกได้ว่าเป็ นวัยที่บรรลุนิติภาวะโดยสมบูรณ์ (สานักงานส่งเสริมและ
สนับ สนุน วิ ชาการ, 2559) อี ก ทั้งยังเป็ น วัย แห่ งการทดลอง เพื่ อค้น หาแนวทางชี วิต ที่ ต ้อ งการ
(พาสนา จุลรัตน์, 2548) และพร้อมรับสถานภาพทางสังคม พร้อมรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
และพร้อมดาเนินชีวิตร่วมกับผูอ้ ่ืน (เกษร เกษมสุข และ อุษณี ย ์ บุญ บรรจบ, 2561; สานักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ, 2559) ถือเป็ นวัยแห่งความสาเร็จของชีวิต (เกษร เกษมสุข และ
อุษณีย ์ บุญบรรจบ, 2561)
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1.2 ภารกิจพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
วัยผูใ้ หญ่ตอนต้นเป็ นวัยเชื่อมต่อระหว่างวัยรุน่ กับวัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง เป็ นช่วงวัยแห่ง
ความสนุกสนานในการเริ่มต้นประสบการณ์การทางาน การเข้าสังคม การมุ่งหวังสู่ ความสาเร็จใน
อนาคต (จุรีรตั น์ ชุ่มอิ่ม, 2537) ซึ่ง โดยแต่ละช่วงวัยจะมีภารกิจพัฒนาการที่จะต้องก้าวผ่านไปให้
ได้ สาหรับภารกิจพัฒนาการของวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นมีรายละเอียดดังนี ้
1.2.1 ภารกิจพัฒนาการของ Havighurst
Havighurst (1950, อ้างถึงในเจษฎา อังกาบสี, 2561)มองว่างานพัฒนาการเป็ นงาน
ที่บคุ คลต้องทาในแต่ละช่วงวัย ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นพัฒนาการตามตามลาดับขัน้ จากขัน้ หนึ่งไปอี กขัน้
หนึ่ง โดยพัฒนาการในทุก ๆ ด้านเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องและมีผลกระทบซึ่งกันและกัน งาน
พัฒนาการที่สมบูรณ์ในขัน้ ต้นจะส่งผลต่อขัน้ ต่อไปให้พฒ
ั นาได้เต็มที่และสมบูรณ์แบบ ทัง้ นี ้ บุคคล
จะมีโอกาสสาเร็จได้ในช่วงเวลาเฉพาะของชีวิตเท่านัน้ (จุรีรตั น์ ชุ่มอิ่ม, 2537)
Havighurst (1950, อ้างถึงในเจษฎา อังกาบสี, 2561; 1950, อ้างถึงในศรีเรือน แก้ว
กังวาล, 2553) จาแนกพัฒนาการของมนุษย์เป็ น 6 ระยะ เริ่มตัง้ แต่วยั เด็กจนถึงวัยชรา โดยช่วงวัย
ผูใ้ หญ่ตอนต้นมีภารกิจพัฒนาการ ดังนี ้
1. มีความรักและเลือกคูค่ รอง มีการเลือกระหว่างเพื่อนหรือแฟน
2. การเข้าถึงบทบาททางสังคมของเพศชายหรือเพศหญิง
3. เรียนรูท้ ่จี ะอยู่อย่างมีความสุขกับผูร้ ว่ มงานและคูช่ ีวิต
4. เริม่ มีครอบครัวของตนเองและแสดงบทบาทเป็ นพ่อแม่
5. เลีย้ งดูบตุ ร
6. มีความรับผิดชอบในการจัดการบ้านเรือน
7. เริม่ อาชีพและมีงานอาชีพ
8. เริม่ มีความรับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ของพลเมือง มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
9. เริม่ สร้างเครือข่ายทางสังคม และค้นพบกลุม่ ทางสังคมที่เข้ากันได้
1.2.2 ภารกิจพัฒนาการของ Levinson
Levinson (1987, อ้ า งถึ ง ใน ม ณี วรรณ ฉั ต รอุ ทั ย , 2542) แสดงรู ป แบบการ
เปลี่ ย นแปลงตามช่ ว งอายุ เรี ย กว่ า Levinson’s Ladder ถื อ เป็ นรู ป แบบพั ฒ นาการหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงในช่วงวัยต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็ นลาดับขัน้ ที่ประกอบด้วยภารกิจที่ตอ้ งทาให้สาเร็จก่อนจึง
จะสามารถก้าวไปพัฒนาการขัน้ ที่สงู กว่า ประกอบด้วยลาดับขัน้ 6 ลาดับ ได้แก่
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1. วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น เป็ นช่วงรอยต่อจากระยะวัยรุน่ มีการย้ายออกจากครอบครัว
เพื่อประกอบอาชีพ
2. การก้าวเข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ในช่วงอายุ 20 ปี ขนึ ้ ไป ถือเป็ นช่วงเรียนรูแ้ ละปรับตัวกับ
บทบาทความเป็ นผูใ้ หญ่
3. จุดผันแปร มักเกิดขึน้ ในช่วงอายุ 28-33 ปี ซึง่ เป็ นช่วงทบทวนบทบาทในชีวิต
4. ช่วงลงหลักปั กฐานในช่วงอายุ 30 ปี ขึน้ ไป เป็ นวัยที่จะเริ่มสร้างครอบครัวและ
ความมั่นคงในหน้าที่การงาน
5. จุดผันแปรเข้าสู่วยั กลางคน มักเกิดขึน้ ในช่วงวัย 40-45 ปี ถือเป็ นช่วงทบทวน
บทบาทในชีวิตอีกครัง้ โดยอาจปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ค่านิยม ความเชื่อ หรือความฝันซึ่งอาจส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในชีวิต
6. วัยกลางคน เป็ นช่วงอายุ 40 ปี ขึน้ ไป เป็ นวัยแห่งการแสวงหาความสาเร็จและ
ความมั่นคง
นอกจากนี ้ Levinson (1987, อ้างถึงใน จุรีรตั น์ ชุ่มอิ่ม , 2537) ยังได้แบ่งช่วงชีวิตวัย
ผูใ้ หญ่เป็ น 4 ระยะต่อเนื่องกัน โดยแต่ละระยะจะมีอายุต่างกันช่วงละ 20 ปี ซึ่งวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
(early-adulthood) จะอยู่ ในช่ ว งอายุ 20-40 ปี โดยพั ฒ นาการชี วิ ต ของวัย ผู้ใ หญ่ ต อนต้น จะ
ประกอบด้วยระยะเวลาของความมั่นคง (stable period) ซึ่งจะคงอยู่ประมาณ 6-8 ปี สลับกับ
ระยะเชื่อมต่อ (transitional periods) ซึ่งคงอยู่ประมาณ 4-5 ปี ในระหว่างระยะเชื่อมต่อ บุคคลจะ
วัดผลจากโครงสร้างชีวิตเดิมเพื่อเตรียมตัวสาหรับระยะเวลาต่อไป โดยระยะเชื่อมต่อจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื่อบุคคลไม่มีคาถามหรือไม่รบี เร่งที่จะค้นหาสิ่งที่ตอ้ งการ กล่าวคือบุคคลพร้อมที่จะมีชีวิตแบบ
ใหม่ เหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ในระยะเชื่อมต่ออาจเกิดขึน้ ได้จากอิทธิพลภายนอกและอิทธิพลภายใน แต่
จะเน้น อิ ท ธิ พ ลภายในมากกว่ า เหตุก ารณ์ ภ ายนอก (จุรี รัต น์ ชุ่ม อิ่ ม , 2537) พั ฒ นาการของ
Levinson เป็ นการแสดงถึงบทบาทหน้าที่ของวัยผูใ้ หญ่ท่ีควรทาเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จและความ
มั่นคงในชีวิต (มณี วรรณ ฉัตรอุทยั , 2542) โดย Levinson แสดงภารกิจพัฒนาการของวัยผูใ้ หญ่
ตอนต้นไว้ดงั นี ้ (จุรีรตั น์ ชุ่มอิ่ม, 2537; มณีวรรณ ฉัตรอุทยั , 2542)
1. ช่วงอายุ 17 - 20 ปี เป็ นช่วงเชื่อมต่อจากวัยรุน่ เพื่อก้าวเข้าสู่วยั ผูใ้ หญ่ตอนต้น
เป็ น วัย แห่ ง การเรีย นรู แ้ ละปรับ ตัว กับ บทบาทของผู้ใหญ่ เลิ ก พึ่ ง พาพ่ อ แม่ เริ่ม ย้า ยออกมาก
ครอบครัวมาประกอบอาชีพ
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2. ช่วงอายุ 22 - 28 ปี เป็ นระยะของความมั่นคง ถือเป็ นช่วงวัยนีแ้ ห่งการทาตาม
ฝั น เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตทัง้ อาชีพการงานและการคบเพื่อนต่างเพศ เพื่อนาไปสู่
การสร้างครอบครัว
3. ช่วงอายุ 28 - 33 ปี เป็ นระยะเชื่อมต่อของวัยผูใ้ หญ่ ตอนต้น วัยนีจ้ ะประสบ
ปั ญหาในชีวิตซึง่ เป็ นระยะการทบทวนบทบาทในชีวิต
4. ช่ว งอายุ 30 - 40 ปี เป็ น ระยะของความมั่น คงในชี วิต ช่วงวัย นี เ้ ริ่ม มี ค วาม
ชานาญในการงาน มีความมั่นคงทัง้ หน้าที่การงานและรายได้ เริ่มมีช่ือเสียงเป็ นที่นบั ถือในสังคม
และเป็ นช่วงวัยที่เริม่ จะสร้างครอบครัว
5. ช่วงอายุ 40 ปี ขึน้ ไป เป็ นช่วงเชื่อมต่อเข้าสู่วยั กลางคม ซึ่งจะพบกับวิกฤตอีก
ครัง้ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูร้ บั คาแนะนาเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาทาให้ตอ้ งกลับมา
ทบทวนและปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ค่านิยม และความเชื่อของตนเองอีกครัง้
1.3 การประกอบอาชีพของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
การประกอบอาชีพเป็ นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่าบุคคลเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ อย่างสมบูรณ์
ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รูส้ ึกว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (จุรีรตั น์
ชุ่มอิ่ม, 2537) และยังเป็ นหลักความมั่นคงในการดาเนินชีวิตในสังคม ทาให้มีรายได้และมีความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ (พนิตา พรหมรัตน์, 2559) จากการทบทวนแนวคิดภารกิจพัฒนาการพบว่า
การประกอบอาชีพนับเป็ นภารกิจสาคัญของวัยผูใ้ หญ่
แนวคิดเกี่ ยวกับการเลือกประกอบอาชีพของ Roe (1964, อ้างถึงใน กองวิจัยการ
ตลาดแรงงานและกองส่งเสริมการมีงานทา, 2557) เป็ นการเลือกอาชีพแบบสามมิติ ซึ่งได้มาจาก
การวิจัย ทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคม ซึ่ง Roe (1964, อ้างถึงใน พนิ ต า พรหมรัต น์, 2559)
สรุ ป ว่า บุคลิก ภาพ สติ ปั ญ ญา ความถนัด และประสบการณ์ในวัยเด็ กที่ ได้มาจากการเลีย้ งดู
เกี่ยวข้องกับการเลือกประกอบอาชีพ โดยบุคคลจะเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
และตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งพันธุกรรมและประสบการณ์ในวัยเด็กที่ถกู กระตุน้ ด้วย
ความต้อ งการจะกลายมาเป็ นทั ศ นคติ ใ นการเลื อ กอาชี พ อี ก ทั้ ง ประส บการณ์ ใ นวัย เด็ ก ที่
หลากหลายมีอิทธิพลต่อการสร้างบุคลิกภาพของบุคคล และส่งผลให้เกิดความสนใจที่แตกต่างกัน
ซึ่งนาไปสูก่ ารเลือกประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน (กองวิจยั การตลาดแรงงานและกองส่งเสริมการมี
งานทา, 2557)
แนวคิ ดการเลือกประกอบอาชี พ ของ Ginsberg (1974, อ้างถึงใน จุรีรตั น์ ชุ่ม อิ่ม ,
2537) อธิบายว่าการเลือกอาชีพของบุคคลมักสัมพันธ์กบั ตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมเสมอ โดยเป็ น
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กระบวนการที่เริ่มต้นในวัยเด็กและดาเนินไปอย่างต่อเนื่องไปสู่ขนั้ การเลือกอาชีพที่ตรงกับความ
เป็ นจริงในวัยผูใ้ หญ่ โดย Ginsberg (1974, อ้างถึงใน ภัชชาวดี ครุฑธา, 2559) แสดงกระบวนการ
เลือกอาชีพของบุคคลแบ่งออกเป็ น 3 ระยะดังนี ้
1. ระยะเพ้อฝั น (fantasy period) อยู่ในช่วงอายุ 0 – 10 ปี เป็ นช่วงการคิดฝั นว่า
โตขึน้ อยากประกอบอาชีพอะไร มักได้รบั อิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และมักคิดฝั นโดยไม่
คานึงถึงข้อเท็จจริง
2. ระยะการเปลี่ยนแปลง (tentative period) อยู่ในช่วงอายุ 11 – 17 ปี เป็ นระยะ
การเลือกอาชีพ แต่ยงั ไม่ได้ตดั สินใจเลือก เป็ นช่วงที่เริ่มพบว่ามีกิจกรรมบางอย่างที่สนใจและรูส้ กึ
ว่าทาได้ดีกว่ากิจกรรมชนิดอื่น ซึ่งเป็ นการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการเลือกในองค์ประกอบที่เกี่ยวกับ
ตนเอง โดยแบ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอนย่อย ดังนี ้
2.1 ขัน้ ความสนใจ เป็ นช่วงที่สมั พันธ์กบั ระยะเพ้อฝั น ซึ่งจะเลือกอาชีพตาม
ความสนใจ
2.2 ขัน้ คานึงถึงความสามารถ เป็ นช่วงประเมินความสามารถของตนเองว่า
ทาอะไรได้ดีบา้ ง เพราะเกิดการเรียนรูว้ ่าการเลือกอาชีพตามความสนใจเพียงอย่างเดียวอาจเกิด
ความผิดพลาดได้
2.3 ขัน้ คานึงถึงค่านิยม เป็ นช่วงเริ่มรับรูค้ ่านิยมในสังคมและรูว้ ่าอะไรเป็ นสิ่ง
สาคัญสาหรับตนเอง โดยสิ่งที่ตอ้ งการคือ เงิน เกียรติยศ โอกาส ซึ่งค่านิยมเหล่านีจ้ ะสัมพันธ์กับ
การเลือกอาชีพ
2.4 ขั้น หัว เลี ย้ วหัว ต่ อ เป็ น ช่ ว งที่ เริ่ม พิ จ ารณาถึ ง ข้อ เท็ จ จริง ความสนใจ
ความสามารถ และค่านิยมของตนเพื่อตัดสินใจวางแผนเลือกอาชีพ แต่ยงั ไม่มีความแน่นอน
3. ระยะพิ จ ารณาตามสภาพความเป็ น จริง (realistic period) อยู่ในช่ ว งอายุ
17 – 20 ปี เป็ นระยะการพิ จารณาตนเอง และตัด สินใจเลือกประกอบอาชีพ เป็ น การพิจารณา
สภาพความเป็ น จริง ระยะนี ้เป็ น ช่ ว งแสวงหาข้อ มูล จากอาชี พ ต่ า ง ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ต่ อ การ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอนย่อย ดังนี ้
3.1 ขั้น ส ารวจอาชี พ เป็ น ขั้น ส ารวจว่า อาชี พ ใดเหมาะสมกับ ตนเอง โดย
ประเมินพฤติกรรมตนเองกับการประกอบอาชีพอย่างใกล้เคียงความเป็ นจริงมากขึน้
3.2 ขั้น รวมตัว ความคิ ด ที่ จ ะเลื อ กอาชี พ เป็ น ขั้น ที่ ตัด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ ที่
เจาะจงมากขึน้ ไม่ใช่เพียงเป็ นความคิดกว้าง ๆ แต่เจาะจงเลยไปในสาขาอาชีพนัน้ เลย
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3.3 ขัน้ ตัดสินใจเลือกอาชีพ เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายของกระบวนการเลือกอาชีพ
ขัน้ นีบ้ คุ คลจะเลือกอาชีพที่เจาะจงไปในอาชีพเดียว
Ginzberg (1974, อ้างถึงใน ภัชชาวดี ครุ ฑ ธา, 2559) กล่าวว่าการเลือกประกอบ
อาชีพไม่ใช่การตัดสินใจเพียงครัง้ เดียว แต่เป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้ ตลอดชีวิต และเป็ นไปตาม
ขั้น ตอน ไม่ มี ก ารย้อนกลับ โดยการเลือกประกอบอาชี พ เป็ น การประนี ป ระนอมระหว่างความ
ต้องการกับความเป็ นจริง
ด้านแนวคิดของ Super (1957, อ้างถึงใน เลิศลักษณ์ ชูเลิศ, 2549; 1957, อ้างถึงใน
ภัชชาวดี ครุ ฑธา, 2559) กล่าวว่า พัฒนาการทางอาชีพเป็ นกระบวนการต่อเนื่องอย่างมีขนั้ ตอน
เริ่มตัง้ แต่การสนใจเลือกอาชีพไปจนถึงการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง และดาเนินไปตลอดเวลา
ตามความเหมาะสมของบุคลิกภาพ ความสนใจ ค่านิยม และทักษะความสามารถกับงานอาชีพจะ
สร้างความพึงพอใจในงานและชีวิต ประกอบด้วยฐานความรูเ้ บือ้ งต้น ดังนี ้
1. ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล (individual differences) เนื่ อ งจากบุ ค คล
แตกต่างกันทัง้ ในด้านบุคลิกภาพ ความสนใจ ค่านิยม และทักษะความสามารถ
2. ความสามารถหลาย ๆ อย่างในตัวบุคคล (multipotentiality) แต่ละบุคคลจะมี
ขีดความสามารถที่จะทาให้ประสบความสาเร็จหรือพอใจในงานอย่างใดอย่างหนึ่ง นัน้ คือทุกคนมี
ความสามารถเฉพาะตัว จึงเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้
3. แบบแผนของความสามารถในอาชีพ (occupational ability pattern) แต่ละ
อาชีพ จะมี แบบแผนของความสามารถเฉพาะในแต่ละอาชีพ ท าให้แต่ละอาชีพ หนึ่งก็ตอ้ งการ
บุคคลที่มีบคุ ลิกภาพ ความสนใจ และทักษะความสามารถที่แตกต่างกัน
4. การเลียนแบบบทบาท (identification and role of models) ในการประกอบ
อาชีพ วัยรุน่ จะสนใจอาชีพโดยการเลียนแบบอาชีพจากผูใ้ หญ่
5. ความต่ อ เนื่ อ งของการตั ด สิ น ใจ (continuity of adjustment) การเลื อ ก
ประกอบอาชีพเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ทัง้ นีเ้ นื่องจากสภาพแวดล้อมที่บคุ คลอาศัยหรือทางาน
อยู่ และมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง (self-concept) ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและประสบการณ์
ดังนัน้ การเลือกและการตัดสินใจจึงต้องเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไป
6. ช่วงชีวิต (life span) กระบวนการเลือกอาชีพเป็ นกระบวนการต่อเนื่องตามช่วง
ชีวิตของบุคคล โดยแบ่งเป็ น 5 ขัน้ ดังนี ้
6.1 ขัน้ การเจริญเติบโต เป็ นระยะที่เด็กกาลังเจริญเติบโต
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6.2 ขัน้ การสารวจ เป็ นช่วงที่บุคคลพยายามเข้าใจตนเอง และทดลองสวม
บทบาทของผูใ้ หญ่ เช่น การหาคู่ การหาอาชีพ
6.3 ขั้น การสร้า งหลัก ฐาน เป็ น ช่ ว งที่ บุ ค คลเริ่ม มี ค วามคิ ด เรื่อ งการสร้า ง
ครอบครัว เริม่ มีบทบาทในสังคม มีอาชีพที่ม่นั คงและแน่นอน
6.4 ขัน้ ชีวิตมั่นคง เป็ นช่วงที่บุคคลเห็นความสาคัญของครอบครัว พยายาม
หาความก้าวหน้าในการทางาน และพยายามมีหน้ามีตาในสังคม
6.5 ขัน้ ความเสื่อม เป็ นช่วงที่บุคคลทางานน้อยลง มีความรับผิดชอบและมี
บทบาทในสังคมน้อยลง
7. แบบแผนของอาชีพ (career patterns) แบบแผนของอาชีพ ขึน้ อยู่กับระดับ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และโอกาสในการทางาน ได้แก่ ความสูงต่าของอาชีพ ความถี่ในการเปลี่ยน
งาน
8. การพัฒนาอาชีพควรได้รบั คาแนะนา (development can be guide) บุคคล
ควรได้รบั การแนะนาที่ถกู ต้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม
9. การพัฒนาอาชีพเป็ นผลของการมี ปฏิสมั พันธ์กัน (development based on
the result of interaction) คือการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอบรม
เลี ้ย งดู จ ากครอบครัว การได้รับ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นและสัง คม ซึ่ ง จะช่ ว ยประเมิ น แปล
ความหมายข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและทดลองวางแผนในการประกอบอาชีพเพื่อให้เข้าใจตนเอง
และรู จ้ ัก ตนเอง เช่น รู จ้ ัก ความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเอง ก่อให้เกิด การ
ประนีประนอมระหว่างความสามารถของตนเองกับโอกาสที่เป็ นไปได้จริง
10. การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการประกอบอาชีพ (the dynamics of career
patterns) กระบวนการประกอบอาชี พ ขึ ้น อยู่ กั บ ระดั บ ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ สติ ปั ญ ญ า
ความสามารถ และความสนใจของบุคคลซึง่ ไม่คงที่ เช่นเดียวกับการพัฒนาตามช่วงชีวิตของบุคคล
ระหว่างขัน้ การเจริญเติบโตกับระยะต้นของขัน้ การสารวจที่บคุ คลจะมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยใน
กระบวนการพัฒนาอาชีพซึ่งความเข้าใจเพีย งเล็กน้อยนีจ้ ะเป็ นประโยชน์ในระยะหลังของขัน้ การ
สารวจ ขัน้ การสร้างหลักฐาน และขัน้ ชีวิตมั่นคง
11. ความพอใจในงานขึน้ อยู่กับ ความแตกต่ างระหว่างบุค คล ต าแหน่ ง และ
บทบาทของบุคคล ซึง่ บุคคลจะพอใจเมื่อได้งานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความความสามารถ และได้
สวมบทบาทตามที่บคุ คลนัน้ ต้องการ โดยระดับของความพอใจขึน้ อยู่กบั ระดับของการพัฒนา และ
มโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง
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12. งานคือวิถีทางของชีวิต (work is a way of life) บุคคลจะพึงพอใจในวิถีชีวิต
ของตนขึน้ อยู่กับการที่บุคคลได้คน้ พบทางออกที่ใช้แสดงความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ
และค่านิยมของตน อีกทัง้ สามารถทาได้ตามบทบาทที่บคุ คลเลือกสรรแล้ว
อาจสรุปได้ว่า การเลือกประกอบอาชีพของบุคคลจะประสบผลสาเร็จได้เมื่อบุคคลมี
ความสามารถ และเข้าใจตนเอง อีกทัง้ เข้าใจความหลากหลายของอาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตนเองและอาชีพ รวมถึงมีการตัดสินใจที่ถกู ต้อง
่ บในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
1.4 ปั ญหาทีพ
วัยผูใ้ หญ่ตอนต้นที่เป็ นวัยเริม่ มีหน้าที่การงานอย่างมั่นคง และเริ่มมีครอบครัวจึงต้อง
รับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เพื่อหาความสงบสุขและความมั่นคงให้แก่ตนเองและ
ครอบครัวจึงอาจต้องเผชิญ กับความวิตกกังวล ความขัดแย้ง และความคับข้องใจ ส่ งผลให้วัย
ผูใ้ หญ่ตอนต้นอาจต้องประสบปั ญหาด้านต่าง ๆ ดังนี ้
1.4.1 ปั ญหาสุขภาพ เป็ นปั ญหาที่เกิดจากลักษณะการดาเนินชีวิต เช่น การทาน
อาหารที่มีไขมันสูง การสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น ซึ่งพฤติกรรมเช่นนีอ้ าจ
ปั่ นทอนสุขภาพและอาจนาไปสูก่ ารเกิดโรคต่าง ๆ ด้วย
1.4.2 ปั ญ หาด้านอารมณ์ เป็ น ปั ญ หาที่ เกิดจากภาวะความเครียดหรือความ
กดดันเนื่องจากไม่สามารถแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ รวมถึงมีการใช้รูปแบบการจัดการ
ความเครียดที่ไม่เหมาะสม
1.4.3 ปั ญหาด้านการปรับตัว เป็ นปั ญหาในการปรับตัวเข้าสู่บทบาทใหม่ เช่น เกิด
ปั ญ หาในการท างานหรื อ เกิ ด ปั ญ หากับ เพื่ อ นร่ว มงานเนื่ อ งจากไม่ ส ามาถปรับ ตัว ให้เข้า กับ
สภาพแวดล้อมในการทางานได้, เกิดการเปลี่ยนงาน หรือเกิดการหย่าร้าง เป็ นต้น
การวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยสนใจศึกษากลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในช่วงวัยผูใ้ หญ่ ตอนต้นเนื่องจาก
ภารกิจพัฒนาการที่สาคัญประการหนึ่งของวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นคือการทางานหรือการประกอบอาชีพ
เพื่อแสดงถึงความเป็ นผูใ้ หญ่อย่างสมบูรณ์และก่อเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง (จุรีรตั น์ ชุ่มอิ่ม,
2537) ซึ่งเป็ นช่วงวัยที่พร้อมรับสถานภาพทางสังคม พร้อมรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และพร้อม
ดาเนินชีวิตร่วมกับผูอ้ ่ืน (เกษร เกษมสุข และ อุษณี ย ์ บุญบรรจบ, 2561; สานักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ, 2559) จึงพยายามแสวงหาความมั่นคงในชีวิต (มณีวรรณ ฉัตรอุทยั , 2542) ทา
ให้วยั ผูใ้ หญ่ตอนต้นต้องทางานอย่างหนักจนอาจส่งผลให้เกิดความเครียดในการทางานได้ โดย
ผูว้ ิจยั สนใจศึกษากับกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นคนเจเนอเรชันวายที่ เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2522 – 2541 ซึ่งมี
อายุระหว่าง 23 – 42 ปี ซึง่ จัดอยู่ในช่วงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
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2. แนวคิดเกีย่ วกับเจเนอเรชัน
ผูว้ ิจยั ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชันประกอบด้วยหัวข้อความหมายของเจเนอเรชัน
การจัดกลุม่ และคุณลักษณะของบุคคลแต่ละเจเนอเรชัน รายละเอียดดังนี ้
2.1 ความหมายของเจเนอเรชัน
เจเนอเรชัน (generation) หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี เดียวกัน (ธรรมรัตน์ อยู่
พรต, 2556; นิ ภ า วิ ริ ย ะพิ พั ฒ น์ , 2559; สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม, 2559) เป็ นผู้มี
ประสบการณ์จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน ก่อให้เกิด
เอกลักษณ์ดา้ นลักษณะนิสยั บุคลิกภาพ ทัศนคติ และเกิดพฤติกรรมร่วมในกลุม่ คนรุน่ ราวคราวกัน
(ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556; นิภา วิรยิ ะพิพฒ
ั น์, 2559)
2.2 การจัดกลุ่มและคุณลักษณะของบุคคลแต่ละเจเนอเรชัน
แนวคิดการจัดกลุ่มและการอธิบายถึงคุณลักษณะของบุคคลแต่ละเจเนอเรชันของ
นักวิชาการหลายท่านเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเป็ นการจัดกลุ่ มเจเนอเรชันตามช่วงเวลา
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึน้ บนโลก ซึ่งเหตุการณ์เหล่านัน้ ส่งผลให้แต่ละเจเนอเรชันมีบคุ ลิกลักษณะ
แตกต่างกัน แต่พบว่าการแบ่งกลุม่ เจเนอเรชันและการกาหนดช่วงปี เกิดยังมีความแตกต่างกัน โดย
พบว่าด้านการแบ่งกลุ่ม มีการแบ่งกลุ่มเป็ น 3 กลุม่ (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556; นิภา วิริยะพิพฒ
ั น์,
2559; พัชรา โพธิ์ไพฑุรย์ และคนอื่น ๆ, 2559) เป็ น 4 กลุ่ม (สถาบัน วิจัยประชากรและสังคม,
2559) และเป็ น 5 กลุม่ (มนัสวี ศรีนนท์, 2561) โดยมีกลุม่ ไซเลนต์เจเนอเรชัน (silent generation)
(มนั ส วี ศรี น นท์ , 2561; สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม , 2559) และกลุ่ ม เจเนอเรชั น ซี
(generation Z) (มนัส วี ศรีน นท์, 2561) เพิ่ ม ขึน้ มา นอกจากนี ้ การก าหนดช่ วงปี เกิ ด ก็ พ บว่ามี
ความแตกต่างกันโดยมีความเหลื่อมของช่วงปี เกิดอยู่ประมาณ 1-3 ปี ดังนี ้
1. กลุม่ ไซเลนต์เจเนอเรชัน (silent generation) พบว่า สถาบันวิจยั ประชากรและ
สังคม (2559) กาหนดปี เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2468 – 2485 ส่วนมนัสวี ศรีนนท์ (2561) ได้กาหนดปี
เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2468 – 2488
2. กลุม่ เบบีบ้ มู เมอร์ (baby boomer) พบว่าธรรมรัตน์ อยู่พรต (2556) และพัชรา
โพธิ์ไพฑุรย์ และคนอื่น ๆ (2559) กาหนดช่วงปี เกิดของกลุ่มนีต้ รงกัน โดยกาหนดปี เกิดในช่วงปี
พ.ศ. 2475 – 2503 นอกจากนีน้ ิภา วิรยิ ะพิพฒ
ั น์ (2559) และมนัสวี ศรีนนท์ (2561) กาหนดช่วงปี
เกิ ด กลุ่ม นี ต้ รงกัน เช่ น กัน โดยก าหนดช่ ว งปี เกิ ด ในช่ ว งปี พ.ศ. 2489 – 2507 ส่วนสถาบัน วิจัย
ประชากรและสังคม (2559) กาหนดช่วงปี เกิดในปี พ.ศ. 2486 – 2503
3. กลุ่มเจเนอเรชันเอ็กซ์ (generation X) พบว่าธรรมรัตน์ อยู่พรต (2556) และ
พัชรา โพธิ์ไพฑุรย์ และคนอื่น ๆ (2559) กาหนดช่วงปี เกิดของกลุม่ นีต้ รงกันโดยกาหนดปี เกิดในช่วง
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ปี พ.ศ. 2504 – 2520 ส่วนนิภา วิริยะพิพัฒ น์ (2559) กาหนดช่วงปี เกิดในปี พ.ศ. 2508 – 2523
ด้านมนัสวี ศรีนนท์ (2561) กาหนดช่วงปี เกิดในปี พ.ศ. 2508 – 2522 และสถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม (2559) กาหนดช่วงปี เกิดในปี พ.ศ. 2501 – 2524
4. กลุ่มเจเนอเรชันวาย (generation Y) พบว่าธรรมรัตน์ อยู่พรต (2556) และพัช
รา โพธิ์ไพฑุรย์ และคนอื่น ๆ (2559) กาหนดช่วงปี เกิดของกลุม่ นีต้ รงกันโดยกาหนดปี เกิดในช่วงปี
พ.ศ. 2521 – 2540 ส่วนนิภา วิรยิ ะพิพฒ
ั น์ (2559) กาหนดช่วงปี เกิดในปี พ.ศ. 2524 – 2543 ด้าน
มนัสวี ศรีนนท์ (2561) กาหนดช่วงปี เกิดในปี พ.ศ. 2523 – 2540 และสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม (2559) กาหนดช่วงปี เกิดในปี พ.ศ. 2525 – 2548
5. กลุ่มเจเนอเรชันซี (generation Z) พบว่ามนัสวี ศรีนนท์ (2561) กาหนดช่วงปี
เกิดในปี พ.ศ. 2543 ขึน้ ไป
สาหรับ คุณ ลัก ษณะของบุค คลในแต่ ละเจเนอเรชัน พบว่า นัก วิชาการแต่ ล ะท่ าน
อธิบายในลักษณะใกล้เคียงกัน รายละเอียดดังนี ้
1. กลุม่ ไซเลนต์เจเนอเรชัน (silent generation) เป็ นเจเนอเรชันที่เกิดในช่วงภาวะ
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 และภาวะเศรษฐกิ จ ทั่วโลกตกต่ า ส่ง ผลให้ค นเจเนอเรชัน นี ้มี ลัก ษณะที่
เคร่งครัดและระเบียบแบบแผน (มนัสวี ศรีนนท์, 2561; สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม, 2559) ไม่
ชอบความเสี่ยง มีความเป็ นอนุรกั ษ์นิยมมาก (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม, 2559) และมีความ
จงรักภักดี (มนัสวี ศรีนนท์, 2561)
2. กลุ่มเบบีบ้ ูมเมอร์ (baby boomer generation) เป็ นเจเนอเรชันที่เกิดช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นช่วงเริ่มฟื ้ นฟูเศรษฐกิจ หลายประเทศจึงต้องเพิ่มอัตราเกิดของประชากร
(นิ ภ า วิ ริย ะพิ พั ฒ น์ , 2559; พั ช รา โพธิ์ ไพฑุ ร ย์ และคนอื่ น ๆ, 2559; มนั ส วี ศรี น นท์, 2561;
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม, 2559) ส่งผลให้คนเจเนอเรชันนีม้ ีลกั ษณะเชื่อมั่นในตนเอง (นิภา
วิริยะพิพัฒน์, 2559) ขยัน อดทน มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการทางาน (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556;
นิ ภ า วิ ริย ะพิ พั ฒ น์ , 2559; พั ช รา โพธิ์ ไ พฑุ ร ย์ และคนอื่ น ๆ, 2559; มนั ส วี ศรี น นท์ , 2561;
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2559) จึงชอบงานที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556; นิภา วิริยะพิพัฒ น์, 2559; สถาบันวิจัยประชากรและ
สัง คม, 2559) ให้ค วามส าคัญ กับ ระบบชนชั้น มัก รับ ฟั ง และเชื่ อ มั่น กับ ค าสั่ง ของหัวหน้า งาน
(ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556; มนัสวี ศรีนนท์, 2561) และเคารพกฎกติกามาก (ธรรมรัตน์ อยู่พรต,
2556; พัชรา โพธิ์ไพฑุรย์ และคนอื่น ๆ, 2559) อีกทัง้ คนเจเนอเรชันนีม้ ีความเชื่อว่าการทางานหนัก
จะนาไปสู่ความก้าวหน้า จึงให้ความสาคัญ กับผลงาน และมีชีวิตเพื่องาน (นิภา วิริยะพิพัฒ น์,
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2559; พัชรา โพธิ์ไพฑุรย์ และคนอื่น ๆ, 2559) นอกจากนีย้ งั มีการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย เน้นเก็บออม
(มนัสวี ศรีนนท์, 2561)
3. กลุม่ เจเนอเรชันเอ็กซ์ (generation X) เป็ นเจเนอเรชันที่เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556; นิภา วิรยิ ะพิพฒ
ั น์, 2559; พัชรา โพธิ์ไพฑุรย์ และคนอื่น
ๆ, 2559; มนัสวี ศรีนนท์, 2561; สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม, 2559) ส่งผลให้คนเจเนอเรชันนี ้
มีลกั ษณะเชื่อมั่นในตนเองสูง สามารถยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี (ธรรมรัตน์ อยู่
พรต, 2556; นิภา วิรยิ ะพิพฒ
ั น์, 2559) ชอบการทางานอย่างอิสระ (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556; นิภา
วิริยะพิพฒ
ั น์, 2559; พัชรา โพธิ์ไพฑุรย์ และคนอื่น ๆ, 2559; มนัสวี ศรีนนท์, 2561; สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม, 2559) มักท้าทายกฎระเบียบแบบเก่า ๆ ไม่ชอบงานที่มีพิธีรีตองหรืองานที่
เป็ น ทางการ (นิ ภ า วิริย ะพิ พัฒ น์, 2559; พัชรา โพธิ์ ไพฑุรย์ และคนอื่น ๆ, 2559; สถาบัน วิจัย
ประชากรและสังคม, 2559) เจเนอเรชันนีช้ อบงานที่ทา้ ทายและชอบทาอะไรใหม่ ๆ (พัชรา โพธิ์
ไพฑุรย์ และคนอื่น ๆ, 2559; สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2559) มีความคิดสร้างสรรค์มาก
(มนัสวี ศรีน นท์, 2561; สถาบัน วิจัยประชากรและสังคม, 2559) มักท างานด้วยตนเอง พึ่ งพา
ตนเองเป็ นหลัก (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556; นิภา วิรยิ ะพิพฒ
ั น์, 2559; มนัสวี ศรีนนท์, 2561) จึงมี
ความอดทนต่ า (นิภา วิริยะพิ พัฒ น์, 2559; มนัสวี ศรีนนท์, 2561) ที่สาคัญ คนเจเนอเรชันนีใ้ ห้
ความสาคัญกับสมดุลชีวิตระหว่างการทางานและชีวิตส่วนตัว (work life balance) (ธรรมรัตน์ อยู่
พรต, 2556; นิภา วิริยะพิ พัฒ น์, 2559; พัชรา โพธิ์ไพฑุรย์ และคนอื่น ๆ, 2559; มนัสวี ศรีนนท์,
2561; สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม, 2559)
4. กลุ่ ม เจเนอเรชั น วาย (generation Y) เป็ นเจเนอเรชั น ที่ เติ บ โตมาพร้อ ม
เทคโนโลยีท่ีกา้ วกระโดด สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา จึงคุน้ เคยกับเทคโนโลยี (นิภา วิริยะ
พิ พัฒ น์, 2559; พัช รา โพธิ์ ไพฑุ รย์ และคนอื่ น ๆ, 2559; มนัส วี ศรีน นท์, 2561; สถาบัน วิ จัย
ประชากรและสังคม, 2559) ส่งผลให้คนเจเนอเรชันนีม้ ีความอดทนต่า (นิภา วิริยะพิพฒ
ั น์, 2559;
มนัสวี ศรีนนท์, 2561; สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม, 2559) เชื่อมั่นในตนเองสูง (ธรรมรัตน์ อยู่
พรต, 2556; นิ ภ า วิ ริย ะพิ พั ฒ น์ , 2559) มี ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ (นิ ภ า วิ ริย ะพิ พั ฒ น์ , 2559;
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม, 2559) ชอบความเป็ นอิสระ ชอบงานที่ทา้ ย (นิภา วิรยิ ะพิพฒ
ั น์,
2559) สามารถทางานหลายอย่างได้ในคราวเดียว (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2559) คน
เจเนอเรชันนีช้ อบการทางานร่วมกันเป็ นทีม เน้นสร้างสัมพันธ์ในกลุ่ม (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556;
นิภา วิริยะพิพฒ
ั น์, 2559; มนัสวี ศรีนนท์, 2561; สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม, 2559) มักให้
ความสาคัญกับผลลัพธ์ของงานมากกว่าวิธีการการทางาน (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556; นิภา วิรยิ ะ
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พิพัฒน์, 2559) อีกทัง้ ต้องการเวลาในการทางานที่ยืดหยุ่นได้ และให้ความสาคัญกับสมดุลชีวิต
ระหว่างการทางานและชีวิตส่วนตัว (นิภา วิรยิ ะพิพฒ
ั น์, 2559) นอกจากนีค้ นเจเนอเรชันนีต้ อ้ งการ
ความเข้าใจและการยอมรับจากสังคม (พัชรา โพธิ์ไพฑุรย์ และคนอื่น ๆ, 2559)
5. กลุ่มเจเนอเรชันซี (generation Z) เป็ นเจเนอเรชันที่เติบโตมาด้วยการเลีย้ งดูท่ี
เพียบพร้อม มีเทคโนโลยีทนั สมัย ทาให้คนเจนนีม้ กั ทาในสิ่งที่ชอบ ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบ
งานพิธีการ และสามารถทาอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในคราวเดียว (มนัสวี ศรีนนท์, 2561)
ภาวะทางด้านประชากรสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยน
บทบาทหน้าที่และรูปแบบการดาเนินชีวิตของผูค้ นในสังคม (ปั ทมาวรรณ จินดารักษ์ และ สายสุนีย ์
เกษม, 2562) สภาพสังคมการทางานจึงเต็มไปด้วยกลุ่มคนหลากหลายวัย อีกทัง้ ผลการสารวจ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 พบว่ากลุม่ คนวัยทางานประกอบด้วยกลุม่ คนอายุ 15 ปี จนถึง 60 ปี
ขึน้ ไป (สานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2562) อาจกล่าวได้ว่าในสังคมการท างานประกอบด้วยกลุ่ม
เจเนอเรชัน 3 กลุ่ม หลัก ซึ่ง เป็ น กลุ่ม แรงงานหลัก ในการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ ซึ่ง
คุณลักษณะสาคัญของบุคคล 3 เจเนอเรชันนีส้ รุปได้ ดังนี ้
1. กลุ่มเจเนอเรชันบี (baby boomer generation หรือ gen B) เป็ นคนที่อดทน
มุ่งมั่น และทุ่มเทกับงาน ให้ความสาคัญกับงานเท่าชีวิตจึงชอบงานที่มีความมั่นคง ไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง มีความเป็ นอนุรกั ษ์นิยมสูง
2. กลุ่มเจเนอเรชันเอ็กซ์ (generation X หรือ gen X) มีความเป็ นปั จเจกบุคคล
ค่อนข้างสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบความเป็ นอิสระ อยากเป็ นเจ้านายตนเอง มักทางาน
คนเดียวและพึ่งพาความสามารถตนเองเป็ นหลัก จึงชอบงานที่ทา้ ทายความสามารถ มักท้าทาย
กฎระเบียบแบบเก่า เป็ นคนที่มีความอดทนต่า และที่สาคัญคนเจนเอ็กซ์เป็ นกลุม่ ที่ให้ความสาคัญ
กับสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทางาน
3. กลุ่มเจเนอเรชันวาย (generation Y หรือ gen Y) เป็ นคนที่ปรับตัวได้ดี ชอบ
การเปลี่ยนแปลง มีลกั ษณะเชื่อมั่นในตนเองสูง ชอบอิสระ ชอบงานที่ทา้ ทาย สามารถทางานหลาย
อย่างได้ในเวลาเดียวกัน คนเจนวายเป็ นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มักให้ความสาคัญกับผลลัพธ์
ของงานมากกว่าวิธีการ จึงไม่ชอบงานที่เป็ นพิธีรีตองและระบบชนชัน้ ชอบการทางานเป็ นทีม เน้น
การสร้า งสัม พั น ธ์ในกลุ่ม แต่ มี ค วามอดทนต่ า ต้อ งการเวลาท างานที่ ยื ด หยุ่ น ได้ รวมถึ ง ให้
ความสาคัญกับสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทางานเช่นเดียวกับคนเจนเอ็กซ์
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั สนใจศึกษากับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่เป็ นคน
เจเนอเรชันวายหรือเจนวาย เนื่องจากในปั จจุบนั คนกลุ่มนีก้ าลังจะมาเป็ นแรงงานหลักสาคัญของ
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ประเทศ โดยคาดการณ์ว่าคนเจนวายมีจานวนร้อยละ 44-46 ของแรงงานทัง้ หมด (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม, 2559, น. 14) นอกจากนีค้ นเจนวายที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง รักอิสระ ชอบ
งานท้าทาย ชอบการทางานเป็ นทีม โดยเน้นการสร้างสัมพันธ์ยงั เป็ นกลุม่ ที่มีลกั ษณะสอดคล้องกับ
ลัก ษณะของผู้ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระที่ จ ะต้อ งมี ค วามมั่ น ใจในตนเอง กล้า เสี่ ย ง ชอบสร้า ง
สัมพันธภาพ ทาให้คนเจนวายมีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึน้ (พิมพ์ธัญญา ฆ้อง
เสนาะ, 2561) การวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยจึงสนใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นคนเจเนอเรชันวายที่ประกอบ
อาชีพอิสระ
3. แนวคิดเกีย่ วกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
การประกอบอาชีพอิสระ (independent works) เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้คนมี
งานทา มีอาชีพ และช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน การประกอบอาชีพอิสระเป็ นการประกอบกิจการ
ส่วนตัวด้านการผลิตหรือบริการ โดยมีวิถีและรู ปแบบการดาเนินงานอย่างอิสระ สามารถดาเนิน
กิจการด้วยตนเอง ลงทุนน้อย ใช้กาลังกายและความคิดค่อนข้างมาก เน้นการพึ่งพาตนเอง (กอง
วิจยั การตลาดแรงงานและกองส่งเสริมการมีงานทา, 2557)
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระถูกจัดอยู่ในกลุ่มของแรงงานนอกระบบ (informal workers) (พิรา
ภรณ์ มาลาโรจน์ และคนอื่น ๆ, 2560) ซึง่ แรงงานนอกระบบเป็ นผูม้ ีงานทาที่ไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง
ตามกฎหมายประกันสังคม และพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และไม่มีหลักประกัน
ทางสังคมจากการทางาน ไม่ได้รบั การคุม้ ครองในระบบการประกันสังคมและสวัสดิการ ไม่ได้รบั
สิท ธิ คุม้ ครองตามกฎหมายแรงงาน มักได้รบั ค่าแรงต่ ากว่าค่าแรงขั้น ต่ า มี ช่ ัวโมงการท างานที่
ยาวนาน รายได้ท่ี ได้รบั อาจจะเป็ น ไปตามจานวนชิน้ งาน ไม่ มีค วามมั่น คงในการท างาน ไม่ มี
สัญญาการจ้างงาน และไม่สามารถเข้าถึงบริ การของรัฐ (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2562) ซึ่งผล
สารวจของสานักงานสถิติแห่ งชาติในปี พ.ศ. 2562 พบว่า แรงงานนอกระบบในประเทศไทยมี
จานวนทัง้ สิน้ 20.4 ล้านคน หรือร้อยละ 54.3 ซึ่งมากกว่าแรงงานที่อยู่ในระบบที่มี 17.1 ล้านคน
หรือร้อยละ 45.7 และเมื่อสารวจช่วงอายุของแรงงานนอกระบบพบว่ากลุ่มอายุ 25 – 59 ปี ซึ่งเป็ น
กลุม่ วัยทางานมีจานวนมากที่สดุ คือ 15.01 ล้านคน หรือร้อยละ 73.8 ของประเทศ
ผูว้ ิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบอาชีพอิสระประกอบด้วย
หัวข้อความหมายของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ ประเภทของผู้ประกอบอาชีพอิสระ คุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ รายละเอียดดังนี ้
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3.1 ความหมายของผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ หมายถึง บุคคลที่ทางานหรือให้บริการตามระยะเวลาและ
ค่าตอบแทนที่ได้ตกลงกับผูจ้ า้ งงานไว้ ซึ่งอาจรับจ้างหรือไม่รบั จ้างงานก็ได้แล้วแต่ความพึงพอใจ
ของตน (จารุวรรณ คงขุนเทียน, 2548; พิราภรณ์ มาลาโรจน์ และคนอื่น ๆ, 2560) โดยผูป้ ระกอบ
อาชีพอิสระจะวางแผนและดาเนินงานด้วยตนเอง (กัลยกร คณาวัฒนไชย, 2551; จารุวรรณ คงขุน
เทียน, 2548; พนิตา พรหมรัตน์, 2559) มีรูปแบบการทางานเป็ นอิสระ เน้นพึ่งพาตนเอง และไม่ขึน้
ตรงกับใคร (กัลยกร คณาวัฒนไชย, 2551; พนิตา พรหมรัตน์, 2559) สามารถทาข้อสัญญากับ
นายจ้างได้หลายคนและสามารถเลือกสถานที่ทางานได้เอง (พิราภรณ์ มาลาโรจน์ และคนอื่น ๆ,
2560) โดยค่าตอบแทนได้มาจากการทางานตามความสามารถ ความเชี่ยวชาญและความถนัด
ของตนเอง (จารุวรรณ คงขุนเทียน, 2548; พนิตา พรหมรัตน์, 2559; พิราภรณ์ มาลาโรจน์ และคน
อื่น ๆ, 2560)
3.2 ประเภทของอาชีพอิสระ
กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ (2562) กล่าวว่า ลักษณะของอาชีพอิสระต้องเป็ นงานที่ทาได้
ทุกที่และเป็ นงานที่ตรงตามความต้องการของตน ซึ่งมีทั้งงานที่จะต้องใช้ทักษะต่ าและสูง โดย
อาชีพอิสระแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี ้ (Mckinsey Global Institude, 2016; กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์,
2562)
1. ประเภทให้เช่าทรัพย์ เป็ นกลุ่มที่ไม่เน้นการทางาน แต่เป็ นการลงทุนให้บุคคล
อื่นเช่าสินทรัพย์ประเภทบ้านหรือห้องพักในระยะสัน้
2. ประเภทค้าขาย เป็ นการทางานที่ตอ้ งใช้เวลา การทางาน และทรัพยากรในการ
ขายสินค้าต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้
3. ประเภทแรงงาน เป็ นกลุ่มที่เน้นการทางานแบบรับงานเป็ นครัง้ เช่น งานส่ง
สินค้า งานช่าง งานครีเอทีฟ งานบริการด้านธุ รกิจ งานด้านการสื่อสาร เป็ นต้น แบ่งได้ 4 รูปแบบ
ดังนี ้ (International Labour Organization, 2016; กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์, 2562)
3.1 การจ้างงานชั่วคราว (temporary employment) เป็ น การจ้างงานตาม
ระยะสัญญาระยะสัน้ หรือยาว โดยสัญญาอาจเป็ นสัญญาปากเปล่าหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก็ได้
ลักษณะการจ้างงานอาจเป็ นการจ้างตามรูปแบบงาน หรือเป็ นงานตามฤดูกาล แต่จะมีการกาหนด
ระยะเวลาและค่าตอบแทนไว้แล้ว
3.2 งานพาร์ท ไทม์ (part-time) เป็ นการท างานที่ ร ะบุ จ านวนชั่ว โมงการ
ทางานที่แน่นอน แต่มีจานวนจานวนชั่วโมงการทางานที่นอ้ ยกว่างานปกติ
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3.3 การจ้างงานแบบตัวแทนซึ่งมีการทางานร่วมกันหลายฝ่ าย (multi-party
employment relationship) เป็ นการทางานภายใต้ขอ้ ตกลงตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ าย
และได้รบั ค่าตอบแทนจากองค์กรที่จา้ งงาน บางครัง้ ก็ถือว่าเป็ นแบบการจ้างงานแบบชั่วคราว
3.4 การจ้างงานแบบไม่เปิ ดเผยผู้จา้ งงาน (disguised employment) เป็ น
การจ้างงานผ่านบุคคลที่สาม หรือให้มีส่วนในสัญญาร่วมกันแทนสัญญาจ้างงาน มีอิสระในการ
ทางานแต่ก็ถกู ตรวจสอบลักษณะการทางานอยู่เสมอ ถือเป็ นการจ้างงานตนเอง คือเหมือนจะเป็ น
การท างานด้ว ยตนเองอย่ า งอิ ส ระแต่ ยั ง มี สั ญ ญา แต่ บุ ค คลนั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นฐานะ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
การวิจยั ในครังนีผ้ วู้ ิจยั สนใจศึกษากับกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในรูปแบบการจ้างงาน
ชั่วคราว (temporary employment) เนื่องจากมีลกั ษณะการทางานที่ยื ดหยุ่น เป็ นอิสระ แต่ตอ้ ง
ทางานภายใต้ขอ้ จากัดด้านเวลา อีกทัง้ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในรู ปแบบการจ้างงานชั่วคราวยัง
ได้รบั ค่าตอบแทนตามระดับความสามารถของตนเอง และจานวนชิน้ งาน ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ทาให้
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระมีความเครียดในการทางาน
3.3 คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพอิสระ
การประกอบอาชี พ อิ ส ระเป็ น งานที่ มี อิ ส ระ มี รูป แบบและวิธีก ารด าเนิ น งานของ
ตนเอง เป็ นงานที่มีความท้าทาย แต่สามารถสร้างรายได้ไม่ต่างจากการประกอบอาชีพอื่น (กอง
วิจยั การตลาดแรงงานและกองส่งเสริมการมีงานทา, 2557) โดยบุคคลที่จะประสบความสาเร็จใน
การประกอบอาชีพอิสระจะมีลักษณะและบุคลิกภาพของตนที่ชัดเจน (กัลยกร คณาวัฒ นไชย,
2551) ซึ่งผูป้ ระกอบอาชีพอิสระมีลกั ษณะสาคัญดังนี ้ (กองวิจยั การตลาดแรงงานและกองส่งเสริม
การมีงานทา, 2557; กัลยกร คณาวัฒนไชย, 2551)
1. มีความอดทนในการทางาน พร้อมจะที่จะแก้ไขปั ญหา และไม่กลัวที่จะถอย
เพื่อก้าวไปข้างหน้า นัน้ คือไม่กลัวและไม่ทอ้ ที่จะกลับไปเริม่ ต้นใหม่
2. มีความขยันหมั่นเพียร และมีวินัยในตนเอง โดยถือคติทามากย่อมได้มาก มี
ความพยายามและมุ่งมั่นในการทางาน
3. มี ความคิดสร้างสรรค์ สรรหาวิธีการใหม่ ๆ ในการท างาน โดยพยายามหา
หนทางในการสร้างงานในตนเอง และมีความฉลาด มีไหวพริบ รูท้ นั ลูกค้าและรูท้ นั สถานการณ์
4. มีมนุษย์สมั พันธ์ท่ดี ี มีนา้ ใจและเป็ นกันเอง
5. มีความจาที่ดี ทั้งในเรื่องเทคนิคการทางาน และรายละเอียดของผูจ้ า้ งงาน
สถานการณ์
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6. การตรงต่อเวลา คือทางานให้เสร็จตรงตามกาหนด
7. มีความซื่อสัตย์จริงใจกับการทางาน
8. กล้าเสี่ยง คือกล้าลองผิดลองถูก และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ
9. มี ค วามมั่น ใจในตนเอง กล้า แสดงความคิ ด เห็ น และกล้า ตัด สิ น ใจในการ
แก้ปัญหา
10. มี ทัศ นคติ ท่ี ดี กับ งานและอุทิ ศ ตนให้กับ การท างาน ทุ่ม เทเวลาให้กับ การ
ทางาน และให้เกียรติกบั งาน
11. มีความรู ้ ความสามารถ และพร้อมพัฒนาตนเองให้เหมาะกับการประกอบ
อาชีพ
3.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
3.4.1 ความเป็ นอิสระในการทางาน
การศึ ก ษาของ Prottas และ Thompson (2006) ศึ ก ษาเปรีย บเที ย บความเครีย ด
ความพึงพอใจในงานของเจ้าของธุรกิจที่ทางานด้วยตนเอง ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ และพนักงานใน
องค์กร พบว่า เจ้าของธุรกิจที่ทางานด้วยตนเองและผูป้ ระกอบอาชีพอิสระมีอิสระในการทางาน
มากกว่าพนักงานในองค์กร การศึกษาเชิงคุณ ภาพของพิชญา สวัสดี (2557) ศึกษาเรื่องความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพอิสระ พบว่า ความมั่นคงเกิดขึน้ จากลักษณะในการทางานที่ยืดหยุ่นได้
ทาให้ออกแบบรู ปแบบการทางานได้ดว้ ยตนเอง ทาให้ดาเนินชีวิตได้ อย่างสมดุล และการศึกษา
ของกัลยกร คณาวัฒนไชย (2551) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพของผูป้ ระกอบ
อาชีพอิสระ พบว่า มีการเลือกประกอบอาชีพอิสระเนื่องจากสามารถเป็ นผูด้ าเนินกิจการเอง ไม่
ต้องอยู่ใต้อานาจใคร สามารถวางแผนได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งมี ผูใ้ ดออกคาสั่ง และสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างเต็มที่
3.4.2 สุขภาพ
การศึกษาของรวิวรรณ เต๋ชะรัก (2557) ศึกษาประเมินภาวะสุขภาพตามความเสี่ยง
ในการทางานของช่างทาผมในจังหวัดเชียงใหม่ และการศึกษาของประกายนา้ มากศรี และคนอื่น
ๆ (2561) ศึกษาปั จจัยคุกคามสุขภาพจากการทางานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของช่าง
ตัดเย็บเสือ้ ผ้า พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางานส่งผลให้เกิดความเจ็บป่ วยทางกาย เช่น อาการ
ปวดเมื่อยทางกาย และยังพบอีก ว่าการทางานอย่างรีบเร่งทาให้เกิดความเครียดในการทางาน
การศึกษาของ Prottas และ Thompson (2006) ศึกษาเปรียบเทียบความเครียด ความพึงพอใจใน
งานของเจ้าของธุรกิจที่ทางานด้วยตนเอง ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ และพนักงานในองค์ กร พบว่า
เจ้าของธุรกิจที่ทางานด้วยตนเองและผูป้ ระกอบอาชีพอิสระมีความเครียดและความกดดันในการ
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ท างานมากกว่ า พนั ก งานในองค์ก ร และการศึ ก ษาของ Ertel, Pech, Ullsperger, Von Dem
Knesebeck, และ Siegrist (2005) ศึกษาสภาพการทางานและสุขภาพจิตของผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระด้านอุตสาหกรรมสื่อในประเทศเยอรมัน พบว่า สภาพการทางานที่ไม่ดีก่อให้เสี่ยงต่อการเกิด
สุขภาพจิตที่ไม่ดี
แม้วา่ การประกอบอาชีพอิสระจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ (พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ, 2561)
แต่เมื่อค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพอิสระพบว่ายังมีจานวนน้อย ผูว้ ิจยั จึงสนใจ
ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะของการประกอบอาชีพ
อิสระก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างสอดคล้องกับลักษณะของคนเจเนอเรชันวาย (generation Y) และ
กลุ่มเจเนอเรชันวายยังเป็ นกลุ่มที่มีจานวนของการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึน้ ด้วย (พิมพ์
ธัญญา ฆ้องเสนาะ, 2561) แต่ปัญหาหนึ่งของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระคือความเครียดเรื่องการเงิน
และความเครียดเรื่องการทางาน ดังจะเห็นได้จากผลวิจยั เชิงสารวจเรื่องดัชนีความเครียดของคน
ไทยไตรมาส 4 ของ AU Poll (มหาวิท ยาลัย อัส สัม ชัญ , 2562) พบว่า ผู้ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระมี
ความเครียดในเรื่องการเงินและความเครียดเรื่องการทางานมากที่สดุ การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจ
ศึกษาความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายที่มีอายุอยู่ในช่วงวัย
ผูใ้ หญ่ตอนต้น ซึง่ ภารกิจสาคัญของวัยนีค้ ือการทางานหรือการประกอบอาชีพ
4. แนวคิดเกีย่ วกับความเครียดในการทางาน
ผูว้ ิจยั ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการทางานประกอบด้วย
หัวข้อ ความหมายของความเครียดในการทางาน สาเหตุของความเครียดในการทางาน ผลกระทบ
ของความเครียดในการทางาน ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความเครียดในการทางาน และการวัดหรือ
วิธีการวัดความเครียดในการทางาน รายละเอียดดังนี ้
4.1 ความหมายของความเครียดในการทางาน
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึน้ อาจส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจหยุด
ขับเคลื่อนไปชั่วขณะ วิถีชีวิตการทางานจึงเต็มไปด้วยสถานการณ์ท่ีไม่ม่นั คงก่อให้เกิดความเครียด
ได้ง่าย อีกทัง้ สภาพสังคมการทางานจะต้องเผชิญกับความต้องการที่หลากหลายจนกลายเป็ นแรง
กดดันและเกิดเป็ นความเครียดในการทางาน
ความเครียดในการทางาน (job stress) หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย
และจิตใจ (มัทนา วังถนอมศักดิ์, 2558) เมื่อบุคคลรับรูถ้ ึงกดดันจากสภาพแวดล้อมในการทางาน
(Beegr แ ล ะ Newman, 1978; Beheshtifar แ ล ะ Nazarian, 2013; Frantz แ ล ะ Holmgren,
2019; Khamisa, Oldenburg, Peltzer, และ Ilic, 2015; ชุติมา พระโพธิ์, 2558; มัทนา วังถนอม
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ศักดิ์, 2558) และรับรู ถ้ ึงความแตกต่างระหว่างความต้องการงานที่มากเกินความสามารถของ
ตนเอง (Beegr และ Newman, 1978; Beheshtifar และ Nazarian, 2013; Khamisa และคนอื่น
ๆ, 2015; ชุ ติ ม า พระโพธิ์ , 2558; มั ท นา วัง ถนอมศั ก ดิ์ , 2558) ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพกาย
อารมณ์ความรู ส้ ึก กระบวนการรู ค้ ิด และก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (Beegr
และ Newman, 1978; Beheshtifar และ Nazarian, 2013; Frantz และ Holmgren, 2019;
Khamisa และคนอื่น ๆ, 2015; มัทนา วังถนอมศักดิ์, 2558) และทาให้บุคคลรู ส้ ึกเหนื่อยหน่าย
ขาดความมุ่งมั่น และขาดความพึงพอใจในการทางาน (Frantz และ Holmgren, 2019; Khamisa
และคนอื่น ๆ, 2015)
4.2 สาเหตุของความเครียดในการทางาน
ความเครียดในการทางานมีสาเหตุมาจาก 3 ปั จจัย ดังนี ้
1. ปั จจัยระดับสิ่งแวดล้อม คือสิ่งแวดล้อมในการทางานทัง้ ด้านสังคมและด้าน
กายภาพที่สลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตการทางานและทา
ให้เกิดความเครียด เช่น สภาพการเมืองและเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สถานที่ในการ
ทางาน เป็ นต้น (Brown และ Moberg, 1980, อ้างถึงใน จิราภรณ์ จันทร์คาอ้าย, 2544; สุพานี
สฤษฎ์วานิช, 2552, อ้างถึงใน อุทมุ พร เมืองนามา, 2553)
2. ปั จจัยระดับบุคคล เป็ นปั จจัยความเครียดที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล
2.1 โอกาสความความก้าวหน้าในอาชีพ คือบุคคลรับรู ถ้ ึงความพัฒนาและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ของตน และเมื่อบุคคลรับรู ว้ ่าตนไม่มีโอกาสเลื่อนตาแหน่ งจะส่งผลให้
บุคคลวิตกกังวล สับสน และสิน้ หวัง (เบญจมาศ อิ่มมาก, 2558; Ivancevich และ Matteson,
1999, อ้างถึงในณัฐธิดา สุพรรณภพ, 2559)
2.2 ลัก ษณะของบุค คล คือลักษณะต่ าง ๆ ของบุคคล ทั้งด้านบุคลิกภาพ
ลั ก ษณะทางเพศ ปั ญหาส่ ว นตั ว ปั ญหาการเงิ น ปั ญหาครอบครัว เป็ นต้น (Brown และ
Moberg,1980, อ้างถึงใน จิราภรณ์ จันทร์คาอ้าย, 2544; Ivancevich และ Matteson, 1999, อ้าง
ถึงใน ณั ฐธิ ด า สุพ รรณภพ, 2559; สุพ ารี สฤษฎ์วานิ ช , 2553, อ้างถึงใน อุทุม พร เมื องนามา,
2553)
3. ปั จจัยระดับองค์กร คือ ลักษณะโครงสร้างขององค์กรหรือสภาพแวดล้อมที่
บุคคลต้องเผชิญในการทางาน (เบญจมาศ อิ่มมาก, 2558; Brown และ Moberg, 1980, อ้างถึงใน
จิราภรณ์ จันทร์คาอ้าย, 2544; Ivancevich และ Matteson, 1999, อ้างถึงใน ณัฐธิดา สุพรรณภพ,
2559; สุพารี สฤษฎ์วานิช, 2553, อ้างถึงใน อุทมุ พร เมืองนามา, 2553)
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3.1 ด้า นความกดดัน จากลัก ษณะงาน เป็ น ความเครีย ดที่ เกิ ด จากงาน มี
รายละเอียด ดังนี ้
3.1.1 ระยะเวลาในการทางาน เมื่อบุคคลต้องทางานที่ ได้รบั มอบหมาย
ให้สาเร็จภายในเวลาที่จากัด จึงต้องรีบเร่งทาให้เสร็จทันเวลา ก่อให้บุคคลเกิดความเครียดและ
ความกดดัน
3.1.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เมื่อบุคคลได้รบั มอบหมายงาน
ที่มากเกินความสามารถของตนที่จะทาให้สาเร็จส่งผลให้บุคคลรู ส้ ึกไม่พึงพอใจในงาน รวมถึง
บุคคลเกิดความสับสนและไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่เนื่องจากจากขาดข้อมูลเกี่ ยวกับบทบาท
หน้าที่ของตน หรือเกิดความขัดแย้งในบทบาทที่ได้รบั อย่างหลากหลายจนไม่สามารถทางานได้
อีกทัง้ ขอบเขตการทางานที่แคบทาให้บคุ คลรับรูว้ ่าตนไม่มีความสาคัญในงาน ส่งผลให้บคุ คลเกิด
ความเครียดในการทางาน
3.1.3 ลัก ษณะงานที่ ย ากเกิ น ไป เมื่ อ บุค คลต้อ งท างานที่ อ าศัย ทัก ษะ
ความรู ้ ความสามารถมากเกินกว่าที่บุคคลมี หรือมีมาตรฐานการทางานที่สงู เกินจนไม่สามารถ
ทางานให้สาเร็จได้ทาให้บคุ คลเกิดความเครียด
3.1.4 ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ บุ ค คลอื่ น หมายถึ ง ภาวะที่ บุ ค คลได้รับ
มอบหมายให้ดูแลควบคุม รับผิดชอบโดยตรงกับบุคคลอื่น ปั จจัยด้านนีเ้ กิดขึน้ กับบุคคลที่อยู่ใน
ตาแหน่งผูจ้ ดั การ ซึง่ สร้างความเครียดและความกดดันกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาการ
3.2 โครงสร้างขององค์กร คือระบบการทางานภายในองค์กรที่ไม่เหมาะสม
อาจเกิดจากนโยบายในการทางานไม่ชัดเจน หรือยึดกฎระเบียบการทางานมากเกินไปจนทาให้
พนัก งานเกิ ด ความกดดัน การติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายในองค์ก รไร้ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ เปิ ด โอกาสให้
พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ข้อแนะนา และไม่เปิ ดโอกาสให้หนักงานมีส่วนร่วมดาเนินงาน
รวมถึงการให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่ไม่คุม้ ค่ากับการทางานของพนักงาน และไม่จัดฝึ กอบรม
เพื่อให้พนักงานได้พฒ
ั นาตนเอง ทาให้พนักงานเกิดความเครียดและประสิทธิภาพในการทางาน
ลดลง
4.3 ผลกระทบความเครียดในการทางาน
ด้า นผลกระทบของความเครี ย ดในการท างาน Style (1978, อ้า งถึ ง ใน นาตยา
สุวรรณจันทร์, 2560) มองว่า บุคคลพอใจที่จะตกอยู่ในความเครียดระดับหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้บุคคล
รูส้ กึ ว่าชีวิตมีคณ
ุ ค่า ซึง่ ระดับความเครียดที่ตอ้ งการนีเ้ รียกว่า eustress หมายถึง บุคคลรูส้ กึ ตื่นเต้น
และรู ส้ ึกท้าทายในชีวิต นอกจากนีค้ วามเครียดที่ ตอ้ งการยังขึน้ อยู่กับประสบการณ์ของแต่ละ
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บุคคล และเมื่ อประเมิ น ถึ งผลกระทบของความเครียดที่ เกี่ ยวข้องกับ สภาพร่างกายและจิต ใจ
สามารถสรุปได้ว่าเมื่อบุคคลมีปริมาณความเครียดที่พอดีกบั ความต้องการ ทาให้มีการปฏิบตั ิงาน
ที่ดีขึน้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจในการทางานที่ดี แต่เมื่อบุคคลมีปริมาณความเครียดที่
มากเกินไปจะส่งผลร้ายต่อสภาพร่างกายและจิตใจของบุคคล ทาให้เพิ่มโอกาสในการใช้สารเสพ
ติด มีสภาพอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย มีพฤติกรรมป้องกันตัวเองสูง ขาดสมาธิในการทางาน ขาด
การควบคุมอารมณ์
เมื่อบุคคลที่มีความเครียดในการทางานระดับสูงอาจทาให้เกิดปั ญ หาต่าง ๆ ดังนี ้
(จักรวาล สุขไมตรี และ พระมหา นรากร วรเมธี(ช่างบุ) , 2562; Beehr และ Newman, 1978, อ้าง
ถึงใน ณัฐธิดา สุพรรณภพ, 2559; Cooper และ Marshall, 1976, อ้างถึงใน มัทนา วังถนอมศักดิ์,
2558; Robbins และ Judge, 2007, อ้างถึงใน อัยยรัช ลิม้ เจริญพร, 2556)
1. ผลกระทบต่อตัวบุคคล
1.1 ด้านร่างกาย ความเครียดต่าง ๆ มักมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายอาจ
นาไปสู่การเกิดโรคต่าง ๆ เช่น มีอาการกล้ามเนือ้ เกร็ง ปวดศีรษะ อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ
ความดันโลหิตสูงซึง่ อาจนาไปสูโ่ รคหัวใจ เป็ นต้น
1.2 ด้านจิตใจ ความเครียดในการทางานอาจส่งผลให้บุ คคลจะมีอารมณ์
อ่อนไหว เกิดความวิตกกังวล โกรธง่าย เบื่อหน่าย ขาดความมั่นใจ เป็ นต้น
1.3 ด้านพฤติกรรม ความเครียดส่งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ
เช่น มีพฤติกรรมการบริโภคเพิ่มมากขึน้ หรือน้อยลง สูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติด อาการนอนไม่หลับ
เป็ นต้น
2. ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน
2.1 ประสิทธิภาพในการทางานลดลงส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของงาน
ลดลง อาจทางานไม่ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด
2.2 มี ความรู ้สึ ก อ่ อ นล้ า ในการท างาน รู ้สึ ก ไม่ อ ยากท างาน มี ก าร
ผัดวันประกันพรุง่ หลีกเลี่ยงงาน อาจลางานบ่อย หรือรูส้ กึ อยากลาออกจากงาน
2.3 เกิดทัศนคติท่ีไม่ดีในการทางาน ขาดความพึงพอใจในการทางาน เกิด
ความขัดแย้งในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และมีสมั พันธภาพกับครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานลดลง
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4.4 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับความเครียดในการทางาน
4.4.1 แนวคิดทฤษฎีความเครียดในการทางานของ Cooper และ Cartwright
Cooper (1976, อ้ า งถึ งใน มั ท น า วั ง ถ น อ ม ศั ก ดิ์ , 2558, น . 296) ก ล่ าวว่ า
ความเครียดในการทางานไม่เพียงส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลในด้านสุขภาพร่างกายและสุ ขภาพจิต
เท่ า นั้ น แต่ ยัง ส่ ง ผลต่ อ การท างานด้ว ย โดยปั จ จั ย ที่ ท าให้เกิ ด ความเครี ย ดในการท างานมี
หลากหลาย เช่ น ปริ ม าณงาน บทบาทหน้า ที่ ใ นการท างาน ความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ร่ว มงาน
ความก้าวหน้าในการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจไม่เกี่ยวข้อง
กับการทางานด้วย นอกจากนี ้ Cooper และ Cartwright (1997, อ้างถึงในอัยยรัช ลิม้ เจริญ พร,
2556) ได้สรุปถึงปั จจัยสาเหตุท่กี ่อให้เกิดความเครียดในการทางานไว้ 6 ปั จจัย ดังนี ้
1. ปั จจัยที่เกี่ยวกับตัวงาน ประกอบด้วยปั จจัยต่าง ๆ ดังนี ้
1.1 สภาพการท างาน เป็ น สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่วไป ได้แก่ เสียง
รบกวน แสวงสว่างที่ไม่เหมาะสม กลิ่น หรือตัวกระตุน้ อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่ออารมณ์และสภาพ
จิตใจของบุคคล โดยแต่ละอาชีพจะมีการสภาพการทางานที่เป็ นสาเหตุของความเครียดแตกต่าง
กัน
1.2 ลักษณะงานที่เป็ นกะ หมายถึงลักษณะงานที่หมุนเวียนช่วงเวลาตาม
ตารางการทางาน ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อระบบการทางานของร่างกาย สภาพจิตใจ และแรงจูงใจใน
การทางาน รวมถึงส่งผลต่อรูปแบบการนอนและการใช้ชีวิตในสังคม
1.3 ลักษณะงานที่มีช่ ัวโมงการทางานที่ยาวนาน มักส่งผลกระทบต่อระบบ
การทางานของร่างกาย ซึง่ อาจเกิดปั ญหาสุขภาพและส่งผลต่อศักยภาพในการทางาน
1.4 การเดินทาง เป็ นอุปสรรคในการเดินทางจากสภาพการจราจรซึ่งทาให้
สูญเสียเวลา
1.5 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทาให้บคุ คลต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิด
เป็ นความกดดันและความเครียดในการทางาน
1.6 ปริ ม าณ งานที่ ม ากเกิ น ไป แบ่ ง ออกเป็ นปริ ม าณ งานที่ ม ากเกิ น
ความสามารถทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการทางานมากขึน้ และลักษณะงานที่เกินขีดความสามารถของ
บุคคล
1.7 ป ริ ม าณ งาน ที่ น้ อ ยเกิ น ไป ท าให้ บุ ค คลรู ้สึ ก ว่ า งาน ไม่ ท้ า ท าย
ความสามารถของตน
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1.8 ลักษณะงานที่มีความเสี่ยงต่อร่างกาย การทางานที่มีความเสี่ยงสูงทาให้
บุคคลมีความเครียดระดับสูงด้วย เนื่องจากต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อมสาหรับอันตรายที่
เกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา
2. ปั จจัยด้านบทบาทในองค์กร เมื่อองค์กรกาหนดบทบาทหน้าที่แก่พนักงานและ
ทาให้พนักงานเข้าใจบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนก็จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความเครียดใน
การทางาน โดยปั จจัยด้านบาทบาทในองค์กรที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทางาน ประกอบด้วย
ปั จจัยต่าง ๆ ดังนี ้
2.1 ความไม่ชดั เจนหรือสับสนในบทบาทหน้าที่
2.2 ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่
2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ปั จจัยด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน หมายถึงสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกใน
องค์กร ได้แก่ หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง ซึ่งมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความเครียดใน
การทางานของบุคคล โดยปั จจัยด้านสัมพันธภาพในที่ทางานสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี ้
3.1 ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน หมายถึง การได้รบั มิตรภาพ ความไว้วางใจ
การช่วยเหลือ และการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ซึ่งปั จจัยเหล่านีอ้ าจนาไปสู่ความคับข้องใจและ
เกิดเป็ นความเครียดได้
3.2 ความสัมพันธ์กับลูกน้อง หมายถึง การที่ หัวหน้าเห็น ความสาคัญ ของ
ลูกน้องโดยการให้เวลา และให้ความสนใจกับลูกน้อง ถ้าหัวหน้าเห็นงานสาคัญมากกว่าลูกน้อง
ไม่ใส่ใจ และไม่เห็นความจาเป็ นในการสร้างสัมพันธ์กบั ลูกน้อง ซึง่ ทาให้เกิดความเครียดได้ง่าย
3.3 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความเครียดจากการไม่ได้รบั
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน เกิดการแข่งขันในการทางาน รวมถึงการขัดแย้งทาง
บุคลิกภาพ ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต บรรยากาศและความสาเร็จขององค์กร
4. ความสาเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ เป็ นความคาดหวังด้านความก้าวหน้า
และความสาเร็จในอาชีพ หากไม่เป็ นไปตามความคาดหวังก็ทาให้เกิดความเครียด
5. โครงสร้า งและบรรยากาศขององค์กร หมายถึง องค์ก รไม่ มี โครงสร้างและ
บรรยากาศที่เหมาะสม พนักงานขาดการรับรู ส้ ึกถึงความเป็ น เจ้าของหรือเป็ น ส่วนหนึ่งในองค์
ทาให้พนักงานขาดอิสระในการแสดงพฤติกรรม และรูส้ กึ ถูกกีดกันออกจากองค์กร จึงเป็ นสาเหตุท่ี
ก่อให้เกิดความเครียดในการทางาน

33
6. ปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งาน หมายถึง ปั จจัยที่เกี่ยวกับความไม่สมดุลระหว่าง
การท างานกับ ชี วิ ตส่วนตัว เกิ ด เป็ น ความขัดแย้งระหว่างบทบาทในการท างานกับ บทบาทใน
ครอบครัว อาจเป็ นเรื่องของการจัดสรรเวลา ซึ่งการทาหน้าที่ทงั้ สองอย่างอาจเกิดปั ญหา และเป็ น
สาเหตุของความเครียดในการทางาน
นอกจากนี ้ Cooper และ Marshall (1976, อ้างถึงใน มัทนา วังถนอมศักดิ,์ 2558, น.
296) กล่าวถึงผลกระทบของปั จจัยความเครียดในการทางานที่ส่งผลต่อตัวบุคคลและองค์กร มี
รายละเอียดดังนี ้
1. ผลกระทบระดับ บุค คล คือ ความเครียดในการท างานส่งผลกระทบกับ ตัว
บุค คลโดยตรง ท าให้เกิด อาการผิด ปกติ ท างกายและสุขภาพจิต เช่น โรคหัวใจ โรคซึม เศร้า มี
อารมณ์แปรปรวน อ่อนล้า ขีโ้ มโห ความอดทนต่า เป็ นต้น
2. ผลกระทบระดับองค์กร คือ ความเครียดในการทางานที่ ส่งผลให้เกิดความ
ผิดปกติในองค์กร ซึ่งเกิดจากบุคลากรในองค์กรมีความเครียดในการทางาน สามารถสังเกตได้จาก
มีอัตราการขาดงานสูง มี อัตราการลาออกสูง เกิดปั ญ หาด้านการทางานส่งผลให้ปริมาณและ
คุณ ภาพของงานลดลง เช่น เกิ ด การประท้วง หรือการนัดหยุดงาน เกิดความผิด พลาดในการ
ทางานมากขึน้ จนเกิดผลร้ายกับองค์กร

ภาพประกอบ 1 แบบจาลองความเครียดในการทางาน
ที่มา; ปรับจาก Cooper และ Marshall (1976, อ้างถึงใน มัทนา วังถนอมศักดิ,์ 2558)
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4.4.2 แนวคิดทฤษฎีของ Robbins และ Judge
Robbins และ Judge (2017, pp. 659-668) ได้เสนอแบบจ าลองความเครีย ด ซึ่ง
เป็ นการนาปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อม (environmental factors) ปั จจัยด้านองค์กร (organizational
factors) ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล (personal factors) ปั จจั ย ด้ า นความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
(individual differences) และปั จจัยด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม (cultural differences) เข้า
มาผนวกกัน โดยปั จจัยเหล่านี เ้ ป็ น ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความเครียดในการท างานของบุคคล ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
1. ปั จ จัย ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม (environmental factors) คื อ ความไม่ แ น่ น อนของ
สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อโครงสร้างขององค์กรและความเครียดของพนักงาน ซึ่งความไม่แน่นอนนีเ้ ป็ น
สาเหตุใหญ่ท่ีทาให้บคุ คลเผชิญปั ญหาในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงขององค์กร ปั จจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 3 ปั จจัย ดังนี ้
1.1 ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ หรือวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลให้บคุ คลวิตก
กังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในหน้าที่การงาน
1.2 ความไม่แน่นอนทางการเมือง และภัยคุกคามทางการเมือง ถือเป็ นแหล่ง
เพิ่มความเครียด
1.3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาจเกิดความเครี ยดในการพัฒนาตนเอง
ให้ทนั เทคโนโลยี
2. ปั จ จัย ด้า นองค์ก ร (organizational factors) เป็ น ตัว แปรส าคัญ ที่ ส ร้า งแรง
กดดันกับตัวพนักงานในด้านความพยายามทางานไม่ให้ผิดพลาด หรือต้องทางานให้สมบูรณ์แบบ
ในระยะเวลาจากัด ปั จจัยด้านองค์กร ประกอบด้วย
2.1 ลัก ษณะงาน คื อ ความต้อ งการจากงานของบุ ค คล ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ที่
สัมพันธ์กบั การทางานของบุคคล ประกอบด้วยเนือ้ หางาน เงื่อนไขและรูปแบบในการผลิตงานทัง้
ความเป็ นอิสระในการทางาน ความหลากหลายของงาน และการควบคุมงาน รวมถึงสภาพการ
ทางานและสภาพร่างกาย ซึ่งปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับ การความเครียดในการท างานมากที่ สุด คือ
ปริมาณงานที่ตอ้ งทาให้สาเร็จทันเวลาที่กาหนด
2.2 บทบาทหน้า ที่ ใ นการท างาน เป็ น ความกดดัน ของบุ ค คลที่ เกิ ด จาก
บทบาทหน้าที่การทางานอาจเกิดการได้รบั บทบาทที่หลากหลายในเวลาเดียวกันจนก่อให้เกิดจาก
ความขัด แย้ง ในบทบาทหน้า ที่ ท าให้เกิ ด ความสับ สนและไม่ เข้า ใจในบทบาทจนก่ อ ให้เกิ ด
ความเครียดในการทางาน และความคลุมเครือไม่ชดั เจนในบทบาทหน้าที่บุคคลทาให้บุคคลขาด
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ข้อมูลความรู ว้ ่าต้องทาหน้าที่อย่างไร รวมถึงข้อจากัดต่าง ๆ อย่างชั่วโมงการทางาน และได้รบั
มอบหมายงานที่มากเกินไปซึ่งส่งผลให้บุคคลเผชิญความยุ่ง ยากในการทางานและกระตุน้ ให้เกิด
ความเครียดในการทางานเพิ่มขึน้
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็ นแรงกดดันที่เกิดจากเพื่อนร่วมงานและ
หัวหน้างาน ทัง้ ความขัดแย้งของพนักงานและหัวหน้างาน การคุมคามทางเพศหรือเชือ้ ชาติ ทาให้
ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันลดลงส่งผลให้เกิดความเครียดในการทางาน
2.4 โครงสร้า งขององค์ก รและหัว หน้างาน โดยเฉพาะในบุค ลิ ก ภาพของ
หัวหน้าที่บอกถึงรูปแบบของการทางาน ซึ่งอาจสร้างความกดดันกับพนักงานได้ (Robbins, 2007,
อ้างถึงใน อัยยรัช ลิม้ เจริญพร, 2556)
2.5 วงจรชี วิ ต องค์ก ร อาจสร้า งแรงกดดัน และปั ญ หาให้กับ พนั ก งานได้
โดยเฉพาะเมื่อองค์กรถดถอย ทาให้พนักงานเกิดความไม่ม่ นั ใจว่าตนจะถูกปลดออกจากงานหรือ
ถูกลดเงินเดือน หรือถูกตัดสวัสดิการ (Robbins, 2007, อ้างถึงใน อัยยรัช ลิม้ เจริญพร, 2556)
3. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล (personal factors) เป็ น ตัว แปรที่ ส ร้า งความเครี ย ดกั บ
ตัวบุคคล ถือเป็ นปั จจัยส่วนของบุคคล ประกอบไปด้วย
3.1 ปั ญหาครอบครัว บุคคลที่ไม่สามารถจัดการกับปั ญหาหรือความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว ได้ ย่ อ มไม่ ส ามารถท างานได้ต ามปกติ ปั ญ หาครอบครั ว อาจท าให้เกิ ด
ความเครียดที่สง่ ผลกระทบต่อตัวบุคคลได้และยังส่งผลกับความขัดแย้งในการทางานด้วย
3.2 ปั ญหารายได้สว่ นบุคคล ซึง่ เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับการเงิน
4. ปั จ จั ย ด้ า น ค ว า ม แ ต ก ต่ า งระ ห ว่ า งบุ ค ค ล (individual differences)
ความเครียดที่เกิดขึน้ นัน้ อาจมีสาเหตุมาจากปั ญหาเดี ยวกัน แต่การตอบสนองต่อความเครียดของ
แต่ละบุคคลแตกต่างกัน ซึ่งการรับรูร้ ะดับความเครียดที่มากหรือน้อยนัน้ ปั จจัยด้านความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลถือเป็ นตัวแปรสาคัญต่อการแสดงอาการความเครียด โดยปั จจัยที่ทาให้แต่ละบุคคล
รับรูค้ วามเครียดที่เกิดขึน้ แตกต่างกัน ได้แก่
4.1 การรับรู ข้ องบุคคล เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดที่เกิดขึน้ กับ
การตอบสนองต่อความเครียดของบุคคล โดยการยอมรับกับความเครียดจะทาให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมตอบสนองในเชิงบวก
4.2 ประสบการณ์การทางาน บุคคลที่มีประสบการณ์ในการทางานสูง จะ
ต้านทานต่อความเครียดและพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดได้ดี ซึ่งมีแนวโน้มที่จะปรับตัว
ได้ดีและมีความเครียดน้อยลง
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4.3 การสนับสนุนทางสังคม เป็ น ความสัมพัน ธ์ระหว่างเพื่ อนร่วมงานหรือ
หัวหน้างาน โดยความสัมพันธ์ท่เี กิดขึน้ ย่อมส่งผลต่อความเครียดในการทางานโดยอาจช่วยลดหรือ
บรรเทาความเครียด
4.4 ลักษณะบุคลิกภาพ บุคคลที่มีลกั ษณะภาพแบบโรคประสาทมีแนวโน้ม
พบความเครียดในทางานมากกว่าบุคลิกภาพแบบอื่น รวมถึงบุคคลที่มีลกั ษณะบ้างาน จะหมกมุ่น
อยู่กับงานของตน และใช้เวลาเป็ นจานวนมากจมอยู่กับการทางาน ความพยายามและทุ่มเทใน
การทางานอย่างมากจะส่งผลให้บคุ คลรูส้ กึ ถึงความขัดแย้งระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทางาน
โดย Robbins (2007, อ้างถึงใน อัยยรัช ลิม้ เจริญพร, 2556) แสดงรายละเอียดไว้วา่
4.4.1 ความเชื่อเรื่องการควบคุม เป็ นความเชื่ออานาจการควบคุมตนเอง
โดยคนที่มีความเชื่ออานาจการควบคุมภายในตนเองจะมีปรับตัวต่อความเครียดได้ดี กล่าวคือเมื่อ
บุคคลรับรูว้ า่ ตนเกิดเครียด บุคคลจะรูจ้ กั ยับยัง้ อารมณ์ตนเอง
4.4.2 การรับรูป้ ระสิทธิภาพของตนเอง เป็ นการรับรูค้ วามสามารถในการ
ทางานของตนว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด หากบุคคลไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองมักจะ
เกิดความเครียดได้ง่ายกว่าคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4.4.3 การต่อต้าน กล่าวคือบุคคลที่มีบคุ ลิกภาพแบบต่อต้านสูง โกรธง่าย
มักไม่ได้รบั ความไว้วางใจจากผูอ้ ่นื ซึง่ ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มขึน้
5. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (cultural differences) บุคคลที่อยู่ในวัฒนธรรม
ที่ต่างกันจะรับรูค้ วามเครียดในการทางานที่ต่างกัน อย่างไรก็ตามความเครียดก็สง่ ผลร้ายต่อบุคคล
ในทุกวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน
Robbins และ Judge (2017) อธิ บายว่าความเครียดกับประสิท ธิ ภาพการท างาน
เป็ นความสั ม พั น ธ์ แ บบตั ว U หั ว กลั บ (inverted-U relationship) กล่ า วคื อ หากบุ ค คลมี
ความเครียดระดับต่าจะมีประสิทธิภาพในการทางานระดับต่า แต่เมื่อความเครียดเพิ่มขึน้ มาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร่างกายจะถูกกระตุน้ ให้ตอบสนองกับสิ่งเร้า ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานดีขนึ ้
และทางานได้เร็วขึน้ แต่เมื่อบุคคลเกิดความเครียดในระดับสูงจนเกินขีดจากัดความสามารถที่จะ
รับมือได้ ความเครียดจะเป็ นตัวขัดขวางประสิทธิภาพการทางาน ทาให้ประสิทธิภาพในการทางาน
ลดลง
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ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดกับประสิทธิภาพในการทางาน
ที่มา; ปรับจาก Robbins และ Judge (2017)
ส าหรับ ผลกระทบของความเครี ย ดในการท างาน Robbins และ Judge (2017)
อธิบายว่าบุคคลที่มีความเครียดในการทางานระดับสูงอาจทาให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ดังนี ้
1. ผลกระทบด้านร่างกาย ความเครียด มักมีผลกระทบต่อร่างกาย ทาให้ระบบ
เมตาบอลิซมึ ในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป อัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจเร็วขึน้ เกิดความดัน
โลหิตสูง และนาไปสูก่ ารเกิดโรคหัวใจ ปวดหัว ปวดหลัง นอนไม่หลับ หรือรับประทานอาหารไม่ลง
2. ผลกระทบด้านจิตใจ ความเครียดในการทางานอาจส่งผลให้เกิดความไม่พึง
พอใจในการทางาน ซึง่ ความเครียดส่งผลต่อจิตใจ ทาให้เกิดอาการต่าง ๆ อาจแสดงออกในรูปแบบ
ของความรูส้ กึ กดดัน วิตกกังวล โกรธง่าย เบื่อหน่าย เฉื่อยชา ไม่อยากทาอะไร หรือไม่อยากพบใคร
อีกทั้งยังส่งผลต่อสุขภาะทางอารมณ์ (emotional well-being) ลดลง โดยเฉพาะบุคคลที่ ได้รบั
มอบหมายงานที่มากเกินไป หรือรู ส้ ึกสับสับไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ หรือเกิดความขัดแย้งใน
บทบาทหน้าที่ หรือขาดอิสระในการดาเนินงานจนเกิดความเครียดในการทางานส่งผลให้บุคคล
ขาดความพึงพอใจในการทางาน รูส้ กึ อ่อนล้าและเหนื่อยหน่ายในการทางาน
3. ผลกระทบด้านพฤติกรรม ความเครียดส่งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น
มีพฤติกรรมการบริโภคเพิ่มมากขึน้ หรือน้อยลง สูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติด มีอาการนอนไม่หลับ
และยังส่งผลกระทบต่อการทางาน คือ บุคคลรูส้ กึ อยากออกจากงาน มีประสิทธิภาพในการทางาน
ลดลง หรือเกิดผลกระทบต่อการเพิ่มผลผลิต เป็ นต้น
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ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการทางาน และผลกระทบของความเครียดในการ
ทางานตามแบบจาลองของ Robbins และ Judge (2017) แสดงไว้ในภาพประกอบที่ 3

ภาพประกอบ 3 แบบจาลองความเครียดในการทางาน
ที่มา; ปรับจาก Robbins และ Judge (2017, pp. 659-668)
การวิจัยครัง้ นีอ้ ยู่บนพืน้ ฐานแนวคิดความเครียดในการทางานของ Robbins และ
Judge (2017) เนื่องจากเป็ นแนวคิดที่อธิบายถึงสาเหตุของความเครียดในการทางานได้อย่าง
ครอบคลุม โดยผสานปั จจัยต่าง ๆ ทัง้ ปั จจัยภายนอก ได้แก่ ปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่จะทาให้รูส้ ึก
ถึ ง ไม่ ม่ ัน คงในการท างาน ปั จ จัย ด้า นองค์ก ร ได้แ ก่ ลัก ษณะงาน บทบาทหน้า ที่ ก ารท างาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และระบบการทางาน ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ปั ญหาครอบครัว และ
ปั ญหารายได้ และความแตกต่างทางวัฒนธรรณ รวมถึงปั จจัยภายใน ได้แก่ ปั จจัยความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลหรือลักษณะบุคลิกภาพที่ทาให้แต่ละบุคคลเกิดความเครียดในการทางานในระดับที่
ต่างกัน ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของ Cooper และ Cartwright (1997, อ้างถึงใน อัยยรัช ลิม้ เจริญ
พร, 2556) ที่ปัจจัยสาเหตุของความเครียดในการทางานมาจากปั จจัยภายนอกอย่างด้านองค์กร
รูปแบบการทางาน สัมพันธภาพในการทางาน และความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งกระตุน้ ให้บคุ คลเกิด
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ความเครียดเท่านัน้ โดยไม่ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ส่งผลให้แต่ละบุคคลมีความ
ความเครียดที่ต่างกัน
นอกจากนีผ้ ูว้ ิจัยได้เลือกปั จจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อความเครียดในการทางานของ
ผู้ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระ โดยการทบทวนเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง พิ จ ารณาถึ ง
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระร่วมด้วย พบว่า ปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อม คือ ปั จจัยด้านความ
ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนื่องจากปั ญหาด้านเศรษฐกิจมักส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็ นอยู่และ
วิถีชีวิตของบุคคลซึ่งผูป้ ระกอบอาชีพอิสระมักต้องเผชิญกับความไม่ม่ นั คงในการจ้างงานจนอาจ
ส่งผลให้เกิดความเครียดในการทางาน ปั จจัยด้านองค์กร คือ ด้านลักษณะงานเนื่องจากผูป้ ระกอบ
อาชีพอิสระจะต้องทางานภายใต้เงื่อนไขของนายจ้าง หรือมักถูกขอให้ปรับเปลี่ยนงานตามความ
ต้องการของนายจ้าง รวมถึงมีระยะเวลาในการทางานที่มีอย่างจากัด จนรูส้ ึกถึงความกดดันจาก
ลักษณะงานซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเครียดในการทางาน และปั จจัยส่วนบุคคล คือ ด้านปั ญหา
ครอบครัวเนื่องจากการประกอบอาชีพอิสระเป็ นอาชีพที่ไม่มีเวลาในการทางานอย่างเฉพาะเจาะจง
รวมถึงการแข่งขันด้านผลงานภายในกลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระทาให้ตอ้ งทุ่มเทเวลาในทางานจน
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของครอบครัวได้ ส่งผลให้เกิดปั ญหาภายในครอบครัวและมี
แนวโน้มเกิดความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเครียดในการทางาน
4.5 การวัดหรือวิธีการวัดความเครียดในการทางาน
Karasek (1979, อ้างถึงใน พิชญา ตันติเศรณี และ นวลตา อาภาคัพภะกุล , 2548)
ได้นาเสนอแบบวัดความเครียดในการทางานที่ช่ือว่า Job Content Questionnaire (JCQ) ซึ่งเป็ น
การอธิบายความเครียดจากงานโดยพิจารณาจาก 2 ปั จจัยคือ ปั จจัยการเรียกร้องของงาน (job
demand) และปั จจัยอานาจการควบคุมงาน (decision latitude) ซึ่งความเครียดจากการทางาน
เป็ นผลร่วมของปั จจัยการเรียกร้องของงาน และปั จจัยอานาจการควบคุมงาน โดยแบบวัดของ
Karasek (1979, อ้างถึงใน พิชญา ตันติเศรณี และ นวลตา อาภาคัพภะกุล , 2548) ถูกนาไปใช้
อย่ างแพร่ห ลายในการศึก ษาถึ งผลกระทบของความเครีย ดในการท างาน แต่ ค วามแตกต่ า ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความเชื่ออาจทาให้ความแม่นยาของแบบวัดไม่แน่นอน
ดังนัน้ พิชญา ตันติเศรณี และ นวลตา อาภาคัพภะกุล (2548) จึงได้ปรับปรุงแบบวัดความเครียดใน
การทางาน JCQ ให้เหมาะสมกับบริบทคนไทย โดยเพิ่มข้อคาถามที่สอดคล้องกับคนไทยด้วย และ
ตัง้ ชื่อว่า Thai-JCQ โดยแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ คือแบบ ก. มีจานวนคาถามทัง้ หมด 54 ข้อ และ
แบบ ข. มีจานวนข้อคาถามทัง้ 45 ข้อ โดยทัง้ 2 รูปแบบประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ (พิชญา
พรรคทองสุข และนวลตา อาภาคัพกุล, 2548, อ้างถึงใน จิตกาญจนา ชาญศิลป์ , 2558) ได้แก่ การ
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ควบคุม หรือ อ านาจการตัด สิ น ใจ (job control or decision latitude) ข้อ เรีย กร้อ งจากงานด้าน
จิตใจ (psychological job demand) คือ ระดับข้อเรียกร้องจากด้านปริมาณงาน ข้อเรียกร้องจาก
งานด้านกายภาพ (physical job demand) คือ ภาระความรับ ผิดชอบในหน้าที่ การงาน ความ
มั่น คงในหน้า ที่ ก ารงาน (job security) การสนับ สนุ น ทางสัง คม (social support) และความ
อันตรายในที่ทางาน (hazard at work)
เรืองอุไร อมรไชย (2550) ได้พฒ
ั นาแบบวัดความเครียดในการทางานโดยปรับปรุงมา
จากแบบวัดของ บุญชู ชาวเชียงขวาง และคนอื่น ๆ (2543, อ้างถึงใน เรืองอุไร อมรไชย, 2550)
โดยใช้การวัด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert rating scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
จนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึง่ แบบวัดนีไ้ ด้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที่วดั เกี่ยวกับความรูส้ กึ ที่มีใน
การทางาน จานวน 14 ข้อ และส่วนที่ถามสุขภาพกายจานวน 12 ข้อ
Shukla และคนอื่น ๆ (2016) ได้นาแบบวัดความเครียดในการทางานฉบับสัน้ (job
stress scale) ซึ่ง พัฒ นามาจากแนวคิ ด ทฤษฎี ข อง Parker และ DeCotiis (1983, as cited in
Shukla และคนอื่น ๆ, 2016) ซึ่งแบ่งความเครียดในการทางานประกอบด้วย 2 มิติคือ ความวิตก
กังวล (anxiety stress) และความกดดันด้านเวลา (time stress) แบบวัดนีแ้ บ่งออกเป็ น 4 ส่วน
ได้แก่ ความเครียดในการทางาน (job stress) ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ (role expectation
conflict) การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน (coworker support) และความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชี วิต ส่วนตัว (work life balance) ซึ่งใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Likert
rating scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
การวิ จัย ครั้ง นี ้ ผู้วิ จั ย สนใจศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดในการท างานของ
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย โดยอยู่บนพืน้ ฐานของโมเดลหรือแบบจาลองความเครียด
ของ Robbins และ Judge (2017) ซึ่ ง ระบุ ว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดในการท างาน
ประกอบด้วยปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ปั จจัยด้านองค์กร ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และปั จจัยด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั สนใจศึกษา
เฉพาะปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ปั จจัยด้านองค์กร และปั จจัยส่วนบุคคล เนื่องจากการศึกษาครัง้
นีต้ อ้ งการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในประเทศไทยจึงมีลกั ษณะขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ
วัฒนธรรมของคนไทยที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งในกรณี นีค้ วามแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจไม่ส่งผลให้
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายเกิดความเครียดในการทางาน นอกจากนีป้ ั จจัยด้านความ
แตกต่างระหว่างบุคคลถือเป็ นสื่อกลางสาคัญในการตอบสนองต่อความเครียด กล่าวคือเมื่อเจอ
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สถานการณ์ท่ีกระตุน้ ให้เกิดความเครียดเดียวกัน แต่ปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลจะทา
ให้เกิดระดับความเครียดในการทางานที่แตกต่างกัน (Kenny และ Cooper, 2003) ซึ่งการจัดการ
ความเครียดถือเป็ นหนึ่งในปั จจัยด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจัดการความเครียด
อาจจะมีประสิทธิภาพหรือไร้ประสิทธิภาพก็ได้ (Schaufeli, 2001) ขึน้ อยู่กับรู ปแบบการจัดการ
ความเครียดที่บุคคลจะเลือกใช้ในการรับมือหรือจัดการกับความเครียดที่เกิดขึน้ ผูว้ ิจัยจึงนามา
ศึกษาในฐานะตัวแปรกากับที่จะส่งอิทธิพ ลต่อระดับความเครียดในการทางาน โดยแต่ละปั จจัย
ผู้วิ จัย ได้คัด เลื อ กตัว แปรที่ น่ า จะเกี่ ย วข้อ งกับ กลุ่ม เป้ า หมายที่ เป็ น ผู้ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระใน
เจเนอเรชัน วาย ประกอบด้วยปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจ
ปั จจัยด้านองค์การ ได้แก่ ความกดดันจากลักษณะงาน และปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัว
5. แนวคิดเกีย่ วกับปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความเครียดในการทางาน
การวิ จัย ครั้ง นี ้ ผู้วิ จั ย สนใจศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดในการท างานของ
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายประกอบด้วยความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดดัน
จากลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกันครอบครัว รายละเอียดดังนี ้
5.1 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจถือเป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลให้เกิดความเครียด
ในการทางาน (Robbins และ Judge, 2017) เนื่องจากปั ญหาเศรษฐกิจมักกระทบต่อสภาพความ
เป็ นอยู่และวิถีชีวิตของบุคคล โดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่มกั เผชิญกับปั ญหาเรื่อง
ความไม่ม่นั คง ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดความเครียดและปั ญหาสุขภาพจิตจากความไม่แน่นอน
ทางเศรษฐกิจได้มากกว่าผูป้ ระกอบอาชีพอื่น (ประเวศ ตันติพิวฒ
ั นสกุล, 2553, น. 71) โดยเฉพาะ
ประเทศไทยในปั จจุบนั ที่กาลังเผชิญสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในระดับสูง (ทศพล
อภัยทาน, พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม, และ พิม มโนพิโมกษ์ , 2563) ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง
ความไม่ แน่ น อนทางเศรษฐกิ จที่ เป็ น หนึ่งในสาเหตุท่ี ก่อให้เกิด ความเครียดในการท างานของ
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายซึ่งเป็ นวัยแห่งการทางานที่ตอ้ งเผชิญกับภาวะความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ผู้วิ จัย ทบทวนเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้องกับ ความไม่ แน่ น อนของเศรษฐกิ จ
ประกอบด้วยหัวข้อความหมายของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ การวัดหรือวิธีการวัดความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจกับความเครียดใน
การทางาน รายละเอียดดังนี ้
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5.1.1 ความหมายของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิ จ หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่แข็งแรง
ขาดความยืนหยุ่น ขาดความเชื่อมั่น ขาดการเงินที่ม่ นั คง และประสบปั ญหาด้านเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิ จ (ปรีชา เปี่ ย มพงศ์ส านต์ และ สุธี ประศาสนเศรษฐ์ , 2560; พิ สิ ฐ ลี อ้ าธรรม, 2552;
ศุษณา พันธ์แสนทวีกุล และ ปนัดดา อินทร์พรหม, 2560) ส่งผลให้เกิดปั ญหาด้านอัตราเงินเฟ้อ
ตลาดแรงงานชะลอตัว และมี ปริมาณรายได้ท่ีลดลง (วรางคณา ก่อเกี ยรติพิทักษ์ และ ดวงพร
ภิญญะพันธ์, 2552) ซึ่งเป็ นสถานการณ์ท่ีบคุ คลไม่สามารถคาดคะเนหรือรับรูถ้ ึงความน่าจะ หรือ
ควบคุมสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ได้ (ปิ ยวรรณ เหตุทอง, 2560; พิสิฐ ลีอ้ าธรรม, 2552) ส่งผลให้เกิดผู้
ประกอบอาชีพอิสระเกิดความเครียดและวิตกกังวลเกี่ยวความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
5.1.2 ปั จจัยสาเหตุของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
ปั จจัยที่ชีว้ ดั ถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจได้ประกอบด้วยปั จจัยต่าง ๆ ดังนี ้ (ทศ
พล อภัย ทาน, พิ ม มโนพิ ทักษ์ , และคนอื่น ๆ, 2563; วรางคณา ก่อเกี ยรติพิ ทักษ์ และ ดวงพร
ภิญญะพันธ์, 2552; ศุษณา พันธ์แสนทวีกลุ และ ปนัดดา อินทร์พรหม, 2560)
1. ความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน สามารถสังเกตุได้จาก
ความคลาดเคลื่อนของอัตราการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ หรือผลิตภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศ
(gross domestic product: GDP) รวมถึงปั ญ หาเงินเฟ้อที่ส่งผลให้สินค้าอุปโภค บริโภคมีราคา
สูงขึน้ หรือการชะลอตัวของตลาดแรงงานที่ส่งผลให้บุคคลมีปริมาณรายได้ท่ีลดลงและมีอัตราผู้
ว่างงานเพิ่มขึน้ เช่น อัตราการเติบโตของการส่งออก หรือการลงทุนของต่างประเทศ เป็ นต้น
2. ความไม่แน่นอนทางด้านโยบายเศรษฐกิจ คือความไม่ชดั เจน ความล่าช้า หรือ
การเลื่อนโครงการในด้านโนบายทางการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายทางการเมือง
3. ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในภาพรวม เป็ นการสารวจถึงความเชื่อมั่นหรือ
ความผันผวนในตลาดการเงิน ประกอบด้วย ความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภค ความเชื่อมั่นภาคธุ รกิจ
ความผันผวนของค่าเงินบาท และความผันผวนของดัชนีในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ดุลบัญ ชีเกิน
สะพัด อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เป็ นต้น
5.1.3 การวัดหรือวิธีการวัดความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
อัญ ชลี ปิ งวัง (2558) ได้พัฒ นาแบบวัดปั จจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งแบ่งปั จจัยทาง
เศรษฐกิจออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ รายได้ท่ีไม่เพียงพอ รายจ่ายเพื่อการบริโภค การออมเงิน และ
ภาระหนี ้สิ น โดยใช้ก ารวัด แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Likert rating scale) 5 ระดับ คื อ มี
อิทธิพลมากที่สดุ จนถึง มีอิทธิพลน้อยที่สดุ
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วีระชัย ชูประจิตต์ (2560) ได้พัฒนาแบบวัดด้านเศรษฐกิจและด้านการเมือง มี
ข้อคาถามจานวน 10 ข้อ โดยแบ่งออกเป็ นด้านเศรษฐกิจจานวน 6 ข้อ และด้านการเมืองจานวน 4
ข้อ โดยใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สดุ จนถึง
น้อยที่สดุ
5.1.4 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจกับความเครียดใน
การทางาน
การศึ ก ษาของ Schonfeld และ Mazzola (2015) ศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเรื่ อ ง
ความเครีย ดในการท างานของผู้ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระ พบว่ า รายได้ท่ี ไม่ ม่ ัน คงส่ ง ผลให้เกิ ด
ความเครียดในการทางานมากที่สดุ การศึกษาของสนธยา พฤกษ์ทยานน์ และ นิตยา เงินประเสริฐ
ศรี (2559) ศึกษาความเครียดในการงานของข้าราชการตารวจไทย พบว่า ปั จจัยด้านเศรษฐกิจใน
ด้านภาระหนีส้ ินและด้านความไม่เพียงพอของรายได้มีความสัมพันธ์กบั ความเครียดในการทางาน
และการศึ ก ษาของวี ระชัย ชูป ระจิ ต ต์ (2560) ศึก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเครีย ดในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ปั จจัยด้านเศรษฐกิจมี
ความสัมพันธ์กบั ความเครียดในการทางาน
จากโมเดลหรือแบบจาลองความเครียดของ Robbins และ Judge (2017) ที่ได้ระบุ
ว่ า ความไม่ แ น่ น อนทางเศรษฐกิ จ เป็ น ปั จ จัย ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดในการท างานของบุ ค คล
ตลอดจนการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจก็แสดงให้เห็นว่าความไม่
แน่ น อนทางเศรษฐกิ จ มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกกับ ความเครี ย ดในการท างานของบุ ค คล ผู้วิ จัย จึ ง
ตัง้ สมมติฐานว่า
สมมติฐานข้อที่ 1 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมี อิทธิพลทางบวกกับความเครียด
ในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
5.2 ความกดดันจากลักษณะงาน
ความกดดันจากลักษณะงานถือเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความเครียดในการ
ทางานเนื่องจากบุคคลรูส้ กึ ว่างานได้รบั หนักเกินไปจะรับผิดชอบ หรือน้อยเกินไปจนรูส้ กึ ว่าตนไม่มี
คุณค่า (ฐาปนี วังกานนท์, 2556) โดยผูว้ ิจยั ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความกดดัน
จากลักษณะงาน ประกอบด้วยหัวข้อความหมายของความกดดันจากลักษณะงาน องค์ประกอบ
ของความกดดันจากลักษณะงาน และงานวิจัยที่เ กี่ยวข้องกับความกดดันจากลักษณะงานกับ
ความเครียดในการทางาน รายละเอียดดังนี ้
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5.2.1 ความหมายของความกดดันจากลักษณะงาน
ความกดดันจากลักษณะงาน หมายถึง การรับรู ข้ องบุคคลเกี่ยวกับระยะเวลาการ
ทางาน ความยากของงาน และปริมาณของงาน ซึ่งเป็ นลักษณะภาระงานที่ได้รบั มอบหมายจาก
นายจ้าง โดยมีรูปแบบในการทางานอย่างอิสระ แต่ถูกจากัดด้วยระยะเวลาที่นายจ้างกาหนดอื่น
(Robbins และ Judge, 2017; ชโลธร แจ่มจารัส, 2557; บังอร อยู่ฉ่ า, 2552; วิภาวรรณ บุญมั่ง,
2552; ศราวุธ โภชนะสมบัติ, 2559)
5.2.2 องค์ประกอบของความกดดันจากลักษณะงาน
องค์ประกอบของความกดดัน จากลักษณะงานที่ ส่งผลให้เกิดความเครียดในการ
ทางาน มี ดังนี ้ (Robbins และ Judge, 2017; Brown และ Moberg, 1980, อ้างถึงใน จิราภรณ์
จันทร์คาอ้าย, 2544; Ivancevich และ Matteson, 1999, อ้างถึงใน ณัฐธิดา สุพรรณภพ, 2559;
Cooper และ Marshall, 1976, อ้างถึงใน มัทนา วังถนอมศักดิ,์ 2558)
1. ระยะเวลาในการท างาน เมื่อบุคคลต้องทางานที่ ได้รบั มอบหมายให้สาเร็จ
ภายในเวลาที่จากัด จึงต้องรีบเร่งทาให้เสร็จทันเวลา ก่อให้บคุ คลเกิดความเครียดและความกดดัน
2. ลั ก ษณะงานที่ ย ากเกิ น ไป เมื่ อ บุ ค คลต้อ งท างานที่ อ าศั ย ทั ก ษะความรู ้
ความสามารถมากเกินกว่าที่บคุ คลมี หรือมีมาตรฐานการทางานที่สงู เกินจนไม่สามารถทางานให้
สาเร็จได้ทาให้บคุ คลเกิดความเครียด
3. ปริมาณงานที่มากเกิน ซึ่งปริมาณงานที่มากเกินความสามารถทาให้ตอ้ งใช้
เวลาในการทางานมากขึน้
4. ความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น เมื่ อบุคคลได้รบั มอบหมายให้ดแู ล ควบคุมและ
รับผิดชอบงานโดยตรงกับบุคคลอื่น ทาให้บคุ คลรูส้ กึ ว่ายากที่จะควบคุมงานก่อให้เกิดความเครียด
ในการทางาน
5.2.3 การวัดหรือวิธีการวัดความกดดันจากลักษณะงาน
ธนพร เบญจาทิกลุ (2558) ได้พฒ
ั นาแบบวัดด้านลักษณะงาน ซึง่ แบ่งปั จจัยด้าน
ลักษณะงานออกเป็ น 6 ด้าน คือ ด้านโยบายและการบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์กับปู้บังคับ
บัญชา ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคง และด้านความ
ไม่สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีจานวนข้อคาถามทัง้ หมด 49 ข้อ ใช้การวัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert rating scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สดุ จนถึง ไม่เห็นด้วยมากที่สดุ
ธั ญ ลั ก ษณ์ หงษ์ โ ต และวิ โ รจน์ เจษฎาลั ก ษณ์ (2560) ได้ พั ฒ นาแบบวั ด
คุณลักษณะงานโดยปรัปรุงมาจากแบบวัดของอริสา สารอง (2553, อ้างถึงใน ธัญลักษณ์ หงษ์โต
และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2560) ซึ่งสร้างบนพืน้ ฐานแนวคิดของ Hackman และ Oldham (1975,

45
อ้างถึงใน ธัญลักษณ์ หงษ์โต และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2560) ซึ่งแบ่งคุณลักษณะงานออกเป็ น 3
ด้านคือความหลากหลายของทักษะ ความสาคัญของงาน และความมีเอกสิทธิ์ของงาน โดยใช้การ
วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert rating scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง
5.2.4 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับความกดดันจากลักษณะงานกับความเครียดใน
การทางาน
การศึกษาของบังอร อยู่ฉ่า (2552) ศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อความเครียดในการทางาน
ของพนักงานการประปานครหลวง พบว่า ด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียด
ในการทางาน การศึกษาของฐาปนี วังกานนท์ (2556) ศึกษาปั จจัยด้านการทางานที่มีอิทธิพลต่อ
ความเครียดของพนักงาน พบว่า ลักษณะงานในด้านความรับผิดชอบงาน ปริมาณงานที่ทาในแต่
ละวัน และงานที่ทามีความเร่งด่วนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในการทางาน การศึกษา
ของ Abidin, Mansor, และ Abu (2013) ศึกษาความปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการทางาน
ในประเทศมาเลเซีย พบว่า ลักษณะงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในการทางาน
โดยเฉพาะในด้านปริมาณงาน การศึกษาของชุติมา พระโพธิ์ (2558) ศึกษาระดับความเครียดใน
การทางานของข้าราชการครูในจังหวัดสระบุรี พบว่า มีความเครียดในการทางานด้านลักษณะงาน
ระดับมาก โดยเฉพาะด้านปริมาณงานและการทางานให้ทันเวลาที่กาหนด การศึกษาของวชิระ
เพ็ชรราม และ กลางเดือน โพชนา (2559) ศึกษาความเครียดและปั จจัยที่สง่ ผลต่อความเครียดของ
พนักงาน พบว่า ลักษณะงานด้านการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณงาน และความรับผิดชอบในงาน
ส่งผลต่อความเครียดในการทางานมากที่สดุ การศึกษาของวีระชัย ชูประจิตต์ (2560) ศึกษาปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสอบสวน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะงานมีอิทธิพลต่อความเครียดในการทางาน อีกทัง้ ยังสามารถพยากรณ์
ความเครีย ดในการท างานได้รอ้ ยละ 44.80 และการศึกษาของนิ ธิพ งศ์ ศรีเบญจมาศ, กิ่ งแก้ว
สารวยรื่น , วิ ภ าดา ศรีเจริญ , นุชจร ครองดี , และ สุท ธญาณ์ เพ็ งปรางค์ (2562) ศึก ษาปั จจัย
พยากรณ์ความเครียดในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า
ด้านปั จจัยด้านลักษณะงานมีอานาจพยากรณ์สงู สุด แสดงว่าลักษณะงานส่งผลต่อความเครียดใน
การทางาน
จากโมเดลหรือแบบจาลองความเครียดของ Robbins และ Judge (2017) ที่ได้ระบุ
ว่าความกดดันจากลักษณะงานเป็ นปั จจัยส่งผลต่อความเครียดในการทางานของบุคคล ตลอดจน
การศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความกดดันจากลักษณะงานก็แสดงให้เห็นว่า ความกดดันจาก
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ลักษณะงานมีอิทธิพลผลทางบวกกับความเครียดในการทางานของบุคคล ผูว้ ิจยั จึงตัง้ สมมติฐาน
ว่า
สมมติฐานข้อที่ 2 ความกดดันจากลักษณะงานมี อิทธิพลทางบวกกับความเครียด
ในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
5.3 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความเครียดในการทางานคือปั ญ หาครอบครัว ซึ่งส่งผล
กระทบต่อตัวบุคคลและชีวิตการทางาน (Robbins และ Judge, 2017) จนเกิดเป็ นความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัว ผูว้ ิจยั ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่าง
งานกับ ครอบครัว ประกอบด้ว ยหัวข้อความหมายของความขัด แย้งระหว่างงานกับ ครอบครัว
รูปแบบความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัว และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับความเครียดในการ
ทางาน รายละเอียดดังนี ้
5.3.1 ความหมายของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว (work-family conflict) หมายถึง ความกดดัน
และความขัด แย้ง ระหว่า งบทบาทในการท างานและบทบาทในครอบครัว (Greenhaus และ
Beutell, 1985; Lin, Chen, และ Sun, 2015; ชัยพร ภัทรวารีกลุ , 2548) โดยบุคคลรับรูถ้ ึงความไม่
สมดุลระหว่างบทบาทในการทางานกับบทบาทในครอบครัวซึ่งทัง้ สองบทบาทก้าวก่ายซึ่งกันและ
กัน (Lin และคนอื่น ๆ, 2015; ชัยพร ภัทรวารีกลุ , 2548; วิภาวรรณ บุญมั่ง, 2552) อาจเกิดจากให้
ความสาคัญในบทบาทใดบทบาทหนึ่งมากเกินไป (วิภาวรรณ บุญมั่ง, 2552) จนบุคคลไม่สามารถ
จัดการหรือตอบสนองทัง้ 2 บทบาทได้อย่างสมบูรณ์ (Greenhaus และ Beutell, 1985; Lin และ
คนอื่น ๆ, 2015; อิสราภรณ์ ผิวขา, 2555) โดยความขัดแย้งอาจเกิดขึน้ ได้ 2 รูปแบบคือ บทบาทใน
การทางานเข้ามาแทรกแซงบทบาทในครอบครัว และบทบาทในครอบครัวเข้ามาแทรกแซงบทบาท
ในการทางาน (Lin และคนอื่น ๆ, 2015; วิภาวรรณ บุญมั่ง, 2552)
5.3.2 รูปแบบของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวเกิดขึน้ จากบุคคลต้องจัดสรรเวลาที่เคยให้กบั
การทางานหรือสิ่งสาคัญอื่น ๆ ให้กบั อีกสิ่งหนึ่งทาให้บคุ คลต้องการเวลาและพลังงานที่มากขึน้ จาก
ภาระผูกพันที่เพิ่มมากขึน้ โดยความขัดแย้งและความตึงเครียดของบทบาทเกิดจากความต้องการ
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ทางานมากเกินไป (overload) คือมีความต้องการเวลาและพลังงานในการทากิจกรรมมากเกินกว่า
ความสามารถที่จะทาได้ทงั้ หมด และการขัดขวาง (interference) คือความต้องการที่ขดั แย้งกัน
สร้างความลาบากในการปฏิบตั ิต่อความต้องการในบทบาทที่หลากหลาย (Kelly และ Voydanoff,
1985, อ้างถึงใน พิทยา แจ่มศักดิ,์ 2556) โดยรูปแบบของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมี
อยู่ 2 ลักษณะ ดังนี ้ (Wiley, 1987, อ้างถึงใน ทิพเกล้า นพกูลวงศ์, 2558; Kossek และ Ozeki,
1998, อ้างถึงใน วิภาวรรณ บุญมั่ง, 2552; Netemeyer et al., 1996, อ้างถึงใน อิสราภรณ์ ผิวขา,
2555)
1. บทบาทในการทางานเข้ามาแทรกแซงบทบาทในครอบครัว (work interfered
with family conflict) คือความขัดแย้งที่ เกิดจากความต้องการและความรับผิดชอบในบทบาท
หน้าที่การทางานส่งกระทบต่อบทบาทหน้าที่ในครอบครัว กล่าวได้ว่าเป็ นการทุ่มเทเวลาในการ
ทางานจนเกิดความเครียดในการทางานและส่งผลกระทบต่อการดูแลครอบครัว
2. บทบาทในครอบครัวเข้ามาแทรกแซงบทบาทในการทางาน (family interfered
with work conflict) คื อความขัด แย้งที่ เกิด จากบทบาทหน้าที่ ค วามรับ ผิด ชอบในครอบครัวส่ง
กระทบต่อบทบาทหน้าที่ในการทางาน ซึ่งเกิดจาดความต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว หรือ
ความเครียดในครอบครัวส่งผลกระทบต่อการทางาน
5.3.3 แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
Kahn et al. (1964, อ้างถึงใน Greenhaus และ Beutell, 1985) นาเสนอบทบาทที่
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวไว้ 2 ลักษณะ ดังนี ้
1. ความขั ด แย้ง ของบทบาท (role conflict) เป็ นความกดดั น ที่ บุ ค คลต้อ ง
รับผิดชอบกับบทบาทหน้าที่ตั้งแต่ 2 บทบาทขึน้ ไปและไม่ ตอ้ งสามารถตัดสินใจได้ว่าจะปฏิบัติ
บทบาทใดก่อน อาจเกิดจากความขัดแย้งระหว่างภายในตัวเอง (intra-sender conflict) ความ
ขัด แย้ง ระหว่ า งบุ ค คล (inter-sender conflict) และความขั ด แย้ง ระหว่ า งบุ ค คลกั บ บทบาท
(Person-role conflict)
2. ความขัดแย้งระหว่างบทบาท (inter-role conflict) เป็ นรู ปแบบความขัดแย้ง
ของบทบาทรู ปแบบหนึ่งที่ทาให้บุคคลรู ส้ ึกกดดันเมื่อต้องรับผิดชอบหลายบทบาทที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้บคุ คลเกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยความขัดแย้งระหว่างบทบาทจะเกิดขึน้ เมื่อบทบาท
หนึ่งไม่เข้ากับอีกบทบาทหนึ่งจนบุคคลเกิดความกดดัน โดย Kahn et al. (1964, อ้างถึงใน อิสรา
ภรณ์ ผิวขา, 2555) ได้ยกตัวอย่างของความขัดแย้งระหว่างบทบาท ดังนี ้ ความต้องการงานทาให้
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บุคคลต้องนางานกลับมาทาที่บา้ น หรือต้องการทางานล่วงเวลา ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับ
สมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งการใช้เวลาล่วงกัน
Greenhaus และ Beutell (1985) ศึกษาเรื่องความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
เพิ่มเติมจากแนวคิดของ Kahn et al. (1964, อ้างถึงใน Greenhaus และ Beutell, 1985) และพบ
รูปแบบความขัดแย้งระหว่างบทบาทของงานกับครอบครัว ซึง่ จาแนกออกมาได้ 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านเวลา (time-based-conflict) คือ
ความขัดแย้งที่มีสาเหตุมาจากปั จจัยด้านเวลา เมื่อบุคคลได้รบั บทบาทหน้าที่หลายบทบาทพร้อม
กัน บุคคลจึงต้องสรรเวลา แต่เมื่อบุคคลทุ่มเทหรือใช้เวลากับบทบาทใดบทบาทหนึ่งมากเกินไปจน
ไม่มีเวลาให้อีกบทบาทหนึ่งส่งผลให้บคุ คลไม่สามารถทาหน้าที่ใดได้อย่างสมบูรณ์ โดยพิทยา แจ่ม
ศักดิ์ (2556) ได้ยกตัวอย่างความขัดแย้งด้านเวลา เช่น การทางานที่เลิกไม่เป็ นเวลา การทางาน
ล่วงเวลา จนไม่มีเวลาให้ครอบครัว หรือการดูแลครอบครัวจนส่งผลกระทบกับงาน เป็ นต้น
2. ความขัด แย้ง ระหว่ า งงานกับ ครอบครัว ด้า นความเครี ย ด (strain-basedconflict) คือความขัดแย้งที่มีสาเหตุมาจากความตรึงเครียด หรือความเหนื่อยล้า ทาให้บคุ คลวิตก
กังวลจากการทาหน้าที่บทบาทใดบทบาทหนึ่งจนส่งผลกระทบต่อการทาหน้าที่อีกบทบาทหนึ่ง
อาจกล่าวว่า อารมณ์ส่งผลกระทบต่อบทบาทในการทางานและบทบาทในครอบครัว โดยทัง้ การ
ทางานและครอบครัวอาจเป็ นสาเหตุท่ที าให้เกิดความเครียดได้
3. ความขัด แย้ง ระหว่างงานกับ ครอบครัวด้า นพฤติ ก รรม (behavior-basedconflict) คือพฤติกรรมเฉพาะที่ใช้บทบาทหนึ่งอาจไม่เหมาะสมกับอีกบทบาทหนึ่ง เมื่อสมาชิกใน
ครอบครัวอาจต้องการปฏิสมั พันธ์ท่ีอบอุ่นจากบุคคลที่ทางาน แต่บุคคลไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของบทบาทหน้าที่แตกต่างกันได้จนเกิดเป็ นความขัดแย้งระหว่างบทบาททัง้ สอง
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ภาพประกอบ 4 แบบจาลองความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ที่มา; ปรับจาก Greenhaus และ Beutell (1985)
Greenhaus และ Beutell (1985, อ้างถึงใน พิทยา แจ่มศักดิ,์ 2556) ได้จาแนกปั จจัย
ที่สง่ ผลต่อความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวได้ 3 ปั จจัย ดังนี ้
1. การแบ่งเวลาให้กับบทบาทใดบทบาทหนึ่งโดยไม่สามารถแบ่งเวลาให้กับอีก
บทบาทหนึ่งได้
2. ความเหนื่อยเหนื่อยหรืออ่อนล้าจากการทาหน้าที่ในบทบาทใดบทหนึ่ง ทาให้
ไม่สามารถทาหน้าที่ในอีกบทบาทหนึ่งได้อย่างเต็มที่
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3. การปฏิบตั ิหน้าที่ในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ใน
อีกบทบาทหนึ่งได้
Netemeyer, Boles และ McMurrion (1996, อ้างถึงใน วิภาวรรณ บุญ มั่ง , 2552;
1996, อ้า งถึ งใน จิระพร กองสมบัติ ศิ ริ , 2563) ได้ศึก ษาแนวคิ ด ความขัด แย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวเพิ่มเติมจากแนวคิดของ Katz and Kahn (1978, อ้างถึงใน จิระพร กองสมบัติศิร,ิ 2563)
และ Greenhaus and Beutell (1985, อ้างถึ งใน จิระพร กองสมบัติ ศิ ริ , 2563) โดยได้เสนอว่า
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีสาเหตุมากจาก 2 ด้านคือ
1. งานก้าวก่ายครอบครัว (work interfering with family conflict) คือ ความไม่
สอดคล้องกัน ระหว่างบทบาทในการท างานกับ บทบาทในครอบครัวซึ่งเกิดจากความต้องการ
ทางานและการอุทิศเวลาให้กบั การทางานจนเกิดความขัดแย้งในเรื่องเวลาการทางาน รวมถึงการ
นาความเครียดที่เกิดจากการทางานเข้ามาภายในครอบครัวจนส่งผลกระทบต่อการรับผิดชอบดูแล
ครอบครัว
2. ครอบครัวก้าวก่ายงาน (family interfering with work conflict) คือ ความไม่
สอดคล้องกันระหว่างบทบาทในครอบครัวกับบทบาทในการทางานซึ่งเกิดจากความต้องการของ
ครอบครัว ความต้องการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว หรือการให้ความสาคัญกับครอบครัวมาก
เกิ น ไปจนเกิ ด ความขัด แย้ง ในเรื่อ งเวลาที่ ใช้ร่ว มกับ ครอบครัว อี ก ทั้ง ความเครี ย ดที่ เกิ ด จาก
ครอบครัวส่ยงั งผลกระทบต่อการทางานทาให้ศกั ยภาพในการทางานลดลง
5.3.4 การวัดหรือวิธีการวัดความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ดวงหทัย คชเสนี (2549) ได้แปลและพัฒนาแบบวัดความขัดแย้งระหว่างการทางาน
กับครอบครัวแบบหลายมิติ (multidimensional measure of work-family conflict) ของ Carlson,
Kacmar และ William (2000, อ้างถึงใน ดวงหทัย คชเสนี, 2549) ซึ่งแบ่งความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครับรู ปแบบงานก้าวก่าย
ครอบครัวที่มีสาเหตุจากเวลา (time-based work interference with family) ความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครับรูปแบบงานก้าวก่ายครอบครัวที่มีสาเหตุจากความเครียด (strain-based work
interference with family) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครับรูปแบบงานก้าวก่ายครอบครัวที่
มีสาเหตุจากพฤติกรรม (behavior-based work interference with family) ความขัดแย้งระหว่าง
งานกั บ ครอบครับ รู ป แบบครอบครัว ก้า วก่ า ยงานที่ มี ส าเหตุ จ ากเวลา (time-based family
interference with work) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครับรูปแบบครอบครัวก้าวก่ายงานที่มี
สาเหตุจากความเครียด (strain-based family interference with work) ) ความขัดแย้งระหว่าง
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งานกับ ครอบครับ รู ป แบบครอบครัวก้าวก่ ายงานที่ มี ส าเหตุจ ากพฤติ ก รรม (behavior-based
family interference with work) มี ใช้การวัด แบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Likert rating scale)
คือเริม่ ตัง้ แต่ (5) ตรงมากที่สดุ ไปจนถึง (1) ตรงน้อยที่สดุ ประกอบด้วยคาถามจานวน 30 ข้อ
วิภาวรรณ บุญมั่ง (2552) ได้พฒ
ั นาแปลและพัฒนาแบบวัดความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวจากแนวคิดของ Netemeyer, Boles และ McMurrion (1996, อ้างถึงใน วิภาวรรณ
บุญมั่ง, 2552) ซึ่งแบ่งความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ งานก้าวก่าย
ครอบครัว และครอบครัวก้าวก่ายงาน ใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert rating scale)
คือเริม่ ตัง้ แต่ (5) จริงมากที่สดุ ไปจนถึง (1) ไม่เป็ นจริงที่สดุ ประกอบด้วยคาถามจานวน 17 ข้อ
5.3.5 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับ
ความเครียดในการทางาน
การศึกษาต่าง ๆ แสดงให้เห็ น ว่าความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวส่งผลต่อ
ความเครียดในการทางานของบุคคล เช่น การศึกษาของ Areekkuzhiyil (2014) ศึกษาปั จจัยที่
ส่งผลต่อความเครียดในการทางานของครูระดับชัน้ มัธยมในประเทศอินเดีย พบว่า การไม่มีเวลาให้
ครอบครัวส่งผลต่อความเครียดในการทางาน การศึกษาของพรรณรพี ทรัพย์เจริญ และ ทิพทินนา
สมุทรานนท์ (2555) ศึกษาความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวและความเครียดในการทางาน
ของพนักงานธนาคารทหารไทย พบว่า ความขัดแย้งระหว่างงานกับ ครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับ ความเครีย ดในการท างาน อี ก ทั้ง ความขัด แย้ง ระหว่า งงานกับ ครอบครัว ยัง สามารถ
พยากรณ์ ค วามเครีย ดในการท างานของพนัก งานได้ การศึ ก ษาของ Kazmi, Hashim, Ullah,
Manzoor, และ Khan (2017) ศึกษาความเครียดในการทางานและความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวของนายธนาคารในประเทศปากีสถาน พบว่า ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในการทางาน การศึกษาของ Jessica, Jacky, และ Ivan
(2019) ศึกษาปั จจัยด้านครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทางานของตารวจในประเทศ
ฮ่องกง พบว่า ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในการ
ทางาน การศึกษาของวีระชัย ชูประจิตต์ (2560) ศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อความเครียดในการทางาน
ของพนักงานสอบสวนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ปั จจัยด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับ ความเครีย ดในการท างาน โดยเฉพาะด้านการท างานไม่ มี เวลาให้ค รอบครัว และ
การศึกษาของ Viegas และ Henriques (2020) ศึกษาความเครียดในการทางานและความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตารวจ พบว่า ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในการทางาน
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จากโมเดลหรือแบบจาลองความเครียดของ Robbins และ Judge (2017) ที่ได้ระบุ
ว่ า ปั ญ หาครอบครัว ซึ่ ง รวมถึ ง ความขัด แย้ง ระหว่ า งงานกั บ ครอบครัว เป็ นปั จ จั ย ส่ ง ผลต่ อ
ความเครีย ดในการท างานของบุค คล ตลอดจนการศึก ษาต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ความขัด แย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัวก็แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีอิทธิพลทางบวก
กับความเครียดในการทางานของบุคคล ผูว้ ิจยั จึงตัง้ สมมติฐานว่า
สมมติฐานข้อ ที่ 3 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมี อิท ธิ พ ลทางบวกกับ
ความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
การวิจยั ครัง้ นีศ้ ึกษาอิทธิพลของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ลักษณะงาน และความ
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่มีต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระใน
เจเนอเรชันวาย ซึ่งตัวแปรตัวหนึ่งที่เป็ นปั จจัยความแตกต่างระหว่างบุคคลที่น่าจะช่วยลดอิทธิพล
ของปั จจัยต่าง ๆ ข้างต้นนีท้ ่ีมีต่อความเครียดในการทางานคือรูปแบบการจัดการความเครียดแบบ
มุ่งเน้นการแก้ปัญหา หัวข้อถัดไป ผูว้ ิจยั จึงได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเครียด โดย
จะมุ่งเน้นเรื่องรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา

6. แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการความเครียด
การจัดการความเครียดเป็ นแนวคิดสาคัญในการทาความเข้าใจการปรับตัวของบุคคลกับ
บทบาทการทางาน เนื่องจากในการทางานต้องเผชิญกับความต้องการอันหลากหลาย ซึ่งอาจจะ
กลายเป็ นแรงกดดันในการทางาน โดยปั จจัยความเครียดในการทางานต่าง ๆ ก่อให้ผลเสียต่อ
ร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ซึ่งการจัดการความเครียดเป็ นสิ่งบุคคลเลือกมาใช้เพื่อรับมือกับ
ความเครียดที่เกิดขึน้
ผูว้ ิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเครียดประกอบด้วย
หัวข้อความหมายของการจัดการความเครียด กระบวนการจัดการความเครียด รูปแบบการจัดการ
ความเครียด การจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา การวัดหรือวิธีการวัดการจัดการ
ความเครียด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเครียด รายละเอียดดังนี ้
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6.1 ความหมายของการจัดการความเครียด
การจัดการความเครียด หมายถึง กระบวนการทางพฤติกรรมและกระบวนการรูค้ ิดที่
บุค คลพยายามใช้เพื่ อ จัด การหรือ รับ มื อ กับ สิ่ ง เร้า ที่ ม ากระตุ้น (Huang และคนอื่ น ๆ, 2018;
Krohne, 2002; Schaufeli, 2001; กนกพัชร มาวิชยั , 2558; Lazarus, 1984, อ้างถึงใน อังศินนั ท์
อินทรกาแพง, 2551) ซึ่งบุคคลจะประเมินและรับรูว้ ่าเป็ นภาวะที่ตนถูกคุกคามหรือเป็ นภาวะที่ เกิน
ความสามารถจนเกิดความตรึงเครียด (Schaufeli, 2001; Lazarus, 1984, อ้างถึงใน อังศินันท์
อินทรกาแพง, 2551) โดยพยายามปรับเปลี่ยนสถานการณ์หรือสิ่งเร้าที่มากระตุน้ (Krohne, 2002;
กนกพัชร มาวิชัย, 2558) ด้วยวิธีการมุ่งเน้นไปยังองค์ประกอบต่าง ๆ ของเครียด หรือลดสภาวะ
ทางอารมณ์เชิงลบ (Krohne, 2002) เพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยง หรือควบคุมความเครียด ซึง่ การจัดการ
ความเครียดอาจมีประสิทธิภาพหรือไร้ประสิทธิภาพก็ได้ (Schaufeli, 2001)
6.2 กระบวนการจัดการความเครียด
Lazarus และ Folkman (1984, อ้างถึงใน อังศินนั ท์ อินทรกาแพง, 2551) อธิบายว่า
การจัดการความเครียดจะเกิดขึน้ เมื่อบุคคลรับรูว้ า่ มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งบุคคลจะเริ่มใช้กระบวนการทางความคิดในการประเมินสถานการณ์ท่ีมาคุกคามว่าจะเกิดผลดี
หรือผลเสียต่อตนเอง โดยในกระบวนการประเมินสถานการณ์นีก้ ่อให้เกิดความเครียดต่อตัวบุคคล
นอกจากนี ้ Lazarus และ Folkman (1984, อ้า งถึ ง ใน กี ร ติ ญ า ไทยอู่ , 2558) อธิ บ ายว่ า การ
ประเมิ น สถานการณ์ ว่ า มี ค วามเครี ย ดรุ น แรงมากน้อ ยแค่ ไ หนขึ น้ อยู่ กั บ ปั จ จั ย เฉพาะหน้า
(situational factors) คือลักษณะความรุ นแรงและความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ และปั จจัยตัว
บุคคล (personal factors) คือความสาคัญของเหตุการณ์ท่ีมีต่อตัวบุคคล ความสามารถในการ
ควบคุมเหตุการณ์ และสติปัญญาของบุคคล ในกระบวนการจัดการความเครียดสามารถแบ่งได้ 2
ขัน้ ตอนดังนี ้
1. ขัน้ ตอนการประเมินสถานการณ์ คือ บุคคลใช้กระบวนการทางความรูค้ ิดมา
ประเมินสถานการณ์ท่ีมากระตุน้ ว่าเป็ นอย่างไร โดยแต่ละบุคคลอาจมองปั ญหาที่เกิดขึน้ แตกต่าง
กันขึน้ อยู่กบั ความสามารถของแต่ละบุคคลที่นามาใช้ประเมิ นและจัดการกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้
สามารถแบ่งขัน้ ตอนการประเมินสถานการณ์ได้ 3 ขัน้ ตอน ดังนี ้ (Lazarus และ Folkman, 1984,
อ้างถึงใน เสสิพรรธน์ นิลสงวนเดชะ, 2558; Lazarus และ Folkman, 1984, อ้างถึงใน กีรติญ า
ไทยอู่, 2558; Lazarus และ Folkman, 1984, อ้างถึงใน นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม , 2553; Lazarus และ
Folkman, 1984, อ้างถึงใน นิอารีซะห์ เลาะนะ, 2559; Lazarus และ Folkman, 1984, อ้างถึงใน
อังศินนั ท์ อินทรกาแพง, 2551)
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1.1 การประเมิ น ขั้น ปฐมภู มิ คื อ บุ ค คลใช้ค วามสามารถทางสติ ปั ญ ญา
ความรู ้ และความสามารถของตนมาประเมินความสาคัญหรือความร้ายแรงของเหตุการณ์ว่ามี
ผลกระทบต่อตนเองอย่างไร สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะคือ
1.1.1 ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง คือบุคคลประเมินว่าเหตุการณ์นั้น
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนเองจึงเมินเฉยกับเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้
1.1.2 เกิดผลดีหรือมีประโยชน์กบั ตนเอง คือบุคคลประเมินเหตุการณ์ว่า
มี ผ ลดี ห รือ มี ป ระโยชน์กับ ตนเอง ท าให้บุค คลรู ส้ ึก ผ่ อ นคลาย มี ค วามสุข และไม่ ต ้อ งใช้ค วา ม
พยายามในการรับมือและปรับตัวกับเหตุการณ์
1.1.3 เกิดความเครียดหรือมีผลร้ายกับตัวเอง คือบุคคลประเมินแล้วว่า
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ก่อให้เกิดความตรึงเครียดหรือภัยคุกคามกับตนเอง นัน้ คือมีการประเมินว่าจะ
เกิดอันตรายหรือความเสียหายกับตนเอง รวมถึงพบความท้าทายจากเหตุก ารณ์ท่ีประเมินแล้วว่า
อาจเป็ นอันตรายที่มาคุกคามชีวิต แต่ยังมีวิธีควบคุมหรือมีการคาดคะเนว่าอาจให้ประโยชน์กับ
ตนเอง บุคคลจึงมีความกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหา
1.2 การประเมินขั้นทุติยภูมิ เป็ นการประเมินที่มีคามละเอียดและซับซ้อน
มาก เนื่องจากต้องใช้ความรูค้ วามสามารถและความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการปั ญหาที่
เกิดขึน้ และมีการใช้วิธีการคิดทบทวนเฉพาะในแต่ละเหตุการณ์ บุคคลต้องประเมินเหตุการณ์วา่ มี
ผลดีห รือผลเสีย กับตนเอง และมี การแสดงออกหรือจัดการกับ ปั ญ หาอย่างไรให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของตนเอง โดยบุคคลจะประเมินหาแหล่งประโยชน์เข้ามาช่วยจัดการความเครียด โดย
แหล่งประโยชน์นั้นหมายถึง การมีสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรงและอดทนต่อความเครียด การมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง และการมีทกั ษะในการแก้ปัญหาทัง้ ทักษะด้านสังคม ด้านการสนับสนุนทาง
สังคม และด้านทรัพย์สิน เงินทองที่สามารถช่วยให้แก้ไขปั ญหาได้หลากหลาย
1.3 การประเมิ น ซ า้ ด้ว ยปั ญ ญา เป็ น การประเมิ น ซ า้ ว่ า อัน ตรายหรื อ ภัย
คุกคามนั้นลดลงหรือถูกจัดการไปแล้วหรือไม่ ซึ่งเป็ นกระบวนการต่อเนื่องจากการประเมินขั้น
ปฐมภูมิและการประเมินขัน้ ทุติยภูมิ โดยเป็ นการประเมินหลังจากที่ได้รบั ข้อมูลใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
ซึง่ อาจสนับสนุนหรือขัดแย้งกับข้อมูลเดิมก็ได้ การประเมินซา้ นีบ้ คุ คลมักจะตีความสถานการณ์ใน
ทิ ศ ทางบวกเพื่ อให้ผลกระทบที่ม าคุกคามลดน้อยลง โดยภัยคุกคามนี ม้ ักมาจากความกดดัน
ภายในตัวเองมากกว่าความกดดันจากสถานการณ์ภายนอก
2. ขัน้ ตอนการจัดการความเครียด เป็ นการประเมินสถานการณ์หรื อคาดการณ์
แล้วว่าก่ อ ให้เกิ ด ภาวะความเครีย ด หรือ เกิด ปั ญ หาต่อ ตนเอง จึงเกิ ด ปฏิ กิ ริยาตอบสนองด้าน
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ร่างกาย อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อนามาใช้ในการจัดการความเครียดที่เกิดขึน้ และนาไปสู่การ
ปรับตัว หรือหลีกหนีปัญหา ดังนัน้ พฤติกรรมการจัดการความเครียดจึงเป็ นกระบวนการต่อเนื่ อง
โดยรูปแบบการจัดการความเครียดที่เลือกใช้สามารถทานายถึงผลลัพธ์ในการปรับตัวของบุคคลได้
(Lazarus และ Folkman, 1984, อ้างถึงใน กีรติญา ไทยอู่, 2558; Lazarus และ Folkman, 1984,
อ้างถึ งใน ปรารถนา เล็ก สมบูรณ์ , 2554; Lazarus และ Folkman, 1984, อ้างถึ งใน อังศิ นัน ท์
อินทรกาแพง, 2551)
6.3 รูปแบบการจัดการความเครียด
นักวิชาการแบ่งรูปแบบการจัดการความเครียดไว้หลายรูปแบบโดยคานึงถึงการคงอยู่
ของปั ญหา หรือวิธีการในการจัดการ โดยสามารถแบ่งรู ปแบบการจัดการเครียดแบบกว้าง ๆ ได้
3 รูปแบบ คือการจัดการความเครียดโดยมุ่งจัดการที่สาเหตุของปัญหา การจัดการความเครียดโดย
ลดสภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ เพื่อให้พร้อมที่จะแก้ไขปั ญหาในขัน้ ต่อมา และการหลีกหนีปัญหาที่
เกิ ด ขึ น้ โดยนัก วิ ช าการได้อ ธิ บ ายถึ งแนวคิ ด รู ป แบบการจัด การความเครีย ดได้ดัง นี ้ (Carver,
Scheier, และ Weintraub, 1989; Cook และ Hepper, 1997, อ้างถึงใน จิน ดานุช เถกิงเกียรติ ,
2558; Lazarus และ Folkman, 1985, อ้ า งถึ ง ใน นิ ธิ พั น ธ์ บุ ญ เพิ่ ม , 2553; Lazarus และ
Folkman, 1985, อ้างถึงใน ปรารถนา เล็กสมบูรณ์, 2554; Cook และ Hepper, 1997, อ้างถึงใน
ปริศณา เหรียญทอง, 2561; Moss และ Billings, 1982, อ้างถึงใน อังศินนั ท์ อินทรกาแพง, 2551)
6.3.1 การจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา (problem focused
coping)
การจัดการความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปั ญหา หมายถึง วิธีการจัดการความเครียดที่ม่งุ
ที่แก้ไขสาเหตุปัญหา เป็ นพฤติกรรมที่บคุ คลพยายามจัดการกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดโดยตรง
โดยใช้กระบวนการทางความคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และพยายามเข้า
ควบคุมสถานการณ์
6.3.2 การจัดการความเครียดแบบมุ่งปรับอารมณ์ (emotion focused coping)
การจัดการความเครียดแบบมุ่งปรับอารมณ์ หมายถึง วิธีการจัดการความเครียดโดย
การควบคุมอารมณ์ เป็ นพฤติกรรมที่บุคคลพยายามจัดการกับอารมณ์ความรูส้ ึกที่เกิดขึน้ โดยมุ่ง
ลดความไม่สบายใจ ไม่ได้ม่งุ แก้ไขที่สาเหตุ แต่เป็ นเพียงการการบรรเทาความเครียดเท่านัน้
6.3.3 การจัดการความเครียดแบบหลีกหนี (avoidance coping)
การจัด การความเครี ย ดแบบหลี ก หนี หมายถึ ง วิ ธี ก ารจัด การความเครี ย ดโดย
พยายามหลีกเลี่ยงหรือไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความตรึงเครียด ซึ่งเกิดขึน้ เมื่อบุคคลรูส้ กึ
ติดอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ บุคคลจึงเริ่มถอยหนีทงั้ ทางร่างกาย
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หรือจิตใจ โดยการไม่แสดงพฤติกรรมหรือใช้ความคิดใด ๆ ในการจัดการปั ญหา ซึ่งรู ปแบบการ
จัดการความเครียดแบบหลีกหนีถือเป็ นการจัดการความเครียดที่ไร้ประสิทธิภาพ
แม้ว่าการจัดการความเครียดจะมีอยู่หลายรู ปแบบ แต่การวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยสนใจ
ศึกษาเฉพาะการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา เนื่องจากเป็ นรู ปแบบการจัดการ
ความเครียดที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็ นการพยายามจัดการสิ่งที่มาขัดขวางเป้าหมาย โดย
พยายามค้น หาหนทางในแก้ไขปั ญ หาและพยายามเอาชนะอุป สรรคด้ว ยการเลื อ กวิ ธี ก ารที่
เหมาะสม และปรับใช้วิธีการที่มีอยู่เพื่อเอาชนะอุปสรรค (Lazarus และ Folkman, 1984, อ้างถึง
ใน Rabenu และ Yaniv, 2017) ซึ่งน่าจะช่วยลดอิทธิพลของปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการ
ทางานของบุคคลได้เป็ นอย่างดี
6.4 การจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา (problem focused coping)
รูปแบบการจัดความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
(Carver และคนอื่น ๆ, 1989; Cook และ Hepper, 1997, อ้างถึงใน จินดานุช เถกิงเกียรติ , 2558;
Lazarus และ Folkman, 1985, อ้า งถึ ง ใน นิ ธิ พั น ธ์ บุ ญ เพิ่ ม , 2553; Lazarus และ Folkman,
1985, อ้างถึงใน ปรารถนา เล็กสมบูรณ์ , 2554; Cook และ Hepper, 1997, อ้างถึงใน ปริศณา
เหรียญทอง, 2561; Moss และ Billings, 1982, อ้างถึงใน อังศินนั ท์ อินทรกาแพง, 2551)
1. การลงมือดาเนินการแก้ปัญหา และวางแผน เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งเพิ่มความ
พยายามในการแก้ไขปั ญหาโดยตรง โดยจะแก้ไขตามขัน้ ตอน เริม่ จากการวางแผนและคิดหาวิธีใน
การจัดการปั ญหาที่ก่อให้เกิดความเครียด โดยคิดวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการวิธีการหรือขัน้ ตอนในการ
แก้ไขปั ญหาอย่างเหมาะสม และลงมือเพื่อกาเนินการแก้ปัญหา
2. การระงับกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เป็ นการระงับความสนใจในเรื่องอื่นทาให้
สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างเต็มที่
3. การชะลอการจัดการความเครียด เป็ นการรอจังหวะหรือโอกาสที่เหมาะสมใน
การลงมือทา และต้องมั่นใจว่าจะไม่ทาให้สถานการณ์เลวร้ายลง
4. การแสวงหาสิ่งสนับสนุนทางสังคมเพื่อหาสิ่งช่วยเหลือหรือเหตุผลประกอบ
เป็ นการขอคาปรึกษาหรือแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผูม้ ีประสบการณ์มาก่อนเพื่อเป็ นแนวทางใน
การจัดการความเครียด
5. การยอมรับความจริง เป็ นการยอมรับความจริงของสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เพื่อ
แสดงให้ทราบว่าบุคคลพร้อมเผชิญสถานการณ์แล้ว ซึ่งบุคคลอาจปรับเปลี่ยนความคิดให้เข้ากับ
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สถานการณ์ความตรึงเครียดนั้น โดยใช้วิธีการประนี ประนอมเพื่ อให้บ รรลุเป้าหมาย หรืออาจ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายโดยพยายามหาประโยชน์ของความเครียดที่เกิดขึน้
6. การตีความหมายใหม่เชิงบวก เป็ น ความพยายามของบุคคลที่ จะประเมิ น
สถานการณ์ให้ออกมาในเชิงบวก โดยมองปั ญหาในทิศทางที่ดี มองหาแง่มมุ ใหม่ในทางบวก เพื่อ
นาไปสู่การแก้ไขปั ญหาโดยตรง และได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ท่ีได้รบั ซึ่งอาจใช้หลักศาสนาร่วม
ด้วย
6.5 การวัดหรือวิธีการวัดการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
แบบวัดการจัดการความเครียดเชิงรุกหรือ Proactive Coping Inventory (PCI) สร้าง
และพัฒนามาจาก Greenglass et al. (1999, as cited in Plessis, 2020) เป็ นแบบวัดที่ประเมิน
การจัดการความเครียดเชิงรุกในมิติท่ีแตกต่างกัน โดยการจัดการความเครียดเชิงรุก หมายถึงความ
พยายามของบุคคลที่ใช้พฤติกรรมเชิงรุกเพื่อจัดการกับความเครียด ซึ่ง อรพรรณ ตาทา (2555) ได้
แปลและปรับ ปรุ งแบบวัดการจัดการความเครียด PCI ให้เหมาะสมกับคนไทย ใช้การวัด แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert rating scale) 4 ระดับ ตัง้ แต่ (1) ไม่จริงเลย ไปจนถึง (4) จริงมาก
มีคาถามทัง้ หมด 55 ข้อ สามารถประเมินรู ปแบบการจัดการความเครียดได้ 7 ลักษณะ คือ การ
ตัง้ เป้าหมายและการจัดการเชิงรุ ก (proactive coping) การสะท้อนปั ญหา (reflective coping)
การวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ (strategic planning) การเตรียมการป้องกัน (preventive coping)
การแสวงหาความช่ว ยเหลื อ (instrumental support seeking) การแสวงหาการสนับ สนุน ทาง
จิตใจ (emotional support seeking) และ การหลีกหนี ปัญ หา (avoidance coping) ซึ่งแบบวัด
การจัดการความเครียด PCI สามารถประเมินรูปแบบการจัดการความแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาได้
ทั้งหมด 4 ลัก ษณะ คื อ ) การสะท้อ นปั ญ หา (reflective coping) การวางแผนอย่ างมี ก ลยุท ธ์
(strategic planning) การเตรียมการป้องกัน (preventive coping) การแสวงหาความช่วยเหลือ
(instrumental support seeking)
สุภาพรรณ โคตรจรัส (2545, อ้างถึงใน ไหมไทย ไชยพันธุ์, 2554; 2539, อ้างถึงใน
วราภรณ์ รัตาวิศิษฐิ กลุ , 2545) ได้พฒ
ั นาแบบวัดความเครียดการจัดการความเครียดตามแนวคิด
ของ Lazarus และ Folkman (1984, อ้า งถึ ง ใน วราภรณ์ รัต าวิ ศิ ษ ฐิ กุ ล , 2545) และ Carver,
Scheier และ Weintraub (1989, อ้างถึงใน วราภรณ์ รัตาวิศิษฐิ กุล , 2545) ใช้การวัดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Likert rating scale) 5 ระดับ ตัง้ แต่ (5) ทาบ่อยมาก ไปจนถึง (1) ไม่ทาเลย โดย
มีคาถามทัง้ หมด 56 ข้อ ต่อมา ไหมไทย ไชยพันธุ์ (2554) พัฒนาแบบทดสอบให้เหลือ 50 ข้อ โดย
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วัดการจัดการความเครียด 3 รูปแบบ ประกอบด้วยมาตรย่อยที่วดั การจัดความเครียด 18 ด้าน ซึ่ง
การประเมินรูปแบบจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหามีจานวน 27 ข้อ
Endler และ Parker (1994) ได้สร้างแบบวัดการจัดการความเครียดในสถานการณ์ท่ี
มีความเครียดหรือ Coping Inventory for Stressful Situation (CISS) ขึน้ โดยพัฒนามาจากแบบ
วัด the Ways of Coping Questionnaire (WCQ) ของ Lazarus และ Folkman (1988, as cited
in Endler และ Parker, 1994) โดยแบ่งรู ปแบบการจัดความเครียดของออกเป็ น 3 วิธี (Choi และ
คนอื่ น ๆ, 2017) คื อ การจัด การความเครีย ดแบบมุ่ง แก้ปั ญ หา (task-oriented coping) การ
จัดการความเครียดแบบมุ่งปรับอารมณ์ (emotion-oriented coping) และการจัดการความเครียด
แบบหลีกหนี (voidance-oriented coping) แบบวัด CISS เป็ นแบบวัดประเมินตนเอง ใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Likert rating scale) 5 ระดับ ตัง้ แต่ (5) ใช้มากที่สดุ (almost always) จนถึง (1)
ไม่ใช้เลย (almost never) ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 56 ข้อ
6.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหากับ
ความเครียดในการทางาน
การศึกษาของ Yip, Rowlinson, และ Siu (2008) ศึกษาอิทธิ พลกากับของรู ปแบบ
การจัดการความเครียดที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาระงานที่มาเกินกับภาวะหมดไฟ ผลการวิจยั
พบว่ า รู ป แบบการจัด การความเครี ย ดแบบมุ่ง เน้น การแก้ปั ญ หามี อิ ท ธิ พ ลเป็ น ตัว ก ากับ ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างภาระงานที่มากเกินกับภาวะหมดไฟในการทางานทัง้ ในด้านความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ การถากถาง และประสิทธิภาพการทางานที่ลดลง การศึกษาของ Malek, Fahrudin,
Wan Aor Wan, และ Kamil (2020) ศึกษาอิทธิพลกากับของการจัดความเครียดที่มีต่อความพึง
พอใจในงานกับสุขภาพจิตของพนักงานดับเพลิงในประเทศมาเลเซีย ผลการวิจยั พบว่า การจัดการ
ความเครียดมีอิทธิพลเป็ นตัวแปรกากับในความสัมพันธ์ระหว่างความกดดันจากงานกับสุขภาพจิต
ทัง้ ด้านความเครียดในการทางาน ความวิตกกังวล และอาการซึมเศร้า โดยการจัดการความเครียด
แบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็ นรูปแบบการจัดการความเครียดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ การศึกษาของ
Sirgy, Lee, Park, Joshanloo, และ Kim (2019) ศึกษาความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับ
สุขภาวะโดยมีการจัดการความเครียดเป็ นตัวแปรกากับของวิศวกรชาวฮ่องกง ผลการวิจัยพบว่า
พบว่า รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหามีอิทธิพลกากับในความสัมพันธ์
ของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวเชิงลบกับความพึงพอใจในชีวิต
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ การจัดการความเครียดแบบ
มุ่งเน้นการแก้ปัญ หาแสดงให้เห็นว่าการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญ หาสามารถ
จัดการหรือลดความเครียดในการทางานที่เกิดขึน้ ได้ ผูว้ ิจยั จึงตัง้ สมมติฐานว่า
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สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 4 รู ป แบบการจัด การความเครีย ดแบบมุ่งเน้น การแก้ปั ญ หามี
อิทธิพลเป็ นตัวแปรกากับในความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจกับความเครียดใน
การทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 5 รู ป แบบการจัด การความเครีย ดแบบมุ่งเน้น การแก้ปั ญ หามี
อิทธิพลเป็ นตัวแปรกากับในความสัมพันธ์ระหว่างความกดดันจากลักษณะงานกับความเครียดใน
การทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 6 รู ป แบบการจัด การความเครีย ดแบบมุ่งเน้น การแก้ปั ญ หามี
อิท ธิ พ ลเป็ น ตัว แปรกากับ ในความสัม พัน ธ์ระหว่างความขัด แย้งระหว่างงานกับ ครอบครัวกับ
ความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
7. กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผูป้ ระกอบอาชีพอิสระและเจเนอเรชัน
วาย พบว่า ลักษณะของคนเจเนอเรชันวายที่ช่ืนชอบความเป็ นอิสระ ชอบเวลาในการทางานที่
ยืดหยุ่นซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของการประกอบอาชีพอิสระ จึงพบว่าคนเจเนอเรชันมีแนวโน้ม
ประกอบอาชีพ อิสระเพิ่ มมากขึน้ แต่สภาพเศรษฐกิจ สภาพการทางานที่ขึน้ อยู่กับเงื่อนไขของ
นายจ้าง รวมถึงเวลาในการทางานที่อาจไปรบกวนเวลาของครอบครัว ซึ่งปั จจัยต่าง ๆ เหล่านีอ้ าจ
ส่งผลให้ผปู้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายเกิดความเครียดในการทางานได้ โดยการวิจยั ใน
ครัง้ นี ต้ ั้งอยู่บนพื น้ ฐานทฤษฎี ความเครียดในการท างานของ Robbins และ Judge (2017) ซึ่ง
โมเดลหรือแบบจาลองความเครียดของ Robbins และ Judge (2017) ระบุว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความเครียดในการทางานประกอบด้วยปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ปั จจัยด้านองค์กร ปั จจัยส่วน
บุคคล ปั จจัยความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒ นธรรม จากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการทางาน พบว่า ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
ได้แก่ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ปั จจัยด้านองค์กร ได้แก่ ความกดดันจากลักษณะงาน และ
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ปั จจัยความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ส่งผลให้ต่อความเครียดใน
การทางาน โดยความเครียดในการทางานที่เกิดขึน้ จะส่งผลต่อตัวบุคคลในระดับมากหรือน้อยนัน้
น่าจะขึน้ อยู่กับปั จจัยความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่า งรู ปแบบการจัดการความเครียดที่บุคคล
เลือกใช้ ซึ่งการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความเครียด พบว่า
การจั ด การความเครี ย ดแบบมุ่ ง เน้น การแก้ปั ญ หาเป็ นรู ป แบบการจั ด การความเครี ย ดที่ มี
ประสิทธิภาพและมีอิทธิพลต่อระดับความเครียดในการทางาน การวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยจึงกาหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพประกอบ 5
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ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั
7. สมมติฐานในการวิจยั
สมมติฐานข้อที่ 1 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมี อิทธิพลทางบวกกับความเครียดใน
การทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
สมมติฐานข้อที่ 2 ความกดดันจากลักษณะงานมี อิทธิพลทางบวกกับความเครียดใน
การทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3 ความขัด แย้ง ระหว่ า งงานกั บ ครอบครัว มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกกั บ
ความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
สมมติฐานข้อที่ 4 รู ปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหามีอิทธิพล
เป็ นตัวแปรกากับในความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจกับความเครียดในการ
ทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
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สมมติฐานข้อที่ 5 รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหามีอิทธิพล
เป็ นตัวแปรกากับในความสัมพันธ์ระหว่างความกดดันจากลักษณะงานกับความเครียดในการ
ทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
สมมติฐานข้อที่ 6 รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหามีอิทธิพล
เป็ นตัวแปรกากับในความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับความเครียดใน
การทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยนีเ้ ป็ นการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบ
อาชีพอิสระที่อยู่ในเจเนอเรชันวาย โดยมีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
เป็ นตัวแปรกากับ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดประชากรและตัวอย่างวิจยั
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดการกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.การกาหนดประชากรและตัวอย่างวิจัย
1.1 ประชากร
ประชากร คือ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระแบบการจ้างงานชั่วคราวในเจเนอเรชันวาย มี
อายุระหว่าง 23 – 42 ปี
1.2 ตัวอย่างวิจัย
ตัวอย่างวิจยั คือ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระแบบการจ้างงานชั่วคราวที่อยู่ในเจเนอเรชันวาย มีอายุระหว่าง 23 – 42 ปี ซึง่ ได้มาจากการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
โดยเกณฑ์การคัดเลือกคือเป็ น ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระแบบจ้างงานชั่วคราวที่มีอายุระหว่าง 23 – 42
ปี และเลือกวิธีการเก็บข้อมูลแบบบังเอิญหรือตามสะดวก (convenience sampling) โดยเก็บแบบ
วัดผ่าน Google Form ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*power version 3.1 (Faul,
Erdeflder, Lang, และ Buchner, 2007; ธวัชชัย วรพงศธร และ สุรียพ์ นั ธุ์ วรพงศธร, 2561) ด้วย
การกาหนดรูปแบบสถิติเป็ น F test แบบ linear multiple regression: fixed model, R2 increase
มีตัวแปรทานายจานวน 7 ตัว กาหนดอานาจการทดสอบ (power of test) เท่ากับ 0.95 ขนาด
อิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.15 และระดับนัยสาคัญที่ .05 เมื่อนาค่าทัง้ หมดมาคานวณจะได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า 153 คน แต่เพื่ อป้องกันความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจัยจึงได้
กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างเป็ น 200 คน ซึ่งข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ท่นี ามาใช้วิเคราะห์ได้
มีจานวน 196 ฉบับ ตัวอย่างวิจยั ในการวิจยั นีจ้ งึ มีทงั้ หมด 196 คน

63
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมื อที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ ยวกับ
ผูต้ อบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 มาตรวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้าง
และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทางานประกอบอาชีพอิสระ ลักษณะ
งาน สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 มาตรวัดตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจัย
2.1 มาตรวัดความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
ผู้วิ จัย สร้า งมาตรวัด ความไม่ แน่ น อนของเศรษฐกิ จจากนิ ยามปฏิ บัติ ก ารที่ ได้
กาหนดขึน้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาตรวัดนีม้ ีลักษณะเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert rating scale) 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” จนถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง”
ประกอบด้วยข้อคาถามด้านบวก และด้านลบจานวน 24 ข้อ โดยเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับข้อ
คาถามด้านบวก คือ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” จะได้ 5 คะแนน “เห็นด้วย” จะได้ 4 คะแนน “ไม่แน่ใจ” จะ
ได้ 3 คะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะได้ 2 คะแนน และ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อ
คาถามด้านลบจะให้คะแนนในทิศทางกลับกัน
การหาคุณภาพมาตรวัด
1. ผู้วิ จัย น ามาตรวัด ความไม่ แ น่ น อนของเศรษฐกิ จ ไปให้ผู้เชี่ ย วชาญ 3 คน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของข้อคาถาม และคานวณค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence index หรือ IOC) โดยกาหนดให้คะแนน
+1 คือข้อคาถามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ 0 คือไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับนิยาม
เชิงปฏิบตั ิการหรือไม่ และ -1 คือข้อคาถามไม่สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ แล้วคัดเลือกข้อ
คาถามที่มีค่าดัชนี IOC ตัง้ แต่ .50 ขึน้ ไป (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC
พบว่า ข้อคาถามผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยข้อคาถามทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ผลการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หาของข้อคาถามแสดงไว้ในภาคผนวก ค
2. ผู้วิ จัย ปรับ ภาษาและเพิ่ ม ข้อ ค าถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ ย วชาญท าให้
มาตรวัดนีม้ ีขอ้ คาถามทัง้ หมด 25 ข้อ
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3. ผูว้ ิจยั นามาตรวัดไปทดลองใช้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระแบบจ้างงานชั่วคราวที่
อยู่ในเจเนอเรชันวายที่มีอายุระหว่าง 23 - 42 ปี จานวน 70 คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์อานาจ
จาแนกของข้อคาถามด้วยการทดสอบทีแบบเป็ นอิสระจากกัน (Independent Samples t-test)
และวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามกับคะแนนรวมที่ไม่มีขอ้ คาถามข้อนัน้
(Corrected Item-Total Correlation หรือ CITC) โดยเกณฑ์การคัดเลือกข้อคาถาม คือ ข้อคาถาม
ที่มีค่าทีมีนัยสาคัญทางสถิติ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล , 2554) และมีค่า CITC ตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป
(นิคม ถนอมเสียง, 2550) จากผลการตรวจสอบคุณภาพ ผูว้ ิจยั คัดเลือกข้อคาถามที่มีคณ
ุ ภาพราย
ข้อสูงสุดจานวน 16 ข้อ ซึ่งเท่ากับจานวนข้อคาถามที่ได้กาหนดไว้ในแผนการพัฒนามาตรวัด (test
plan) โดยมี ค่ า ที อ ยู่ ร ะหว่ า ง 2.606 – 6.433 และมี ค่ า CITC อยู่ ร ะหว่ า ง .201 - .589 ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพรายข้อของข้อคาถามแสดงไว้ในภาคผนวก ค
4. ผูว้ ิจยั วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของมาตรวัดทัง้ ฉบับด้วยวิธีหาค่าความเที่ยงโดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) พบว่ามาตรวัด
ความไม่แน่นองเศรษฐกิจมีความเที่ยงเท่ากับ .791
ตาราง 1 ตัวอย่างมาตรวัดความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
ระดับความเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย
ข้อคาถาม
0. ภาวะเศรษฐกิ จ ในปั จ จุบัน
ทาให้หางานได้ยากขึน้

00. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบัน
มีแนวโน้มชะลอตัว

000. อั ต ราก ารจ้ า งงาน ใน
ประเทศเพิ่มสูงขึน้

0000. ราคาสินค้าอุปโภคและ
บริโภคเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง

เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่
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2.2 มาตรวัดความกดดันจากลักษณะงาน
ผู้วิ จัย สร้า งมาตรวัด ความกดดัน จากลัก ษณะงานจากนิ ย ามปฏิ บัติ ก ารที่ ได้
กาหนดขึน้ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องเกี่ ยวข้อง มาตรวัดนี ม้ ีลักษณะเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert rating scale) 5 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริงเลย” ประกอบด้วยข้อ
คาถามด้านบวก และด้านลบจานวน 41 ข้อ โดยเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับข้อคาถามด้านบวก
คือ “จริงที่สดุ ” จะได้ 5 คะแนน “จริง” จะได้ 4 คะแนน “จริงและไม่จริงพอ ๆ กัน” จะได้ 3 คะแนน
“ไม่จริง” จะได้ 2 คะแนน และ “ไม่จริงเลย” จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อคาถามด้านลบจะให้คะแนน
ในทิศทางกลับกัน
การหาคุณภาพมาตรวัด
1. ผู้วิ จั ย น ามาตรวัด ความกดดัน จากลัก ษณะงานไปให้ผู้เชี่ ย วชาญ 3 คน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของข้อคาถาม และคานวณค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence index หรือ IOC) โดยกาหนดให้คะแนน
+1 คือข้อคาถามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ 0 คือไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับนิยาม
เชิงปฏิบตั ิการหรือไม่ และ -1 คือข้อคาถามไม่สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ แล้วคัดเลือกข้อ
คาถามที่มีค่าดัชนี IOC ตัง้ แต่ .50 ขึน้ ไป (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC
พบว่า ข้อคาถามผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยข้อคาถามด้านระยะเวลาการทางาน มีค่า IOC เท่ากับ
1.00 ด้านความยากของงาน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และด้านปริมาณงานที่มากเกินไป
มี ค่ า IOC เท่ า กั บ 1.00 ผลการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื ้อ หาของข้อ ค าถามแสดงไว้ใ น
ภาคผนวก ค
2. ผูว้ ิจยั ปรับภาษาและตัดข้อคาถามตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญทาให้มาตร
วัดนีม้ ีขอ้ คาถามทัง้ หมด 30 ข้อ
3. ผูว้ ิจยั นามาตรวัดไปทดลองใช้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระแบบจ้างงานชั่วคราวที่
อยู่ในเจเนอเรชันวายที่มีอายุระหว่าง 23 - 42 ปี จานวน 70 คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์อานาจ
จาแนกของข้อคาถามด้วยการทดสอบทีแบบเป็ นอิสระจากกัน (Independent Samples t-test)
และวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามกับคะแนนรวมที่ไม่มีขอ้ คาถามข้อนัน้
(Corrected Item-Total Correlation หรือ CITC) โดยเกณฑ์การคัดเลือกข้อคาถาม คือ ข้อคาถาม
ที่มีค่าทีมีนัยสาคัญทางสถิติ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) และมีค่า CITC ตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป
(นิคม ถนอมเสียง, 2550) จากผลการตรวจสอบคุณภาพผูว้ ิจยั คัดเลือกข้อคาถามที่มีคณ
ุ ภาพราย
ข้อสูงสุดจานวน 15 ข้อ ซึ่งเท่ากับจานวนข้อคาถามที่ได้กาหนดไว้ในแผนการพัฒนามาตรวัด (test
plan) โดยด้า นระยะเวลาการท างาน มี ค่ า ที อ ยู่ระหว่า ง 8.433 – 17.164 และมี ค่ า CITC อยู่
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ระหว่าง .564 - .698 ด้านลักษณะงานที่ยากเกินไป มีค่าทีอยู่ระหว่าง 5.766 – 8.422 และมีค่า
CITC อยู่ระหว่า ง .379 - .576 และด้านปริม าณงานที่ ม ากเกิ น ไป มี ค่ าที อ ยู่ระหว่าง 8.791 –
16.275 และมีค่า CITC อยู่ระหว่าง .577 - .681 ผลการตรวจสอบคุณภาพรายข้อของข้อคาถาม
แสดงไว้ในภาคผนวก ค
4. ผูว้ ิจยั วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของมาตรวัดทัง้ ฉบับและจาแนกรายด้านด้วยวิธีหาค่า
ความเที่ ย งโดยการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha
Coefficient) พบว่า มาตรวัดความกดดันจากลักษณะงานทัง้ ฉบับมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .879 โดย
ด้านระยะเวลาการทางานมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .848 ด้านความยากของงานมีค่าความเที่ยง
เท่ากับ .737 และด้านปริมาณงานที่มากเกินไปมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .828
ตาราง 2 ตัวอย่างมาตรวัดความกดดันจากลักษณะงาน
ระดับความเป็ นจริง
ข้อคาถาม
0. ฉันถูกกดดันเรื่องระยะเวลา
ในการทางานจากผูว้ า่ จ้าง

00. ระยะเวลาการทางานส่วน
ใหญ่ของฉันเหลือเฟื อ

000. ปริม าณงานของฉัน มาก
เกินกว่าที่คิดไว้

0000. ฉันทางานผิดพลาดจาก
ความยากของงานที่ฉนั ได้รบั

จริงทีส่ ุด

จริง

จริงและไม่จริง
พอ ๆ กัน

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
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2.3 มาตรวัดความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ผูว้ ิจยั ใช้มาตรวัดความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่ปรับปรุ งมาจากมาตร
วัดความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวของวิภาวรรณ บุญมั่ง (2552) โดยปรับปรุ งข้อคาถาม
บางข้อให้สอดคล้องกับลักษณะการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ มาตรวัดนีม้ ีลกั ษณะเป็ นมา
ตราส่ ว นประมาณค่ า (Likert rating scale) 5 ระดั บ ตั้ ง แต่ “จริ ง ที่ สุ ด ” จนถึ ง “ไม่ จ ริ ง เลย”
ประกอบด้วยข้อคาถามด้านบวก และด้านลบจานวน 25 ข้อ โดยเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับข้อ
คาถามด้านบวก คือ “จริงที่สดุ ” จะได้ 5 คะแนน “จริง” จะได้ 4 คะแนน “จริงและไม่จริงพอ ๆ กัน”
จะได้ 3 คะแนน “ไม่จริง” จะได้ 2 คะแนน และ “ไม่จริงเลย” จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อคาถามด้าน
ลบจะให้คะแนนในทิศทางกลับกัน
การหาคุณภาพมาตรวัด
1. ผูว้ ิจัยนามาตรวัดความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3
คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของข้อคาถาม และคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence index หรือ IOC) โดยกาหนดให้คะแนน
+1 คือข้อคาถามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ 0 คือไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับนิยาม
เชิงปฏิบตั ิการหรือไม่ และ -1 คือข้อคาถามไม่สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ แล้วคัดเลือกข้อ
คาถามที่มีค่าดัชนี IOC ตัง้ แต่ .50 ขึน้ ไป (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC
พบว่า ข้อ ค าถามผ่ า นเกณฑ์ทุก ข้อ โดยข้อ ค าถามมี ค่ า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ผลการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของข้อคาถามแสดงไว้ในภาคผนวก ค
2. ผูว้ ิจยั ปรับภาษาและตัดข้อคาถามตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญทาให้มาตร
วัดนีม้ ีขอ้ คาถามทัง้ หมด 20 ข้อ
3. ผูว้ ิจยั นามาตรวัดไปทดลองใช้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระแบบจ้างงานชั่วคราวที่
อยู่ในเจเนอเรชันวายที่มีอายุระหว่าง 23 - 42 ปี จานวน 70 คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์อานาจ
จาแนกของข้อคาถามด้วยการทดสอบทีแบบเป็ นอิสระจากกัน (Independent Samples t-test)
และวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามกับคะแนนรวมที่ไม่มีขอ้ คาถามข้อนัน้
(Corrected Item-Total Correlation หรือ CITC) โดยเกณฑ์การคัดเลือกข้อคาถาม คือ ข้อคาถาม
ที่มีค่าที มีนัยสาคัญทางสถิติ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล , 2554) และมีค่า CITC ตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป
(นิคม ถนอมเสียง, 2550) จากผลการตรวจสอบคุณภาพผูว้ ิจยั คัดเลือกข้อคาถามที่มีคณ
ุ ภาพราย
ข้อสูงสุดจานวน 15 ข้อ ซึ่งเท่ากับจานวนข้อคาถามที่ได้กาหนดไว้ในแผนการพัฒนามาตรวัด (test
plan) โดยมี ค่ า ที อ ยู่ระหว่ า ง 3.920 – 10.708 และมี ค่ า CITC อยู่ระหว่ า ง .398 - .747 ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพรายข้อของข้อคาถามแสดงไว้ในภาคผนวก ค
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4. ผูว้ ิจยั วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของมาตรวัดทัง้ ฉบับด้วยวิธีหาค่าความเที่ยงโดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) พบว่ามาตรวัด
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีความเที่ยงเท่ากับ .914
ตาราง 3 ตัวอย่างมาตรวัดความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ระดับความเป็ นจริง
ข้อคาถาม

จริงทีส่ ุด

จริง

จริงและไม่จริง
พอ ๆ กัน

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

0. ภาระงานทาให้ฉนั มีเวลาว่าง
ไม่ตรงกับสมาชิกในครอบครัว
00. แม้วา่ ฉันจะมีภาระงานมาก
แต่ฉันยังสามารถแสดงบทบาท
หน้าที่ในครอบครัวได้อย่างดี
000. ปั ญหาจากการทางานทา
ให้ฉันมี อารมณ์หงุดหงิดจนไม่
ส า ม า ร ถ ร่ ว ม กิ จ ก รรม กั บ
สมาชิกในครอบครัว
0000. แม้ เ กิ ด ปั ญ หาในการ
ท างาน แต่ ฉั น ก็ ส ามารถร่ว ม
กิ จ กรรมต่าง ๆ ของครอบครัว
ได้อย่างสนุกสนาน

2.4 มาตรวัดรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุง่ เน้นการแก้ปัญหา
ผู้วิจัย ใช้ม าตรวัดรู ป แบบการจัดการความเครีย ดแบบมุ่งเน้น การแก้ปั ญ หาที่
ปรั บ ปรุ ง และแปลมาจากมาตรวั ด Coping Inventory for Stressful Situation (CISS) ของ
ตัวอย่างมาตรวัดความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว (1994, as cited in Choi และคนอื่น ๆ,
2017) โดยเลือกเฉพาะข้อคาถามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
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มาตรวัดนีม้ ีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert rating scale) 5 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สดุ ”
จนถึง “ไม่จริงเลย” ประกอบด้วยข้อคาถามด้านบวก 18 ข้อ โดยเกณฑ์การให้คะแนน คือ “จริง
ที่สดุ ” จะได้ 5 คะแนน “จริง” จะได้ 4 คะแนน “จริงและไม่จริงพอ ๆ กัน” จะได้ 3 คะแนน “ไม่จริง”
จะได้ 2 คะแนน และ “ไม่จริงเลย” จะได้ 1 คะแนน
การหาคุณภาพมาตรวัด
1. ผูว้ ิจยั นามาตรวัดรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไป
ให้ผู้เชี่ย วชาญ 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื อ้ หาของข้อคาถาม และคานวณค่าดัชนี ความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence index หรือ IOC)
โดยกาหนดให้คะแนน +1 คือข้อคาถามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 0 คือไม่แน่ใจว่าข้อ
คาถามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการหรือไม่ และ -1 คือข้อคาถามไม่สอดคล้องกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนี IOC ตัง้ แต่ .50 ขึน้ ไป (สมชาย วรกิจเกษมสกุล ,
2554) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC พบว่า ข้อคาถามผ่านเกณฑ์ 15 ข้อ โดยข้อคาถามมีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.33 – 1.00 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของข้อคาถามแสดงไว้ในภาคผนวก ค
2. ผู้วิ จั ย ปรับ ภาษา เพิ่ ม ข้อ ค าถามและตั ด ข้อ ค าถามตามค าแนะน าของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทาให้มาตรวัดนีม้ ีขอ้ คาถามทัง้ หมด 17 ข้อ
3. ผูว้ ิจยั นามาตรวัดไปทดลองใช้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระแบบจ้างงานชั่วคราวที่
อยู่ในเจเนอเรชันวายที่มีอายุระหว่าง 23 - 42 ปี จานวน 70 คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์อานาจ
จาแนกของข้อคาถามด้วยการทดสอบทีแบบเป็ นอิสระจากกัน (Independent Samples t-test)
และวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามกับคะแนนรวมที่ไม่มีขอ้ คาถามข้อนัน้
(Corrected Item-Total Correlation หรือ CITC) โดยเกณฑ์การคัดเลือกข้อคาถาม คือ ข้อคาถาม
ที่มีค่าทีมีนัยสาคัญทางสถิติ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล , 2554) และมีค่า CITC ตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป
(นิคม ถนอมเสียง, 2550) จากผลการตรวจสอบคุณภาพผูว้ ิจยั คัดเลือกข้อคาถามที่มีคณ
ุ ภาพราย
ข้อสูงสุดจานวน 13 ข้อ ซึ่งเท่ากับจานวนข้อคาถามที่ได้กาหนดไว้ในแผนการพัฒนามาตรวัด (test
plan) โดยมี ค่ า ที อ ยู่ ร ะหว่ า ง 4.792 – 9.209 และมี ค่ า CITC อยู่ ร ะหว่ า ง .604 - .778 ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพรายข้อของข้อคาถามแสดงไว้ในภาคผนวก ค
4. ผูว้ ิจยั วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของมาตรวัดทัง้ ฉบับด้วยวิธีหาค่าความเที่ยงโดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) พบว่ามาตรวัด
รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหามีความเที่ยงเท่ากับ .928
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ตาราง 4 ตัวอย่างมาตรวัดรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ระดับความเป็ นจริง
ข้อคาถาม

จริงทีส่ ุด

จริง

จริงและไม่จริง
พอ ๆ กัน

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

0. ฉั น แก้ ปั ญ หาที่ ท าให้ เ กิ ด
ความเครี ย ดด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ มี
เหตุผล

00. ฉั น จัด ล าดับ ความส าคัญ
ของสิ่ ง ที่ จ ะต้อ งท าเพื่ อ แก้ ไ ข
ปั ญหาที่เกิดขึน้

000. ฉั น มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ แ ก้ ไข
ปั ญหาจนกว่าจะสาเร็จ

2.5 มาตรวัดความเครียดในการทางาน
ผู้ วิ จั ย ใช้ ม าตรวั ด ความเครี ย ดในการท างานที่ ป รับ ปรุ ง มาจากมาตรวั ด
ความเครียดในการทางานของเรืองอุไร อมรไชย (2550) และของShukla และคนอื่น ๆ (2016) โดย
ปรับปรุงข้อคาถามบางข้อให้สอดคล้องลักษณะการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ มาตรวัดนีม้ ี
ลักษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert rating scale) 5 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่
จริงเลย” ประกอบด้วยข้อคาถามด้านบวก และด้านลบจานวน 34 ข้อ โดยเกณฑ์การให้คะแนน
สาหรับข้อคาถามด้านบวก คือ “จริงที่สดุ ” จะได้ 5 คะแนน “จริง” จะได้ 4 คะแนน “จริงและไม่จริง
พอ ๆ กัน” จะได้ 3 คะแนน “ไม่จริง” จะได้ 2 คะแนน และ “ไม่จริงเลย” จะได้ 1 คะแนน สาหรับข้อ
คาถามด้านลบจะให้คะแนนในทิศทางกลับกัน
การหาคุณภาพมาตรวัด
1. ผูว้ ิจยั นามาตรวัดความเครียดในการทางานไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หาของข้อคาถาม และคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและ
วัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence index หรือ IOC) โดยกาหนดให้คะแนน +1 คือข้อ
คาถามสอดคล้องกับ นิ ย ามเชิงปฏิ บัติก าร 0 คื อไม่ แน่ ใจว่าข้อ ค าถามสอดคล้องกั บ นิ ยามเชิ ง
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ปฏิบัติการหรือไม่ และ -1 คือข้อคาถามไม่สอดคล้องกับนิ ยามเชิงปฏิบัติการ แล้วคัดเลือกข้อ
คาถามที่มีค่าดัชนี IOC ตัง้ แต่ .50 ขึน้ ไป (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC
พบว่า ข้อ ค าถามผ่ า นเกณฑ์ทุก ข้อ โดยข้อ ค าถามมี ค่ า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ผลการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของข้อคาถามแสดงไว้ในภาคผนวก ค
2. ผูว้ ิจยั ปรับภาษาและตัดข้อคาถามตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญทาให้มาตร
วัดนีม้ ีขอ้ คาถามทัง้ หมด 32 ข้อ
3. ผูว้ ิจยั นามาตรวัดไปทดลองใช้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระแบบจ้างงานชั่วคราวที่
อยู่ในเจเนอเรชันวายที่มีอายุระหว่าง 23 - 42 ปี จานวน 70 คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์อานาจ
จาแนกของข้อคาถามด้วยการทดสอบทีแบบเป็ นอิสระจากกัน (Independent Samples t-test)
และวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามกับคะแนนรวมที่ไม่มีขอ้ คาถามข้อนัน้
(Corrected Item-Total Correlation หรือ CITC) โดยเกณฑ์การคัดเลือกข้อคาถาม คือ ข้อคาถาม
ที่มีค่าทีมีนัยสาคัญทางสถิติ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล , 2554) และมีค่า CITC ตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป
(นิคม ถนอมเสียง, 2550) จากผลการตรวจสอบคุณภาพผูว้ ิจยั คัดเลือกข้อคาถามที่มีคณ
ุ ภาพราย
ข้อสูงสุดจานวน 25 ข้อ ซึ่งเท่ากับจานวนข้อคาถามที่ได้กาหนดไว้ในแผนการพัฒนามาตรวัด (test
plan) โดยมี ค่ า ที อ ยู่ระหว่ า ง 3.380 – 10.705 และมี ค่ า CITC อยู่ระหว่ า ง .420 - .776 ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพรายข้อของข้อคาถามแสดงไว้ในภาคผนวก ค
4. ผูว้ ิจยั วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของมาตรวัดทัง้ ฉบับด้วยวิธีหาค่าความเที่ยงโดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) พบว่ามาตรวัด
รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหามีความเที่ยงเท่ากับ .947
ตาราง 5 ตัวอย่างมาตรวัดความเครียดในการทางาน
ระดับความเป็ นจริง
ข้อคาถาม
0. ฉั น วิ ต กกั ง วลเกี่ ย วกั บ งาน
ของฉัน

จริงทีส่ ุด

จริง

จริงและไม่จริง
พอ ๆ กัน

ไม่จริง

ไม่จริงเลย
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ระดับความเป็ นจริง
ข้อคาถาม

จริงทีส่ ุด

จริง

จริงและไม่จริง
พอ ๆ กัน

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

00. ในช่ ว งเวลาการจ้ า งงาน
ฉั น รู ้ สึ ก ไม่ สบ าย ใจโด ย ห า
สาเหตุไม่ได้

000. ในช่ วงเวลาการจ้างงาน
ฉันเจ็บป่ วยหรือไม่สบายโดยหา
สาเหตุไม่ได้

0000. ในช่วงเวลาการจ้างงาน
ฉั น เกิ ด อาการหลงลื ม แม้ แ ต่
เรื่องที่มีความสาคัญ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ก่อนการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจัยดาเนิน การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์และได้รบั
หนังสือรับรองการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรองเลขที่ SWUEC-G-033/2564
3.2 ผู้วิจัย แจกแบบสอบถามให้กับ ตัวอย่างวิจัยด้วยการส่ ง link ส าหรับ การตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มของผูป้ ระกอบ
อาชีพอิสระทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter โดยผูว้ ิจัยชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายของการวิจยั และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากตัวอย่างวิจยั
3.3 ผู้วิ จัย ได้รับ แบบสอบถามกลับ คื น มาทั้ง หมด 207 ชุด เมื่ อ ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของแบบสอบถามแต่ละฉบับพบว่าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งนามาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติได้มีทงั้ หมด 196 ฉบับ

73
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีป้ ระมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยมีขนั้ ตอน
ดังนี ้
4.1 วิเคราะห์ห าค่าสถิติพื น้ ฐาน ได้แก่ จานวนและร้อยละข้อมูลพื น้ ฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่งของตัวแปร ได้แก่ ความไม่
แน่ น อนของเศรษฐกิ จ ความกดดัน จากลัก ษณะงาน ความขัด แย้งระหว่างงานกับ ครอบครัว
ความเครียดในการทางาน และรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
4.2 วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient)
4.3 ศึกษาอิทธิพลทางตรงระหว่างความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจาก
ลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับความเครียดในการทางานเพื่อทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 1 ถึง ข้อที่ 3 และอิทธิพลกากับของรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะงาน
และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับความเครียดในการทางานเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ
ที่ 4 ถึง ข้อที่ 6 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชัน้ (hierarchical regression analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่องปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระใน
เจเนอเรชันวาย โดยมีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็ นตัวแปรกากับ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะงาน
และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่มีต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระที่อยู่ในเจเนอเรชันวาย และศึกษาอิทธิพลของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจาก
ลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่มีต่อความเครียดในการทางานของผู้
ประกอบอาชีพอิสระที่อยู่ในเจเนอเรชันวายโดยมีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาเป็ นตัวแปรกากับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจัยนี ้
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คา่ สถิติพืน้ ฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของตัวอย่างวิจัย
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระแบบจ้าง
งานชั่วคราวที่มีอายุระหว่าง 23 – 42 ปี โดยได้แบบสอบถามกลับคืน มาจานวน 207 ฉบับ ซึ่ง
แบบสอบถามที่ น าไปใช้วิเคราะห์ข้อ มูลได้มี ทั้งหมด 196 ฉบับ และแบบสอบถามที่ ใช้ไม่ ได้มี
ทัง้ หมด 11 ฉบับ เนื่องจากการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ผูว้ ิจัยวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิ ติพื น้ ฐาน ได้แก่ จานวนและร้อยละ ข้อมูลพื น้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทางานประกอบอาชีพอิสระ ลักษณะงาน สถานภาพ
และรายได้ต่อเดือน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของตัวอย่างวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ
59.70) ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 23 – 32 ปี (ร้อยละ 86.20) มีประสบการณ์ในการทางานประกอบ
อาชีพอิสระ 1 – 5 ปี (ร้อยละ 69.90) มากที่สดุ รองลงมาคือ 6 – 10 ปี (ร้อยละ 17.30) มีลกั ษณะ
งานเป็ นรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 32.10) มากที่สดุ รองลงมาคือ ช่างเทคนิค/นักพัฒนาโปรแกรม (ร้อย
ละ 17.90) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 78.6) มากที่สดุ รองลงมาคือ มีค่/ู สมรส (ร้อยละ18.90) และ

75
มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 41.80) มากที่สดุ รองลงมาคือ น้อยกว่า
15,000 บาท (ร้อยละ 19.9) รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตาราง 6 ข้อมูลพืน้ ฐานของตัวอย่างวิจยั
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

ร้อยละ

เพศชาย
เพศหญิง
ไม่ตอ้ งการระบุ

117
74
5
196

59.70
37.80
2.50
100

23 – 32 ปี
33 – 42 ปี

169
27
196

86.20
13.80
100

17
137
34
8
196

8.70
69.90
17.30
4.10
100

4
9
15
5
16
19
7
3

2.00
4.60
7.70
2.50
8.20
9.70
3.60
17.90

เพศ

รวม
อายุ

รวม
ประสบการณ์ในการทางานประกอบอาชีพอิสระ
ต่ากว่า 1 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม
ลักษณะงาน
นักบัญชี
นักร้อง/นักแสดง/พิธีกร
นักวิเคราะห์และวางแผนการตลาด
นักจิตวิทยา/นักกิจกรรมบาบัด
นักเขียน/ฝ่ ายผลิตเนือ้ หา
นักออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลป์
ช่างภาพ/นักตัดต่อภาพและวิดีโอ
ช่างเทคนิค/นักพัฒนาโปรแกรม
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ลักษณะงาน
รับจ้างทั่วไป
ช่างแต่งหน้าและทาผมตามงาน event
ล่าม
นักออกแบบและจัดงาน event
นักวิจยั
ครูสอนพิเศษ
รวม
สถานภาพ
โสด
มีค/ู่ สมรม
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
ไม่ตอ้ งการระบุ
รวม
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
มากกว่าหรือเท่ากับ 30,001 บาท
รวม

จานวน

ร้อยละ

63
3
2
6
7
5
196

32.10
1.50
1.00
3.10
3.60
2.50
100

154
37
4
1
196

78.60
18.90
2.00
0.50
100

39
82
31
17
27
196

19.90
41.80
15.80
8.70
13.80
100

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คา่ สถิตพ
ิ นื้ ฐานของตัวแปร
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐานของตัวแปรที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ ความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจ (eco) ความกดดันจากลักษณะงาน (job) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว (bal)
รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา (cope) และความเครียดในการทางาน
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(stress) โดยวิเคราะห์จากค่าสถิติค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ (SK)
และค่าความโด่ง (KU) พบว่า ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.827 – 3.557 โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สดุ คือ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.557 และมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .652 (M = 3.557, SD = .652) และตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ ความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.827 และมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .505 (M = .2827,
SD = .505) เมื่อพิจารณาการแจกแจงความถี่ของข้อมูลโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคือ เมื่อค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้เท่ากับ 0 แสดงว่าการแจกแจงข้อมูลมี
ลักษณะสมมาตร เมื่อค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้นอ้ ยกว่า 0 แสดงว่าการแจกแจงข้อมูลมีลกั ษณะเบ้
ซ้าย และเมื่อค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้มากกว่า 0 แสดงว่าการแจกแจงข้อมูลมีลกั ษณะเบ้ขวา (วรพ
รรณ เจริญขา, 2556) เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบเบ้ขวา ได้แก่ ความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจ (SK = .434) และรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
(SK = .057) แสดงว่าตัวแปรเหล่านีข้ อ้ มูลส่วนใหญ่มีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ย และตัวแปรที่มีการแจก
แจงแบบเบ้ซา้ ย ได้แก่ ตัวความกดดันจากลักษณะงาน (SK = -.096) ความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัว (SK = -.990) และความเครียดในการท างาน (SK = -.341) แสดงว่าตัวแปรเหล่ านี ้
ข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า ความกดดันจากลักษณะ
งาน (KU = .595) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว (KU = .963) และความเครียดในการ
ทางาน (KU = .376) มีค่าความโด่งเป็ นบวก ซึ่งหมายความว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย และ
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ (KU = -.919) และรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหา (KU = -.876) มีคา่ ความโด่งเป็ นลบ ซึง่ หมายความว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความ
กดดันจากลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว รูปแบบการจัดการความเครียด
แบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา และความเครียดในการทางานโดยใช้สตู รสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพี ย ร์สั น (Pearson’s product moment correlation coefficient) เพื่ อ ทดสอบความสั ม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปรวิจยั เมื่อพิจารณาจากผล
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรวิจัยพบว่า ตัวแปรวิจัยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .263 ถึง .626
โดยตัวแปรวิจัยที่สัมพันธ์กันมากที่สุดคือ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจกับรู ปแบบการจัดการ
ความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา (r = .626, p < .01) และตัวแปรวิจยั ที่สมั พันธ์กนั น้อยที่สดุ
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คือ ความขัดแย้งระหว่างงานกับ ครอบครัวกับรู ปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้น การ
แก้ปัญหา (r = -.263, p < .01)
นอกจากนีผ้ ูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
กับความเครียดในการทางาน พบว่า ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความเครียดในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = -.272, p < .01) ความกดดัน
จากลักษณะงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียดในการทางานอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .01 (r = .501, p < .01) และความขั ด แย้ ง ระหว่ า งงานกั บ ครอบครัว มี
ความสัม พัน ธ์ท างบวกกับ ความเครีย ดในการท างานอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .01
(r = .526, p < .01) รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตาราง 7 ค่าสถิติพนื ้ ฐานของตัวแปร

eco
job
bal
cope
stress
M
SD
SK
KU

eco
1
-.040
-.270**
.626**
-.272**
3.557
.652
.434
-.919

job

bal

cope

stress

1
.424**
.116
.501**
3.052
.540
-.096
.595

1
-.263**
.526**
2.827
.505
-.990
.963

1
-.102
3.471
.766
.057
-.864

1
2.973
.696
-.341
.376

** p < .01
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์หาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลกากับของตัวแปรวิจัย
ผู้วิ จัย ได้วิ เคราะห์ค วามแปรปรวนเฟ้ อ (variance inflation factor หรือ VIF) เพื่ อ
ตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุระหว่างตัวแปรอิสระทัง้ หมดโดยมีเกณฑ์การตรวจสอบคือค่า VIF
น้อยกว่า 5.3 (VIF < 5.3) แสดงว่าไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Hair et al, 2010, อ้างถึงใน
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นงลักษณ์ วิรชั ชัย , 2553) ผลการตรวจสอบพบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
โดยมีค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.08 – 1.323
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์หาอิทธิพลทางตรงระหว่างความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
ความกดดันจากลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับความเครียดในการ
ทางาน และอิทธิ พลกากับของรู ปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญ หาที่มีต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะงาน และความ
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับความเครียดในการทางาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
เชิงชัน้ (hierarchical regression analysis) โดยมีขนั้ ตอนการวิเคราะห์ ดังนี ้
3.1 ขั้นการวิเคราะห์อิทธิพลหลัก (main effect)
1.1 ความเครียดในการทางาน = ค่าคงที่ (β0) + ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
(β1) + ความกดดันจากลักษณะงาน (β2) + ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว (β3)
1.2 ความเครียดในการทางาน = ค่าคงที่ (β0) + ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
(β1) + ความกดดัน จากลักษณะงาน (β2) + ความขัดแย้งระหว่างงานกับ ครอบครัว (β3) +
รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา (β4)
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์อิทธิพลทางตรงของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจาก
ลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่มีต่อความเครียดในการทางาน ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะงาน และความ
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวสามารถร่วมกันอธิบายการแปรผันของความเครียดในการทางาน
ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยอธิบายได้รอ้ ยละ 39.7 (R2 = .397, p < .001) ) มี
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีเพิ่มขึน้ ร้อยละ 38.8 (∆R2 = .388, p < .001) และมีค่าสัมประสิทธิ์
การทานาย (β) ของความไม่แน่นอนเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะงาน และความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัวมีค่าเท่ากับ -.169 (p < .01), .355 (p < .001) และ .330 (p < .001)
ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในตารางที่ 8
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ตาราง 8 การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์การทานายของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดัน
จากลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว กับความเครียดในการทางาน
ตัวแปร
eco (𝛽 1)
job (𝛽 2)
bal (𝛽 3)

b
-.235
.456
.454

𝜷

R
.630

R2
.397

∆R2
.388

F
42.133***

-.169**
.355***
.330***

** p < .01, *** p < .001
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์อิทธิพลทางตรงของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจาก
ลักษณะงาน ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และรู ปแบบการจัดการความเครียดแบบ
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่มีต่อความเครียดในการทางาน พบว่า ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความ
กดดันจากลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว สามารถอธิบายการแปรผัน
ของความเครียดในการทางานได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยอธิบายได้รอ้ ยละ 40.1
(R2 = .401, p < .001) มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารพยากรณ์ ท่ี เพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 38.9 (∆R2 = .389,
p < .001) และมีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย (β) ของความไม่แน่นอนเศรษฐกิจ ความกดดันจาก
ลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวเท่ากับ -.221 (p < .01), .334 (p < .001)
และ .348 (p < .001) ตามลาดับ แต่รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไม่
สามารถอธิบายการแปรผันของความเครียดในการทางานได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β = .089,
p > .05) ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในตารางตารางที่ 9
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ตาราง 9 การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์การทานายของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดัน
จากลักษณะงาน ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และรูปแบบการจัดการความเครียดแบบ
มุ่งเน้นการแก้ปัญหา กับความเครียดในการทางาน
ตัวแปร
eco (𝛽 1)
job (𝛽 2)
bal (𝛽 3)
cope (𝛽 4)

b
-.235
.431
.479
.081

𝜷

R
.634

R2
.401

∆R2
.389

F
32.021

-.221**
.334***
.348***
.089

** p < .01, *** p < .001

3.2 ขั้นการวิเคราะห์อิทธิพลของผลปฏิสัมพันธ์ (interaction effect)
ความเครีย ดในการท างาน = ค่ าคงที่ (β0) + ความไม่แน่ น อนของเศรษฐกิจ
(β1) + ความกดดัน จากลักษณะงาน (β2) + ความขัดแย้งระหว่างงานกับ ครอบครัว (β3) +
รู ปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา (β4) + (ความไม่แน่นอนเศรษฐกิจ x
รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา) (β5) + (ความกดดันจากลักษณะงาน x
รู ปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา) (β6) + (ความขัดแย้งระหว่างานกับ
ครอบครัว x รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา) (β7)
ผู้วิ จัย วิ เคราะห์ถ ดถอยพหุ เชิ ง ชั้น เพื่ อ หาอิ ท ธิ พ ลก ากับ ของรู ป แบบการจัด การ
ความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปั ญ หา พบว่า รู ปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้น การ
แก้ปั ญ หาและผลปฏิ สัม พั น ธ์ร ะหว่ า งความกดดั น จากลัก ษณะงานกั บ รู ป แบบการจัด การ
ความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาสามารถอธิบายการแปรผันของความเครียดในการทางานได้
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 05 โดยอธิ บ ายได้รอ้ ยละ 43 (R2 = .430, p < .001) มี ค่ า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีเพิ่มขึน้ ร้อยละ 40.9 (∆R2 = .409, p < .001) และมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ทานาย (β) ของรู ปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้น การแก้ปัญ หา และผลปฏิสัมพัน ธ์
ระหว่างความกดดันจากลักษณะงานกับรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
เท่ากับ -1.284 (p < .05) และ .1.283 (p < .01) ตามลาดับ ขณะที่ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
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ความกดดันจากลักษณะงาน ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างความ
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา และ
ผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกั บรู ปแบบการจัดการความเครียด
แบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไม่สามารถอธิบายการแปรผันของความเครียดในการทางานได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยมีสมั ประสิทธิ์การทานาย (β) ของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความ
กดดันจากลักษณะงาน ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัวกับรู ปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญ หา และผล
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับรูปแบบการจัดการความเครียดแบบ
มุ่งเน้นการแก้ปัญหา เท่ากับ -.385 (p > .05), -.486 (p > .05), .008 (p > .05), .284 (p > .05)
และ .397 (p > .05) ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในตารางที่ 10
ตาราง 10 การวิเคราะห์การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชัน้ เพื่อหาอิทธิพลกากับของรูปแบบการจัดการ
ความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ตัวแปร
eco (𝛽 1)
job (𝛽 2)
bal (𝛽 3)
cope (𝛽 4)
eco x cope (𝛽 5)
job x cope (𝛽 6)
bal x cope (𝛽 7)

b
-.410
-.625
.011
-1.166
.043
.274
.107

𝜷

R
.656

R2
.430

∆R2
.409

F
20.284

-.385
-.486
.008
-1.284*
.284
1.283**
.397

* p < .05, ** p < .01

เมื่อได้ผลการวิเคราะห์อิทธิพลกากับของรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้น
การแก้ปัญหา ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะ
งาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับความเครียดในการทางาน ผูว้ ิจยั จึงนาคะแนน
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ของรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาจากตัวอย่างวิจยั มาแบ่งเป็ นกลุ่มสูง
และกลุม่ ต่า โดยใช้เทคนิค 25 เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ 25)
พบอิ ท ธิ พ ลทางลบของความไม่ แน่ น อนของเศรษฐกิ จ ที่ มี ต่ อ ความเครีย ดในการ
ทางาน ทัง้ ในกลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเนชันวายที่มีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบ
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาระดับสูงและต่า แต่รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ไม่มีอิท ธิ พ ลกากับความสัมพัน ธ์ระหวางความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจกับความเครียดในการ
ทางาน โดยกราฟแสดงความสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายที่มี
รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาระดับสูงจะมีความเครียดในการทางานสูง
กว่าผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่อยู่ในเจเนอเรชันวายที่มีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้น
การแก้ปัญหาระดับต่าไม่วา่ จะรับรูค้ วามไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างไร ดังภาพประกอบที่ 6

ภาพประกอบ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจกับความเครียดใน
การทางานโดยมีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็ นตัวแปรกากับ
พบอิท ธิ พ ลทางบวกของความกดดัน จากลักษณะงานที่ มี ต่อ ความเครียดในการ
ทางาน ทัง้ ในกลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่อยู่ในเจเนอเนชันวายที่มีรูปแบบการจัดการความเครียด
แบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาระดับสูงและต่า ทั้งนี ้ รู ปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการ
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แก้ปัญหามีอิทธิพลกากับความสัมพันธ์ระหว่างความกดดันจากลักษณะงานกับความเครียดใน
การทางาน โดยกราฟแสดงความสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบอาชี พอิสระในเจเนอเรชันวายที่
มีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาระดับสูง อิทธิพลของความกดดันจาก
ลักษณะงานที่มีต่อความเครียดในการทางานจะอยู่ในทิศทางบวกระดับสูง ส่วนผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระในเจเนอเรชัน วายที่มี รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้น การแก้ปั ญ หาระดับ ต่ า
อิทธิพลของความกดดันจากลักษณะงานที่มีต่อความเครียดในการทางานจะอยู่ในทิศทางบวก
ระดับต่ากว่าอย่างชัดเจน ดังภาพประกอบที่ 7

ภาพประกอบ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกดดันจากลักษณะงานกับความเครียดใน
การทางานโดยมีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็ นตัวแปรกากับ
พบอิทธิพลทางบวกของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับความเครียดในการ
ทางาน ทัง้ ในกลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเนชันวายที่มีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบ
มุ่งเน้น การแก้ปั ญ หาระดับ สูงและต่ า ซึ่งแม้ว่าผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เชิงชั้น จะไม่พ บ
อิทธิพลกากับของรู ปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับความเครียดในการทางาน แต่เมื่อพิจารณากราฟ
จะเห็ น ได้ว่า มี แนวโน้ม ของอิท ธิ พ ลก ากับ ของรู ป แบบการจัด การความเครียดแบบมุ่งเน้น การ
แก้ปั ญ หาที่ มี ต่ อ ความสัม พั น ธ์ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากพบว่ า เมื่ อ ผู้ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระที่ อ ยู่ ใ น
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เจเนอเรชันวายมีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาระดั บสูง เมื่อรับรูค้ วาม
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวระดับสูงจะมีความเครียดในการทางานสูงกว่าผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระในเจเนอเรชันวายที่มีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาระดับต่า แต่
เมื่อรับรู ค้ วามขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวระดับต่ าจะมี ความเครียดในการทางานต่ ากว่า
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่อยู่ในเจเนอเรชันวายที่มีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาระดับต่า ดังภาพประกอบที่ 8

ภาพประกอบ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับความเครียด
ในการทางานโดยมีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
เป็ นตัวแปรกากับ
จากการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ เ ชิ ง ชั้ น (hierarchical regression analysis) เพื่ อ
ทดสอบอิทธิพลของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะงาน และความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัว ที่มีต่อความเครียดในการทางาน และอิทธิพลของรู ปแบบการจัดการ
ความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญ หาในฐานะตัวแปรกากับต่อความสัมพันธ์ระหว่างความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับ
ความเครียดในการทางาน ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดงั นี ้
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การวิเคราะห์อิทธิพลหลัก (main effect) ของตัวแปรความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
ความกดดันจากลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว พบว่า
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมีอิทธิพลตรงในทางลบกับความเครียดในการทางาน
มีคา่ สัมประสิทธิ์การทานาย (β) เท่ากับ -.169 (p < .01) ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1
ความกดดันจากลักษณะงานมีอิทธิพลตรงในทางบวกกับความเครียดในการทางาน
มีคา่ สัมประสิทธิ์การทานาย (β) เท่ากับ .355 (p < .001) ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีอิทธิพลตรงในทางบวกกับความเครีย ดใน
การทางาน มีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย (β) เท่ากับ .330 (p < .001) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อที่ 3
หลังจากนัน้ ทาการวิเคราะห์อิทธิพลหลักของตัวแปรที่คาดว่าจะเป็ นตัวแปรกากับคือ
รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา พบว่า รูปแบบการจัดการความเครียดไม่
สามารถอธิ บายความผัน แปรของความเครียดในการทางานได้อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ โดย
รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหามีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย (β) เท่ากับ
.089 (p > .05)
ด้านการวิเคราะห์อิท ธิ พ ลของผลปฏิ สัม พัน ธ์ (interaction effect) ได้วิเคราะห์ผ ล
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้น
การแก้ปั ญ หา ผลปฏิ สัม พั น ธ์ร ะหว่ า งความกดดัน จากลัก ษณะงานและรู ป แบบการจัด การ
ความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา และผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวและรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา พบว่า
ผลปฏิ สัม พั น ธ์ร ะหว่ า งความไม่ แ น่ น อนของเศรษฐกิ จ และรู ป แบบการจั ด การ
ความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญ หาไม่สามารถอธิบายความผันแปรของความเครียดในการ
ทางานได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย (β) เท่ากับ .284 (p > .05)
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 4
ผลปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความกดดั น จากลั ก ษณะงานและรู ป แบบการจั ด การ
ความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาสามารถอธิบายความผันแปรของความเครียดในการทางาน
ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย (β) เท่ากับ 1.283 (p <
.01) ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 5
ผลปฏิสมั พันธ์ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวและรูปแบบการจัดการ
ความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญ หาไม่สามารถอธิบายความผันแปรของความเครียดในการ
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ทางานได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย (β) เท่ากับ .397 (p > .05)
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 6
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็ นตัวแปร
กากับต่อความสัมพันธ์ระหว่างความกดดันจากลักษณะงานกับความเครียดในการทางาน แต่
รู ปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญ หาไม่เ ป็ นตัวแปรกากับต่อความสัมพันธ์
ระหว่างไม่แน่นอนของเศรษฐกิจกับความเครียดในการทางาน และความสัมพันธ์ระหว่างความ
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับความเครียดในการทางาน
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ตาราง 11 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมีอิทธิพล
ทางบวกกับความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระที่อยู่ในเจเนอเรชันวาย
สมมติฐานข้อที่ 2 ความกดดันจากลักษณะงานมีอิทธิพล
ทางบวกกับความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระที่อยู่ในเจเนอเรชันวาย
สมมติฐานข้อที่ 3 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมี
อิ ท ธิ พ ลทางบวกกั บ ความเครี ย ดในการท างานของผู้
ประกอบอาชีพอิสระที่อยู่ในเจเนอเรชันวาย
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 4 รู ป แบบการจัด การความเครีย ดแบบ
มุ่ ง เน้ น การแก้ ปั ญ หามี อิ ท ธิ พ ลเป็ นตั ว แปรก ากั บ ใน
ความสัมพัน ธ์ระหว่างความไม่แน่น อนของเศรษฐกิจกับ
ความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่อยู่
ในเจเนอเรชันวาย
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 5 รู ป แบบการจัด การความเครีย ดแบบ
มุ่ ง เน้ น การแก้ ปั ญ หามี อิ ท ธิ พ ลเป็ นตั ว แปรก ากั บ ใน
ความสัม พัน ธ์ระหว่า งความกดดัน จากลัก ษณะงานกับ
ความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่อยู่
ในเจเนอเรชันวาย
สมมติ ฐ านข้อ ที่ 6 รู ป แบบการจัด การความเครีย ดแบบ
มุ่ ง เน้ น การแก้ ปั ญ หามี อิ ท ธิ พ ลเป็ นตั ว แปรก ากั บ ใน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความขั ด แย้ ง ระหว่ า งงานกั บ
ครอบครัว กับ ความเครีย ดในการท างานของผู้ป ระกอบ
อาชีพอิสระที่อยู่ในเจเนอเรชันวาย

สนับสนุน

ปฏิเสธ
✓

✓

✓

✓

✓

✓
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องปั จจัยที่สง่ ผลต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ โดย
มีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็ นตัวแปรกากับ มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะงาน และความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัวที่มีต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชัน
วายและ 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะงาน
และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่มีต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพ
อิ ส ระในเจเนอเรชัน วายโดยมี รูป แบบการจัด การความเครีย ดแบบมุ่ง เน้น การแก้ปั ญ หาเป็ น
ตัวแปรกากับ
ตัวอย่างวิจัย คือ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระแบบการจ้างงานชั่วคราวในเจเนอเรชันวายที่มี
อายุระหว่าง 23 - 42 ปี ได้มาจากวิธีส่มุ กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ผูว้ ิจัย
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างวิจัยจากโปรแกรม G*power version 3.1 (Faul และคนอื่น ๆ, 2007;
ธวัชชัย วรพงศธร และ สุรียพ์ นั ธุ์ วรพงศธร, 2561) ด้วยการกาหนดรู ปแบบสถิติเป็ น F test แบบ
linear multiple regression: fixed model, R2 increase มี ตัวแปรท านายจานวน 7 ตัว กาหนด
อานาจการทดสอบ (power of test) เท่ากับ 0.95 ขนาดอิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.15 และ
ระดับนัยสาคัญ ที่ .05 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า 153 คน ซึ่งเมื่อผูว้ ิจัยแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ พบว่า กลุ่ม เป้าหมายตอบแบบสอบถามออนไลน์ และน ามาใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้จานวน 196 ฉบับ ตัวอย่างวิจยั ในการวิจยั นีจ้ งึ มีทงั้ หมด 196 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็ นแบบสอบถาม จานวน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน 1 ข้อมูล
เกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 มาตรวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ มาตรวัดความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจ มาตรวัดความกดดันจากลักษณะงาน มาตรวัดความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัว มาตรวัด รู ป แบบการจัด การความเครีย ดแบบมุ่ง เน้น การแก้ปั ญ หา และมาตรวัด
ความเครี ย ดในการท างาน ค่ า เที่ ย ง (reliability) ของมาตรวัด มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach's Alpha coefficient) เท่ า กั บ .791, .879, .941, .928 และ .947
ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการขอจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์และได้รบั หนังสือ
รับรองการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ หมายเลขรับ รองเลขที่ SWUEC-G-033/2564 เพื่ อเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยแจก
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แบบสอบถามให้กับตัวอย่ างวิจัย ด้วยการส่ง link สาหรับ การตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน
Google Form ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มของผู้ประกอบอาชีพ อิสระทางสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่ น Facebook Twitter ผู้วิ จัย ได้รับ แบบสอบถามกลับ คื น มาทั้ง หมด 207 ชุด เมื่ อ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถามแต่ละฉบับพบว่าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ ซึ่ง
นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติได้มีทงั้ หมด 196 ฉบับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูว้ ิจยั วิเคราะห์อิทธิพลทางตรงระหว่างความ
ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
กับความเครียดในการทางาน และวิเคราะห์อิทธิพลกากับของรูปแบบการจัดการความเครียดแบบ
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจาก
ลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวกับความเครียดในการทางาน โดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชัน้ (hierarchical regression analysis)
สรุ ปผลการวิจัย
ผลวิจัย พบว่า ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมีอิทธิ พลทางลบกับความเครียดในการ
ท างานของผู้ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระในเจเนอเรชัน วายอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ .01
(𝛽= -.169, p < .01) ความกดดันจากลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว มี
อิทธิพลทางบวกกับความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .001 (𝛽= .355 และ 𝛽 =.330, p < .001 ทั้ง 2 กรณี ) รู ป แบบการ
จัด การความเครีย ดแบบมุ่งเน้น การแก้ปั ญ หามี อิท ธิ พ ลก ากับ ในอิท ธิ พ ลของความกดดัน จาก
ลักษณะงานที่มีต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .01 (𝛽=1.283, p < .01) แต่ รูป แบบการจัด การความเครีย ดแบบ
มุ่ง เน้น การแก้ปั ญ หาไม่ มี อิ ท ธิ พ ลก ากับ ในอิ ท ธิ พ ลของความไม่ แ น่ น อนของเศรษฐกิ จ ที่ มี ต่ อ
ความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย และอิทธิ พลของความ
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่มีต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจ
เนอเรชันวาย (𝛽= .284 และ 𝛽 =.397, p > .05 ทัง้ 2 กรณี) ผลวิจยั จึงสนับสนุนสมมติฐานข้อที่
2 3 และ 5 แต่ปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 1 4 และ 6
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อภิปรายผล
1. อิทธิพลของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะงาน
และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวทีม่ ีต่อความเครียดในการทางานของผู้
ประกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย
ผลวิจัยพบว่า ความกดดันจากลักษณะงาน และความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกกับความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
ในเจเนอเรชันวาย ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานวิจยั ในส่วนของอิทธิพลของความกดดันจากลักษณะ
งานที่มีต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายน่าจะมีสาเหตุมา
จากผู้ประกอบอาชีพ อิสระต้องเผชิญ กับความกดดัน จากลักษณะงานที่ จะต้องท างานภายใต้
เงื่อนไขหรือความต้องการของนายจ้างซึ่งบางครัง้ อาจต้องทางานในปริมาณมากเกินขอบเขตที่ได้
ตกลงกั บ นายจ้า ง หรื อ อาจต้อ งท างานเกิ ด ขี ด ความสามารถหรื อ ความเชี่ ย วชาญของตน
จนกลายเป็ น ความเครียดในการท างานได้ อีกทั้งระยะเวลาในการท างานที่ ถูกกาหนดมาจาก
นายจ้าง ท าให้ผู้ประกอบอาชีพ อิสระต้องท างานอย่างหนักเพื่ อให้งานของตนสมบูรณ์ภายใต้
ระยะเวลาการทางานที่มีอย่างจากัดจนส่งผลให้เกิดความเครียดในการทางาน (ทศพล ทรรศนกุล
พันธ์ และคนอื่น ๆ, 2562; สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล , 2559) นอกจากนี ้ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระใน
เจเนอเรชันวายอยู่ในช่วงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น ซึ่งเป็ นวัยเริ่มปรับตัวกับบทบาทหน้าที่การทางานและ
เริม่ สร้างความมั่นคงในชีวิต โดย Levinson (1987, อ้างถึงใน จุรีรตั น์ ชุ่มอิ่ม, 2537) อธิบายว่าช่วง
วัยผูใ้ หญ่ตอนต้นเป็ นช่วงวัยแห่งการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในอาชีพการงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
มั่น คงในชีวิต ผู้ประกอบอาชีพ อิสระที่ อยู่ในช่วงวัยนี จ้ ึงต้องท างานอย่างหนักเพื่ อให้ผู้จา้ งงาน
พึงพอใจในผลงานของตนเองและเกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากผลงานถือเป็ น
หนึ่งในปั จจัยสาคัญที่ทาให้ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระถูกเลือกจ้างงาน รวมถึงสถานการณ์การแพ ร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทาให้คนจานวนหนึ่งต้องปรับตัวโดยหันมาทางาน
อิสระเพิ่มมากขึน้ (พิมพ์ธญ
ั ญา ฆ้องเสนาะ, 2561) จนอาจสร้างวิตกกังวลและรูส้ กึ ไม่ม่นั คงในการ
ทางาน (อโนมา สอนบาลี , 2563) ดังนั้น ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระจึงต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่
สมบูรณ์แบบมากที่สุดเพื่อให้ตนได้รบั เลือกจ้างงานต่อไปในอนาคต จนทาให้ผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระในเจเนอเรชันวายเกิดความกดดันและกลายเป็ นความเครียดในการทางาน โดยความเครียด
ในการทางานถือเป็ นหนึ่งในปั ญหาตามพัฒนาการที่วยั ผูใ้ หญ่ตอนต้นที่ตอ้ งประสบเนื่องจากเกิด
วิตกกังวลและความคับข้องใจจากการที่ตนรู ว้ ่าไม่สามารถแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่
(เกษร เกษมสุข และ อุษ ณี ย ์ บุญ บรรจบ, 2561) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Robbins และ
Judge (2017) ที่อธิ บายว่าลักษณะงานเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่สร้างแรงกดดันให้กับบุคคลในด้าน
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ความพยายามทางานไม่ให้ผิดพลาด หรือต้องทางานให้สมบูรณ์แบบในระยะเวลาจากัดจนส่งผล
ให้เกิดความเครียดในการทางาน นอกจากนี ้ ผลการวิจยั นีย้ งั สอดคล้องกับการศึกษาของฐาปนี วัง
กานนท์ (2556) ที่พบว่าลักษณะงานในด้านความรับผิดชอบงาน ปริมาณงานที่ทาในแต่ละวัน และ
งานที่ทามีความเร่งด่วนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 การศึกษาของ Abidin และคนอื่น ๆ (2013) ที่พบว่าลักษณะงาน โดยเฉพาะด้าน
ปริมาณงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 การศึกษาของวชิระ เพ็ชรราม และ กลางเดือน โพชนา (2559) ที่พบว่าลักษณะงานด้านการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านปริมาณงาน และความรับผิดชอบในงานส่งผลต่อความเครียดในการทางานมาก
ที่สุด และการศึกษาของวีระชัย ชูประจิตต์ (2560) ที่พบว่าปั จจัยด้านลักษณะงานมีอิทธิพลต่อ
ความเครียดในการทางาน ซึง่ สามารถพยากรณ์ความเครียดในการทางานได้รอ้ ยละ 44.80
สาหรับผลวิจยั ที่พบว่าความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงใน
ทิศทางบวกกับความเครียดในการท างานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชัน วายน่าจะมี
สาเหตุม าจากผู้ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระในเจเนอเรชัน วายเป็ น วัย ผู้ใหญ่ ต อนต้น ซึ่ง ตามภารกิ จ
พัฒนาการในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นของ Havighurst (1950, อ้างถึงในเจษฎา อังกาบสี, 2561; 1950,
อ้างถึงในศรีเรือน แก้วกังวาล, 2553) อธิ บายว่าวัยนีเ้ ป็ นช่วงวัยเริ่มต้นทางาน เริ่มมีอาชีพ ต้อง
รับผิดชอบในหน้าที่การงาน แต่ก็ยงั ต้องรับผิดชอบในการจัดการบ้านเรือนด้วย ซึ่งการรับผิดชอบ
ในบทบาทหน้าที่ ทั้งสองบทบาทพร้อม ๆ กัน สร้างความกดดัน ให้กับ ผู้ประกอบอาชีพ อิสระใน
เจเนอเรชันวายทางานได้อย่างมากและอาจจะนาไปสูค่ วามขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวจนทา
ให้เกิดความเครียดในการทางานได้ โดย Greenhaus และ Beutell (1985) อธิบายว่าเมื่อบุคคล
ได้รบั บทบาทหน้าที่หลายบทบาทพร้อมกันต้องรู จ้ ักสรรเวลา แต่เมื่อบุคคลทุ่มเทหรือใช้เวลากับ
บทบาทใดบทบาทหนึ่งมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้อีกบทบาทหนึ่งทาให้บคุ คลไม่สามารถทาหน้าที่
ใดได้อ ย่ า งสมบูรณ์ จนเกิ ด เป็ น ความขัด แย้งระหว่างบทบาททั้งสอง นั้น คื อ เกิ ด ความขัด แย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัว ซึง่ ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่เกิดอาจจะส่งผลให้ผปู้ ระกอบ
อาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายเกิดความวิตกกังวลว่าจะรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ทงั้ สองบทบาทได้
ไม่สมบูรณ์จนเกิดความเครียดขึน้ มา ซึ่งความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวเป็ นหนึ่งในปั ญหา
ตามพัฒ นาการของวัยผูใ้ หญ่ ตอนต้นด้านการปรับตัว เนื่องจากวัยผูใ้ หญ่ ตอนต้นเป็ นช่วงที่เพิ่ง
เริ่มต้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการทางานและครอบครัวซึ่งอาจทาให้วัยผูใ้ หญ่ ตอนต้นเกิด
ปั ญ หาที่จะปรับตัวสู่บทบาทหน้าที่ใหม่ ๆ (เกษร เกษมสุข และ อุษ ณี ย ์ บุญ บรรจบ, 2561) ซึ่ง
เป็ นไปตามแนวคิดของ Robbins และ Judges (2017) ที่ระบุว่าเมื่อบุคคลไม่สามารถจัดการกับ
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ปั ญ หาหรือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้ อาจท าให้เกิดความเครียดที่ ส่งผลกระทบต่อตัว
บุคคลได้และยังส่งผลกับการทางาน ซึ่งด้วยลักษณะของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่ทางานไม่เป็ น
เวลา ขอบเขตงานไม่ชัดเจนและปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของผูว้ ่าจ้า ง (Webster และ
Randel, 2016) อีกทัง้ ยังมีลกั ษณะที่ท่มุ เทเวลา แรงกาย และแรงใจให้กบั การทางาน (Clegg และ
Barrow, 1984, อ้างถึงใน กัลยกร คณาวัฒนไชย, 2551) อาจจะนาไปสู่ปัญหาของการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตครอบครัวจนส่งผลต่อความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ที่ทาให้เกิดความเครียดในการทางาน ผลการวิจยั นีย้ งั สอดคล้องกับการศึกษาของพรรณรพี ทรัพย์
เจริญ และ ทิ พ ทิ น นา สมุท รานนท์ (2555) ที่ พ บว่าความขัด แย้ง ระหว่า งงานกับ ครอบครัว มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวสามารถพยากรณ์ความเครียดในการทางานของพนักงานได้
ร้อยละ 27.6 การศึกษาของ Kazmi และคนอื่น ๆ (2017) ที่พบว่าความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 การศึกษาของ Jessica และคนอื่น ๆ (2019) ที่พบว่าความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
การศึกษาของ Viegas และ Henriques (2020) ที่พบว่าความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
อย่างไรก็ตามผลวิจัยพบว่าความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมีอิทธิพลทางลบต่อ
ความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ซึ่งเป็ นอิทธิพลที่มีทิศทางตรงข้ามกับสมมติฐานวิจัย ซึ่งน่าจะเกิดจากลักษณะของการประกอบ
อาชีพอิสระที่มีรูปแบบการทางานเป็ นอิสระทาให้ผปู้ ระกอบอาชีพอิสระทางานได้ทกุ ที่ทกุ เวลา และ
ยังเลือกรับงานได้ตามความต้องการ ตลอดจนทางานในลักษณะพึ่งพาตนเองเป็ นหลัก ผูป้ ระกอบ
อาชีพ อิสระจึงแสวงหาช่องทางการทางานได้อย่างหลากหลายทั้งในประเทศและนอกประเทศ
เพราะการจ้างงานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระมักเลือกมาจากผลงาน ซึง่ ค่าตอบแทนในการทางานก็
ขึน้ อยู่กับระดับความสามารถ ความเชี่ยวชาญและความถนัดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระ อีกทัง้ ลักษณะของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่อยู่ในเจเนอเรชันวายที่เป็ นเจเนอเรชันที่มีความ
เชื่ อมั่น ในตนเองสูง มี ความกล้าเสี่ยง มี ความคิดสร้างสรรค์ มี ความอดทนพร้อมจะที่ จะแก้ไข
ปั ญ หา และมักแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ (Clegg และ Barrow, 1984, อ้างถึงใน กัลยกร
คณาวัฒนไชย, 2551) จึงน่าจะทาให้เกิดความมั่นใจในความสามารถที่จะสร้างผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
ซึ่งจะดึงดูดให้นายจ้างงานสนใจจ้างงานตนเอง รวมถึงผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายยัง
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เป็ น ช่ว งวัย ที่ เติ บ โตมาพร้อ มกับ เทคโนโลยีจึงเชี่ ย วชาญการใช้เทคโนโลยี ต่ าง ๆ ที่ ช่ วยให้ก าร
ติดต่อสื่อสารเกิดความสะดวก และช่วยสร้างโอกาสในการทางานอย่างหลากหลายเพราะเป็ นอีก
หนึ่งช่องทางในการประกาศจ้างงานหรือฝากผลงานต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้ผสู้ นใจจ้างงานติดต่อจ้าง
งานได้อย่างสะดวกและง่ายมากขึน้ นอกจากนี ้ สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนยังทาให้เกิดแนวโน้ม
จ้างงานแบบชั่วคราวมากขึน้ ด้วย เนื่องจากนายจ้างมักเลือกจ้างงานแบบกาหนดระยะเวลาและค่า
ตอบแทบเอาไว้มากกว่าจะจ้างงานแบบถาวร (ทิวา ดอนลาว, สมพร เฟื่ องจันทร์, เพ็ญศรี ฉิรินัง,
และ วิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์, 2564; สุธัม ธรรมวงศ์, 2558) ซึ่งถือเป็ นการสร้างโอกาสให้เกิดการจ้างงาน
ในกลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระมากขึน้ ดังนัน้ แม้ว่าผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายอาจจะ
รับรูค้ วามไม่แน่นอนของเศรษฐกิจสูง แต่ก็ไม่ได้ทาให้ความเครียดในการทางานสูงตามไปด้วย
2. อิทธิพลของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความกดดันจากลักษณะงาน
และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวทีม่ ีต่อความเครียดในการทางานของผู้
ประกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย โดยมีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้น
การแก้ปัญหาเป็ นตัวแปรกากับ
ผลวิจัยพบว่ารู ปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็ นตัว
แปรก ากับ ในอิ ท ธิ พ ลของความกดดัน จากลัก ษณะงานที่ มี ต่ อ ความเครีย ดในการท างานของ
ผู้ป ระกอบอาชี พ อิ สระในเจเนอเรชัน วาย โดยรู ป แบบการจัดการความเครีย ดแบบมุ่งเน้น การ
แก้ปัญ หาจะเข้าไปเปลี่ย นแปลงระดับอิท ธิ พลของความกดดัน จากลักษณะงานที่ จะส่งผลต่อ
ความเครียดในการทางาน ซึ่งเมื่อพิจารณากราฟแสดงความสัมพัน ธ์ระหว่างความกดดัน จาก
ลักษณะงานที่มีต่อความเครียดในการทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวาย โดยมี
รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็ นตัวแปรกากับ พบว่า ผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระในเจเนอเรชันวายที่มีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาระดับสูง เมื่อ
รับรูถ้ ึงความกดดันจากลักษณะงานสูง จะมีความเครียดในการทางานสูงขึน้ ด้วย ขณะที่ผปู้ ระกอบ
อาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายที่มีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นแก้ปัญหาแบบมุ่งเน้น
การแก้ปัญหาระดับต่า เมื่อรับรูถ้ ึงความกดดันจากลักษณะงานสูง จะมีความเครียดในการทางาน
ต่ าลง ผลวิจัยนีน้ ่าจะมีสาเหตุมาจากลักษณะงานการท างานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่ตอ้ ง
ทางานภายใต้เงื่อนไขหรือความต้องการของนายจ้างจึงต้องเผชิญกับความกดดันจากลักษณะงาน
เช่น ระยะเวลาในการส่งงานที่ มี อย่ างจากัด การปรับ แก้ไขงานให้ต รงตามความต้อ งการของ
นายจ้างทาให้งานยืดเยือ้ ขอบเขตการทางานไม่เป็ นตามข้อตกลง (ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ และคน
อื่น ๆ, 2562) ทาให้บางครัง้ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระอาจใช้รูปแบบการจัดการกับความเครียดแบบ
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มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เน้นการแก้ไขสาเหตุปัญหา โดยพยายามใช้วิธีการต่าง ๆ จัดการกับสิ่งที่
ก่อให้เกิดความเครียดโดยตรง (Carver และคนอื่น ๆ, 1989; Cook และ Hepper, 1997, อ้างถึงใน
จินดานุช เถกิงเกียรติ , 2558; Lazarus และ Folkman, 1984, อ้างถึงใน ปรารถนา เล็กสมบูรณ์,
2554; ปริศณา เหรียญทอง, 2561; Moss และ Billings, 1982, อ้างถึงใน อังศินนั ท์ อินทรกาแพง,
2551) เพื่อคิดค้นหาแนวทางในการจัดการกับความกดดันจากลักษณะงานที่เกิดขึน้ และผลิต
ผลงานให้ได้ตรงกับความต้องการของนายจ้างมากที่สดุ แต่การประกอบอาชีพอิสระนัน้ ผูป้ ระกอบ
อาชีพ อิสระต้องเผชิญ กับนายจ้างที่หลากหลายซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการจ้างงาน (พิราภรณ์
มาลาโรจน์ และคนอื่น ๆ, 2560) ทาให้ตอ้ งเผชิญกับความกดดันจากลักษณะงานที่หลากหลายจน
ส่งผลให้เกิดความเครียดในการทางานที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการจ้างงาน ผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระจึงต้องรับมือกับเงื่อนไขหรือความต้องการของนายจ้างที่แตกต่างกันทาให้ตอ้ งคิดหาแนวทาง
และปรับเปลี่ยนวิธีการต่าง ๆ เพื่ อใช้รบั มื อกับความกดดัน จากลักษณะงานที่ เปลี่ยนไป อีกทั้ง
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่มีรูปแบบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาสูงจะมีความ
มุ่งมานะพยายาม และจะต่อสูเ้ พื่อความสาเร็จ (ศุกร์ใจ เจริญสุข, 2537) ส่งผลให้ผปู้ ระกอบอาชีพ
อิสระที่มีรูปแบบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาสูง เมื่อต้องเผชิญกับความ
กดดันจากลักษณะงานระดับสูงจึงเกิดความเครียดในการทางานระดับสูงด้วย สาหรับผูป้ ระกอบ
อาชีพอิสระที่มีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาระดับต่าจึงอาจมีแนวโน้ม
ใช้วิธีการจัดการความเครียดรู ปแบบอื่นมากกว่า และอาจเป็ นรู ปแบบที่ช่วยจัดการหรือรับมือกับ
ความเครียดในการทางานได้ดีกว่าเมื่อต้องเผชิญกับความกดดันจากลักษณะงาน ผลการวิจยั นีย้ งั
สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ Malek และคนอื่ น ๆ (2020) ที่ พ บว่า การจัด การความเครีย ดมี
อิทธิพลเป็ นตัวแปรกากับในความสัมพันธ์ระหว่างความกดดันจากงานกับด้านความเครียดในการ
ทางาน ความวิตกกังวล และอาการซึมเศร้าอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
อย่างไรก็ตาม ผลวิจัยไม่พบว่ารู ปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาเป็ นตัวแปรกากับในอิทธิพลของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจกับความเครียดในการ
ท างาน และอิท ธิ พ ลของความขัด แย้งระหว่างงานกับ ครอบครัวกับ ความเครียดในการท างาน
ผลวิจยั ส่วนนีแ้ สดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไม่ได้ส่งผล
ต่ออิทธิพลของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่มีต่อความเครียดในการทางาน แต่เมื่อ
พิ จ ารณากราฟแสดงความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งความขัด แย้ง ระหว่ า งงานกั บ ครอบครัว ที่ มี ต่ อ
ความเครียดในการทางาน โดยมีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็ นตัว
แปรกากับ พบว่า รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหามีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อ
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อิทธิพลของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวที่มีต่อความเครียดในการทางาน กล่าวคือพบ
แนวโน้มว่าการรับรูค้ วามขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวส่งผลต่อความเครียดในการทางานมาก
ขึน้ เมื่อผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายมีรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาระดับสูง ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากความคาดหวังของครอบครัวว่าผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
ในเจเนอเรชันวายจะต้องมีหน้าที่การทางานที่ม่ นั คง และสามารถเลีย้ งดูหรือรับผิดชอบครอบครัว
ได้ตามภารกิจพัฒนาการของ Havighurst (1950, อ้างถึงในเจษฎา อังกาบสี, 2561; 1950, อ้างถึง
ในศรีเรือน แก้วกังวาล, 2553) และ Levinson (1987, อ้างถึงใน มณีวรรณ ฉัตรอุทยั , 2542) ที่มอง
ว่าคนในเจเนอเรชันวายหรือวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นนัน้ ต้องเริ่มมีอาชีพการงาน เริ่มสร้างความมั่นคงใน
หน้าที่การงาน และมีหน้ารับผิ ดชอบในการดูแลครอบครัว แต่การประกอบอาชีพอิสระที่มักจะ
เผชิญกับปั ญหาการจ้างงานที่ไม่แน่นอนจากนายจ้าง (สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล, 2559) ทัง้ ยังเป็ น
อาชีพ ที่ไม่ได้รบั การคุม้ ครองจากกฎหมายแรงงาน (กฤษฎา ธี ระโกศลพงศ์, 2562) อาจท าให้
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระเกิดความรู ส้ ึกกดดันว่าตนจะไม่สามารถรับผิดชอบทัง้ หน้าที่การงานและ
หน้าที่ในครอบครัวให้ได้อย่างสมบูรณ์จนทาให้ผปู้ ระกอบอาชีพอิสระต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจใน
การทางานและการดูแลครอบครัวอย่างมากจนเกิดความเครียด และยังอาจทาให้สัมพันธภาพ
ภายในครอบครัวเปราะบางหรือเกิดความเหินห่างมากขึน้ ด้วย (อังศินนั ท์ อินทรกาแพง, 2551) ซึ่ง
ผู้ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระที่ ใช้รูป แบบการจัด การความเครีย ดแบบมุ่งเน้น การแก้ปั ญ หาเพื่ อ การ
วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และพยายามเข้าควบคุมหรือปรับเปลี่ยนสถานการณ์ (Lazarus และ
Folkman, 1984, อ้างถึงใน ปรารถนา เล็กสมบูรณ์, 2554) เพื่อพยายามลดความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวที่เกิดขึน้ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบอาชีพอิสระที่มีรูปแบบบการจัดการความเครียดแบบ
มุ่งเน้นการแก้ปัญ หาสูง เมื่อต้องเผชิญ กับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวระดับสูงจึงมี
แนวโน้มเกิดความเครียดในการทางานระดับสูงด้วย สาหรับผูป้ ระกอบอาชีพอิสระที่มีรูปแบบการ
จัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปั ญหาระดับต่าอาจมีแนวโน้มใช้วิธีการจัดการความเครียด
รูปแบบอื่นมากกว่า และอาจเป็ นรูปแบบที่ช่วยจัดการหรือรับมือกับความเครียดในการทางานได้
ดีกว่าเมื่อต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
สาหรับผลวิจยั ที่พบว่ารูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ไม่ได้เป็ นตัวแปรกากับในอิทธิ พ ลของความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจที่ มีต่อความเครียดในการ
ทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายแสดงว่า รูปแบบการจัดการความเครียดแบบ
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาไม่ได้สง่ ผลต่ออิทธิพลของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจที่มีต่อความเครียดใน
การทางานของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี ้ กล่าวคืออิทธิพลของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจที่มีต่อ
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ความเครียดในการทางานไม่ได้ขึน้ อยู่กบั ว่าผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในเจเนอเรชันวายจะมีรูปแบบ
การจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเป็ นอย่างไร และเมื่อพิจารณาผลวิจัยเกี่ยวกับ
อิทธิพลทางตรงของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจที่มีต่อความเครียดในการทางานพบว่าความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจมีอิทธิพลทางลบต่อความเครียดในการทางานของประกอบอาชีพอิสระที่อยู่
ในเจเนอเรชันวาย ซึ่งน่าจะอธิบายสาเหตุได้ว่าสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนทาให้เกิดแนวโน้มจ้าง
งานแบบชั่ว คราวที่ เพิ่ ม สูง ขึ น้ (ทิ ว า ดอนลาว และคนอื่ น ๆ, 2564; สุธั ม ธรรมวงศ์, 2558)
ผูป้ ระกอบอาชีพ อิสระจึงอาจจะมองว่าความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเป็ นโอกาสที่จะทาให้ตน
สามารถหางาน หรือสร้างรายได้ให้กับตนเองได้มากขึน้ (ทิวา ดอนลาว และคนอื่น ๆ, 2564) ซึ่ง
Style (1978, อ้างถึ งใน นาตยา สุวรรณจัน ทร์, 2560) ได้ระบุว่าเมื่ อ บุค คลพอใจที่ จะตกอยู่ใน
ความเครียดระดับหนึ่งจะส่งผลให้บุคคลรู ส้ ึกตื่นเต้นและรู ส้ ึกท้าทายในชีวิต ทาให้บุคคลรู ส้ ึกว่า
ชีวิตมีคณ
ุ ค่าซึ่งสร้างแรงจูงในการทางานมากขึน้ อีกทัง้ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเป็ นปั ญหา
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระดับประเทศที่เกิดจากการทางานหรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
(ปิ ยวรรณ เหตุทอง, 2560; พิสิฐ ลีอ้ าธรรม, 2552) ซึ่งเป็ นสถานการณ์ท่ีผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
ควบคุมไม่ได้ การใช้รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาจึงอาจจะไม่เกี่ยวข้อง
กับอิทธิพลความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจที่มีต่อความเครียดในการทางานของตนเอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจัย
1. ความกดดันจากลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความเครียดในการทางานของ
ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระจึงควรหาแนวทางหรือวิธีการปรับตัวที่มีความ
เหมาะสม เช่น การวางแผนการทางานอย่างมีระบบ การจัดลาดับความสาคัญ หรือการพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน เพื่ อให้สามารถรับมือกับความกดดันจากลักษณะงานได้ดี
สาหรับผูส้ นใจที่จะประกอบอาชี พอิสระก็ควรเตรียมตัวและเตรียมพร้อมว่าจะต้องเผชิญกับความ
กดดันจากลักษณะงาน ทัง้ ด้านเวลาการทางาน ความยากของงาน หรือปริมาณงานที่จะส่งผลให้
เกิดความเครียดในการทางานได้
2. ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีอิทธิพลทางบวกต่อความเครียดในการ
ทางานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระจึงควรหาแนวทางสร้างความสมดุล
ระหว่างการทางานกับการร่วมทากิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวจนนาไปสู่ความเครียดในการ
ทางาน
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3. การจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเข้าไปเปลี่ยนแปลงระดับอิทธิพล
ของความกดดันจากลักษณะงานที่จะส่งผลต่อความเครียดในการทางานในเชิงบวก กล่าวคือ
ผูป้ ระกอบอาชีพ อิสระที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการปั ญ หาเพื่อรับมือกับ
ความกดดัน จากลัก ษณะงานมากอาจมี แ นวโน้ม เกิ ด ความเครีย ดในการท างานได้สูง ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบอาชีพ อิสระจึงควรใช้ก ารจัดการความเครียดรู ปแบบอื่น ๆ อย่างรู ปแบบการจัดการ
ความเครียดแบบมุ่งปรับอารมณ์มาผสมผสานร่วมด้วย เช่น การสรรหากิจกรรมอื่น ๆ การพูดคุย
แลกเปลี่ยนปั ญหาหรือขอคาแนะนาจากการเพื่อนร่วมอาชีพ เพื่อช่วยลดภาวะความเครียดในการ
ทางานที่เกิดขึน้ ซึง่ ช่วยให้ผปู้ ระกอบอาชีพอิสระสามารถรับมือกับความกดดันจากลักษณะงานและ
ความเครียดในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ดี
ยิ่งขึน้
ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้วิ จัย ศึ ก ษาการรับ รู ค้ วามไม่ แ น่ น อนของเศรษฐกิ จ ของประเทศในลัก ษณะ
ภาพรวม โดยไม่ได้ศกึ ษาถึงปั จจัยด้านเศรษฐกิจระดับบุคคลที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต
ของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ เช่น ความเพียงพอของรายได้ หรือปริมาณเงินออมยามฉุกเฉิน การวิจยั
ในอนาคตจึงอาจจะศึกษาปั จจัยเหล่านีเ้ พิ่มเติมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลด้านปั จจัยด้านเศรษฐกิจระดับ
บุคคลที่จะส่งผลต่อความเครียดในการทางาน และช่วยให้ผปู้ ระกอบอาชีพอิสระวางแผนในการใช้
ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
2. ผูว้ ิจยั ศึกษาความกดดันจากลักษณะงานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระโดยเน้นบริบท
ของความกดดันจากตัวงานเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ศึกษาลักษณะของการประกอบอาชีพอิสระ
เช่น ความมั่นคงของงาน สวัสดิการ ความรับผิดชอบ หรือชื่อเสียง การวิจัยในอนาคตจึงอาจจะ
ศึกษาปั จจัยเหล่านีร้ ว่ มด้วย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลความกดดันจากลักษณะงานที่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมกับการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระมากขึน้
3. ผูว้ ิจยั ศึกษารูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเพียงรูปแบบ
เดียว การวิจยั ในอนาคตจึงอาจจะศึกษาการจัดการความเครียดรูปแบบอื่นร่วมด้วย เพื่อให้ทราบ
ถึงอิทธิพลของรูปแบบการจัดการความเครียดรูปแบบอื่น ๆ ในฐานะที่เป็ นตัวแปรกากับอิทธิพลของ
ตัวแปรเชิงสาเหตุต่าง ๆ ที่มีต่อความเครียดในการทางาน ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ
ได้ขอ้ มูลเพื่อนาไปทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเครียดให้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
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ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ของมาตรวัดความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจ
ข้อคาถาม
1. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้หางานได้ยากขึน้
2. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้มีคนตกงานเพิ่มมากขึน้
3. อัตราการจ้างงานในประเทศเพิ่มสูงขึน้
4. ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
5. ประชาชนต้องซือ้ สินค้าในราคาที่สงู ขึน้ ขณะที่ได้รบั สินค้าปริมาณน้อยลง
6. ประชาชนมีความมั่นคงจากนโยบายเศรษฐกิจในปั จจุบนั
7. อัตราเงินเฟ้อในปั จจุบนั อยู่ในระดับสูง
8. ภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ทาให้นกั ลงทุนเกิดความลังเลใจที่จะลงทุน
9. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั เป็ นภาวะที่มีความมั่นคง
10. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้ประชาชนใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง
11. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้การลงทุนส่วนใหญ่มีโอกาสที่จะได้กาไร
12. ความเสี่ยงของการลงทุนต่าง ๆ ในปั จจุบนั อยู่ในระดับต่า
13. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั เกิดการชะลอตัว
14. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้คนประหยัดมากขึน้
15. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้อตั ราการว่างงานลดน้อยลง
16. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั มีความผันผวนสูง
17. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้ความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคอยู่ในระดับสูง
18. นโยบายเศรษฐกิจในปั จจุบนั กระตุน้ ในนักลงทุนสนใจลงทุนเพิ่มขึน้
19. นโยบายทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั มีความชัดเจน
20. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจอยู่ในระดับสูง
21. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้ประชาชนมีรายได้เท่าเดิมหรือลดลง แต่
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้
22. ตลาดแรงงานในปั จจุบนั เกิดการชะลอตัว
23. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้นกั ลงทุนสนใจที่จะลงทุนเพิ่มขึน้
24. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้แรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ค่า IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ค่าอานาจจาแนก ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามกับคะแนนรวมที่ไม่มีขอ้ คาถามข้อ
นัน้ และค่าความเที่ยงของมาตรวัดความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
ข้อคาถาม
1. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้หางานได้ยากขึน้
2. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั มีแนวโน้มชะลอตัว
3. อัตราการจ้างงานในประเทศเพิ่มสูงขึน้
4. ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
5. อัตราเงินเฟ้อในปั จจุบนั อยู่ในระดับสูง
6. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั เป็ นภาวะที่มีความมั่นคง
7. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้การลงทุนส่วนใหญ่มีโอกาสที่จะได้กาไร
8. ความเสี่ยงของการลงทุนต่าง ๆ ในปั จจุบนั อยู่ในระดับต่า
9. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้คนประหยัดมากขึน้
10. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้อตั ราการว่างงานลดน้อยลง
11. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้ความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคอยู่ในระดับสูง
12. นโยบายเศรษฐกิจในปั จจุบนั กระตุน้ ในนักลงทุนสนใจลงทุนเพิ่มขึน้
13. นโยบายทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั มีความชัดเจน
14. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจอยู่ในระดับสูง
15. ตลาดแรงงานในปั จจุบนั เกิดการชะลอตัว
16. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้นกั ลงทุนสนใจที่จะลงทุนเพิ่มขึน้
Cronbach's Alpha Coefficient = .791

ค่า t
3.01
2.542
6.433
4.451
5.051
5.745
4.007
4.171
3.278
5.542
4.024
5.561
3.082
4.600
4.068
6.283

sig
.004
.015
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.002
.000
.000
.000
.004
.000
.000
.000

CITC
.201
.227
.560
.472
.327
.407
.506
.313
.270
.534
.443
.589
.225
.461
.247
.521

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ของมาตรวัดความกดดันจากลักษณะ
งาน
ข้อคาถาม
1. ฉันมักต้องรีบทางานให้เสร็จทันเวลาที่กาหนด
2. แม้วา่ ฉันจะเร่งทางาน แต่บอ่ ยครัง้ ฉันต้องขอขยายเวลาการทางานจากผูว้ า่ จ้าง
เพื่อให้ทางานได้ทนั
3. ฉันสามารถกาหนดระยะเวลาการทางานได้ตามต้องการ
4. บ่อยครัง้ ฉันถูกกดดันเรื่องระยะเวลาในการทางานจากผูว้ า่ จ้าง
5. ฉันไม่สามารถกาหนดระยะเวลาการทางานได้ตามต้องการ

ค่า IOC
1
1
1
1
1
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ข้อคาถาม
6. ฉันต้องเร่งทางานให้เสร็จจนไม่มีเวลาพักผ่อน
7. บ่อยครัง้ ฉันต้องเร่งทางานจนไม่มีเวลาส่วนตัว
8. ฉันมักจะต้องรีบทางานส่งให้ทนั กาหนดเวลาที่มีอย่างจากัด
9. ระยะเวลาการทางานส่วนใหญ่ของฉันค่อนข้างจะเหลือเฟื อ
10. ฉันมักจะได้รบั งานที่มีระยะเวลาในการทางานค่อนข้างจากัด
11. การทางานของฉันมักจะถูกกดดันเรื่องระยะเวลาในการส่งมอบงานจากผูว้ า่ จ้าง
12. บ่อยครัง้ ฉันรูส้ กึ กดดันจากข้อจากัดเรื่องระยะเวลาในการส่งมอบงาน
13. ผูว้ า่ จ้างมักจะกาหนดเวลาการส่งมอบงานน้อยเกินไปสาหรับการทางานของฉัน
14. บ่อยครัง้ ฉันรูส้ กึ ว่าผูว้ า่ จ้างให้เวลาสาหรับการส่งมอบงานแบบกระชัน้ ชิดมาก
เกินไป
15. ผูว้ า่ จ้างมักจะให้เวลาในการทางานกับฉันน้อยเกินไป
16. งานที่ได้รบั ตรงกับความถนัดและความเชี่ยวชาญของฉัน
17. ฉันมักจะได้รบั งานตรงกับความถนัดและความเชี่ยวชาญจนทางานสาเร็จได้
อย่างง่ายดาย
18. ฉันมักจะต้องแก้งานหลายครัง้ จากความยากของงานที่ฉนั ได้รบั
19. ฉันมักจะได้ทางานที่ไม่ยากเกินความสามารถของฉัน
20. ฉันมักจะทางานที่ได้รบั การว่าจ้างให้สาเร็จได้อย่างง่ายดาย
21. บ่อยครัง้ ความยากของงานทาให้ฉนั ต้องขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื
22. เมื่อเปรียบเทียบกับงานของคนอื่น ฉันคิดว่างานของฉันค่อนข้างง่าย
23. ฉันมักจะได้รบั การว่าจ้างให้ทางานที่มีความยาก
24. ฉันมักจะได้รบั งานที่มีความยากเกินทักษะและความสามารถของฉัน
25. ความยากของงานทาให้ฉนั ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทางานอยู่ตลอด
26. ฉันได้รบั การจ้างงานที่จะต้องใช้ความรู ้ ทักษะ และความสามารถสูงขึน้ เสมอ
27. ระดับความยากของงานที่ฉนั ได้รบั สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถของฉัน
28. ฉันมองว่างานของฉันมีความยากเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ
29. บ่อยครัง้ ฉันทางานผิดพลาดจากความยากของงานที่ฉนั ได้รบั
30. บ่อยครัง้ ปริมาณงานของฉันมากเกินกว่าที่คิดไว้
31. บ่อยครัง้ ฉันต้องทางานในปริมาณมากเกินกว่าที่ได้ตกลงกับผูว้ า่ จ้างไว้
32. ฉันต้องทางานหลายอย่างพร้อมกันจากปริมาณงานที่ฉนั ได้รบั การว่าจ้าง
33. ฉันมักจะได้รบั การว่าจ้างให้ทางานที่มีปริมาณงานค่อนข้างมาก

ค่า IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ข้อคาถาม
34. ฉันมักจะได้รบั การว่าจ้างให้ทางานที่มีปริมาณงานเหมาะสม
35. ฉันมักจะได้รบั งานที่มีปริมาณงานมากเกินไป
36. ฉันต้องทางานเป็ นเวลานานจากปริมาณงานที่ฉนั ได้รบั
37. ฉันมักจะได้รบั การว่าจ้างให้ทางานที่มีปริมาณงานไม่มากนัก
34. ฉันมักจะได้รบั การว่าจ้างให้ทางานที่มีปริมาณงานเหมาะสม
38. ปริมาณงานที่ฉนั ได้รบั ทาให้ฉนั ใช้เวลาทางานเพียงเล็กน้อย
39. ปริมาณงานของฉันค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ ที่ได้ทางานคล้ายกับฉัน
40. ฉันต้องใช้เวลาส่วนตัวเพื่อจัดการงานที่ได้รบั มอบหมายจากผูว้ า่ จ้าง ซึง่ มักจะ
เป็ นงานที่มีปริมาณงานมาก
41. ปริมาณงานที่ได้รบั ทาให้ฉนั รูส้ กึ กังวลว่าจะทางานเสร็จไม่ทนั เวลา

ค่า IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ค่าอานาจจาแนก ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามกับคะแนนรวมที่ไม่มีขอ้ คาถามข้อ
นัน้ และค่าความเที่ยงของมาตรวัดความกดดันจากลักษณะงาน
ข้อคาถาม
1. ฉันถูกกดดันเรื่องระยะเวลาในการทางานจากผูว้ า่ จ้าง
2. ระยะเวลาการทางานส่วนใหญ่ของฉันเหลือเฟื อ
3. การทางานของฉันถูกกดดันเรื่องระยะเวลาในการส่งมอบงานจากผูว้ า่ จ้าง
4. ผูว้ า่ จ้างกาหนดเวลาการส่งมอบงานน้อยเกินไปสาหรับการทางานของฉัน
5. ฉันรูส้ กึ ว่าผูว้ ่าจ้างให้เวลาสาหรับการส่งมอบงานแบบกระชัน้ ชิดมากเกินไป
6. ฉันได้รบั งานตรงกับความถนัดและความเชี่ยวชาญจนทางานสาเร็จได้อย่าง
ง่ายดาย
7. ฉันต้องแก้งานหลายครัง้ จากความยากของงานที่ฉนั ได้รบั
8. ฉันได้รบั งานที่มีความยากเกินทักษะและความสามารถของฉัน
9. ความยากของงานทาให้ฉนั ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทางานอยู่ตลอด
10. ฉันทางานผิดพลาดจากความยากของงานที่ฉนั ได้รบั
11. ปริมาณงานของฉันมากเกินกว่าที่คิดไว้
12. ฉันต้องทางานในปริมาณมากเกินกว่าที่ได้ตกลงกับผูว้ า่ จ้างไว้

ค่า t
8.433
8.320
8.289
17.164
12.412
5.766

sig
.000
.000
.000
.000
.000
.000

CITC
.656
.564
.678
.698
.698
.379

6.317
5.218
7.510
8.422
9.086
16.790

.000
.000
.000
.000
.000
.000

.530
.468
.548
.576
.681
.648
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ข้อคาถาม
13. ฉันต้องทางานหลายอย่างพร้อมกันจากปริมาณงานที่ฉนั ได้รบั การว่าจ้าง
14. ฉันต้องทางานเป็ นเวลานานจากปริมาณงานที่ฉนั ได้รบั
15. ปริมาณงานที่ได้รบั ทาให้ฉนั รูส้ กึ กังวลว่าจะทางานเสร็จไม่ทนั เวลา
Cronbach's Alpha Coefficient = .828

ค่า t
6.048
10.846
9.592

sig
.000
.000
.000

CITC
.568
.676
.577

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ของมาตรวัดความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัว
ข้อคาถาม
1. ภาระงานทาให้ฉนั มีเวลาว่างไม่ตรงกับสมาชิกในครอบครัว
2. แม้วา่ ฉันจะมีภาระงานมาก แต่ฉนั ยังสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ในครอบครัวได้
อย่างดี
3. ฉันให้เวลากับการทางานมากกว่าการดูแลครอบครัว
4. ฉันต้องปรับเปลี่ยนแผนการกับครอบครัว เนื่องจากต้องจัดการเรื่องงานให้เสร็จ
ก่อน
5. ฉันสามารถจัดตารางงานให้วนั หยุดตรงกับสมาชิกในครอบครัว ทาให้สามารถร่วม
กิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัวได้
6. ฉันมีภาระงานมากจนไม่สามารถเอาใจใส่กบั สมาชิกในครอบครัวได้เพียงพอ
7. ความเครียดจากการทางานส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว
8. ฉันสามารถจัดสรรเวลาในการทางานกับเวลาในครอบครัวได้อย่างลงตัว
9. ฉันไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัวได้ เนื่องจากฉันต้องทางานที่
ได้รบั จ้างมาให้เสร็จเรียบร้อย
10. ฉันสามารถหาเวลาว่างมาทากิจกรรมเพื่อรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกใน
ครอบครัวได้
11. ปั ญหาจากการทางานทาให้ฉนั มีอารมณ์หงุดหงิดจนไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับ
สมาชิกในครอบครัว
12. ฉันมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปั ญหาเรื่องงาน ทาให้ไม่สามารถทาใจให้
สนุกสนานกับครอบครัวได้
13. แม้เกิดปั ญหาในการทางาน แต่ฉนั ก็สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัวได้
อย่างสนุกสนาน

ค่า IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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14. ฉันสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ในการทางานและบทบาทหน้าที่ในครอบครัวได้ดี
เท่าเทียมกัน
15. ความเครียดจากครอบครัวทาให้ฉนั ไม่กระตือรือร้นในการทางาน
16. ปั ญหาที่เกิดในครอบครัวทาให้ฉนั ไม่มีสมาธิท่จี ะทางาน
17. แม้จะมีปัญหาในครอบครัวมารบกวนจิตใจ แต่ฉนั สามารถทางานให้เสร็จตาม
เวลาที่กาหนด
18. ฉันไม่สามารถทาให้งานได้อย่างเต็มที่ เมื่อเกิดปั ญหาในครอบครัว
19. ฉันต้องรีบทางานให้เสร็จเพื่อไปดูแลครอบครัว
20. ถ้าฉันไม่มีภาระหน้าที่ในครอบครัว ฉันคิดว่าฉันจะสามารถทางานได้ดีกว่านี ้
21. แม้ฉนั จะมีภาระหน้าที่ในครอบครัวมาก แต่ฉนั ก็สามารถแบ่งเวลามาทางานให้
สาเร็จตามเป้าหมายด้วยดี
22. ฉันทางานได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมีปัญหาครอบครัว
23. ภาระหน้าที่ในครอบครัวทาให้ฉนั ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กบั งานได้เพียงพออย่าง
ที่ตอ้ งการ
24. ฉันทางานไม่เสร็จเพราะฉันต้องให้เวลากับครอบครัว
25. ฉันไม่สามารถทางานเสร็จได้ทนั เวลาเนื่องจากมีภาระครอบครัว

ค่า IOC
1
0.67
0.67
0.67
0.67
1
1
1
0.67
1
1
1

ค่าอานาจจาแนก ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามกับคะแนนรวมที่ไม่มีขอ้ คาถามข้อ
นัน้ และค่าความเที่ยงของมาตรวัดความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ข้อคาถาม
1. ภาระงานทาให้ฉนั มีเวลาว่างไม่ตรงกับสมาชิกในครอบครัว
2. แม้วา่ ฉันจะมีภาระงานมาก แต่ฉนั ยังสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ใน
ครอบครัวได้อย่างดี
3. ฉันให้เวลากับการทางานมากกว่าการดูแลครอบครัว
4. ฉันต้องปรับเปลี่ยนแผนการกับครอบครัว เนื่องจากต้องจัดการเรื่องงานให้
เสร็จก่อน
5. ฉันมีภาระงานมากจนไม่สามารถเอาใจใส่กบั สมาชิกในครอบครัวได้
เพียงพอ
6. ความเครียดจากการทางานของฉันส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว

ค่า t
10.708
8.132

sig
.000
.000

CITC
.744
.747

8.485
6.995

.000
.000

.684
.538

9.699

.000

.740

8.504

.000

.713
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7. ฉันสามารถจัดสรรเวลาในการทางานกับเวลาในครอบครัวได้อย่างลงตัว
8. ฉันไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัวได้ เนื่องจากฉันต้อง
ทางานที่ได้รบั จ้างมาให้เสร็จเรียบร้อย
9. ปั ญหาจากการทางานทาให้ฉนั มีอารมณ์หงุดหงิดจนไม่สามารถร่วม
กิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัว
10. ฉันมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปั ญหาเรื่องงาน ทาให้ไม่สามารถทาใจให้
สนุกสนานกับครอบครัวได้
11. แม้เกิดปั ญหาในการทางาน แต่ฉนั ก็สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ครอบครัวได้อย่างสนุกสนาน
12. ฉันสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ในการทางานและบทบาทหน้าที่ใน
ครอบครัวได้ดีเท่าเทียมกัน
13. แม้ฉนั จะมีภาระหน้าที่ในครอบครัวมาก แต่ฉนั ก็สามารถแบ่งเวลามา
ทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายด้วยดี
14. ฉันทางานไม่เสร็จเพราะฉันต้องให้เวลากับครอบครัว
15. ฉันไม่สามารถทางานเสร็จได้ทนั เวลาเนื่องจากมีภาระครอบครัว
Cronbach's Alpha Coefficient = .914

ค่า t
6.364
7.770

sig
.000
.000

CITC
.684
.737

4.996

.000

.561

7.851

.000

.663

4.426

.000

.445

5.647

.000

.606

4.318

.000

.468

5.345
3.920

.000
.001

.421
.398

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ของมาตรวัดรูปแบบการจัดการ
ความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ข้อคาถาม
1. ฉันหาวิธีแก้ไขปั ญหาไว้หลาย ๆ วิธี
2. ฉันควบคุมสถานการณ์ท่เี กิดขึน้
3. ฉันจัดลาดับความสาคัญของสิ่งที่จะต้องทา
4. ฉันมุ่งไปยังปั ญหาและค้นหาวิธีท่จี ะแก้ไขปั ญหาได้
5. ฉันทบทวนเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่และเรียนรูจ้ ากข้อผิดพลาดของตนเอง
6. ฉันใช้ความพยายามมากขึน้ เพื่อทาสิ่งต่าง ๆ
7. ฉันกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ และปฏิบตั ิตามแนวทางนัน้
8. ฉันวิเคราะห์ปัญหาก่อนที่จะโต้ตอบกับปั ญหา
9. ฉันพยายามแก้ไขอย่างเป็ นขัน้ ตอนกับสถานการณ์ในครัง้ ต่อไปที่มีความคล้ายกับ
สถานการณ์นี ้

ค่า IOC
0.33
0.67
1
0.67
0.67
0.67
0.33
1
1
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10. ฉันปรับเปลี่ยนลาดับความสาคัญของสิ่งที่จะต้องทา
11. ฉันทาความเข้าใจกับปั ญหาที่เกิดขึน้
12. ฉันใช้สถานการณ์เป็ นเครื่องพิสจู น์ความสามารถของตนเอง
13. ฉันลงมือทาสิ่งต่าง ๆ ให้ถกู ต้องในทันที
14. ฉันทาสิ่งที่คิดว่าดีท่สี ดุ
15. ฉันทบทวนวิธีการแก้ไขปั ญหาที่เคยใช้มาก่อนในสถานการณ์ท่คี ล้ายกัน
16. ฉันจัดการเวลาชีวิตของตนเองให้ดีขนึ ้
17. ฉันพูดคุยกับคนที่ฉนั คิดว่าคาแนะนาของเขามีคณ
ุ ค่า
18. ฉันมุ่งไปยังข้อบกพร่องของตนเอง

ค่า IOC
1
1
0.33
1
1
1
1
1
1

ค่าอานาจจาแนก ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามกับคะแนนรวมที่ไม่มีขอ้ คาถามข้อ
นัน้ และค่าความเที่ยงของมาตรวัดรูปแบบการจัดการความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ข้อคาถาม
1. ฉันแก้ปัญหาที่ทาให้เกิดความเครียดด้วยวิธีการที่มีเหตุผล
2. ฉันจัดลาดับความสาคัญของสิ่งที่จะต้องทาเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้
3. ฉันมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปั ญหาจนกว่าจะสาเร็จ
4. ฉันพยายามค้นหาวิธีการแก้ไขปั ญหาอย่างสุดความสามารถ
5. ฉันนาแนวทางที่ประสบความสาเร็จในอดีตมาใช้แก้ปัญหาหรือจัดการ
ความเครียดที่เกิดขึน้
6. ฉันกาหนดแนวทางปฏิบตั ิท่เี ป็ นเหตุเป็ นผล และปฏิบตั ิตามแนวทางนัน้
7. ฉันวิเคราะห์ปัญหาก่อนที่จะดาเนินการแก้ปัญหา
8. ฉันแก้ไขปั ญหาที่ทาให้เกิดความเครียดด้วยวิธีการที่เป็ นขัน้ เป็ นตอน
9. ฉันปรับเปลี่ยนการจัดลาดับความสาคัญของสิ่งที่จะต้องทาเพื่อจัดการกับ
ปั ญหาอย่างมีประสิทธิผล
10. ฉันลงมือทาสิ่งต่าง ๆ ให้ถกู ต้องในทันที
11. ฉันทาสิ่งที่คิดว่าดีท่สี ดุ เพื่อจัดการกับปั ญหาที่ทาให้เกิดความเครียด
12. ฉันทบทวนวิธีการแก้ไขปั ญหาที่เคยใช้มาก่อนในสถานการณ์ท่คี ล้ายกัน
13. ฉันจัดการเวลาชีวิตของตนเองให้ดีขนึ ้
Cronbach's Alpha Coefficient = .928

ค่า t
6.012
6.515
8.955
4.792
5.883

sig
.000
.000
.000
.000
.000

CITC
.668
.692
.778
.605
.604

7.405
9.163
9.206
7.750

.000
.000
.000
.000

.619
.726
.727
.679

7.152
6.702
7.408
6.698

.000
.000
.000
.000

.660
.723
.704
.675
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ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ของมาตรวัดความเครียดในการทางาน
ข้อคาถาม
1. ฉันมักวิตกกังวลเกี่ยวกับงานของฉัน
2. ในช่วงเวลาการจ้างงาน ฉันรูส้ กึ ไม่สบายใจโดยหาสาเหตุไม่ได้
3. ในช่วงเวลาการจ้างงาน ฉันเจ็บป่ วยหรือไม่สบายโดยหาสาเหตุไม่ได้
4. ในช่วงเวลาการจ้างงาน ฉันมักจะเกิดอาการหลงลืมแม้แต่เรื่องที่มีความสาคัญ
5. คนรอบข้างบอกว่าฉันมักจะมีอารมณ์แปรปรวนในช่วงเวลาของการจ้างงาน
6. ความรูส้ กึ กดดันจากการทางานทาให้ความเชื่อมั่นในการทางานของฉันลดลง
7. ฉันรูส้ กึ วิตกกังวลต่อท่าทีของนายจ้างที่มีตอ่ ผลงานของฉัน
8. ฉันรูส้ กึ ว่าฉันทางานผิดพลาดบ่อยครัง้ ขึน้
9. บ่อยครัง้ ฉันรูส้ กึ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เมื่อต้องทางานที่ได้รบั จ้างมา
10. คนรอบข้างบอกว่าฉันจริงจังกับการทางานมากเกินไปจนอาจจะส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ
11. เวลาทางาน ฉันรูส้ กึ ขมขื่นและหดหู่ใจโดยไม่มีสาเหตุ
12. ฉันรูส้ กึ ว่าปริมาณงานที่ฉนั ได้รบั มากเกินไปจนเกินกาลังความสามารถของฉัน
13. ฉันวิตกกังวลว่าฉันจะไม่สามารถทางานให้เสร็จทันเวลา
14. ฉันรูส้ กึ กดดันที่ตอ้ งทางานหนักเพื่อให้นายจ้างยอมรับในความสามารถของฉัน
15. ฉันรูส้ กึ ว่าฉันวางงานไม่ได้จนทาให้ตวั เองไม่มีเวลาพักผ่อน
16. ฉันไม่เคยรูส้ กึ ผ่อนคลายในช่วงเวลาของการจ้างงานเลย
17. ฉันรูส้ กึ หนักใจเมื่อต้องลงมือทางานตามที่ตอ้ งการที่มากเกินไปของนายจ้าง
18. ความกดดันจากการทางานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของฉันมากเกินไป
19. หลายครัง้ ฉันรูส้ กึ ว่างานเป็ นภาระอันยิ่งใหญ่ในชีวิต
20. บางครัง้ ฉันรูส้ กึ แน่นหน้าอก เมื่อฉันคิดเกี่ยวกับงานที่ตอ้ งทา
21. ฉันกังวลใจทุกครัง้ ที่ตอ้ งส่งงานให้นายจ้าง
22. ฉันคิดถึงเรื่องงานจนนอนไม่หลับ
23. เมื่อฉันทางาน ฉันจะรูส้ กึ หมดแรงจนไม่อยากทาเรื่องอื่น ๆ ในชีวิต
24. ในช่วงเวลาการจ้างงาน ฉันกระวนกระวายใจทุกครัง้ ที่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนทาง
อีเมลหรือทางโทรศัพท์

ค่า IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
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25. ในวันที่ตอ้ งทางานหนัก ฉันยังรูส้ กึ สนุกที่ได้ทางาน
26. ฉันทางานด้วยความสบายใจ โดยงานไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของ
ฉัน
27. ฉันทางานด้วยความสบายใจ โดยงานไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของฉัน
28. แม้งานที่ได้รบั จ้างจะมีปริมาณมาก แต่ฉนั รูส้ กึ สบายใจที่ได้ทางาน
29. ฉันไม่รูส้ กึ กังวลที่ตอ้ งได้รบั จ้างงานที่ไม่ตรงกับความสามารถของตนเอง
29. ฉันไม่รูส้ กึ กังวลที่ตอ้ งได้รบั จ้างงานที่ไม่ตรงกับความสามารถของตนเอง
30. ฉันรูส้ กึ กดดันที่ตอ้ งทางานให้ตรงตามมาตรฐานของนายจ้าง
31. ฉันรูส้ กึ ว่าการทางานเพื่อให้นายจ้างยอมรับและจ้างงานอย่างต่อเนื่องเป็ นความ
ท้าทายมากกว่าความกดดัน
32. ฉันรูส้ กึ หนักใจกับการทางานจนไม่อยากทางานที่ได้รบั มาอีกต่อไป
33. ฉันทางานที่ได้รบั มาด้วยความสบายใจ
34. ฉันคิดวนเวียนว่านายจ้างจะไม่พอใจในผลงาน แม้วา่ ฉันจะทางานตามมาตรฐาน
ที่ดีแล้ว

ค่า IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ค่าอานาจจาแนก ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามกับคะแนนรวมที่ไม่มีขอ้ คาถามข้อ
นัน้ และค่าความเที่ยงของมาตรวัดความเครียดในการทางาน
ข้อคาถาม
1. ฉันวิตกกังวลเกี่ยวกับงานของฉัน
2. ในช่วงเวลาการจ้างงาน ฉันรูส้ กึ ไม่สบายใจโดยหาสาเหตุไม่ได้
3. ในช่วงเวลาการจ้างงาน ฉันเจ็บป่ วยหรือไม่สบายโดยหาสาเหตุไม่ได้
4. ในช่วงเวลาการจ้างงาน ฉันเกิดอาการหลงลืมแม้แต่เรื่องที่มีความสาคัญ
5. คนรอบข้างบอกว่าฉันมีอารมณ์แปรปรวนในช่วงเวลาของการจ้างงาน
6. ความรูส้ กึ กดดันจากการทางานทาให้ความมั่นใจในการทางานของฉันลดลง
7. ฉันรูส้ กึ วิตกกังวลต่อท่าทีของนายจ้างที่มีตอ่ ผลงานของฉัน
8. ฉันรูส้ กึ ว่าฉันทางานผิดพลาดมากขึน้ กว่าเดิม
9. ฉันรูส้ กึ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เมื่อต้องทางานที่ได้รบั จ้างมา
10. เวลาทางาน ฉันรูส้ กึ ขมขื่นและหดหู่ใจโดยไม่มีสาเหตุ

ค่า t
5.413
6.271
5.313
6.693
7.904
10.630
7.759
4.160
5.548
6.955

sig
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

CITC
.520
.611
.576
.582
.622
.712
.627
.473
.662
.748
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ข้อคาถาม
11. ฉันวิตกกังวลว่าฉันจะไม่สามารถทางานให้เสร็จทันเวลา
12. ฉันรูส้ กึ เครียดที่ตอ้ งทางานหนักเพื่อให้นายจ้างยอมรับในความสามารถของ
ฉัน
13. ฉันรูส้ กึ ว่าฉันปล่อยวางงานไม่ได้จนทาให้ตวั เองไม่มีเวลาพักผ่อน
14. ฉันไม่เคยรูส้ กึ ผ่อนคลายในช่วงเวลาของการจ้างงานเลย
15. ฉันรูส้ กึ หนักใจเมื่อต้องลงมือทางานตามที่ตอ้ งการที่มากเกินไปของนายจ้าง
16. ความกดดันจากการทางานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของฉันมากเกินไป
17. ฉันรูส้ กึ ว่างานเป็ นภาระอันยิ่งใหญ่ในชีวิต
18. บางครัง้ ฉันรูส้ กึ หนักอกหนักใจ เมื่อฉันคิดเกี่ยวกับงานที่ตอ้ งทา
19. ฉันกังวลใจทุกครัง้ ที่ตอ้ งส่งงานให้นายจ้าง
20. ฉันคิดถึงเรื่องงานจนนอนไม่หลับ
21. เมื่อฉันทางาน ฉันจะรูส้ กึ หมดแรงจนไม่อยากทาเรื่องอื่น ๆ ในชีวิต
22. ในช่วงเวลาการจ้างงาน ฉันกระวนกระวายใจทุกครัง้ ที่ได้ยินเสียงแจ้งเตือน
ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์
23. ฉันรูส้ กึ กดดันที่ตอ้ งทางานให้ตรงตามมาตรฐานของนายจ้าง +
24. ฉันรูส้ กึ หนักใจกับการทางานจนไม่อยากทางานที่ได้รบั มาอีกต่อไป +
25. ฉันอดคิดซา้ ๆ ไม่ได้วา่ นายจ้างจะไม่พอใจในผลงาน แม้ฉนั จะทางานตาม
มาตรฐานที่ดีแล้ว +
Cronbach's Alpha Coefficient = .947

ค่า t
10.478
9.844

sig
.000
.000

CITC
.694
.703

3.380
9.622
8.628
6.571
5.510
10.705
7.372
3.808
4.304
5.768

.002
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.001
.000
.000

.420
.756
.648
.608
.608
.776
.700
.511
.558
.638

6.602
7.452
5.561

.000
.000
.000

.613
.746
.621
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แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการวิจัย

129
แบบสอบถาม

คาชีแ้ จง แบบสอบถามฉบับนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งปริญญานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
จิตวิทยาพัฒนาการ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 6 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบ
ส่วนที่ 2 การรับรูภ้ าวะเศรษฐกิจ
ส่วนที่ 3 การรับรูเ้ กี่ยวกับงาน
ส่วนที่ 4 ความสมดุลในชีวิต
ส่วนที่ 5 วิธีจดั การปั ญหา
ส่วนที่ 6 ความเครียดในการทางาน
ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ตรงตามความเป็ นจริงมากที่สดุ
และตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ โดยคาตอบของท่านจะไม่มีถูกหรือผิด และไม่ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตหรือการปฏิ บัติ งานของท่ า น ทั้ งนี ผ้ ู้วิจัยจะเก็บ ข้อมูล ที่ ได้จากแบบสอบถามฉบับ นี ไ้ ว้เป็ น
ความลับเพื่อประโยชน์ทางการวิจยั และนาเสนอผลวิจยั ในภาพรวมเท่านัน้
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้
ผู้วิจัย
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับผู้ตอบ
1. เพศ
ชาย

หญิง

ไม่ตอ้ งการระบุ

2. อายุ
อายุ 23 – 32 ปี

อายุ 33 – 42 ปี

3. ประสบการณ์ในการทางาน (การประกอบอาชีพอิสระ)
ต่ากว่า 1 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
4. ลักษณะงานที่ทา
___________________________________________________________
4. สถานภาพ
โสด
หย่าร่าง/แยกกันอยู่
5. รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
มากกว่า 30,001 บาท

มีค/ู่ สมรส
อื่น ๆ

15,001 – 20,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
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ส่วนที่ 2 การรับรู้ภาวะเศรษฐกิจ
คาชีแ้ จง กรุ ณาเลือกช่องคาตอบให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ โดยตัวเลขแต่ละช่อง
แสดงระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้
5
หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4
หมายถึง
เห็นด้วย
3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ข้อความ
5
1. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้หางานได้ยากขึน้
2. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้มีคนตกงานเพิ่มมากขึน้
3. อัตราการจ้างงานในประเทศเพิ่มสูงขึน้
4. ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
5. อัตราเงินเฟ้อในปั จจุบนั อยู่ในระดับสูง
6. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั เป็ นภาวะที่มีความมั่นคง
7. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้การลงทุนส่วนใหญ่มีโอกาสที่
จะได้กาไร
8. ความเสี่ยงของการลงทุนต่าง ๆ ในปั จจุบนั อยู่ในระดับต่า
9. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้คนประหยัดมากขึน้
10. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้อตั ราการว่างงานลดน้อยลง
11. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบันทาให้ความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภค
อยู่ในระดับสูง
12. นโยบายเศรษฐกิจในปั จจุบนั กระตุน้ ในนักลงทุนสนใจลงทุน
เพิ่มขึน้
13. นโยบายทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั มีความชัดเจน
14. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ
อยู่ในระดับสูง
15. ตลาดแรงงานในปั จจุบนั เกิดการชะลอตัว
16. ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบันทาให้นักลงทุนสนใจที่จะลงทุน
เพิ่มขึน้

ระดับความเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย
4
3
2

1
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ส่วนที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับงาน
คาชีแ้ จง กรุ ณาเลือกช่องคาตอบให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ โดยตัวเลขแต่ละช่อง
แสดงระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้
5
หมายถึง
จริงที่สดุ
4
หมายถึง
จริง
3
หมายถึง
จริงและไม่จริงพอ ๆ กัน
2
หมายถึง
ไม่จริง
1
หมายถึง
ไม่จริงเลย
ข้อความ
5
1. ฉันถูกกดดันเรื่องระยะเวลาในการทางานจากผูว้ า่ จ้าง
2. ระยะเวลาการทางานส่วนใหญ่ของฉันเหลือเฟื อ
3. การทางานของฉันถูกกดดันเรื่องระยะเวลาในการส่งมอบ
งานจากผูว้ า่ จ้าง
4. ผูว้ า่ จ้างกาหนดเวลาการส่งมอบงานน้อยเกินไปสาหรับการ
ทางานของฉัน
5. ฉั น รู ส้ ึ ก ว่ า ผู้ว่ า จ้า งให้เวลาส าหรับ การส่ ง มอบงานแบบ
กระชัน้ ชิดมากเกินไป
6. ฉั น ได้รับ งานตรงกับ ความถนัด และความเชี่ ย วชาญจน
ทางานสาเร็จได้อย่างง่ายดาย
7. ฉันต้องแก้งานหลายครัง้ จากความยากของงานที่ฉนั ได้รบั
8. ฉันได้รบั งานที่มีความยากเกินทักษะและความสามารถของ
ฉัน
9. ความยากของงานทาให้ฉันต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน
อยู่ตลอด
10. ฉันทางานผิดพลาดจากความยากของงานที่ฉนั ได้รบั
11. ปริมาณงานของฉันมากเกินกว่าที่คิดไว้
12. ฉันต้องทางานในปริมาณมากเกินกว่าที่ได้ตกลงกับผูว้ ่า
จ้างไว้

ระดับความเป็ นจริง
4
3
2

1
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ข้อความ

ระดับความเป็ นจริง
4
3
2

5

1

13. ฉันต้องทางานหลายอย่างพร้อมกันจากปริมาณงานที่
ฉันได้รบั การว่าจ้าง
14. ฉันต้องทางานเป็ นเวลานานจากปริมาณงานที่ฉนั ได้รบั
15. ปริมาณงานที่ได้รบั ทาให้ฉนั รูส้ กึ กังวลว่าจะทางานเสร็จ
ไม่ทนั เวลา

ส่วนที่ 4 ความสมดุลในชีวิต
คาชีแ้ จง กรุ ณาเลือกช่องคาตอบให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ โดยตัวเลขแต่ละช่อง
แสดงระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้
5
หมายถึง
จริงที่สดุ
4
หมายถึง
จริง
3
หมายถึง
จริงและไม่จริงพอ ๆ กัน
2
หมายถึง
ไม่จริง
1
หมายถึง
ไม่จริงเลย
ข้อความ
5
1. ภาระงานทาให้ฉนั มีเวลาว่างไม่ตรงกับสมาชิกในครอบครัว
2. แม้วา่ ฉันจะมีภาระงานมาก แต่ฉนั ยังสามารถแสดงบทบาท
หน้าที่ในครอบครัวได้อย่างดี
3. ฉันให้เวลากับการทางานมากกว่าการดูแลครอบครัว
4. ฉันต้องปรับเปลี่ยนแผนการกับครอบครัว เนื่องจากต้อง
จัดการเรื่องงานให้เสร็จก่อน
5. ฉันมีภาระงานมากจนไม่สามารถเอาใจใส่กบั สมาชิกใน
ครอบครัวได้เพียงพอ
6. ความเครียดจากการทางานของฉันส่งผลต่อความสัมพันธ์
ในครอบครัว
7. ฉันสามารถจัดสรรเวลาในการทางานกับเวลาในครอบครัว
ได้อย่างลงตัว

ระดับความเป็ นจริง
4
3
2

1
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ข้อความ
5

ระดับความเป็ นจริง
4
3
2

8. ฉันไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัวได้
เนื่องจากฉันต้องทางานที่ได้รบั จ้างมาให้เสร็จเรียบร้อย
9. ปั ญหาจากการทางานทาให้ฉนั มีอารมณ์หงุดหงิดจนไม่
สามารถร่วมกิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัว
10. ฉันมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปั ญหาเรื่องงาน ทาให้ไม่
สามารถทาใจให้สนุกสนานกับครอบครัวได้
11. แม้เกิดปั ญหาในการทางาน แต่ฉนั ก็สามารถร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัวได้อย่างสนุกสนาน
12. ฉันสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ในการทางานและ
บทบาทหน้าที่ในครอบครัวได้ดีเท่าเทียมกัน
13. แม้ฉนั จะมีภาระหน้าที่ในครอบครัวมาก แต่ฉนั ก็
สามารถแบ่งเวลามาทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายด้วยดี
14. ฉันทางานไม่เสร็จเพราะฉันต้องให้เวลากับครอบครัว
15. ฉันไม่สามารถทางานเสร็จได้ทนั เวลาเนื่องจากมีภาระ
ครอบครัว

ส่วนที่ 5 วิธีจดั การปั ญหา
คาชีแ้ จง ขอให้ท่านนึกถึง "สถานการณ์ท่ที าให้ท่านเกิดความเครียดในการทางาน" แล้วประเมินว่า
การจัดการความเครียดด้วยวิธีการ/แนวทางตามข้อคาถามต่อไปนีต้ รงกับความเป็ นจริงเกี่ยวกับตัว
ท่านมากเพียงใด กรุณาเลือกช่องคาตอบให้ตรงกับความเป็ นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สดุ
5
หมายถึง
จริงที่สดุ
4
หมายถึง
จริง
3
หมายถึง
จริงและไม่จริงพอ ๆ กัน
2
หมายถึง
ไม่จริง
1
หมายถึง
ไม่จริงเลย

1
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ข้อความ
5

ระดับความเป็ นจริง
4
3
2

1. ฉันแก้ปัญหาที่ทาให้เกิดความเครียดด้วยวิธีการที่มีเหตุผล
2. ฉันจัดลาดับความสาคัญของสิ่งที่จะต้องทาเพื่อแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึน้
3. ฉันมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปั ญหาจนกว่าจะสาเร็จ
4. ฉันพยายามค้นหาวิธีการแก้ไขปั ญหาอย่างสุด
ความสามารถ
5. ฉันนาแนวทางที่ประสบความสาเร็จในอดีตมาใช้แก้ปัญหา
หรือจัดการความเครียดที่เกิดขึน้
6. ฉันกาหนดแนวทางปฏิบตั ิท่เี ป็ นเหตุเป็ นผล และปฏิบตั ิตาม
แนวทางนัน้
7. ฉันวิเคราะห์ปัญหาก่อนที่จะดาเนินการแก้ปัญหา
8. ฉันแก้ไขปั ญหาที่ทาให้เกิดความเครียดด้วยวิธีการที่เป็ นขัน้
เป็ นตอน
9. ฉันปรับเปลี่ยนการจัดลาดับความสาคัญของสิ่งที่จะต้องทา
เพื่อจัดการกับปั ญหาอย่างมีประสิทธิผล
10. ฉันลงมือทาสิ่งต่าง ๆ ให้ถกู ต้องในทันที
11. ฉันทาสิ่งที่คิดว่าดีท่สี ดุ เพื่อจัดการกับปั ญหาที่ทาให้เกิด
ความเครียด
12. ฉันทบทวนวิธีการแก้ไขปั ญหาที่เคยใช้มาก่อนใน
สถานการณ์ท่ีคล้ายกัน
13. ฉันจัดการเวลาชีวิตของตนเองให้ดีขนึ ้

ส่วนที่ 6 ความเครียดในการทางาน
คาชีแ้ จง กรุ ณาเลือกช่องคาตอบให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ โดยตัวเลขแต่ละช่อง
แสดงระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี ้
5
หมายถึง
จริงที่สดุ
4
หมายถึง
จริง
3
หมายถึง
จริงและไม่จริงพอ ๆ กัน
2
หมายถึง
ไม่จริง
1
หมายถึง
ไม่จริงเลย

1
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1. ฉันวิตกกังวลเกี่ยวกับงานของฉัน
2. ในช่วงเวลาการจ้างงาน ฉันรูส้ กึ ไม่สบายใจโดยหาสาเหตุ
ไม่ได้
3. ในช่วงเวลาการจ้างงาน ฉันเจ็บป่ วยหรือไม่สบายโดยหา
สาเหตุไม่ได้
4. ในช่วงเวลาการจ้างงาน ฉันเกิดอาการหลงลืมแม้แต่เรื่องที่
มีความสาคัญ
5. คนรอบข้างบอกว่าฉันมีอารมณ์แปรปรวนในช่วงเวลาของ
การจ้างงาน
6. ความรูส้ กึ กดดันจากการทางานทาให้ความมั่นใจในการ
ทางานของฉันลดลง
7. ฉันรูส้ กึ วิตกกังวลต่อท่าทีของนายจ้างที่มีตอ่ ผลงานของฉัน
8. ฉันรูส้ กึ ว่าฉันทางานผิดพลาดมากขึน้ กว่าเดิม
9. ฉันรูส้ กึ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เมื่อต้องทางานที่ได้รบั จ้างมา
10. เวลาทางาน ฉันรูส้ กึ ขมขื่นและหดหู่ใจโดยไม่มีสาเหตุ
11. ฉันวิตกกังวลว่าฉันจะไม่สามารถทางานให้เสร็จทันเวลา
12. ฉันรูส้ กึ เครียดที่ตอ้ งทางานหนักเพื่อให้นายจ้างยอมรับใน
ความสามารถของฉัน
13. ฉันรูส้ กึ ว่าฉันปล่อยวางงานไม่ได้จนทาให้ตวั เองไม่มีเวลา
พักผ่อน
14. ฉันไม่เคยรูส้ กึ ผ่อนคลายในช่วงเวลาของการจ้างงานเลย
15. ฉันรูส้ กึ หนักใจเมื่อต้องลงมือทางานตามที่ตอ้ งการที่มาก
เกินไปของนายจ้าง
16. ความกดดันจากการทางานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ฉันมากเกินไป
17. ฉันรูส้ กึ ว่างานเป็ นภาระอันยิ่งใหญ่ในชีวิต
18. บางครัง้ ฉันรูส้ กึ หนักอกหนักใจ เมื่อฉันคิดเกี่ยวกับงานที่
ต้องทา
19. ฉันกังวลใจทุกครัง้ ที่ตอ้ งส่งงานให้นายจ้าง
20. ฉันคิดถึงเรื่องงานจนนอนไม่หลับ

ระดับความเป็ นจริง
4
3
2
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21. เมื่อฉันทางาน ฉันจะรูส้ กึ หมดแรงจนไม่อยากทาเรื่อง
อื่น ๆ ในชีวิต
22. ในช่วงเวลาการจ้างงาน ฉันกระวนกระวายใจทุกครัง้ ที่ได้
ยินเสียงแจ้งเตือนทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์
23. ฉันรูส้ กึ กดดันที่ตอ้ งทางานให้ตรงตามมาตรฐานของ
นายจ้าง
24. ฉันรูส้ กึ หนักใจกับการทางานจนไม่อยากทางานที่ได้รบั มา
อีกต่อไป

ระดับความเป็ นจริง
4
3
2
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ภาคผนวก จ
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
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การวิเคราะห์ค่าสถิตพ
ิ นื้ ฐานตัวแปร
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การวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
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ประวัติผู้เขียน

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา
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