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บทคัดย่อ
บทความนี้ ศึกษาความสัมพันธระหวางสมดุลแหงชีวิตและการหยารางของคนทํางาน
องคกรในประเทศไทย โดยใชขอมูลจากโครงการการพัฒนาสรางเสริมความสุขคนทํางานเพื่อ
ความยั่ งยื น โดยการดําเนินงานในรู ปแบบ “ศู นย วิ จัยความสุขคนทํ างานแห งประเทศไทย”
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในป พ.ศ. 2559 กลุมตัวอยางเปนประชากร
ที่ทํางานในองคกรภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป มาทําการวิเคราะห
โดยใชสถิติสมการถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression Analysis) ผลการศึกษา พบวา
สมดุลชีวิตมีความสัมพันธกับการหยารางในทิศทางลบ คือ มิติชีวิตสวนตัวและมิติครอบครัว
นั่นหมายความวา ถาหากสมดุลชีวิตเพิ่มขึ้น จะลดโอกาสในการหยาราง นอกจากนี้ ยังพบวา
อายุ สถานภาพการจางงาน ระดับการศึกษา และจํานวนบุตร มีความสัมพันธและสงผลตอ
โอกาสในการหยาราง
คําสําคัญ: สมดุลแหงชีวิต การหยาราง คนทํางานองคกร
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THE RELATIONSHIP AMONG WORK-LIFE BALANCE AND
DIVORCE OF EMPLOYED PEOPLE IN THAILAND
Priya Phloiraya1

ABSTRACT

This article aims to examine the relationship among work-life balance and
divorce of employed people in Thailand. The study used secondary data from Healthy
Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS, 2015, conducted by
the Institute for Population and Social Research, Mahidol University. The samples are
employed people working in the private sectors aged 18 years old. Data were analyzed
by using binary logistic regression analysis. The findings revealed that work-life balance
among employed people that negatively affect divorce, work-life balance the most are
‘Private life dimension’ and ‘Family life dimension’. That means if Thai employed people
are likely to have increasing work-life balance level as they have the decreasing a chance
to divorce. In terms of age, employment status, education and the number of Children
age are found to have negative effect on divorce.
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บทนํา

การเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณตางๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทําใหคนทํางานในปจจุบัน
ตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด ซึ่งสงผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของผูคนทั่วโลก ไมวาจะเปนเรื่องการทํางาน สังคม ครอบครัว และตนเอง เพราะตองบริหาร
จัดการการดําเนินชีวิตใหมีสัดสวนที่เหมาะสมและเกิดความสมดุลในมิติตางๆ ของชีวิต
ปจจุบันคนทํางานตางก็ประสบปญหาในการสรางสมดุลระหวางชีวิตสวนตัว และ
การทํางาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพแวดลอมการทํางานที่เต็มไปดวยการแขงขัน
ความคาดหวังที่จะกาวหนาในหนาที่การงาน การไขวควาหาความมั่นคง และความสุขในการ
ดําเนินชีวิต จากงานวิจัยเรื่องการเพิ่มผลิตผลกับการบริหารความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน
พบวา ภาวการณแขงขันและโลกาภิวัตนมีผลรายตอสมดุลระหวางชีวิตสวนตัว และการทํางาน
ของพนักงาน (Bloom et al. 2006) และผลการวิจัยจาก Career Builder (Jacquelyn 2014)
ซึ่งเปนหนวยงานเกี่ยวกับการจัดหางาน ไดทําวิจัยเกี่ยวกับเหตุผลของพนักงานที่ลาออกจาก
งานในป 2014 ไดระบุวา การทํางานที่ไมมีสมดุลชีวิตและการทํางานที่ดี (Work-life balance) เปน
เหตุ ผลในการลาออกถึ ง ร อ ยละ 40 เป น ลํ า ดั บ ที่ 2 ของเหตุ ผ ลทั้ ง หมด และยิ่ ง ไปกว า นั้ น
พนักงานสวนใหญในองคกรที่ไมสามารถจัดการชีวิตตนเองได ตองทํางานมากขึ้น จนบางครั้ง
ไมมีเวลาหรือสามารถจัดสรรเวลาสําหรับชีวิตความเปนอยูของตนเอง ครอบครัว และสังคมได
เนื่องจากความจําเปนที่ตองการสรางครอบครัวใหมีความมั่นคง มีระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยู รวมทั้งเพื่อความกาวหนาในอาชีพการงานที่ดีขึ้น
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ดวยเหตุปจจัยเหลานี้ ลวนสงผลใหการดําเนินชีวิตและการดูแลครอบครัวของทั้ง
ผูหญิงและผูชาย เกิดความตึงเครียด และเปนปจจัยพื้นฐานที่นําไปสูการหยาราง จากขอมูล
ของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปดเผยวา สถิติการหยาราง
ของครอบครัวไทยยุคใหมคอนขางเปราะบางและมีความนาเปนหวง โดยเฉพาะปญหาการ
หยารางที่สูงมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2555 มีผูจดทะเบียนสมรสใหมทั่วประเทศจํานวน
314,338 คู และมีคูสมรสเกาจดทะเบียนหยา 111,377 คู คิดเปนรอยละ 35 ของคูที่จดทะเบียน
สมรสใหม นอกจากนี้ การจดทะเบียนหยารางถือวาเพิ่มสูงกวาชวง 9 ปที่ผานมาถึงรอยละ 27
โดยในป 2546 มีผูจดทะเบียนสมรส 328,356 คู แตมีคูสมรสเกาจดทะเบียนหยา 80,836 คู
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2559)
นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิต (2558) ไดเปดเผยสาเหตุที่นําไปสูความเปราะบางและ
ความเสี่ยง จนเกิดการหยารางในครอบครัวมากขึ้น ไดแก ประการแรกมาจากผลกระทบความ
มั่นคงในครอบครัวโดยเฉพาะสามีและภรรยาซึ่งเปนคนตั้งตนครอบครัวใหม ไดรับแรงกดดันมา
จากการใชชีวิตภายนอกครอบครัว โดยเฉพาะความตึงเครียดจากสภาพการทํางานมีมากขึ้น
เมื่อกลั บมาสู ครอบครัวตา งมีความตึงเครียดกลับ เขามาด วย หากไม สามารถแกไ ขความ
ขัดแยงได ก็จะนําไปสูการทะเลาะเบาะแวง และทําใหชีวิตครอบครัวยุติลง ประการที่สอง มา
จากตางฝายตางพึ่งพาตนเองได มีงานทํา มีอาชีพ มีรายไดเลี้ยงตัวเองได ทําใหเกิดความรูสึกวาไม
มีความจําเปนตองพึ่งคูชีวิตอีกคน ความอดทนจึงนอยลง
ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากหยารางกันของสามีภรรยา สวนใหญจะพบวามีการเลี้ยงดู
บุตรหลานดวยตนเองเพียงลําพัง หรือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น ซึ่งสรางปญหาตามมา
เนื่องจากเด็กตองการความอบอุนจากทั้งพอและแม มากกวาตองการจากพอหรือแมเพียงคนเดียว
ทําใหแมทั้งสองคนจะตัดสินในการยุติบทบาทสามีภรรยา แตก็ยังตองคงบทบาทความเปนพอแม
ของลูกคงเดิม ดวยเหตุนี้การทําความเขาใจความสัมพันธระหวางสมดุลแหงชีวิตและการหยาราง
ของคนทํางานนั้นจึงเปนเรื่องที่สําคัญ เพราะการหยารางเปนปจจัยในการขัดขวางการพัฒนา
ทุนมนุษยไมวาจะเปนครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา งานวิจัยในอดีตสวนใหญมุงเนนศึกษาปจจัยที่
กําหนดภาวะการหยารางที่เกี่ยวของกับตัวบุคคลทางดานประชากรเปนหลัก ไดแก เพศ (Graaf
and Kalmijn 2006) อายุแรกสมรส (South and Spitze 1986; Hsu 1998) ระยะเวลาการสมรส
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(Graaf and Kalmijn 2006) ระดับการศึกษา (South and Spitze 1986; Hsu 1998) การมีบุตร
(Härkönen 2013) ศาสนา (Graaf and Kalmijn 2006) อัตราสวนเพศ และภาวะเจริญพันธุของ
สตรี (ศุภเจตน จันทรสาสน 2557) เปนตน สวนปจจัยทางสังคม และเศรษฐกิจนั้น ไดแก สถานะ
ในครอบครัว รายได พื้นที่ที่อาศัย สถานการณทางเศรษฐกิจ (จรัมพร โหลํายอง และสวรัย บุณย
มานนท 2552) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจของจังหวัด ระดับการเปนเมือง ระดับ
การพัฒนาอุตสาหกรรม การมีสวนรวมในกําลังแรงงานของสตรี (ศุภเจตน จันทรสาสน 2557)
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางสมดุลแหงชีวิต
ที่สงผลตอการหยารางของคนทํางานในประเทศไทย เพื่อตอบสนองและอธิบายปรากฏการณทาง
สังคมที่เกิดขึ้นวา มีความเกี่ยวของกันและสัมพันธกันอยางไร และเพื่อทราบถึงเหตุผลเบื้องลึก
เบื้องหลังที่แทจริงของคนกลุมนี้ อีกทั้งผูศึกษายังหวังวา การศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนในการ
วางแผนและพัฒนานโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวางแผนครอบครัว การพัฒนา
มนุษยและสังคมตอไป
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสมดุลแหงชีวิตและการหยารางของคนทํางานองคกร
ในประเทศไทย
ระเบียบวิธีวิจัย
ขอมูลและกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้ สนใจประเด็นการหยารางของคนทํางานองคกรในประเทศไทยที่มี
สถานภาพสมรส แตงงานและอยูดวยกัน แตงงานแตไมไดอยูดวยกัน อยูดวยกันโดยไมได
แตงงาน และหยา/แยกทาง/เลิกกัน มาศึกษาเพื่อดูความสัมพันธของปจจัยสมดุลแหงชีวิตกับการ
หยาราง ซึ่งกลุมเปาหมายของการศึกษาคือ คนทํางานในองคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป ในโครงการจับตาสถานการณความสุขของ
คนทํางานในประเทศไทย (HAPPINOMETER) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ใน พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนโครงการที่มีการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลความสุขคนทํางานในองคกร
เพื่ อ รายงานสถานการณ คุ ณ ภาพชี วิ ต และความสุ ข คนทํ า งานในประเทศไทย ได นํ า มา
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วิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางสมดุลแหงชีวิตและการหยารางของคนทํางานองคกรใน
ประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้น 58,487 คน โดยมีหนวยวิจัย (Unit of analysis) คือ บุคคล
ตัวแปร
จากขอมูลโครงการฯ ที่เปนขอคําถามคุณลักษณะทั่วไป ผูศึกษาไดกําหนดใหเปน
ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ไดแก ปจจัยทางประชากร เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด จํานวนบุตร ลักษณะงาน สภาพการจางงาน ระยะเวลาทํางานปจจุบัน และปจจัยสมดุล
แหงชีวิต ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดใหนิยามไววา เปนความสามารถของแตละบุคคลในการบริหาร
และจัดสรรเวลาในการทํางานและดําเนินกิจกรรมตางๆ สรางสัมพันธภาพในสังคมและการทํา
กิจกรรมยามวางใหมีความพอเหมาะพอดี โดยสมดุลแหงชีวิตนี้ สามารถแบงออกเปน 4 มิติ
ประกอบดวย มิติชีวิตสวนตัว มิติครอบครัว มิติสังคม และมิติการทํางาน ใชการวัดระดับความ
พึงพอใจ ความรูสึกในมิติตางๆ ซึ่งจะมีลักษณะแบบใหตอบ Likert Scale โดยกําหนดการตอบ
เปน 5 ระดับ คือ
ไมเลย หมายถึง ทานไมมีความรูสึกเชนนั้นเลย รูสึกไมพอใจมาก หรือรูสึกแยมาก
เล็กนอย หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นเล็กนอย รูสึกไมพอใจ หรือรูสึกแย
ปานกลาง หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นปานกลาง รูสึกพอใจระดับกลางๆ หรือ
รูสึกแยระดับกลาง ๆ
มาก
หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นบอย ๆ รูสึกพอใจ หรือรูสึกดี
มากที่สุด หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นเสมอ รูสึกเชนนั้นมากที่สุด หรือรูสึกวา
สมบูรณ รูสึกพอใจมาก รูสึกดีมาก
สวนตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ หยาราง กับไมหยาราง
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูลแยกออกเปนวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน ดังนี้
 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช
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อธิบายขอมูลเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบไปดวยปจจัยทางประชากร และปจจัยสมดุลชีวิต
โดยใชตารางแจกแจงความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย
 การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม คือ Binary Logistic Regression Analysis เนื่องจากตัว
แปรตามคือ การหยาราง มีระดับการวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) ในการวิเคราะหมี
ขั้นตอนประกอบดวย
1) การวิเคราะหเบื้องตน ดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุม
เพื่อตรวจสอบคาคาดหมาย (Expected values) ในชองขอมูลที่กลาววา
ตองไมมีชองขอมูลใดใหคาคาดหมาย (Expected values) นอยกวา 1
ผลการตรวจสอบพบวาไมมีชองขอมูลใดมีคาคาดหมายนอยกวา 1
2) ทดสอบความเปนอิสระตอกันของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และ
นอกจากนี้ยังตองตองทดสอบตัวแปรอิสระที่ไมควรมีความสัมพันธกัน
หรือไมควรเกิดปญหา Multicolinearity
3) ทดสอบคาความคาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ
4) ประเมินความเหมาะสมของโมเดล โดยพิจารณาจากการทดสอบโอมนิบัส
(Omnibus Tests) และการทดสอบโฮสเมอร และเลมชอว (Hosmer and
Lemeshow Test)
ผลการวิเคราะหที่ได คือ โมเดลแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายกับการหยา
ราง คา Odds Ratio และชวงความเชื่อมั่นที่ 95% ของ Odds Ratio ที่ไดคํานึงถึงตัวแปรอื่นๆ แลว
ผลการศึกษา
คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
จากผลการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 58,487 คน สวนใหญ
เป นเพศหญิ ง จํ า นวน 38,307 คน และเพศชาย 20,180 คน คิ ดเป น ร อ ยละ 65.5 และ 34.5
ตามลําดับ กลุมอายุซึ่งถูกแบงออกเปน Generation ในแตละ Gen คือ Generation Y (ผูที่มีชวง
อายุระหวาง 18-34 ป) มีจํานวน 31,855 คน คิดเปนรอยละ 54.5 Generation X (ผูที่มีชวงอายุ
ระหวาง 35-54 ป) มีจํานวน 24,016 คน คิดเปนรอยละ 41.1 และกลุมสุดทายคือ Baby Boomers
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Generation มีจํานวน 2,616 คน คิดเปนรอยละ 4.5 และอายุโดยเฉลี่ยของคนทํางานอยูที่ 35 ป
(S.D.= 9.6) ถือไดวากลุมคน Generation Y เปนกลุมแรงงานที่มากที่สุดในบรรดา 3 กลุมอายุที่
กลาวมาขางตน ซึ่งเปนกลุมที่เปนแรงงานรุนใหมที่จะเขามามีบทบาททั้งในดานการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจ สังคม และที่สําคัญคือ พัฒนาปจจัยทางประชากรที่จะพัฒนาไปสูการเพิ่มจํานวน
ประชากรใหเปนไปตามสัดสวนที่เหมาะสม
ดานระดับการศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรี/ ปวส. หรือเทียบเทา มีจํานวน
30,943 คน คิดเปนรอยละ 52.9 ซึ่งถือวามากกวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางทั้งหมด รองลงมาคือ
ระดับการศึกษาชั้นมัธยมปลาย/ปวช. จํานวน 11,468 คน คิดเปนรอยละ 19.6 และประถมศึกษา
หรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ 14.9 และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 12.6 ตามลําดับ ดาน
จํานวนบุตร พบวา มากกวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางคือ ไมมีบุตรมีจํานวนทั้งสิ้น 31,647 คน
คิดเปนรอยละ 54.1 รองลงมาคือ มีบุตรจํานวน 1 คน จํานวน 13,660 คน คิดเปนรอยละ 23.4
และมีบุตรจํานวน 2 คน จํานวน 10,850 คน คิดเปนรอยละ 18.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานประชากร

ปจจัยดานประชากร
เพศ

ชาย
หญิง
กลุมอายุ
Generation Y
(Mean = 35, SD = 9.6) Generation X
Baby Boomers

จํานวน
(n = 58,487)
20,180
38,307
31,855
24,016
2,616

รอยละ
(100.0)
34.5
65.5
54.5
41.1
4.5
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ปจจัยดานประชากร
ระดับการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา/ มัธยมตน
มัธยมปลาย/ ปวช.
ปริญญาตรี/ ปวส.หรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
จํานวนบุตร
ไมมี
มี 1 คน
มี 2 คน
มี 3-4 คน
มี ตั้งแต 5 คน ขึ้นไป

จํานวน
(n = 58,487)
8,712
11,468
30,943
7,364
31,637
13,660
10,850
2254
86
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รอยละ
(100.0)
14.9
19.6
52.9
12.6
54.1
23.4
18.6
3.9
0.1

เมื่อพิจารณาดานลักษณะการทํางาน แบงออกเปน 4 ดานดวยกัน พบวา สวนใหญจะ
อยูในภาคการบริการ จํานวน 27,153 คน คิดเปนรอยละ 46.4 รองลงมาคือ งานดานการผลิต
จํานวน 14,896 คน คิดเปนรอยละ 25.5 และงานสํานักงาน คิดเปนรอยละ 22.7 ตามลําดับ
ดานระยะเวลาที่ทํางานในองคกรปจจุบัน พบวา กลุมที่ทํางานตั้งแต 10 ปขึ้นไป มี
จํานวน 16,270 คน คิ ดเป นร อยละ 27.8 รองลงมาคื อ กลุ มที่ ทํ างานระหว าง 6-9 ป จํ านวน
14,069 คน คิดเปน 24.1 และกลุมที่ทํางานระหวาง 3.5 ป คิดเปนรอยละ 20.8 ตามลําดับ
ดานสภาพการจ างงาน ส วนใหญ มี สภาพการจ างงานเป นงานประจํ า มี จํ านวน
42,299 คน คิดเปนรอยละ 72.3 รองลงมาคือ ตามสัญญาจาง มีจํานวน 11,312 คน คิดเปนรอยละ
19.3 และรายวัน จํานวน 4,356 คน คิดเปนรอยละ 7.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยดานประชากร

ปจจัยดานประชากร
ลักษณะการทํางาน

ระยะเวลาทํางานใน
องคกรปจจุบัน

สถานภาพการจางงาน

งานสํานักงาน
งานดานการผลิต
งานดานการบริการ
งานดานการบริหาร
ไมถึงป
ระหวาง 1-2 ป
ระหวาง 3-5 ป
ระหวาง 6-9 ป
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
ประจํา
ตามสัญญาจาง
รายวัน
บางชวงเวลา
ตามผลงาน
จางเหมา

จํานวน
(n = 58,487)
13,272
14,896
27,153
3,166
6,715
9,272
12,161
14,069
16,270
42,299
11,312
4,356
97
88
335

รอยละ
(100.0)
22.7
25.5
46.4
5.4
11.5
15.9
20.8
24.1
27.8
72.3
19.3
7.4
0.2
0.2
0.6

ในสวนของผลการวิเคราะหสมดุลชีวิตของกลุมตัวอยางในมิติตางๆ มีเกณฑคะแนน
สมดุลชีวิต ดังนี้ คาเฉลี่ย 1.00-1.50 คะแนน หมายถึง มีสมดุลชีวิตนอยที่สุด 1.51-2.50 คะแนน
หมายถึ ง มี สมดุ ลชี วิ ตน อย 2.51-3.50 คะแนน หมายถึ ง มี สมดุ ลชี วิ ตปานกลาง 3.51-4.50
คะแนน หมายถึง มีสมดุลชีวิตในระดับดีมาก และคาเฉลี่ย 4.51-5.00 คะแนน หมายถึง มีสมดุล
ชีวิตดีมากที่สุด (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยทางดานสมดุลชีวิต

ปจจัยทางดานสมดุลชีวติ
มิติชีวิตสวนตัว
มิติครอบครัว
มิติสังคม
มิติการทํางาน
ภาพรวม

คาเฉลีย่ (S.D.)
3.37 (0.39)
3.53 (0.46)
3.37 (0.83)
3.39 (0.57)
3.42 (0.39)

จากผลการวิเคราะห พบวา ในภาพรวมสมดุลชีวิตของคนทํางานองคกรในประเทศไทย
มีคาเฉลี่ย 3.42 (0.39) อยูในระดับปานกลาง และมิติที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสมดุลชีวิตสูงที่สุด คือ
มิติครอบครัว มีคาเฉลี่ย 3.53 (0.46) อยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ มิติการทํางาน มีคาเฉลี่ย
อยูที่ 3.39 (0.57) อยูในระดับดี และมิติชีวิตสวนตัวกับมิติสังคม มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.37 อยูใน
ระดับดี ซึ่งไมแตกตางกันมากนัก ตามลําดับ
การวิเคราะห Binary logistic regression
การทบทวนวรรณกรรมในการทบทวนความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของปจจัยที่มี
ความเกี่ยวของกับการหยารางของคนทํางานองคกร ซึ่งประกอบไปดวยปจจัยทางดานประชากร
และปจจัยสมดุลชีวิตมี 4 มิติดวยกัน ซึ่งจะใชสถิติ Binary logistic regression ที่มีจํานวน
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 58,487 คน สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ (ตารางที่ 4)
 ผูหญิงมีความสัมพันธกับการหยารางในทิศทางบวก โดยโอกาสในการหยาราง
พบวา สูงกวาผูชายถึง 2 เทา เมื่อคาตัวแปรอื่นเทากัน
 ตัวแปรกลุมอายุ พบวา Generation X มีความสัมพันธเชิงบวกกับการหยาราง
โดยมีโอกาสในการหยารางสูงกวา Generation Y ถึง 2 เทา (95% CI: 2.035-2.528)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.001)
 ดานตัวแปรระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษามัธยมปลาย/ ปวช. ปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรีมีความสัมพันธกันในทิศทางลบกับการหยาราง โดย
มัธยมปลาย/ ปวช. มีโอกาสหยารางต่ํากวามัธยมตนหรือต่ํากวา อยูรอยละ 12
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เมื่อคาของตัวแปรอื่นเทากัน ในขณะที่ปริญญาตรีมีโอกาสในการหยารางต่ํา
กวามัธยมตนหรือต่ํากวา อยูรอยละ 40 และสูงกวาปริญญาตรี มีโอกาสในการ
หยารางนอยกวา ม.ตนหรือต่ํากวาถึงรอยละ 56 เมื่อคาของตัวแปรอื่นเทากัน
ดานตัวแปรจํานวนบุตร พบวา การมีบุตรตั้งแตจํานวน 1 คนขึ้นไป มีผลในทิศทางบวก
กับการหยาราง ซึ่งสามารถแปลผลไดวา คนที่มีบุตรจํานวน 1 คน มีโอกาสในการหยารางสูงกวา
คนไมมีบุตรถึง 2 เทา เมื่อคาตัวแปรอื่นเทากัน ในขณะที่คนที่มีบุตรจํานวน 2 คน มีโอกาสใน
การหยารางสูงกวาคนไมมีบุตรอยูรอยละ 52 และคนที่มีบุตรจํานวน 3-4 คน มีโอกาสในการ
หยารางสูงกวา คนไมมีบุตรอยูรอยละ 35 สวนคนที่มีบุตรตั้งแต 5 คนขึ้นไป ไมมีความสัมพันธใดๆ
กับการหยาราง
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก แสดงคาสัมประสิทธิ์และคา Odds Ratio

ของตัวแปรอิสระที่ทํานายโอกาสที่จะหยาราง
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

β

เพศ (กลุม อางอิง: ชาย)
0.827
อายุ (กลุม อางอิง: Gen Y)
: Gen X
0.819
: Baby Boomer
1.336
การศึกษา (กลุม อางอิง: มัธยมตน/ต่าํ กวา)
: ม.ปลาย/ ปวช.
-0.121
: ปริญญาตรี/ ปวส.หรือเทียบเทา
-0.497
: สูงกวาปริญญาตรี
-0.820
จํานวนบุตร (กลุม อางอิง: ไมมบี ตุ ร)
: มี 1 คน
0.755
: มี 2 คน
0.391
: มี 3-4 คน
0.501
: มีตั้งแต 5 คน ขึ้นไป
0.275

Sig.

Odds
ratio

95% C.I. for EXP(B)
Lower

Upper

0.000

2.286

2.079

2.513

0.000
0.087

2.268
3.805

2.035
3.206

2.528
4.516

0.045
0.000
0.000

0.886
0.608
0.440

0.788
0.541
0.371

0.998
0.684
0.523

0.000
0.000
0.000
0.485

2.127
1.479
1.650
1.317

1.857
1.281
1.360
0.608

2.435
1.706
2.002
2.851
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จากตารางที่ 5 ตั ว แปรด า นลั ก ษณะงาน พบว า ลั ก ษณะงานด า นการผลิ ต มี
ความสัมพันธในทิศทางลบกับการหยาราง โดยงานดานการผลิตมีโอกาสในการหยารางนอยกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับงานสํานักงาน อยูรอยละ 33 (95% CI: 0.677-0.889) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p = 0.001) สวนงานดานการบริการและการบริหารไมมีความสัมพันธใดๆ กับการหยาราง
ตัวแปรดานสภาพการจางงาน พบวา สภาพการจางงานตามสัญญาจาง รายวัน และ
ตามผลงาน มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับการหยาราง โดยสภาพการจางงานตามสัญญาจาง
มีโอกาสในการหยารางสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับงานประจําถึงรอยละ 83 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p = 0.01) เมื่อคาตัวแปรอื่นเทากัน สภาพการจางงานตามผลงานมีโอกาสหยารางสูงกวา
ผูที่ทํางานประจํา ถึง 3 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ทํางานประจํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p = 0.001)
สวนตัวแปรดานอายุงานในองคกรปจจุบัน พบวา อายุงานตั้งแต 3 ปขึ้นไป มีความ
สัมพันธในทิศทางลบกับการหยาราง ซึ่งสามารถแปลผลไดวา อายุงานระหวาง 3-5 ป มีโอกาส
หยารางนอยกวาอายุการทํางานไมถึงป ถึงรอยละ 24 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.01)
อายุงานระหวาง 6-9 ป มีโอกาสหยารางนอยกวา อายุการทํางานไมถึงป ถึงรอยละ 25 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.01) และคนทํางานตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีโอกาสหยารางนอยกวา ทํางาน
ไมถึงป ถึงรอยละ 29 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.001)
ตารางที่ 5

ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก แสดงคาสัมประสิทธิ์และคา Odds Ratio
ของตัวแปรอิสระที่ทํานายโอกาสที่จะหยาราง

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

β

ลักษณะงาน (กลุมอางอิง: งานสํานักงาน)
: งานดานการผลิต
-0.254
: งานดานการบริการ
-0.053
: งานดานบริหาร
-0.044

Sig.

0.000
0.344
0.650

Odds
ratio
0.776
0.948
0.957

95% C.I. for EXP(B)
Lower

Upper

0.677
0.849
0.790

0.889
1.059
1.158
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
สภาพการจางงาน (กลุม อางอิง: ประจํา)
: ตามสัญญาจาง
: รายวัน
: บางชวงเวลา
: ตามผลงาน
: จางเหมา
อายุงาน (กลุม อางอิง: ไมถงึ ป)
: ระหวาง 1-2 ป
: ระหวาง 3-5 ป
: ระหวาง 6-9 ป
: 10 ป ขึ้นไป
สมดุลชีวติ
: มิติชีวิตสวนตัว
: มิติสังคม
: มิติครอบครัว
: มิติการทํางาน

β

Sig.

Odds
ratio

95% C.I. for EXP(B)
Lower

Upper

0.162
0.159
0.137
1.316
-0.074

0.004
0.043
0.778
0.000
0.813

1.176
1.173
1.147
3.727
0.929

1.054
1.005
.442
1.967
0.504

1.312
1.368
2.977
7.064
1.711

-0.192
-0.271
-0.288
-0.331
-0.462
-0.156
0.184
-0.688
0.210

0.067
0.005
0.002
0.000
0.000
0.033
0.053
0.000
0.070

0.826
0.763
0.750
0.718
0.630
0.856
1.202
0.503
1.234

0.672
0.631
0.625
0.599
0.568
0.742
1.064
0.474
1.127

1.014
0.922
0.900
0.860
0.699
0.987
1.359
0.533
1.351

เมื่อมาพิจารณาถึงสมดุลชีวิต พบวา มีความสัมพันธกับการหยารางในทิศทางลบ นั่น
หมายความวา เมื่อสมดุลชีวิตเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะลดโอกาสในการหยารางลง รอยละ 37 เมื่อคา
ของตัวแปรอื่นเทากันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.001) และเมื่อแยกวิเคราะหเปนรายมิติ
พบวา มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันคือ ทิศทางลบของมิติชีวิตสวนตัว กับมิติครอบครัว
คือ เมื่อคาคะแนนมิติชีวิตสวนตัวเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะลดโอกาสในการหยารางลง รอยละ 15 เมื่อ
คาของตัวแปรอื่นเทากันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.05) และเมื่อคาคะแนนมิติครอบครัว
เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะลดโอกาสในการหยารางลง รอยละ 50 เมื่อคาของตัวแปรอื่นเทากันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.001)
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมดุลแหงชีวิตและการหยารางของคนทํางาน
องคกรในประเทศไทย กลุมเปาหมายของการศึกษาคือ คนทํางานในองคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป ในโครงการจับตาสถานการณความสุข
ของคนทํางานในประเทศไทย (HAPPINOMETER) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล ใน พ.ศ. 2558 เปนจํานวนทั้งสิ้น 58,487 คน ทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ปญหาการหยาราง
ของคนทํางานองคกรในประเทศไทยมีความสัมพันธกันกับปจจัยดานประชากร และปจจัยดาน
สมดุลชีวิตในหลายมิติ
โดยมีขอคนพบที่นาสนใจอยูหลายประการดวยกัน ประการแรกคือ เรื่องของอายุ โดย
Generation X มีโอกาสในการหยารางสูงกวา Generation Y ถึง 2 เทา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
เรื่องการวิเคราะหตัวแปรเชิงจําแนกการหยารางของคูสมรสและไมหยารางของคูสมรสในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเลย ของสันทัด ประยูร (2556) ที่พบวา อายุเปนสาเหตุหนึ่งที่เปนปจจัยทําให
เกิ ดการหยารางมากขึ้ น เมื่ ออายุเริ่ มมากขึ้น การหยาร างก็จะเพิ่ มขึ้ นตามไปด วย อีกทั้งยั ง
สอดคลองในสาเหตุดานการศึกษาที่พบวา การศึกษาของคูสมรสที่ไมสูงมากนัก เปนอีกสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหเกิดการหยาราง เพราะอาจจะทําใหมีปมดอย หรือแมประเด็นที่มีความตางกันทาง
การศึกษาของคูสมรส ก็อาจจะเกิดความขัดแยงจนนําไปสูการหยาราง
อีกขอคนพบหนึ่งที่สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาคือ ประเด็นการทํางาน พบวา มี
ความสอดคลองกับผลการศึกษาเรื่องการวิเคราะหองคประกอบปจจัยที่ทําใหเกิดการหยารางใน
ครอบครัวไทย ของนวลละออ สุภาผล และคณะ (2552) ที่ใหเหตุผลไววา ความมั่นคงในอาชีพ
การงานถือเปนตัวกําหนดที่สําคัญทางปจจัยดานเศรษฐกิจ หากคนทํางานมีรายไดที่ดีขึ้น มี
ความมั่นคงในหนาที่การงานและการเงิน จะชวยเพิ่มโอกาสในการแตงงานและลดโอกาสในการ
หยารางได จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา สภาพการจางงานตามสัญญาจาง รายวัน และ
ตามผลงาน มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับการหยาราง โดยตามสัญญาจางมีโอกาสในการ
หยารางสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับงานประจํา ถึงรอยละ 83 และสภาพการจางงานตามผลงานมี
โอกาสหยารางสูงกวาประจําถึง 3 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับงานประจํา
เมื่อพิจารณาถึงปจจัยสมดุลชีวิต พบวา ยังไมมีการศึกษาประเด็นนี้อยางจริงจัง ซึ่ง
ผลการศึกษาครั้งนี้ ไดคนพบวา สมดุลชีวิตมีความสัมพันธกับการหยารางในทิศทางลบ นั่น
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หมายความวา เมื่อสมดุลชีวิตเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะลดโอกาสในการหยารางลงรอยละ 37 หรือแปล
งายๆ ไดวา ถาคนทํางานไมมีสมดุลชีวิตที่ดี หรือมีสมดุลที่ลดลงไมเกิดความสมดุล (Balance)
แลวนั้น จะทําใหมีโอกาสในการหยารางสูงขึ้น และเมื่อดูรายเปนรายมิตินั้น ทั้งมิติชีวิตสวนตัว
และมิติครอบครัว ลวนเปนมิติที่สําคัญในชีวิต หากไมสามารถจัดการ และบริหารเวลา ใหเกิด
ความสมดุลไดแลวนั้น ปญหาการหยารางอาจจะตามมาเปนเปนได
การคนพบประเด็นใหมถึงความสัมพันธระหวางการหยารางกับสมดุลชีวิตนั้น เปน
ประโยชนอยางมากในการที่ชวยใหบุคคลหรือคูสมรสที่อยูในวัยทํางาน ไมวาจะอยูในองคกร
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนไดตื่นตัว และใหความสําคัญกับการบริหารชีวิตสวนตัว ชีวิต
ครอบครัว การเขาสังคม-พบปะเพื่อนฝูง และการบริหารงานใหเกิดความสมดุล ไมควรทุมเทดาน
ใดดานหนึ่งมากเกินไป นอกจากนี้ องคกรตางๆ ควรสงเสริมสมดุลชีวิตของบุคลากรในองคกรให
มีความสมดุลดวยเชนกัน ไมวาจะเปนภาระงานที่เหมาะสม สวัสดิการ การเลื่อนขั้น เงินเดือนที่
เหมาะสม หรือแมกระทั่งสภาพแวดลอมในที่ทํางานก็เปนปจจัยที่สงผลใหเกิดความเครียดหรือ
ความผอนคลายไดเชนเดียวกัน
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