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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพหาองคประกอบ ความขัดแยงระหวางงาน
และชีวิตครอบครัว และความผาสุกทางใจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง
สามคู และศึกษาบทบาทของบุคลิกภาพหาองคประกอบในฐานะตัวแปรกํากับของความสัมพันธระหวาง
ความขัดแยงระหวางงานและชีวิตครอบครัวกับ ความผาสุกทางใจ กลุมตัวอยางเปน เภสัชกรประจํา
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน 448 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล แบบสอบวัดบุคลิกภาพหาองคประกอบ แบบสอบวัดความผาสุกทางใจ และ
แบบสอบวัดความขัดแยงระหวางงานและชีวิตครอบครัว 6 ประเภท คือ เวลางานกาวกายชีวิตครอบครัว
เวลาครอบครัวกา วกายการทํา งาน ความเครีย ดของงานกาวกายชี วิตครอบครัว ความเครี ย ดของ
ครอบครัวกาวกายการทํางาน พฤติกรรมการทํางานกาวกายชีวิตครอบครัว และพฤติกรรมในครอบครัว
กาวกายการทํางาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สถิติ
ทดสอบที การวิเ คราะหความแปรปรวนทางเดียว คาสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ คาสัม ประสิท ธิ์ก าร
ถดถอย คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ และคาสถิติ Z ผลการศึกษาวิจัยพบวา
1. ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการรับรูความขัดแยงระหวางงานและชีวิตครอบครัว
2. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธทางบวกกับความขัดแยงระหวางงานและชีวิต
ครอบครัวทั้ง 6 ประเภทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนบุคลิกภาพแบบประนีประนอมและ
แบบมีจิตสํานึกมีความสัมพันธทางลบกับความขัดแยงระหวางงานและชีวิตครอบครัวทั้ง 6 ประเภทอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีความสัมพันธกับความขัดแยงระหวาง
งานและชีวิตครอบครัวเพีย งประเภทเดีย ว คือ ความเครีย ดของงานกาวกายชีวิตครอบครัว แต
บุคลิก ภาพแบบเปด รับ ประสบการณไ มมีความสัม พัน ธใ ดๆ กั บ ความขัดแยงระหวางงานและชีวิ ต
ครอบครัวทั้ง 6 ประเภท
3. ความขัดแยงระหวางงานและชีวิตครอบครัวมีความสัมพันธกับความผาสุกทางใจอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความขัดแยงระหวางงานและชีวิตครอบครัวที่มีสาเหตุจากเวลาและ
ความเครียดมีความสัมพันธทางลบกับความผาสุกทางใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต
ความขัดแยงระหวางงานและชีวิตครอบครัวที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมมีความสัมพันธกับความผาสุกทาง
ใจเพียงบางดานเทานั้น โดยพฤติกรรมการทํางานกาวกายชีวิตครอบครัวมีความสัมพันธทางลบกับความ
ผาสุกทางใจดานสถานภาพและความตื่นตัว พฤติกรรมในครอบครัวกาวกายการทํางานมีความสัมพันธ
ทางลบกับความผาสุกทางใจดานอารมณและความตื่นตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอความผาสุกทางใจ ยกเวนดานอายุมีผลตอความผาสุกทาง
ใจดานสถานภาพ
(1)

5. บุคลิกภาพหาองคประกอบมีความสัมพันธกับความผาสุกทางใจอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลิก ภาพแบบหวั่น ไหวมีความสัมพันธท างลบกับ ความผาสุก ทางใจ สวน
บุคลิก ภาพแบบแบบประนีป ระนอม แบบเปดรับ ประสบการณ แบบแสดงตัว และแบบมีจิตสํานึก มี
ความสัมพันธทางบวกกับความผาสุกทางใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. บุคลิกภาพหาองคประกอบไมทําหนาที่เปนตัวแปรกํากับของความสัมพันธระหวางความ
ขัดแยงระหวางงานและชีวิตครอบครัวกับความผาสุกทางใจ
ผลการวิจัย สามารถนําไปประยุก ตใชใ นการบริห ารทรัพยากรมนุษ ย ตั้งแตก ารสรรหา
คัดเลือก การรักษาบุคลากร และพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับลักษณะงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ทั้งนี้เพื่อปองกันและลดการเกิดความขัดแยงระหวางงานและชีวิตครอบครัว เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความ
ผาสุกทางใจ ซึ่งจะสงผลดีตอความเจริญกาวหนาขององคการตอไปในอนาคต

(2)

Abstract
This following paper is a research study analyzing the relationship between
the Big Five Personality, Work-Family Conflict, and Subjective Well-Being. The objective is to
study the relationship between the three variables with the Big Five Personality acting as a
moderator variable for the Work-Family Conflict and Subjective Well-Being variables. The
population samples used were from hospital pharmacists from both the public and private
sectors, totaling 448 samples. The questionnaires collect data on personal information, Big
Five Personality, Subjective Well-Being and Work-Family Conflict. The six types of Work-Family
Conflict data collected are proxied by: time-based work interference with family, time-based
family interference with work, strain-based work interference with family, strain-based family
interference with work, behavior-based work interference with family, and behavior-based
family interference with work. The statistical analysis methods of the data include; frequency,
percentage, arithmetic mean, statistical test one-way analysis of variance, correlation
coefficient, regression coefficient, coefficient decision, and statistic Z of the study showed
that:
1. Personal factors affected the perception of conflict between work and family
life.
2. Neuroticism was positively related to Work-Family Conflict in all six categories
of statistical significance at the .05 level. Agreeableness and Conscientiousness correlated
negatively with the Work-Family Conflict in all six categories of statistical significance at the
.05 level of statistical significance. Extraversion associated with the Work-Family Conflict at
one level; Strain-based work interference with family, while Openness to experience did not
correlate with any categories of Work-Family Conflict
3. Work-Family Conflicts were related to Subjective Well-Being at the .05 level of
significance. Time and strain-based conflicts were negatively correlated with Subjective WellBeing, but the conflict between work and family life due to behaviors associated with
Subjective Well-Being accounts for only some of the behavior intervention. Behavioral work
interference with family negatively correlated with subjective well-being of status and
stimulation. Behavioral family intervention work negatively correlated with subjective wellbeing of affect and stimulation of statistical significance at the .05 level.
(3)

4. No personal factors affected Subjective Well-Being, except personal factors of
gender.
5. Five personality factors correlated with Subjective Well-Being statistically
significant at the .05 level. Neuroticism negatively correlated with Subjective Well-Being. Four
Personalities were positively related to Subjective Well-Being statistically significant at the .05
level.
6. Five factor personalities did not act as director of the relationship between the
Work-Family Conflict and Subjective Well-Being variables.
The research findings could be applied to human resource management in the
recruitment and selection process and used in maintaining staff and to see that personality
adjustment prevents and reduces conflict between work and family life for workers. This will
help the mental state of such persons so that there will be a positive impact towards the
progress of the organization into the future.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตากรุณาและความรวมมือจากบุคคล
หลายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยอรอนงค คัสซิ่นส ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา ชี้แนะและ
ใหขอคิดที่มีคุณคา อีกครั้งยังกรุณาสละเวลาของทานมาตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของ
วิท ยานิ พนธ ตั้ ง แต เ ริ่ม ตน จนกระทั่ งวิ ท ยานิพ นธฉ บับ นี้ สํา เร็ จ ลุล วง ดั่ง อาจารยที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกูล อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่กรุณา
ให ข อ เสนอแนะและตรวจสอบวิ ท ยานิ พ นธ รองศาสตราจารย สุ เ มธ สมภั ก ดี กรรมการ
วิทยานิพนธ ที่กรุณาดูแล ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเก็บขอมูล ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติที่ใชใน
การวิ จั ย อี ก ทั้ง ยั ง กรุ ณ าตรวจสอบ แก ไ ข ทํ า ให วิ ท ยานิพ นธ ฉ บั บ นี้ มี ค วามสมบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น
ศาตราจารย ดร.รัตนา ศิริพานิช ประธานกรรมการวิทยานิพนธ ที่กรุณาดูแล ใหคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะตางๆ ที่เ ปนประโยชนใ นการทําวิท ยานิพนธ และกรุณ าตรวจสอบ แกไข ทําให
วิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมาก ณ
ที่นี้
นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ เภสัช กรสถาบันสุขภาพเด็กฯ ที่
กรุณาใหความรวมมือในการสรางและพัฒนาแบบสอบวัดการวิจัย ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และ
นองๆ เภสัชกรโรงพยาบาลทุกคนที่ชวยทําและชวยเก็บแบบสอบวัดจนครบสมบูรณ ขอขอบคุณ
คุณ ชลนาฎ ปญ ญางามที่ใ หคํา ปรึก ษาด านสถิติ ขอขอบคุ ณ คุณ ธัญ วัฒ น ปญ ญางามที่ใ ห
คําปรึกษาเกี่ยวกับการนําเสนอผลการศึกษาและกระตุนใหเริ่มทําวิทยานิพนธ และขอขอบคุณ
คุณมีนา พิมพา, คุณอรวรรณ คําแกว และคุณ มาฑิชา การสมนุช ที่คอยชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวก
สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และนองชายและอาจารยทุก
ทาน และขอขอบคุณทุกทานที่มิไดกลาวถึง ณ ที่นี้ ที่เปนกําลังใจ ใหความชวยเหลือ และสนับสนุน
จนกระทั่งวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวง
พิมกาญจน สมภพกุลเวช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2553
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4.68 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเอฟของความผาสุกทางใจดานความ
ตื่นตัวในกลุมตัวอยางที่เปนโสด และสมรสแตยังไมมีบุตรและมีบุตร............. ............
4.69 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบแสดงตัวกับความผาสุกทางใจ
4.70 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณกับความ
ผาสุกทางใจ ..........................................................................................................
4.71 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกกับความผาสุกทาง
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4.72 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแบบประนีประนอมกับความผาสุก
ทางใจ ...................................................................................................................
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4.74 แสดงแสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอย และคาสถิติ Z จากการทดสอบความสัมพันธ
ระหวางความขัดแยงระหวางงานและชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจผาน
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว.........................................................................................
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4.75 แสดงแสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอย และคาสถิติ Z จากการทดสอบความสัมพันธ
ระหวางความขัดแยงระหวางงานและชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจผาน
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4.76 แสดงแสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอย และคาสถิติ Z จากการทดสอบความสัมพันธ
ระหวางความขัดแยงระหวางงานและชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจผาน
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก......................................................................................
4.77 แสดงแสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอย และคาสถิติ Z จากการทดสอบความสัมพันธ
ระหวางความขัดแยงระหวางงานและชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจผาน
บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ .......................................................................
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กรอบแนวคิดในการวิจัย .........................................................................................
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ไปสูตัวแปรตาม (Y)................................................................................................
แสดงการสงผลโดยรวมระหวางตัวแปรตน (X) ไปสูตัวแปรตาม (Y) ...........................
แสดงการสงผลทางออมของตัวแปรตน (X) ที่ผานตัวแปรสื่อ (Z) ไปสูตัวแปรตาม (Y)
และการสงผลทางตรงระหวางตัวแปรตน (X) ที่ไมผานตัวแปรสื่อ (Z) ไปสูตัวแปรตาม
(Y) ........................................................................................................................
แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลางานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจ
แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลางานกาวกายชีวิตครอบครัวผานบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวไปสูความผาสุกทางใจ และเวลางานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุก
ทางใจ ...................................................................................................................
แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลาของครอบครัวกาวกายการทํางานไปสูความผา
สุกทางใจ ..............................................................................................................
แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลาครอบครัวกาวกายการทํางานผานบุคลิกภาพ
แบบหวั่นไหวไปสูความผาสุกทางใจ และเวลาครอบครัวกาวกายการทํางานไปสูความ
ผาสุกทางใจ ..........................................................................................................
แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดของงานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความ
ผาสุกทางใจ ..........................................................................................................
แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดของงานกาวกายชีวิตครอบครัวผาน
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวไปสูความผาสุกทางใจ และความเครียดของงานกาวกายชีวิต
ครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจ .............................................................................
แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดจากครอบครัวกาวกายการทํางานไปสู
ความผาสุกทางใจ..................................................................................................
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กายการทํางานไปสูความผาสุกทางใจ.....................................................................
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ประนีประนอมไปสูความผาสุกทางใจ และเวลางานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความ
ผาสุกทางใจ ..........................................................................................................
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ประนีประนอมไปสูความผาสุกทางใจ และเวลาครอบครัวกาวกายการทํางานไปสู
ความผาสุกทางใจ..................................................................................................
แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดของงานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความ
ผาสุกทางใจ ..........................................................................................................
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กาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจ ..........................................................
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ความผาสุกทางใจ..................................................................................................
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ความผาสุกทางใจ..................................................................................................
(17)

157

158
158

159
161

162
162

163
163

164
164

165
165

4.22 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากพฤติกรรมการทํางานกาวกายชีวิตครอบครัวผาน
บุคลิกภาพแบบแบบประนีประนอมไปสูความผาสุกทางใจ และพฤติกรรมการทํางาน
กาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจ ..........................................................
4.23 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากพฤติกรรมในครอบครัวกาวกายการทํางานไปสูความ
ผาสุกทางใจ ..........................................................................................................
4.24 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากพฤติกรรมในครอบครัวกาวกายการทํางานผาน
บุคลิกภาพแบบแบบประนีประนอมไปสูความผาสุกทางใจ และพฤติกรรมในครอบครัว
กาวกายการทํางานไปสูความผาสุกทางใจ ...............................................................
4.25 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลางานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจ
4.26 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลางานกาวกายชีวิตครอบครัวผานบุคลิกภาพแบบมี
จิตสํานึกไปสูความผาสุกทางใจ และเวลางานกาวกายชีวติ ครอบครัวไปสูความผาสุก
ทางใจ ...................................................................................................................
4.27 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลาของครอบครัวกาวกายการทํางานไปสูความผาสุก
ทางใจ ...................................................................................................................
4.28 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลาครอบครัวกาวกายการทํางานผานบุคลิกภาพแบบ
มีจิตสํานึกไปสูความผาสุกทางใจ และเวลาครอบครัวกาวกายการทํางานไปสูความ
ผาสุกทางใจ ..........................................................................................................
4.29 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดของงานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความ
ผาสุกทางใจ ..........................................................................................................
4.30 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดของงานกาวกายชีวิตครอบครัวผาน
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกไปสูความผาสุกทางใจ และความเครียดของงานกาวกาย
ชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจ ......................................................................
4.31 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดจากครอบครัวกาวกายการทํางานไปสู
ความผาสุกทางใจ..................................................................................................
4.32 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดจากครอบครัวกาวกายการทํางานผาน
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกไปสูความผาสุกทางใจ และความเครียดจากครอบครัวกาว
กายการทํางานไปสูความผาสุกทางใจ.....................................................................
4.33 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากพฤติกรรมการทํางานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความ
ผาสุกทางใจ ..........................................................................................................

(18)

166
166

167
169

170
170

171
171

172
172

173
173

4.34 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากพฤติกรรมการทํางานกาวกายชีวิตครอบครัวผาน
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกไปสูความผาสุกทางใจ และพฤติกรรมการทํางานกาวกาย
ชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจ ......................................................................
4.35 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากพฤติกรรมในครอบครัวกาวกายการทํางานไปสูความ
ผาสุกทางใจ ..........................................................................................................
4.36 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากพฤติกรรมในครอบครัวกาวกายการทํางานผาน
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกไปสูความผาสุกทางใจ และพฤติกรรมในครอบครัวกาวกาย
การทํางานไปสูความผาสุกทางใจ ...........................................................................
4.37 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลางานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจ
4.38 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลางานกาวกายชีวิตครอบครัวผานบุคลิกภาพแบบ
เปดรับประสบการณไปสูความผาสุกทางใจ และเวลางานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสู
ความผาสุกทางใจ..................................................................................................
4.39 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลาของครอบครัวกาวกายการทํางานไปสูความผา
สุกทางใจ ..............................................................................................................
4.40 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลาครอบครัวกาวกายการทํางานผานบุคลิกภาพแบบ
เปดรับประสบการณไปสูความผาสุกทางใจ และเวลาครอบครัวกาวกายการทํางานไป
สูความผาสุกทางใจ ...............................................................................................
4.41 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดของงานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความ
ผาสุกทางใจ ..........................................................................................................
4.42 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดของงานกาวกายชีวิตครอบครัวผาน
บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณไปสูความผาสุกทางใจ และความเครียดของงาน
กาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจ ..........................................................
4.43 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดจากครอบครัวกาวกายการทํางานไปสู
ความผาสุกทางใจ..................................................................................... ............
4.44 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดจากครอบครัวกาวกายการทํางานผาน
บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณไปสูความผาสุกทางใจ และความเครียดจาก
ครอบครัวกาวกายการทํางานไปสูความผาสุกทางใจ ................................... ............
4.45 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากพฤติกรรมการทํางานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสู
ความผาสุกทางใจ..................................................................................................

(19)

174
174

175
177

178
178

179
179

180
180

181
181

4.46 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากพฤติกรรมการทํางานกาวกายชีวิตครอบครัวผาน
บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณไปสูความผาสุกทางใจ และพฤติกรรมการทํางาน
กาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจ ..........................................................
4.47 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากพฤติกรรมในครอบครัวกาวกายการทํางานไปสูความ
ผาสุกทางใจ ..........................................................................................................
4.48 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากพฤติกรรมในครอบครัวกาวกายการทํางานผาน
บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณไปสูความผาสุกทางใจ และพฤติกรรมในครอบ
ครัวกาวกายการทํางานไปสูความผาสุกทางใจ .........................................................
4.49 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลางานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจ
4.50 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลางานกาวกายชีวิตครอบครัวผานบุคลิกภาพแบบ
แสดงตัวไปสูความผาสุกทางใจ และเวลางานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุก
ทางใจ ...................................................................................................................
4.51 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลาของครอบครัวกาวกายการทํางานไปสูความผาสุก
ทางใจ ...................................................................................................................
4.52 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากเวลาครอบครัวกาวกายการทํางานผานบุคลิกภาพแบบ
แสดงตัวไปสูความผาสุกทางใจ และเวลาครอบครัวกาวกายการทํางานไปสูความผา
สุกทางใจ ..............................................................................................................
4.53 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดของงานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความ
ผาสุกทางใจ ..........................................................................................................
4.54 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดของงานกาวกายชีวิตครอบครัวผาน
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวไปสูความผาสุกทางใจ และความเครียดของงานกาวกายชีวิต
ครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจ ................................................................ ............
4.55 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดจากครอบครัวกาวกายการทํางานไปสู
ความผาสุกทางใจ..................................................................................... ............
4.56 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากความเครียดจากครอบครัวกาวกายการทํางานผาน
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวไปสูความผาสุกทางใจ และความเครียดจากครอบครัวกาว
กายการทํางานไปสูความผาสุกทางใจ.....................................................................
4.57 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากพฤติกรรมการทํางานกาวกายชีวิตครอบครัวไปสูความ
ผาสุกทางใจ ..........................................................................................................

(20)

182
182

183
185

185
186

186
187

187
188

188
189

4.58 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากพฤติกรรมการทํางานกาวกายชีวิตครอบครัวผาน
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวไปสูความผาสุกทางใจ และพฤติกรรมการทํางานกาวกาย
ชีวิตครอบครัวไปสูความผาสุกทางใจ ......................................................................
4.59 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากพฤติกรรมในครอบครัวกาวกายการทํางานไปสูความ
ผาสุกทางใจ ..........................................................................................................
4.60 แสดงความสัมพันธเชิงเสนจากพฤติกรรมในครอบครัวกาวกายการทํางานผาน
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวไปสูความผาสุกทางใจ และพฤติกรรมในครอบครัวกาวกาย
การทํางานไปสูความผาสุกทางใจ ...........................................................................

(21)

189
190

190

