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บทคัดยอ 
 

การวิจยันีเ้ปนการวิจยัเชิงบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค เพือ่ 1) สรางและพัฒนารูปแบบความสัมพนัธ
เชิงเหตุ ของภาวะวิกฤตชีวติของสตรีไทยสมรส 2) วิเคราะหดัชนวีัดภาวะวกิฤตของสตรีไทยสมรสท่ี
ทํางานนอกบาน และ 3) ศึกษาการมีปฏิสัมพันธรวมกนัระหวางตัวแปรในแตละกลุมปจจัยท่ีจะสงผลตอ
ภาวะวกิฤตชีวติของสตรีไทยสมรสท่ีทํางานนอกบาน กลุมตัวอยาง 3 กลุมไดแก สตรีไทยสมรสซ่ึงทํางาน
ในหนวยงานขนาดใหญของภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอายุ 
35 - 55 ป และมีบุตรอยางนอย 1 คนรวมจาํนวน 1,375 คน จากหนวยงานท้ังหมด 12 แหง ตวัแปรที่ศึกษา
ประกอบดวย ตัวแปรแฝง 7 ตัว  ตวัแปรสังเกตได 18 ตวั เคร่ืองมือทีใ่ชเปนแบบสอบถามประมาณคา 6 ระดบั 
รวม 244 ขอ มีคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามอยูระหวาง 0.7646 - 0.9531 และทําการวเิคราะหขอมูล 
เบ้ืองตนดวยโปรแกรม SPSS for windows v.11 และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและความสอดคลอง
ของโมเดลดวยโปรแกรม LISREL v.8.72 ผลการศึกษา ความสัมพันธระหวาง 1) ปจจัยดานบุคคล (วัดจาก
ตัวแปร บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว และประสบการณสูญเสียในชีวิต)  2) ปจจยัดานครอบครัว (วดัจากตัวแปร 
ภาระตอครอบครัว  สัมพันธภาพกับคูสมรส  ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวและการสนับสนุนจาก
ครอบครัว) 3) ปจจัยดานการทํางาน (วัดจากตัวแปร ภาระงาน ความกาวหนาในงาน  ความคลุมเครือในงาน
และการสนับสนุนจากจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา) 4) ปจจัยดานสังคมเมือง (วัดจากตัวแปร 
สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย และสัมพันธภาพกับเพื่อนบาน)  พบวา ปจจยัท้ัง 4 ดานนั้นมีอิทธิพล
ทางตรงและทางออมตอตัวแปรตามคือ ภาวะวิกฤตชีวิตตามการรับรูของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน (วัดจาก
ตัวแปร ความเครียด การเผชญิปญหามุงปรับอารมณและการปรับตัว) และพบวา    เม่ือเกดิภาวะวิกฤตจะสงผล
กระทบใหเกดิ การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง ผลกระทบตอการทํางานและ ความรนุแรงตอ
ตนเอง ครอบครัวได ท้ังนี้จากการวิเคราะหความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะ
วิกฤตชีวิตพบวา รูปแบบตามสมมติฐาน มีความสอดคลองกับขอมูลความคิดเหน็ของกลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุม 
โดยรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุนี้สามารถอธิบายเพื่อการทาํนายคาความแปรปรวนของภาวะวิกฤตชีวิต 
 
* อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
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ของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และกลุมรวมไดรอยละ 45, 84, 80 และ 
100 ตามลําดับและรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของกลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกลุมรวม มีความ
สอดคลองกับรูปแบบสมมุติฐานอยูในเกณฑปานกลางโดยพิจารณาจากดัชนวีัดความพอดี คือ ไค-สแคร   
= 1126.01, p-value = 0.00, df = 48, GFI = 0.92, AGFI = 0.70, CFI=0.96, RMR = 0.15 และ RMSEA = 0.12 
 
Abstract 
 

This study   is    an  explanatory  research  with  the following   objectives; a) constructing and 
developing causal relationship of midlife crisis of married Thai women, b) analyzing indices of midlife 
crisis of married Thai women , c) finding the interaction between observable variables in each factor  
influencing midlife crisis perception and d) searching for ways to protect midlife crisis of married Thai 
women. Sample is married Thai women working in government sector, state- enterprise sector, and 
private sector in Bangkok and its Periphery, with the age of 35-55 years old, and with at least 1 child, 
totaling 1,375 persons from 12 organizations. There are 6 latent variables and 18 observable variables. 
The measuring instrument used for this research is a 244 six-scaled items questionnaire with its 
reliability between 0.7646 and 0.9531. SPSS for windows version 11.0 is used for rudimentary data 
analysis. LISREL version 8.72 is used for analyzing confirmatory factor, and the goodness of fit of 
model. Findings are that Personal factor; bio-data, Neuroticism personality, experience in life loss. 
Family factor; responsibility in family, marital relationship, Buddhism commitment within family, and 
family support. Working factor; workload, job promotion, job ambiguity, colleague and boss support. 
Urban-society factor; neighbor relationship, residential environment. All independent factors have an 
influence on dependent factor, consisting of two variables, one of which is self-perception on life crisis; 
stress, coping oriented emotion, and adaptation. The other is impact on individual life crisis; loss of self-
esteem, impact on work, and herself violence and others.  According to this, the hypothesized  midlife 
crisis  causal model  was consistent with opinions of  married Thai women working in all 3 sample 
groups. This causal model could explain variance in midlife crisis of  married Thai women working in 
government sector, state- enterprise sector, private sector and total groups at 95%, 84%, 80% and 100% 
respectively. In addition, causal model was consistent with opinion of  total groups at the better  criteria  
level with values of  chi-square  1126.01, p-value =  0.00, df = 48, GFI = 0.92, AGFI = 0.70, CFI = 
0.96, RMR = 0.15 and RMSEA = 0.12 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

  สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  ท่ีสงผลกระทบคุณภาพชีวิตของบุคคลท้ัง
ในดานการทํางาน ครอบครัวและสังคม ทําใหบุคคลเร่ิมออนแอลงอยางตอเนื่อง จะเห็นผลกระทบไดจาก
ปญหาอัตราการปวยดวยโรคท่ีมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินการอยูการทํางานท่ีไมสมดุล เพ่ิมมากข้ึน เชน 
โรคความดัน โรคหัวใจ เบาหวาน โรควิตกกังวล โรคจิตประสาท รวมท้ังอุบัติเหตุจากการออนเพลียของ
รางกาย  เปนตน  ปญหาครอบครัวแตกแยก บุตรขาดความอบอุน  ท่ีมีสาเหตุจากความไมสมดุลของเวลาที่
มีคุณภาพท่ีใชไปกับการทํางานและครอบครัว ลวนเปนปญหาสําคัญยิ่งท่ีนําไปสูภาวะวิกฤตของชีวิตท่ีตอง
เผชิญอยูตลอดในชีวิตประจําวัน หากบุคคลใดไมสามารถเผชิญและจัดการกับปญหาวิกฤตของชีวิตเหลานี้
ได  อาจจะสงผลตอภาวะสุขภาพรางกายและจิตใจ เปนปญหาลูกโซกระทบตอครอบครัว  บุตรหลานและ 
ผูท่ีเกี่ยวของขาดความสุขได   จะเห็นไดจากสถิติแนวโนมของบุคคล  ครอบครัวและสังคมท่ีอยูรวมกัน      
มีภาวะเครียดมักใชอารมณและวิธีรุนแรงในการจัดการแกปญหา จึงเปนสัญญาณทางพฤติกรรม ท่ีบงบอกถึง
บุคคลมีภาวะวิกฤตทางอารมณเพิ่มมากข้ึน จากปจจัยในระดับมหภาค คูสมรสมีการหยารางสูงข้ึนจาก  
4.65 คูตอ 1,000 ครัวเรือนในป 2539  เปน 5.93 คูตอ 1,000 ครัวเรือนในป 2544  มีจํานวนสตรีเปนหัวหนา
ครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน  (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2546)   
 ปจจุบันสตรีมีบทบาทในสังคมมาก มีหนาท่ีความรับผิดชอบตามบทบาทเดิมในการเล้ียงดูบุตร    
ดูแลทํางานบาน และแนวโนมจํานวนสตรีทํางานนอกบานจะรับบทบาทหนาท่ีการงานเทาเทียมผูชาย    
รวมถึงการเปนหัวหนางาน   จากสถิติสํารวจในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 พบวามีประชากรไทยวัย
ทํางานท่ีอายุ 15 ปข้ึนไป จํานวน 49.41 ลานคน  เปนชายหญิงใกลเคียงกัน  ท่ีทํางานนอกบานถึงรอยละ 71 
และอีกรอยละ 29   เปนผูทํางานในบาน กําลังเรียนหนังสือ และวางงาน โดยเฉพาะในกลุมสตรีวัยกลางคน 
ชวงอายุ 35-55 ป เปนกําลังสําคัญของสังคมที่ตองมีภาระหนักในการดูแลบุตรชวงวัยรุน หนาที่การงาน
เริ่มมีบทบาทเปนผูนํา ผูบริหาร และทํางานเพื่อสังคม ประกอบกับสรีระรางกาย ฮอรโมนเพศเริ่มรวงโรย   
จึงทําใหรับความกดดันท้ังภายในรางกายตนเองและภายนอกจึงเปนปจจัยเส่ียงท่ีกอใหเกิดความเครียดไดงาย 
 นอกจากน้ีตองเผชิญกับสภาพปญหาแวดลอมทางสังคม พบไดจากปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน
ทุกเดือนเกี่ยวกับคดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญ มักเกิดข้ึนกับสตรีท่ีทํางานนอกบานและเด็กเปนเหยื่อเสมอ  ทําให
ขาดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต นอกจากนี้สตรีทํางานนอกบานยังประสบกับปญหาที่ไมสามารถเปดเผย
ตอสังคมหรือท่ีเปนคดีความ ดังการศึกษาของ นายแพทยรณชัย คงสกนธ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล
รามาธิบดี (2547) พบวา กรณีศึกษาในรายงานทางการแพทยสตรีท่ีมารักษาดานจิตแพทย   มีสตรีทํางานรวม
ทุกระดับ 100 คน  มีถึงรอยละ 92 เคยถูกคุกคามทางเพศ เคยถูกลวนลามถูกละเมิดสิทธิ ในท่ีสาธารณะ 
แมกระท่ังบนรถโดยสารจากชายโรคจิต  จึงไมกลาเปดเผยเพราะกลัวเสียช่ือเสียงและ    ผลกระทบสงผลตอ
สภาพจิตใจและหนาท่ีการงานโดยตรง ประกอบกับคานิยมเดิมท่ีผูหญิงสวนใหญมัก นิ่งเฉยและยอมจํานน
ตอเหตุการณและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน กลัวสงผลเสียตอตนเอง บุตรและครอบครัว และถูกคาดหวังจากสังคม
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 ภาวะวิกฤต จึงเปนภาวะชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นเม่ือบุคคลรับรูวามีส่ิงคุกคามตอตัวเขา ตอภาพพจนหรือ 
เปาหมายในชีวิต จากเหตุการณ สภาพแวดลอมหรือเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน หรือเหตุการณเฉพาะในชีวิต  
ซ่ึงขึ้นอยูกับการรับรูของบุคคลนั้นวาเปนความรุนแรงคุกคามหรือเปนส่ิงท่ีทาทายท่ีตองตอสูเพื่อความ       
อยูรอด และความสูญเสียหรือความเปล่ียนแปลงเหลานี้อาจทําใหบุคคลนั้น เกิดการเปล่ียนแปลงโดยท่ีวิธีการ
แกปญหาในลักษณะเดิมๆ ไมเพียงพอท่ีจะลดความตึงเครียดนั้นได บุคคลจึงเกิดความเสียสมดุลไป 
(Disequilibrium) และ ณ จุดนี้เรียกวา วิกฤตทางอารมณ จากท่ีปกปดปญหาทําใหเก็บกดและลุกลามเปน
ความเช่ือท่ีผิดๆ อาจจะตัดสินใจที่ผิดพลาดถึงแกชีวิต ทรัพยสินของตนเอง  และสรางความรุนแรง ระบาย
อารมณตอบุตร   ครอบครัวและศักยภาพในการทํางานออนแอลงได    

คณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะศึกษาวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอภาวะวิกฤต 
และคนหาดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีสมรสไทยท่ีทํางานนอกบานตามการรับรูของตนเองน้ัน มี
องคประกอบใดบาง  เพื่อตรวจสอบใชเปนสัญญาณของการรับรูภาวะทางจิต  และสภาพแวดลอมท่ีจะเปน
อันตรายหรือบันทอนคุณภาพชีวิตของสตรีไทยวัยทํางาน เพื่อเปนแนวทางในการปองกันมิใหเกิดวิกฤตชีวิต
หรือถาเกิดข้ึนก็สามารถจัดการความกดดัน ความเครียดเหลานี้ไดอยางสมดุล พรอมท้ังสรางภูมิคุมกันใหกับ
สตรีสมรสทํางานนอกบานมีพลังใจท่ีจะเปนกําลังท่ีเขมแข็งใหกับคูสมรสและบุตร รวมท้ังสังคมไทยตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

1. ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสท่ีทํางานนอกบาน 
2. สรางและพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ ของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรส          

ท่ีทํางานนอกบานในกลุมภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
3. วิเคราะหดัชนีวัดภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสท่ีทํางานนอกบาน ตามการรับรูของตนเอง 
4. ศึกษาการมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมปจจัยดานบุคคล ดานสังคมเมือง กับตัวแปร 

ในกลุมปจจัยดานครอบครัวและดานการทํางาน จะสงผลตอภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสในกลุมรวม 
5. ศึกษาผลกระทบของวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสท่ีทํางานนอกบาน และคนหาแนวทางในการ 

ปองกันการเกิดภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสท่ีทํางานนอกบาน 
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 เปนการวจิัยสหสัมพันธ และ การวจิัยเชิงบรรยาย 
             ประชากร ไดแก  สตรีไทยแตงงานแลวท่ีมีอายุระหวาง 35-55 ป    และทํางานนอกบานในหนวยงาน
ราชการ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเลือกประชากรแบบเจาะจงดวย
เหตุผล หนวยงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเปนกลุมท่ีอยูในสภาพแวดลอมในสังคมเมืองท่ีมี
โอกาสกระทบหรือ ไดรับส่ิงกระตุนใหเกดิภาวะวิกฤตในชีวิตไดงายจากสภาพชีวิตความเปนอยู 

กลุมตัวอยาง  ไดแก  สตรีไทยท่ีแตงงานแลว อายุ 35-55 ป  มีบุตรอยางนอย 1 คน และทํางานนอก
บาน ใชการสุมตัวอยางอยางงายไดหนวยงานขนาดใหญภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวม 12  แหง  รวม
ท้ังส้ิน 1,375  คน ซ่ึงทํางานในหนวยงานภาครัฐ   367 คน รัฐวิสาหกจิ  534 คนและ เอกชน  474 คน  

ท้ังนี้กลุมตัวอยางประกอบดวย 2 กลุมใหญ คือ 
กลุมท่ีหนึ่ง ใชเปนกลุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ

ของภาวะวกิฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางานนอกบานตามสมมุติฐาน กับขอมูลความคิดเหน็
ท่ีเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามซ่ึงเปนขอมูลเชิงปริมาณ โดยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมลิสเรล  

กลุมท่ีสอง เปนสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีประสบความสําเร็จท้ังครอบครัวและงาน  และเคย
ผานประสบการณวิกฤตชีวิตมา รวมจํานวน 8 คน เปนกลุมตัวอยางสําหรับการสนทนากลุมเพื่อคนหา   
แนวทางการเผชิญและแกปญหาวิกฤต พรอมเปนขอมูลประกอบการจัดทําคูมือแนวทางการเผชิญปญหาภาวะ
วิกฤตตอไป 

 

นิยามปฏิบัติการ 
 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยประกอบดวย ตัวแปรแฝงภายในซ่ึงเปนตัวแปรตาม  2 กลุม 
 1. การรับรูภาวะวิกฤตชีวิตของบุคคล หมายถึง สตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางานนอกบาน รับรู

ตอสถานการณตางๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตวาเปนส่ิงท่ีอันตราย คุกคามตอตนเอง อาจทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณหรือตอภาพพจนหรือเปาหมายในชีวิต ทําใหบุคคลนั้นเกดิการเปล่ียนแปลงในชีวิตและเม่ือใชวิธีการ
แกปญหาในลักษณะเดมิๆ ไมไดผลเพียงพอ จึงทําใหเกิดภาวะเครียดและใชการเผชิญปญหาแบบมุงปรับ
อารมณท่ีไมเหมาะสมและไมสามารถปรับตัวไดดี ทําใหชีวิตของบุคคลนั้นเสียสมดลุไมสามารถดํารงชีวิต
ท่ีเปนปกติสุขได วดัจากองคประกอบ 3 ดาน ท่ีแสดงออกทางความรูสึก อาการและพฤติกรรม 

1.1 ความเครียด หมายถึง ความรูสึกท่ีสตรี รับรูถึงความอึดอัด ความคับของใจ ไมไดดังใจ     
ไมสามารถตกลงใจหรือตัดสินเหตุการณในขณะนั้นได จึงแสดงออกทางดานรางกายหรือทางอารมณท่ีไมสมดุล  

1.2 การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ หมายถึง ความสามารถของสตรีไทยสมรส ในการเผชิญ
กับปญหาโดยมุงแกไขอารมณท่ีเปนทุกขโดยไมเปล่ียนแปลงสถานการณจริง ปรับกระบวนการคิดและใช
กลไกทางจิต แสดงออกดวยการควบคุมอารมณ ทําจิตใหสงบและระบายอารมทางการพูดและการกระทํา 

ขอบเขตการ



    วารสารพฤติกรรมศาสตร       ปที่ 12  ฉบับท่ี 1 กันยายน 254954 
  
 

1.3 การปรับตัว หมายถึง การท่ีสตรีไทยสมรส สามารถปรับเปล่ียนนิสัย วิธีการดํารงชีวิต
ของตนเองได  เพื่อใหชีวติอยูไดอยางมีความสุขในระดับท่ีตองการ หรือถาการปรับตัวนั้นไมเหมาะสม   
จะแสดงออกในลักษณะของการทําลายตอตานกฏระเบียบหรือมีลักษณะของผูท่ีมีปญหาสุขภาพจติเสียไป 

 2. ผลกระทบจากภาวะวิกฤต หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีตอครอบครัวและการทํางานของสตรีไทยสมรส  
ท่ีเปนผลกระทบมาจากท่ีสตรีไทยสมรส เกิดความเครียดและไมสามารถเผชิญและไมสามารถปรับตัวให
รางกาย จิตใจและสังคมเกิดความสมดุลไดดังเดิมจึงสงผลสูญเสียคุณคาในตนเองและ มีพฤติกรรม  การ
แสดงออกในการทํางานและกับครอบครัวเปล่ียนไปท้ังท่ีเปนทางดานบวกและดานลบ โดยวัดจาก
องคประกอบ 3 ดาน คือ 

2.1 การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง หมายถึง สตรีไทยสมรส รับรูวาปญหาท่ีผานมานั้น
ไมสามารถเผชิญปญหาและปรับตัวใหผานภาวะวิกฤตไปไดอยางเหมาะสม จึงเกดิความไมพึงพอใจในตนเอง 
มีความรูสึกที่ไมดีกับตนเอง และหมดกําลังในการเผชิญกับภารกจิตาง ๆ ท่ีทําอยู  

2.2 ความรุนแรงตอตนเองและผูอ่ืน หมายถึง การท่ีสตรีไทยสมรส กระทําหรือมีแนวโนม
กระทําการกาวราวท่ีเปนอันตรายตอตนเองและผูอ่ืนดวยทางกายและทางวาจา  

2.3 ผลกระทบตอการทํางาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานของสตรีไทยสมรสลดลง  
กอใหเกิดการถดถอยในการทํางานและประสิทธิผลในการทํางานจึงลดตํ่าลง  

 และประกอบดวยตัวแปรแฝงภายนอกซ่ึงเปนตัวแปรตน 4 กลุมตัวแปร ดังนี ้
 1. ปจจัยดานบุคคล หมายถึง คุณลักษณะทางจิตเดิม ของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางาน

นอกบานท่ีมีผลใหเกิดการรับรูตอสถานการณตางๆท่ีเกดิข้ึนในชีวิตท่ีผานมาวามีอันตรายคุกคามตอตัวเขา
โดยแตละคนรับรูความรุนแรงแตกตางกนั ซ่ึงวัดจากองคประกอบ 2 ดาน คือ 

1.1 บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว หมายถึง สตรีไทยสมรส ท่ีมีลักษณะทางอารมณท่ีออนไหว   
คิดมาก จิตใจหดหู หงุดหงิดงาย เจาอารมณ ชอบตามใจตนเอง ตื่นเตนงาย อารมณเปล่ียนแปลงงาย       
มองโลกแงราย  ขาดสมาธิ ชอบหวาดระแวง ไวตอความรูสึกตาง ๆ ไดงาย ซ่ึงมีผลตอความสามารถในการ
เผชิญและปรับตัวใหสภาพรางกาย จิตใจ อารมณอยูในสภาวะสมดุล  

1.2 ประสบการณสูญเสียในชีวิต หมายถึง สตรีไทยสมรสรับรูตอเหตุการณรายท่ีเกิดข้ึนจริงวา
เปนภัยคุกคามตอตัวเขา และเม่ือระลึกถึงเร่ืองราวอดีตนั้นจะมีผลใหยังคงรูสึกหวาดกลัวและวิตกกังวลอยู  

 2. ปจจยัดานครอบครัว หมายถึง สตรีไทยสมรสรับรูถึงการกระทําใดของสมาชิกในครอบครัว     
ท่ีมีผลกระทบตออารมณความรูสึก ความรักความผูกพัน ความอบอุน ท่ีตนเองไดรับและรวมถึงหนาท่ี      
ท่ีตนเองตองปฏิบัติ เพื่อกอใหเกดิประโยชนสูงสุดแกสมาชิกครอบครัว ซ่ึงวัดไดจากองคประกอบ 4 ดาน คือ 
 2.1 ภาระตอครอบครัว  หมายถึง การท่ีสตรีไทยสมรส รับรูวาตองรับผิดชอบตอบุคคล        
ในครอบครัว รวมถึงรับผิดชอบตอภาระในงานบานดวย 
 2.2 สัมพันธภาพกับคูสมรส หมายถึง ความรูสึกของสตรีไทยสมรสท่ีมีตอคูสมรส วาเปน
ความผูกพันสนิทสนม มีความรักตอกัน รูสึกอบอุนเม่ืออยูใกลชิด ความหวงใย เอาใจใสซ่ึงกันและกัน 
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                   2.3 การสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว หมายถึง การรับรูของสตรีไทยสมรส เกี่ยวกับการ
ไดรับการสนบัสนุนชวยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวซ่ึงรวมถึงญาติพี่นองท้ังในดานจิตใจอารมณ ขอมูล
ขาวสารและดานวัตถุ  เชน การใหกําลังใจ ทุนทรัพย และใหขอมูล ชวยแกปญหาและการตัดสินใจตางๆ   

2.4 ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว หมายถึง การกระทําของสตรีไทยสมรส เกี่ยวกบัการ
ใชชีวติรวมกนักับคูสมรสโดยยึดหลักคุณความดีทางศาสนาในการครองเรือน  รวมท้ัง การไปเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนารวมกันในครอบครัว   

 3. ปจจัยดานการทํางาน หมายถึง การท่ีสตรีไทยรับรูตอสถานการณการเปล่ียนแปลงในการทํางาน 
และส่ิงแวดลอมในการทํางานท่ีมีอยูเดิมวาเปนส่ิงท่ีคุกคามตอ รางกาย จิตใจ และอารมณของเขา รูสึกเกิด
ความกดดัน ทําใหไมมีความสุขในการทํางาน หรือเปนสถานการณและส่ิงแวดลอมในการทํางาน       ท่ี
สนับสนุนเอ้ือใหสตรีทํางานไดอยางเปนปกติสุข ซ่ึงวัดจากองคประกอบ 4 ดาน คือ 

3.1 ภาระงาน หมายถึง การรับรูของสตรีไทยสมรสเกี่ยวกับงานท่ีทํานั้นตองใชความรวดเร็ว 
ใชความพยายามสูง ยากลําบากเกินไป หรือตองรับผิดชอบสูงและมีปริมาณงานมากเกินศักยภาพท่ีมีอยู  

3.2 ความกาวหนาในงาน หมายถึง การรับรูของสตรีไทยสมรส เกีย่วกบัความรูสึกวามีความหวัง   
มีเสนทางความกาวหนาท่ีชัดเจนมีโอกาสไดเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนง เล่ือนเงินเดือน เพิ่มพูนคุณวฒุิ ไดรับ
การพัฒนาความรูความสามารถและไดรับผลตอบแทนสวสัดิการจนรูสึกวามีความมั่นคงในการทํางาน  

3.3 ความคลุมเครือในงาน ไดแก สภาวะท่ีสตรีไทยสมรส รูสึกวาตนเองขาดความเขาใจ    ท่ี
ชัดเจนในระบบการทํางาน มีคานิยมในการทํางานท่ีไมตรงกับคานิยมรวมของหนวยงาน  จึงทําใหรูสึกอึด
อัด ไมมีความสุขในการทํางาน การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานไมชัดเจนโดยวดัไดจากความชัดเจนของ
นโยบาย โครงสรางการบังคับบัญชา เปาหมายวิสัยทัศนท่ีไมชัดเจนหรือเกินความสามารถของคน    ใน
องคกร ความรับผิดชอบของงานไมชัดเจน ขาดความยุติธรรมในการปฏิบัติงาและความขัดแยงในงาน    

3.4   การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา หมายถึงการท่ีสตรีไทยสมรส รับรูถึง
ความชวยเหลือในการปฏิบัติงานดานตางๆ เชน ดานจิตใจอารมณและสังคม ดานวัตถุและดานขอมูล
ขาวสาร จากหัวหนางานและเพ่ือนรวมงาน เปนตน 
  4. ปจจัยดานสังคมเมือง หมายถึง สตรีไทยสมรส รับรูถึงสถานการณตางๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมเมือง
วาเปนภัยคุกคามตอตัวเขา จนเปนเหตุกอใหเกิดความเครียดท่ีไมสามารถเผชิญและปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมหรือสถานการณดังกลาวไดอยางปกติสุข ซ่ึงสามารถวัดไดจากองคประกอบ 2 ดานคือ 
  4.1 สภาพแวดลอมในชุมชนที่อยูอาศัย   หมายถึง สตรีไทยสมรสรับรูเขตชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู 
มีปญหาขาดท่ีพักผอนหยอนใจ มีมลภาวะท่ีมีผลตอสุขภาพรางกายและจิตใจของบุคคล ไมมีความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเอง รวมถึงปญหาการคมนาคม ส่ิงแวดลอมแออัด และมลภาวะท่ีมีผล
ตอสุขภาพรางกายและจิตใจของบุคคล  
      4.2   สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน หมายถึง การท่ีสตรีไทยสมรสรับรูถึงสภาพการดําเนินชีวติ
ความเปนอยู และความสัมพนัธของเพื่อนบานในสังคมเมืองท่ีขาดความเอ้ืออาทรตอกนั ขัดแยงกนัไดงายหรือ
ขาดจริยธรรมในสังคม เปนเหตุใหบุคคลรับรูวาเปนภัยคุกคามตอชีวิตท่ีเปนอยู ทําใหขาดความสงบสุข  
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แนวคิดทฤษฎีทีใชเปนกรอบในการศึกษา  สามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  แสดงท่ีมาของกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วของในการวิจัยและข้ันตอนการวจิัย 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับดานจิต 
วิทยาสังคมวทิยา และการทํางาน ประกอบดวย  
- ทฤษฎีภาวะวิกฤต (Crisis Theory) (Aguilera   

D.C.&Messick J.M.1982) 
- จิตวิทยากลุม Cognitive (Allport.1937)  
- บุคลิกภาพหว่ันไหว-มั่นคงในอารมณ 

(Eysenck.1970) 
- จิตวิทยาการปรับตัว(วราภรณ  ตระกูลสฤษด์ิ. 2545) 
- ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม ของอิริคสัน 
- ทฤษฎีความเครียด และเผชิญปญหา 

(Lazarus&Folkman.1984) 
- แนวคิด บทบาทหนาที่และความสัมพันธใน
ครอบครัว (Caldwell&Strickland,ed.1988 ; 

   ดวงเดือน พันธุมนาวินและคณะ.2536 ) 
- คานิยมการใชชีวิตในครอบครัว (งามตา วนินทา
นนท.2545) 

- ความเครียดจากการทํางาน ( Brown & Moberg, 
1980;Luthans.1992;Clements&Zarkowska.1994) 

- แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมเมือง 
- แนวคิดความรุนแรงและพฤติกรรมกาวราว 
 

กรอบการสัมภาษณ   ผูรูและผูเช่ียวชาญไทย  ทาง 
จิตวิทยา เพ่ือพัฒนาความหมาย และองคประกอบ
ของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน 
ที่ทํางานนอกบานใหสมบูรณขึ้น 

กําหนดเปนปจจัยเชิงสาเหตุและองคประกอบ 
ของภาวะวิกฤตชีวิต 4 ดาน คือ 
ปจจัยดานบุคคล 
- ปจจัยชีวสังคม 
- บุคลิกภาพหวั่นไหว-มั่นคงในอารมณ 
-      ประสบการณสูญเสียในชีวิต 
ปจจัยดานครอบครัว 
- ภาระตอครอบครัว 
- สัมพันธภาพกับคูสมรส 
- การสนับสนุนจากครอบครัว 
- ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว 
ปจจัยดานการทํางาน 
- ภาระงาน 
- ความกาวหนาในงาน 
-      ความคลุมเครือในงาน 
- การสนับสนุนจากจากเพื่อนรวมงาน  

และผูบังคับบัญชา 
ปจจัยดานสังคมเมือง 
-      สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน 
-      สภาพแวดลอมในชุมชนท่ีอาศัย 

ภาวะวิกฤตชีวิตของตนเองตามการรับรู 
- ความเครียด  
-     การเผชิญปญหามุงอารมณ 
- การปรับตัว 

สนทนากลุม  สตรีไทยสมรสวัยกลางคนในหนวยงาน
ที่ประสบความสําเร็จทั้งครอบครัวและงานและเคยผาน
ประสบการณภาวะวิกฤตชีวิตมา  เพ่ือคนหาแนว
ทางการเผชิญและแกปญหาภาวะวิกฤตชีวิต 

ผลกระทบ จากการเกิดภาวะวิกฤตชีวิตของบุคคล 
-     การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง 
-     ดานผลกระทบตอการทํางาน 
-     ดานความรุนแรงตอตนเองและครอบครัว 
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 ปจจัยดาน 

       บุคคล 
  
           

             ปจจัยดาน 
            ครอบครัว 

 
 
 
      
 
                  ปจจัยดาน 

          การทํางาน 
 

     ภาวะวิกฤตชวีิตของ 
                                                    สตรีไทยสมรสวัยกลางคน    

             
 
 
 

ปจจัยดาน
สังคมเมือง 

              
 
     

              
        

 
 

ภาพประกอบ 2   แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสท่ีทํางานนอกบาน   
ตามสมมุติฐาน 

ความเครียด 

การสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชา 

ความคลุมเครือในงาน 

ประสบการณ 
สูญเสียในชีวิต 

ภาระตอครอบครัว 

การสนับสนุนจากครอบครัว 

สัมพันธภาพ
กับเพ่ือนบาน 

สภาพแวดลอมใน 
ชุมชนที่อาศัย 

ผลกระทบจาก 
ภาวะวิกฤต 

ความรุนแรงตอ 
ตนเอง ครอบครัว ในคุณคาของตนเอง 

การสูญเสียความรูสึก 

ผลกระทบตอการทํางาน 

การปรับตัว 

การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ 

บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว 

สัมพันธภาพกับคูสมรส 

ความกาวหนาในงาน 

ภาระงาน 

ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว 
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สมมติฐานการวิจัย   
 

1. ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน ปจจยัดานสังคมเมือง มีอิทธิพล
รวมตอภาวะวกิฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวยักลางคนท่ีทํางานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและกลุมรวม 

2. รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนตามสมมติฐาน    
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษท่ีไดจากกลุม 1 คือสตรีทํางานภาครัฐ  กลุม 2 คือสตรีทํางาน        
รัฐวิสาหกิจ กลุม 3 คือสตรีทํางานเอกชน และกลุมรวม 

3. ความเครียด การเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณ และการปรับตัว เปนดัชนีวดัภาวะวกิฤตชีวิต
ของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางานนอกบานได 

4. สตรีไทยสมรสท่ีมีรายไดรวมท้ังครอบครัวนอย มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมีภาระตอ
ครอบครัวมากจะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสท่ีมีรายไดรวมท้ังครอบครัวมาก มีบุคลิกภาพ
แบบหวั่นไหวนอยและมีภาระตอครอบครัวนอย 

5. สตรีไทยสมรสที่มีสมาชิกในครอบครัวนอย  มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมีการสนันสนุ
นจากครอบครัวนอยจะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีสมาชิกในครอบครัวมากมี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและมีการสนันสนุนจากครอบครัวมาก 

6. สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มีการสนับสนุนจากครอบครัวนอยและมีการ 
สนันสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชานอยจะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย มีการสนับสนุนจากครอบครัวมากและมีการสนันสนุนจากเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชามาก 

7. สตรีไทยสมรสท่ีมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก  มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวนอย
และมีความคลุมเครือในงานมากจะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวนอย มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมากและมีความคลุมเครือในงานนอย 

8. สตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามีนอย มีสัมพันธภาพกับคูสมรสนอย และมี
สัมพันธภาพกับเพื่อนบานนอย จะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสท่ีมีระยะเวลาที่อาศัยอยู
กับสามีมาก มีสัมพันธภาพกับคูสมรสมาก และมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานมาก 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกีย่วของกับ crisis Theory ปจจยัดานจิตลักษณะ สภาพแวดลอม 
องคกรการทํางาน สภาพปญหาทางสังคม และสถานการณครอบครัวในปจจุบัน 

2. สัมภาษณผูรู ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิท่ีทํางานเกี่ยวของเพ่ือสตรีเพื่อหาพัฒนาความหมายและองคประกอบ
ของวิกฤตชีวิตของสตรีสมรสที่ทํางานนอกบานและระบุเคร่ืองช้ีวัดวิกฤตชีวิตตามรูปแบบสมมติฐานข้ึน 
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3. สรางเคร่ืองมือวัดวิกฤตชีวติของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน จากแนวคิดทฤษฎี พรอมตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือ ดานเนื้อหา ภาษาท่ีใชโดยคณะผูวิจัยและผูเช่ียวชาญ  ทดลองใชกับกลุมสตรีไทยท่ีสมรส
แลวในหนวยงานภาคราชการ เคร่ืองมือทีใ่ชเปนแบบสอบถามประมาณคามี 6 ระดับ รวม 257 ขอ พรอม
วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิความเท่ียงของครอนบาค มีคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามอยูระหวาง 0.7646-0.9531  

4.   เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง และบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
5. วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ กับวกิฤตชีวิต 
6. นําผลการวิเคราะหขอมูลและรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ ของภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรส

ท่ีทํางานนอกบาน เปนกรอบการสนทนากลุมสตรีวัยกลางคนทํางานท่ีเคยมีประสบการณผานภาวะวิกฤต
แลวประสบความสําเร็จท้ังงานและครอบครัว เพื่อคนหาแนวทางการเผชิญปญหาและแนวทางแกปญหา 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ขอมูลคุณภาพ ใชการวเิคราะหเนื้อหา (Content analysis) และขอมูลพื้นฐานวิเคราะหดวย
โปรแกรม SPSS for window คือ รอยละคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เมตริกสหสัมพันธ สวนการ
วิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุ วิเคราะหเสนทางอิทธิพล วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั ดวยโปรแกรม 
LISREL vesion  8.72  และวิเคราะหการมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมปจจัยท่ีสงผลตอภาวะวิกฤต
ชีวิตของสตรีในกลุมรวม ดวยการวเิคราะหความแปรปรวนสามทาง (Three way – ANOVA)  

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย      ประกอบดวย 
 

1. แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานจิตวิทยาเกี่ยวกับ  ความหมาย   ปจจัยและองคประกอบของภาวะ
วิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคน ที่ทํางานนอกบาน เพื่อใชประกอบการกําหนดกรอบแนวคิดและ
รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตตามสมมุติฐาน 

2.  แบบสอบถามประมาณคา 6 ระดับรวม 244 ขอ เกี่ยวกับการรับรูและพฤติกรรมดานตาง ๆ ดังนี้  
         2.1  ดานขอมูลท่ัวไป บุคลิกภาพ และประสบการณสูญเสียในชีวติ มี 33   ขอเปนขอมูลท่ัวไป 
10 ขอ  แบบสอบถามบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 11 ขอ   มีคาความเช่ือม่ัน  0.8529  และประสบการณ 
การสูญเสียในชีวิตมี 12 ขอ  มีคาความเช่ือม่ัน 0.8501  
  2.2   ดานการรับรูและพฤติกรรมในครอบครัว  มี 52    ขอ  วัดจาก  ภาระตอครอบครัว 9 ขอ  
คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.8376  สัมพนัธภาพกับคูสมรสม ี 15 ขอ คาความเช่ือม่ันเทากบั  0.9441 การสนับสนนุ
จากคูสมรส 15 ขอ คาความเช่ือม่ัน 0.9531 และ ความผูกพันทางศาสนา 13 ขอ  มีคาความเช่ือม่ัน0.9034 
  2.3  ดานการรับรูและพฤติกรรมในการทํางาน มี 49 ขอ วัดจากภาระงาน 14  ขอ  คาความเช่ือม่ัน
0.8362 ความกาวหนาในงาน11 ขอ  คาความเช่ือม่ัน 0.8727 ความคลุมเครือในงาน 11 ขอ คาความเช่ือม่ัน  
0.8897 และ การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน13 ขอ คาความเช่ือม่ัน 0.9017 
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    2.4  ดานการรับรูตอชีวิตในสังคมเมืองมี 19 ขอ วัดจาก สภาพแวดลอมในชุมชนท่ีอาศัย 10 ขอ 
คาความเช่ือม่ัน 0.8971 และสัมพันธภาพกับเพื่อนบาน 9 ขอ คาความเช่ือม่ัน 0.9085 
 2.5   ดานการรับรูถึงภาวะวิกฤตชีวิตของตนเอง มี 42 ขอ วัดจาก ความเครียด 17 ขอ คาความ
เช่ือม่ัน 0.9296 การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ 10 ขอ คาความเช่ือม่ัน 0.7646 และการปรับตัว 15 ขอคา
ความเช่ือม่ัน0.8710 
 2.6   ดานการรับรูถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤตชีวิต มี 49  ขอ  วัดจากการสูญเสียความรูสึกใน
คุณคาของตนเอง 17 ขอ คาความเช่ือม่ัน 0.9309 ผลกระทบตอการทํางาน 12 ขอ คาความเช่ือม่ัน 0.8497    
และความรุนแรงตอตนเองและครอบครัว 20 ขอคาความเช่ือม่ัน 0.9111 
 

สรุปผลการวิจัย        พบวา    
 

 1.   ปจจัยท้ัง 4 ดานคือ ดานบุคคล ดานครอบครัว ดานการทํางาน  และดานสังคมเมือง พบวา มี
อิทธิพลทางตรงและทางออมตอตัวแปรตาม 2 ตัวคือ ภาวะวกิฤตชีวิตตามการรับรูของสตรีไทยสมรสวัย
กลางคน และผลกระทบจากภาวะวกิฤต  ซ่ึงสอดคลองตามสมมติฐานขอ 1 

2.   ผลการวิเคราะหความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิต  พบวา 
รูปแบบตามสมมติฐาน มีความสอดคลองกับขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุม และกลุมรวม  
โดยรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุนี้สามารถทํานายคาความแปรปรวนของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทย
สมรสวยักลางคนท่ีทํางานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและกลุมรวม ไดรอยละ 95, 84, 80 และ 100 ตามลําดับ 
และสามารถทํานายคาความแปรปรวนของผลกระทบตอภาวะวกิฤตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและกลุมรวม ไดรอยละ 46, 92, 62 และ 70  ซ่ึงสอดคลองตามสมมติฐานขอ 2 

3. รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของกลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางานภาครัฐ มีความสอดคลอง
กับรูปแบบสมมุติฐานอยูในเกณฑปานกลาง พิจารณาจากดัชนีวดัความพอดีคือไค-สแคร = 954.91, p-value = 
0.00 , df = 103 , GFI = 0.78, AGFI = 0.63, CFI = 0.88, RMR = 0.098  และ RMSEA =0.150 ซ่ึงสอดคลองตาม  
สมมติฐานขอ 2 

4. รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของกลุมสตรีไทยสมรสวยักลางคนท่ีทํางานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
มีความสอดคลองกับรูปแบบสมมุติฐานอยูในเกณฑปานกลางโดยพิจารณาจากดัชนีวัดความพอดี คือ ไค-สแคร = 
1029.92, p-value = 0.00, df = 106, GFI = 0.82, AGFI =0.71, CFI = 0.91, RMR = 0.13 และ RMSEA =0.12 
ซ่ึงสอดคลองตามสมมติฐานขอ 2 

5. รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของกลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางานในหนวยงานเอกชน    
มีความสอดคลองกับรูปแบบสมมุติฐานอยูในเกณฑปานกลาง โดยพิจารณาจากดัชนีวัดความพอดี คือ       
ไค-สแคร = 1165.92, p-value = 0.00, df = 103, GFI = 0.79, AGFI = 0.64, CFI= 0.87, RMR = 0.19  และ 
RMSEA =0.14 ซ่ึงสอดคลองตามสมมติฐานขอ 2 
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6. รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของกลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางานในกลุมรวม มีความ
สอดคลองกับรูปแบบสมมุติฐานอยูในเกณฑปานกลาง โดยพิจารณาจากดัชนวีัดความพอดี คือ ไค-สแคร      
= 1126.01, p-value = 0.00, df = 48, GFI = 0.92, AGFI = 0.70, CFI= 0.96, RMR = 0.15  และ RMSEA =0.12 
ซ่ึงสอดคลองตามสมมติฐานขอ 2 

7. ความเครียด การเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณ และการปรับตัว ใชเปนดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิต
ของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางานนอกบาน ดวยรอยละในการทํานายอยูในระดับสูงเทากับ 13, 95 และ 
99 ตามลําดับ สวนองคประกอบดาน การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง  ผลกระทบตอการทํางาน 
และความรุนแรงตอตนเองและครอบครัว เปนดัชนีวัดผลกระทบจากภาวะวิกฤตไดดวยรอยละในการ
ทํานาย  อยูในระดับสูงเทากับ  79, 75 และ 81 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองตามสมมติฐานขอ 3 

8. สตรีไทยสมรสท่ีมีรายไดรวมท้ังครอบครัวนอย มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมีภาระตอ
ครอบครัวมากจะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสท่ีมีรายไดรวมท้ังครอบครัวมาก มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและมีภาระตอครอบครัวนอยซ่ึงสอดคลองตามสมมติฐานขอ 4 

9.  สตรีไทยสมรสท่ีมีสมาชิกในครอบครัวนอย มีบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวมากและมีการสนันสนุ
นจากครอบครัวนอยจะสงผลใหมีภาวะวกิฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีสมาชิกในครอบครัวมาก มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและมีการสนันสนุนจากครอบครัวมาก ซ่ึงสอดคลองตามสมมติฐานขอ 5 

10. สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มีการสนับสนุนจากครอบครัวนอยและมีการ 
สนันสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชานอยจะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย มีการสนับสนุนจากครอบครัวมากและมีการสนันสนุนจากเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชามาก ซ่ึงสอดคลองตามสมมติฐานขอ 6 

11. สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวมาก  มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวนอยและมี
ความคลุมเครือในงานมากจะสงผลใหมีภาวะวกิฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสท่ีมีบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวนอย 
มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมากและมีความคลุมเครือในงานนอย ซ่ึงสอดคลองตามสมมติฐานขอ 7 

12. สตรีไทยสมรสท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูกับสามีนอย มีสัมพันธภาพกับคูสมรสนอย และมี
สัมพันธภาพกบัเพื่อนบานนอยจะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูกับ
สามีมาก     มีสัมพันธภาพกับคูสมรสมาก และมีสัมพันธภาพกับเพ่ือนบานมากซ่ึงไมสอดคลองตาม
สมมติฐานขอ 8 เนื่องจาก ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูกับสามี และสัมพนัธภาพกับคูสมรส  พบวา ไมมีปฏิสัมพันธ
รวมกนั ท่ีสงผลตอภาวะวิกฤตชีวิต แสดงวาสตรีท่ีอาศัยอยูกับสามีนาน ไมจําเปนตองมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
คูสมรส 

13. ผลการศึกษาเสนทางและขนาดอิทธิพลทางตรงและทางออมระหวางตัวแปรแฝง ปจจัยดาน
บุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน ปจจัยดานสังคมเมือง กับภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทย และ 
ผลกระทบจากภาวะวิกฤต ดังแสดงใน รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของกลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคน    
ท่ีทํางานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และกลุมรวม ดังแสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุและ 
ทิศทาง น้ําหนักคาอิทธิพล ตามภาพประกอบ 3  ภาพประกอบ 4  ภาพประกอบ 5 และภาพประกอบ 6 
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ปจจัยดาน
สังคมเมือง 

 ปจจัยดาน 
       บุคคล 

  
           

            ปจจัยดาน 
            ครอบครัว 

 
 
 
      
 
                  ปจจัยดาน 

          การทํางาน 
 

                   ภาวะวิกฤตชีวิตตาม 
   การรับรูของตนเอง 

             
 
 
 
              
 
     

              
        

- 0.25 

0.93 

0.99 

0.77 

0.60 

0.91 

0.90 

0.33 
0.80 

0.02 

0.75 

0.80 

0.59 

0.70 

0.06 

0.81 

0.58 

0.39 

0.13 

0.76 

0.49 

0.76 

ความเครียด  

การสนับสนุนจากเพื่อน 

รวมงานและผูบังคับบัญชา 

ความคลุมเครือในงาน 

ประสบการณ 
สูญเสียในชีวิต 

ภาระตอครอบครัว 

การสนับสนุนจากครอบครัว 

สัมพันธภาพ
กับเพ่ือนบาน 

สภาพแวดลอมใน 
ชุมชนที่อาศัย 

การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ 

บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว 

ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว 

ความกาวหนาในงาน 

ภาระงาน 

ผลกระทบจาก 
ภาวะวิกฤต 

ความรุนแรงตอ 
ตนเอง ครอบครัว 

การสูญเสียความรูสึก 
ในคุณคาของตนเอง 

การปรับตัว 

สัมพันธภาพกับคูสมรส 

0.68 

ตอการทํางาน ผลกระทบ 
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ภาพประกอบ 3  แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสท่ีทํางานใน 

    หนวยงานภาครัฐ  

 

 

ปจจัยดาน
สังคมเมือง 

 ปจจัยดาน 
       บุคคล 

  
           

            ปจจัยดาน 
             ครอบครัว 

 
 
 
      
 
                  ปจจัยดาน 

          การทํางาน 
 

                     ภาวะวิกฤตชีวิตตาม 
   การรับรูของตนเอง 

             
 
 
 
              
 
     

              
        

0.37 

- 0.12 

0.91 

0.27 

0.56 

0.89 

0.76 

0.86 

0.38 
0.71 

0.82 

0.92 

0.12 

0.90 

0.33 

0.83 

0.44 

0.87 

0.79 

0.51 

0.14 

0.68 

0.67 

ความเครียด  

การสนับสนุนจากเพื่อน 

รวมงานและผูบังคับบัญชา 

ความคลุมเครือในงาน 

ประสบการณ 
สูญเสียในชีวิต 

ภาระตอครอบครัว 

การสนับสนุนจากครอบครัว 

สัมพันธภาพ
กับเพ่ือนบาน 

สภาพแวดลอมใน 
ชุมชนที่อาศัย 

การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ 

บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว 

ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว 

ความกาวหนาในงาน 

ภาระงาน 

ผลกระทบจาก 
ภาวะวิกฤต 

ความรุนแรงตอ 
ตนเอง ครอบครัว 

การสูญเสียความรูสึก 
ในคุณคาของตนเอง 

การปรับตัว 

สัมพันธภาพกับคูสมรส 

0.97 
0.54 

ตอการทํางาน ผลกระทบ 
 

ภาพประกอบ 4  แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสท่ีทํางานใน 
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  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ     
 

 

 
 ปจจัยดาน 

       บุคคล 
  
           

            ปจจัยดาน 
             ครอบครัว 

ปจจัยดาน
สังคมเมือง 

 
 
 
      
 
                  ปจจัยดาน 

          การทํางาน 
 

                     ภาวะวิกฤตชีวิตตาม 
   การรับรูของตนเอง 

             
 
 
 
              
 
     

              
        

0.82 

- 0.99 

0.34 

0.30 

0.32 

0.62 

0.91 

0.56 

0.37 
0.79 

0.75 

0.78 

0.01 

0.29 

0.86 

0.49 

0.87 

0.75 

0.82 

0.70 

0.06 

0.84 

0.90 

ความเครียด  

การสนับสนุนจากเพื่อน 

รวมงานและผูบังคับบัญชา 

ความคลุมเครือในงาน 

ประสบการณ 
สูญเสียในชีวิต 

ภาระตอครอบครัว 

การสนับสนุนจากครอบครัว 

สัมพันธภาพ
กับเพ่ือนบาน 

สภาพแวดลอมใน 
ชุมชนที่อาศัย 

การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ 

บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว 

ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว 

ความกาวหนาในงาน 

ภาระงาน 

ผลกระทบจาก 
ภาวะวิกฤต 

ความรุนแรงตอ 
ตนเอง ครอบครัว 

การสูญเสียความรูสึก 
ในคุณคาของตนเอง 

การปรับตัว 

สัมพันธภาพกับคูสมรส 

0.67 
0.44 

ตอการทํางาน ผลกระทบ 
 

ภาพประกอบ 5  แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสท่ีทํางานใน 
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    หนวยงานเอกชน 
 

 

 
 ปจจัยดาน 

       บุคคล 
  
           

            ปจจัยดาน 
             ครอบครัว 

ปจจัยดาน
สังคมเมือง 

0.36 

 
 
 
      
 
                  ปจจัยดาน 

          การทํางาน 
 

                      ภาวะวิกฤตชีวิตตาม 
    การรับรูของตนเอง 

             
 
 
 
              
 
     

              
        

-0.98 

0.25 

0.72 

  0.30 

0.66 

0.25 
0.85 

0.05 

0.91 

1.00 

0.14 

0.98 

0.76 

0.62 

0.20 

0.81 

0.90 

ความเครียด  

การสนับสนุนจากเพื่อน 

รวมงานและผูบังคับบัญชา 

ความคลุมเครือในงาน 

ประสบการณ 

ในคุณคาของตนเอง 

สูญเสียในชีวิต 
ภาระตอครอบครัว 

การสนับสนุนจากครอบครัว 

ความรุนแรงตอ 
สภาพแวดลอมใน 
ชุมชนที่อาศัย 

การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ 

การปรับตัว 

-0.16 
ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว 

ความกาวหนาในงาน 

0.83 

ภาระงาน 

ผลกระทบจาก 
ภาวะวิกฤต 

ตนเอง ครอบครัว 
การสูญเสียความรูสึก 
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ภาพประกอบ 6  แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสในกลุมรวม 
   

อภิปรายผล 
 

1. จากลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุระหวางปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดาน
การทํางาน ปจจัยดานสังคมเมือง พบวามีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอภาวะวกิฤตชีวิตสตรีไทยสมรส
วัยกลางคนที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน แตเม่ือพิจารณา รูปแบบความสัมพันธ
เชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของกลุมสตรีทํางานในภาครัฐนั้น พบวา มีปจจัยดานสังคมเมืองและดาน
การทํางานเทานั้นท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอภาวะวิกฤตชีวิต ดวยน้ําหนกัอิทธิพลท่ีมาก เทากับ -0.25 และ 0.77 
ตามลําดับ นั่นคือ การรับรูภาวะวกิฤตชีวติของสตรีทํางานภาครัฐจะเกิดข้ึนมากเน่ืองมาจากสาเหตุโดยตรง
คือ การท่ีมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานนอย และอยูในชุมชนท่ีอาศัยท่ีไมนาอยู ประกอบกับการทํางานท่ีมี
ภาระงานมาก มีความกาวหนาในงานนอย มีความคลุมเครือในงานมากและไดรับแรงสนับสนุนมากจาก
เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชานอย   สวนรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวกิฤตชีวิตของกลุมสตรี
ทํางานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน พบวา ปจจยัดานครอบครัวและปจจยัดานการทํางานท่ีมีอิทธิพล
ทางตรงตอภาวะวิกฤตชีวิตดวยน้ําหนกัอิทธิพลท่ีสูง เทากับ  0.37 และ 0.56 ตามลําดับในกลุมสตรีทํางาน
รัฐวิสาหกิจ และเทากบั 0.82 และ 0.32 ในกลุมสตรีทํางานเอกชน นั่นคือ สตรีไทยสมรสที่ทํางานรัฐวิสาหกิจ
และเอกชน เม่ือมีปญหาดานครอบครัวและดานการทํางานจะมีผลโดยตรงใหสตรีรับรูภาวะวกิฤตชีวิตของ
ตนเองในระดับมากดวย และปจจัยดานครอบครัวสงผลทางตรงตอปจจัยดานการทํางานดวยน้ําหนกัอิทธิพล
ท่ีสูง เทากบั  0.91 ในกลุมสตรีทํางานรัฐวสิาหกิจ และเทากับ 0.34 ในกลุมสตรีทํางานเอกชน  ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของมูลเลสและคอนเกอร (พิณทิพย สีนุย.2545:73 ; อางอิงจาก Mussess and Conger.1959:60) 
ไดศึกษาพืน้ฐานครอบครัว พบวาหากครอบครัวมีความสุขสงผลใหมีกําลังใจในการทํางานในหนาท่ีการงาน
ใหมีประสิทธิภาพและมีกําลังท่ีจะตอสูกับชีวิตไดดี นอกจากนี้ ถนิมกาญจน พิพฒันโยธะพงศ (2544 : 102) 
ศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจในชีวิตของพนักงานธนาคารท่ีสมรสแลว พบวา ถาพนักงานมี
ความขัดแยงระหวางงานสูง จะทําใหเกดิความเครียดสูง อันเนื่องมาจากมีบทบาทมากเกินไป ท้ังบทบาท
คนทํางานและฐานะคูสมรส ประกอบกับผลการวิจัยของ ทวีศรี กรีทอง (กฤติกา วงศนคร.2546:91; 
อางอิงจาก ทวีศรี กรีทอง.2529: 109) ท่ีสนับสนุนวาพยาบาลที่สมรสแลวมีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวา
พยาบาลโสดเพราะไดรับแรงสนับสนนุทางสังคมจากคูสมรส ท่ีไดพดูคุยระบาย ชวยตดัสินใจแกปญหาตาง ๆ 
จึงลดความเครียดไปได    และฟลอเร็นซและอเล็กเซีย (วาทินี ผองอําไพ.2546 : 60-62 อางอิงจาก Florence 
and Alexius.1994:266-273) ไดศึกษาพบวาผูหญิงท่ีไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวสามารถเผชิญปญหา
และปรับตัวตอความเครียดไดดีกวาผูหญิงท่ีไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว และหลายงานวิจัยท่ี
สนับสนนุใหเห็นวาปจจยัดานครอบครัวมีความเกีย่วของกับการทํางานท่ีสงผลตอความเครียด การเผชิญ
ปญหาและการปรับตัวตอไป 
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2. นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาขนาดอิทธิพลในรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวกิฤตชีวิต จะ

พบวาปจจัยดานครอบครัวมีอิทธิพลรวมตอภาวะวกิฤตชีวิตของกลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอยูในระดบัสูงกวาปจจัยดานอ่ืน ๆ  เทากับ 0.72, 0.88 และ 0.93 ตามลําดับ 

และปจจยัดานครอบครัวไดรับอิทธิพลทางตรงมาจาก ปจจัยดานบุคคล ซ่ึงวัดจาก บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
และประสบการณสูญเสียในอดีต จะเหน็ไดวา ตวัแปรทั้งสองเปนคุณลักษณะทางจิตเดิมของบุคคล ดังนั้น      
ถาสตรีไทยท่ีมีบุคลิกภาพแบบเปนคนวิตกกังวลหวั่นไหวงายจะมีแนวโนมเครียดไดงาย ความสามารถ
ในการแกปญหาต่ํา ดังงานวิจัยของสุดสบาย จุลกะทัพพะ (2534: 11) พบวาปจจยัท่ีสําคัญสุดในการเผชิญ
ปญหาหรือความเครียดในสถานการณเดยีวกันแลวทําใหมีการตอบสนองท่ีไมเทากนั บุคคลม่ีมีบุคลิกภาพ
ม่ันคงจะตอบสนองปญหาไดดีกวาผูมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว สวนประสบการณการสูญเสียในอดีตนั้น 
ฟูลเลอรและแชลเลอร เอเยอร  (กรัณพิชญ โครตประทุม.2546 :25 อางอิงจาก Fuller&Schaller Ayers.1990)  
ไดกลาววาผูมีประสบการณขจัดปญหาในอดีตจะสงผลตอความสําเร็จของการเผชิญปญหาในปจจุบันดวย
เพราะเกดิความม่ันใจ เห็นคุณคาในตนเอง สวนปจจยัดานสังคมเมืองมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัยดานการ
ทํางานท้ังในกลุมสตรีทํางานภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน ซ่ึงนักวิจัยหลายคนศึกษาสภาพแวดลอมในท่ี
ทํางานท่ีพักอาศัยท่ีคับแคบไมปลอดภัย มีเสียงดังรบกวน มีปญหาสาธารณูปโภค ไมมีท่ีพักผอน ไมมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนบานลวนเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเครียดในการทํางานได (ธีรพร ศรประสิทธ์ิ 
.2544: 128; วรินทร บุญเล่ียม:2543 ; ตรีชฎา พลอาสา:2543; 53-56 และสุรศักดิ์ ศานุจารย.2536: 55) 
 3. จากการศึกษาการมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมีภาระตอ
ครอบครัวมาก มีการสนับสนุนจากครอบครัวและสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชานอย     
จะสงผลใหมีภาวะวกิฤตชีวติสูงกวาสตรีไทยสมรสท่ีมีลักษณะตรงขามตามสมมุติฐานขอ 4 ถึง 6 พบวา 
เปนไปตามทฤษฎีบุคลิกภาพของไอยเซ็นค (Eysenck.1970:59-60) ไดกลาววาบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวในอารมณ (Neurotic personality) จะมีแนวโนมท่ีจะมีภาวะเครียดไดงายเม่ือมีปญหาสะเทือนใจ 
มักจะลมเหลวในการปรับตัวทางสังคม นับไดวาบุคลิกของบุคคลเปนลักษณะทางจิตท่ีไดรับการถายทอดทาง
สังคมมาต้ังแตเกดิจากครอบครัว สังคม ดงัผลการศึกษาของวชัระ ไชยจันด ี (2541:117) พบวาผูมีบุคลิกภาพ
แบบม่ันคงมี    สัมพันธภาพทางลบกับความเครียด และประพิศ  จันทรพฤกษา (2537:34) ผลการวิจัยได
สรุปวา บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในสังคมและเปนตัวแปรในการทํานาย
ความพอใจในชีวิต ประกอบกับบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว เม่ือตองประสบกับภาระท่ีตอง
รับผิดชอบกับครอบครัว ขาดการสนับสนุนใหกําลังใจจากครอบครัว และท่ีทํางาน จึงขาดกําลังใจท่ีจะ
เผชิญปญหา มีแนวโนมท่ีบุคคลจะรับรูขนาดของปญหาท่ีรุนแรงข้ึน ซ่ึงมีงานวิจยัหลายเร่ืองท่ีพบวา บุคคล
ท่ีไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวดจีะมีผลใหบุคคลลดความเครียด เผชิญปญหาและปรับตัวไดดกีวา
บุคคลท่ีไมไดรับ (ถนิมกาญจน พิพัฒนโยระพงศ.2544:102; ณัฏฐณิชย สวัสดีมงคล.2547:60 ; ศศิมา 
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 4. บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวมาก ในครอบครัวมีความผูกพนัทางศาสนานอยและงานมีความคลุมเครือ
มากจะสงผลใหมีภาวะวกิฤตชีวิตสูงกวาสตรีท่ีมีลักษณะตรงขาม ซ่ึงผลงานวิจยัสอดคลองกับสมมติฐานขอ  
เนื่องมาจากเปนท่ีโดยตามธรรมชาติของหลักธรรมทางพุทธศาสนา สอนใหทุกคนเปนคนดหีลุดพนจาก
ความทุกข บางคนเม่ือมีทุกขพบกับภาวะวิกฤตในชีวิตมักใชแนวทางปฏิบัติทางพุทธเพ่ือลดความเครียดลง 
และใชการแกปญหาแบบมุงแกไขที่อารมณใหสงบลง ตามแนวคิดของลาซาลัสและโฟลแมน (1984:141-225) 
กลาววาการแกปญหานี้มักจะใชในกลุมสตรีและใชการแกปญหามุงลดอารมณความรูสึกท่ีไมสบายใจ   
โดยไมไปเปล่ียนแปลงสถานการณจริง ใชกลไกทางจิตในการเปล่ียนแปลงความหมายสถานการณใหม 
ปฏิเสธความจริงเลือกใหความสนใจ หลีกเล่ียงไมคิดถึงและใชกลยุทธทางพฤติกรรมระบายอารมณนั้น
ออกมาแทน เชน การออกกาํลังกาย ทํางานอดิเรก เปนตน และจากการสํารวจแนวทางการเผชิญและการ
จัดการกับภาวะวกิฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน พบวา กลุมสตรีสวนใหญใชการเผชิญปญหาโดย
ทางพฤติกรรมเชน ออกกําลังกาย ไปพกัผอนทองเท่ียว  ดหูนังฟงเพลง เปนตน และรองลงมาใชแนวทางพทุธ 
โดยการปรับจิตใหสงบ ดวยการนั่งสมาธิสวดมนตภาวนาไปวัดปฏิบัติธรรม อานหนังสือธรรมะ  ไมคิด
เร่ืองท่ีเปนทุกข เปนตน    
 5. สตรีไทยสมรสท่ีมีระยะเวลาทีอ่าศัยอยูกับสามีนอย มีสัมพันธภาพนอยกับคูสมรส มีสัมพันธภาพ
นอยกับเพื่อนบาน จะสงผลใหมีภาวะวกิฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยท่ีมีลักษณะตรงขาม ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัย แตเม่ือพจิารณารายคู พบวาระยะเวลาท่ีอาศัยอยูกับสามีไมมีปฏิสัมพันธกับสัมพันธภาพ
กับคูสมรส นั่นแสดงวา สตรีท่ีอาศัยอยูกับสามีนาน ไมจาํเปนตองมีสัมพันธภาพท่ีดีกบัคูสมรสท่ีสงผลตอ
ภาวะวกิฤตชีวติ สวนคูตัวแปรสัมพันธภาพกับคูสมรสและสัมพันธภาพกับเพื่อนบาน พบวามีปฏิสัมพันธ
รวมกันในการสงผลตอภาวะวิกฤตชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จากหลายผลวิจัยหลายคนพบวา 
การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความเปนมิตรกบับุคคลอ่ืน มีสัมพันธภาพท่ีดีของสมาชิกในครอบครัว มีความ
ขัดแยงในครอบครัวต่ํา ก็จะทําใหครอบครัวมีความสุข ถามีสัมพันธภาพกับผูรวมงานดีก็จะทําใหทํางาน
อยางมีความสุข มีกําลังใจในการตอสูกับชีวิตและหนาท่ีการงาน (พณิทิพย สีนุย.2545:73 ; ถนิมกาญจน 
พิพัฒนโยธะพงศ. 2544:102 และมรกต ศรีสุข.2542:131) และหลายงานวิจัยพบวา สัมพันธภาพท่ีดีกับ
เพื่อนรวมงานจะทําใหมีความเครียดในการทํางานตํ่า (นฤมล พระใหญ.2547:61-64 ; นวรัตน ม่ันสวาทะ
ไพบูลย.2547:69 และจิราภรณ แพรตวน.2543:123-124) 
 

ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการและการวิจัย  
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 1. บทบาทสตรีไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากเม่ือเทียบสมัยอดีต และเม่ือเทียบกับ
บทบาทของชายไทย โดยมีความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนท้ังจากดานครอบครัว การทํางานนอกบาน บทบาทใน
สังคม ท่ีนับวันทัดเทียมชายมากข้ึน ขณะท่ีสภาพรางกายสรีระ จิตใจยังคงมีความเปนหญิงแทบไมเปล่ียนแปลง  
 
ดังนั้นโอกาสท่ีสตรีจะเกิดภาวะวิกฤตในชีวิตไดสูงและผลการวิจัยพบวาสภาพปจจยัท่ีสตรีเผชิญอยูใน
ปจจุบันไมวาดานสวนบุคคล ดานครอบครัว ดานการทํางาน ดานสัมพนัธภาพเพื่อนบานและดาน
สภาพแวดลอมในชุมชนท่ีอาศัย ลวนเปนแรงกดดันใหสตรีไทยวยัสมรสวัยกลางคนเกิดภาวะวกิฤตไดสูง
โดยเฉพาะสตรีทํางานในภาครัฐ ถึงรอยละ 95 รองลงมาเปนรัฐวิสาหกิจและเอกชน คิดเปนรอยละ 84 และ 
80 ตามลําดับ ดังนั้นเพื่อปองกันการเกิดภาวะวิกฤต ผูวิจยัจึงเห็นวา หนวยงานดานบุคคลในสถานท่ีทํางาน
ควรใหความสนใจใหกําลังใจ ใหการสนับสนุน ใหขอมูลความชัดเจนในงาน จัดภาระงานใหเหมาะสมกับ
บริบทของสตรี  และสมาชิกในครอบครัว ควรใหการสนับสนุนผูเปนแมและภรรยา ชวยกันแบงเบาภาระ
งานบานพรอมใหกําลังใจในการเผชิญกบัสภาพแวดลอมในสังคมเมืองท่ีมีแตการแขงขันแกงแยง มีหนวยงาน
ภาครฐัท่ีใหคําปรึกษากบัปญหาตางๆ ใหกบัสตรีวยักลางคนโดยเฉพาะ หรือมีเครือขายเพ่ือนสตรวียัเดยีวกนั
พรอมท่ีจะชวยเหลือ สนทนาเพื่อลดความเครียด เสนอแนวทางในการเผชิญปญหา และการปรับตัว 
 2. เม่ือเกิดภาวะวิกฤตจะสงผลกระทบใหเกิดการใชความรุนแรงในการทํารายตนเอง และสมาชิก
ในครอบครัว สูญเสียคุณคาในตนเอง และสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานใหเส่ือมถอยลง ท้ังในกลุมสตรี
ทํางานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ดวยน้ําหนักอิทธิพลท่ีสูง ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดความรุนแรง  
ดังกลาว ควรมีการเฝาระวัง ดวยการสํารวจประเมินสภาพภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนซ่ึงเปน
วัยท่ีตองเผชิญกับปญหาตางๆ  มากมายรอบดาน โดยใชดัชนีวัดภาวะวิกฤตท่ีวัดจาก ระดับความเครียด 
การเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณและการปรับตัว เพื่อใหสตรีรับรูและยอมรับสภาพวกิฤตของตนเองกอน
และหาแนวทางในการลดภาวะวิกฤตเหลานี้ใหพบกับความสุขใจ ความสุขในครอบครัว ในการทํางานและ
ความสุขในการดํารงชีวิตในสังคม  
 3. การทําวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาตอยอด ดวยการวิจัยเชิงทดลอง ในกลุมสตรีไทยสมรส
วัยกลางคนท่ีมีภาวะวิกฤตชีวติ ใหเขารับโปรแกรมการเผชิญภาวะวกิฤตที่พัฒนาข้ึนเพือ่ลดภาวะวิกฤตชีวิตท่ี
กดดัน โดยยึดหลักแนวคิดทางตะวันออกโดยเฉพาะแนวพุทธท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและคานิยมวัฒนธรรม
ของคนไทยโดยท่ัวไปและชวยฝกทักษะในการแกปญหาและการปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณ
คุกคามนั้น 
 4. จากการวิจยัคร้ังนี้พบวา ปจจัยท่ีศึกษามีอิทธิพลในการทํานายภาวะวกิฤตชีวิตท่ีคอนขางสูง แตก็
นาศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจมีอิทธิพลทางตรงตอภาวะวิกฤตชีวิตอีกดวย เชน ความรับผิดชอบภาระหนาท่ี
ในครอบครัว  ภาระดานการเงิน ความพึงพอใจในชีวิต ความเหนื่อยหนาย ความออนลาทางอารมณ 
ความขัดแยงในงานและครอบครัว ความกดดันจากความคาดหวังของครอบครัว ความคาดหวังในงาน
และการมีสุขภาพกายและสุขภาพจติท่ีออนหลา เปนตน 
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