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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของ

กับภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนและคนหาปจจัยสําคัญในการทํานายภาวะวิกฤตชีวิตเปรียบเทียบภาวะวิกฤต
ของสตรีไทยสมรสที่มีลักษณะทางชีวสังคมที่ตางกัน พรอมทั้งศึกษาการมีปฏิสัมพันธรวมระหวางตัวแปรในแตละกลุมปจจัยที่
มีตอภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรส  กลุมตัวอยางไดแก สตรีไทยสมรสซึ่งทํางานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุ 35 - 55 ป และมีบุตรอยางนอย 1 คนรวมจํานวน 1,375 คน ทําการศึกษาตัวแปรใน
กลุมปจจัยดานบุคคล ดานครอบครัว ดานการทํางานและดานสังคมเมือง และตัวแปรผลคือ ภาวะวิกฤตชีวิต เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามประมาณคา 6 ระดับ รวม 195 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาคอยูระหวาง 0.765 – 0.953 และทํา
การวิเคราะหขอมูลดวยคาสหสัมพันธ การถดถอยพหุคูณและความแปรปรวนแบบสามทาง ดวยโปรแกรม SPSS for windows 
v.11  ผลการวิจัย พบวา ปจจัยทั้ง 4 ดานคือดานบุคคล ดานครอบครัว ดานการทํางาน และดานสังคมเมือง มีผลตอกับการรับรู
ภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน ดังนั้นปจจัยทั้งหมดสามารถทํานายการรับรูภาวะวิกฤตชีวิตไดรอยละ 79.2   (R2= 
0.792) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และถาสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มี บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวสูง จะสงผลใหมีภาวะ
วิกฤตชีวิตยิ่งสูงขึ้นดวยเมื่อสตรีไทยสมรสวัยกลางคนนั้นมี รายไดทั้งหมดของครอบครัวตํ่า จํานวนสมาชิกที่อยูในครอบครัวมี
นอย  การสนับสนุนจากครอบครัวตํ่า ความผูกพันทางศาสนากับครอบครัวตํ่า  การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาต่ํา    และความคลุมเครือในงานสูง  

This study is an correlational research. The study has the following  objectives; a) analyzing the relationships 

between  factors related to midlife crisis  and  exploring  the predictive factors of  midlife crisis b) comparing midlife 

crisis of  Married Thai Women having difference of demographic and sectors , and c) investigating the interaction 

between observed variables in each factor  influencing the perceived of  midlife crisis. The sample consists of married 

Thai women working in the government, the state- enterprise, and the private sector in Bangkok and Periphery. The 

ages of participants ranged between 35-55 years old. Each participant had at least 1 child. The sample consists of 1,375 

persons. The measuring instrument used for this research is a 195 items six-scaled questionnaire with Cronbach’s 

alpha between 0.765 and 0.953. SPSS for windows v.11 is used for data analyzing. Results indicated the presence of 4  

factors; Personal factor, Family factor, Working factor and Urban-society factor. All factors were found to have an 

influence on self-perception of life crisis.  Thus, All factors could be  predictable 79.2% (R2= 0.792). High neuroticism 

had a greats impact on life crises when lower income of families, fewer family member, lower family support, lower 

commitment to Buddhism within family, lower colleague and boss support,  and higher job ambiguity. 

คําสําคัญ :  ปจจัย  ภาวะวิกฤตชีวิต สตรีวัยกลางคน 

* อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 
              ผลกระทบทางบวกและทางลบตอภาวะวิกฤต
ของบุคคล ลวนมีสาเหตุสําคัญมาจากสภาพแวดลอมที่
เปลี่ ยนแปลงตามระบบทุนนิยมในยุคโลกาภิ วัตน 
(Milanovic, 2005) ที่เนนใหความสําคัญทางเศรษฐกิจและ
การเงินจึงสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตทั้งในดานการ
ทํางาน ครอบครัว และสังคม ทําใหบุคคล ครอบครัวเริ่ม
ออนแอลงอยางตอเนื่อง จะเห็นไดจากผลกระทบทางกาย
จากอัตราปวยดวยโรคที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตและการทํางานที่ไมสมดุลเพิ่มมากขึ้น เชน 
โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ เบาหวาน โรคจิตประสาท
วิตกกังวล  รวมทั้งอุบัติเหตุ เปนตน จากสถิติ 10 อันดับ
โรคที่เปนสาเหตุการตายของสตรีไทย ในป2542 คือ โรค
หลอดเลือดสมอง(Stroke) เอดส เบาหวาน หัวใจขาด
เลือด  มะเร็งตับ  โรคติดเชื้อระบบหายใจสวนลาง 
อุบัติเหตุ โรคถุงลมโปงพอง วัณโรค และโรคไต คิดเปน
รอยละ 14, 10, 7, 5, 5, 3, 3, 3, 3, และ2 ตามลําดับ ซึ่งโรค
หลอดเลือดสมองมีสาเหตุสําคัญมาจากสภาวะทางจิต
และความเครียด (กรมสุขภาพจิต, 2549) จากสถิติ
แนวโนมของบุคคล มีภาวะเครียดมักใชอารมณและวิธี
รุนแรงในการจัดการแกปญหาจึงเปนสัญญาณทาง
พฤติกรรมที่บงบอกถึงบุคคลมีภาวะวิกฤตทางอารมณ
เพิ่มมากขึ้น จากปจจัยในระดับมหภาคที่ขนาดครอบครัว
ลดลง จากสถิติในป พ.ศ. 2533, 2543  และ 2545  คิดเปน 
4.40, 3.90  และ 3.50 คนตอครัวเรือน  ตามลําดับ  มีการ
หยารางสูงขึ้นจาก  4.65 คูตอ 1,000 ครัวเรือนในป 2539    
เปน 5.93 คูตอ 1,000 ครัวเรือนในป 2544 มีจํานวนสตรี
เปนหัวหนาครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2533 คิดเปน 
รอยละ 19.4 และใน ป 2543 เพิ่มขึ้นคิดเปน 26.2     
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2546)   และจากการศึกษากลุม
ผูใชบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพทนอก
เวลาราชการ ซึ่ง วัชราภรณ   อุทโยภาสและคณะ (2547: 
135-140) พบวาผูใชบริการจํานวน 164  คนเปนหญิง
สวนใหญรอยละ 68.90 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
รอยละ  42.10  ปญหาที่ขอรับบริการสวนใหญเปนปญหา
ครอบครัว รอยละ  22.00 มีความผิดปกติทางจิต  รอยละ 
14  ความเครียดวิตกกังวล  รอยละ  12.80  และมีอาการ
ทางประสาท  รอยละ  12.20  

            ปจจุบันสตรีมีหลายบทบาทในสังคมจากบทบาท 
เดิมที่รับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร ดูแลงานบาน ตองทํางานนอก
บานเทาเทียมชาย เปนผูนําเปนหัวหนางานมากขึ้น   จากผล
สํารวจในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 พบวามีประชากร
สตรีไทยวัยทํางานอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 24.71 ลานคน  
ที่ทํางานนอกบานถึงรอยละ 71 และอีกรอยละ 29  เปนผู
ทํางานในบาน กําลังเรียนหนังสือ และวางงาน ( สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2547)  โดยเฉพาะในสตรีชวงอายุ 35-55 ป 
ซึ่งเปนกําลังสนับสนุนสําคัญของสังคมที่ตองรับภาระ
หนักในการดูแลบุตรชวงวัยรุน มีหนาที่การงาน มีบทบาท
หนักเปนผูบริหาร แตสภาพสรีระและฮอรโมนเพศเริ่ม
เสื่อมสมรรถภาพลง จึงทําใหรับความกดดันทั้งภายใน
รางกาย  และภายนอกถือเปนปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิด
ความเครียดไดงายอันนําสูภาวะวิกฤตซึ่งเปนสถานการณ
ที่บุคคลประเมินวา เปนภาวะอันตรายคุกคามตอความสุข
สบายในการดําเนินชีวิต  (ทิพยสุดา  จันทรแจมหลา,  
2544: 12 อางอิงจาก Thoits, 1995: 53–79; Jacobson, 1986: 
250–264)   
           นอกจากนี้ สตรียังตองเผชิญกับสภาพปญหาทาง
สังคมเมือง เชน ปญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นตลอดเกี่ยวกับ
คดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญ คดีเกี่ยวกับรางกาย ทรัพยสิน 
มักเกิดขึ้นกับสตรีและเด็กเปนเหยื่อเสมอที่มีทั้งการฆาตัว
ตายและถูกฆาตาย ถูกทารุณกรรม  ถูกกดขี่    ขมขืน  
ลอลวง  ชิงทรัพย  ทําใหขาดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 
นอกจากนี้สตรีไทยเมื่อประสบกับปญหาก็ไมกลาที่จะ
เปดเผยตอสังคมหรือที่จะเปนคดีความ ดังกรณีศึกษาผูปวย
ทางจิตในรายงานทางการแพทย 100 คน ที่มารับบริการ
แผนกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา มีสตรีทํางาน 
ถึงรอยละ 92 เคยถูกลวนลามทางเพศ ถูกละเมิดสิทธิในที่
สาธารณะแมกระทั่งบนรถโดยสารจากชาย    โรคจิต  ซึ่ง
ไมกลาเปดเผยเพราะกลัวเสียช่ือเสียง และสงผลตอสภาพ
จิตใจและหนาที่การงาน ประกอบกับคานิยมไทย ผูหญิง
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สวนใหญมักนิ่งเฉย และยอมจํานนตอเหตุการณและความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น จึงไมใหความรวมมือกับมาตรการการ
จัดการปญหาเหลานี้ ปญหาวิกฤตชีวิตจึงไมสามารถแกไข
ไดทันที (รณชัย คงสกนธ, 2547) ดังนั้นวิธีการที่ดีคือการ
ปองกันตั้งแตกอนสมรสใหสตรีไทยมีบุคลิกภาพที่มั่นคง 
ยอมรับปญหาของตนเองสามารถประเมินปญหาได และ
สรางความเชื่ออํานาจในตนเอง กลาที่จะเผชิญปญหาและ
จัดการภาวะวิกฤตไดอยางเหมาะสมกับตน ดังผลงานวิจัย
ของเชค (Shek, 1996) ที่พบวา คุณภาพชีวิตครอบครัวเปน
ตัวทํานายความสุขของคูสมรส และความสัมพันธใน
ครอบครัวและคุณภาพการสมรสจะมีอิทธิพลสูงตอการ
ปรับตัวของคูสมรสที่นําสูภาวะวิกฤตชีวิตในวัยกลางคน
ได นอกจากนี้ผลการวิจัยของโอลส (Oles,1999:1059-69) 
ไดศึกษาชาวโปแลนด 144 คน พบวา ภาวะวิกฤตชีวิตวัย
กลางคนประกอบดวยสาเหตุ 3 มิติคือ การเปลี่ยนแปลง
มโนทัศนตนเอง วุฒิภาวะทางจิตวิทยาสังคม และการ
ยอมรับตนเองในชวงประสบการณที่ผานมา และวิกฤตที่
สําคัญคือ วิกฤตในคุณคาตนเอง ไมสามารถเผชิญปญหา 
ขาดเปาหมายในอนาคตและมีบุคลิกภาพที่เก็บตัว  ซึ่งผูวิจัย
ไดทบทวนวรรณกรรมพรอมสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ
กําหนดเปนตัวแปรที่ศึกษาและกรอบแนวคิดในการวิจัย
ครั้งนี้ 
               คณะผูวิจัย จึงเห็นความสําคัญเปนอยางยิ่งที่
จะศึกษาปจจัยสาเหตุที่มีตอภาวะวิกฤต และแนวทางใน
การเผชิญกับความเครียดไดอยางสมดุล ที่จะชวยสราง
ภูมิคุมกันใหกับสตรีสมรสใหมีพลังใจที่จะเปนกําลังที่
เขมแข็งใหกับคูสมรสและบุตรในสังคมไทยตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะวิกฤตชีวิต

ตามการรับรูของสตรีไทยสมรส 

2. เปรียบเทียบภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทย
สมรสที่มีลักษณะทางชีวสังคม  และทํางานในสังกัด
ตางกัน 

3. ศึกษาปจจัยสําคัญในการทํานายภาวะวิกฤต
ชีวิตตามการรับรูของสตรีไทยสมรส 

4.  ศึกษาการมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรใน
กลุมปจจัยดานชีวสังคม ดานบุคคล ดานสังคมเมือง ดาน
ครอบครัวและดานการทํางานที่สงผลตอภาวะวิกฤตของ
สตรีไทยสมรส 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
              จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย     
ที่เกี่ยวของกับ ทฤษฎีภาวะวิกฤต (Crisis Theory) ของ 
อกิเลอราและเมสสิค (Aguilera  & Messick,1982)  
จิตวิทยากลุมรูคิดของอัลลพอรท  (Allport,1968)    
บุคลิกภาพหวั่นไหว-ม่ันคงในอารมณของไอยเซนค  
(Eysenck,1970)  จิตวิทยาการปรับตัวของ วราภรณ  
ตระกูลสฤษด์ิ (2545)    ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม 
ของอิริคสัน(Erikson,1968) ทฤษฎีความเครียด และ
เผชิญปญหาของ ลาซารัสและโฟลคแมน (Lazarus & 
Folkman, 1984)  แนวคิด บทบาทหนาที่และ
ความสัมพันธในครอบครัว ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน
และคณะ (2524, 2540) คานิยมการใชชีวิตในครอบครัว
ของ งามตา วนินทานนท  (2545)  ความเครียดจากการ
ทํางานของ บราวนและโมเบอรก และลูแธนส ( Brown 
& Moberg, 1980; Luthans , 1992)  แนวคิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมเมือง ของ พวงเพ็ญ ชุณหปราน
และคณะ (2543)  และแนวคิดความรุนแรงและ
พฤติกรรมกาวราวของ กฤตยา อาชวนิชกุล  และ     
คนอื่นๆ (2544) หลังจากนั้นทําการวิเคราะหสังเคราะห
ตัวแปรที ่เกี ่ยวของทั ้งหมด นํามากําหนดเปนกรอบ
แนวคิดการวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ และการมี
ปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยที่มีตอตัวแปรตามได
ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 1    กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจยั  

1. ตัวแปรในกลุมปจจัยชีวสังคม ดานบุคคล 
ดานครอบครัว ดานการทํางาน ดานสังคมเมืองมีความ 
สัมพันธกับภาวะวิกฤตชีวิตของสตรี ไทยสมรสวัย
กลางคน 

2. สตรีไทยสมรสวัยกลางคน ที่มีลักษณะ       
ชีวสังคมและทํางานในหนวยงานในสังกัดตางกัน จะมี
ภาวะวิกฤตชีวิตที่แตกตางกัน 
 

 
3. ปจจัยชี ว สังคม  ปจจัยด านบุคคล  ดาน

ครอบครัว ดานการทํางาน ดานสังคมเมืองสามารถทํานาย
ภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน 

4. สตรีไทยสมรสที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัวนอย 
มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมีภาระตอครอบครัว
มาก จะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีรายได
รวมทั้งครอบครัวมาก มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและ
มีภาระตอครอบครัวนอย 

- ลักษณะทางชีวสังคมของสตรี  
- สตรีทํางานในสังกัดภาครัฐ   
รัฐวิสาหกิจและเอกชน 

ตัวแปรชีวสังคม 
1. อายุ                                  2. ประสบการณการทํางาน     
3. รายไดรวมทั้งครอบครัว  4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
5. ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามี 

ปจจัยดานบุคคล 
1. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 
2. ประสบการณสูญเสียในชีวิต 

ปจจัยดานครอบครัว 
1. ภาระตอครอบครัว 
2. สัมพันธภาพกับคูสมรส 
3. การสนับสนุนจากครอบครัว 
4. ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว 

ปจจัยดานการทํางาน 
1. ภาระงาน 
2. ความกาวหนาในงาน 
3. ความคลุมเครือในงาน 
4. การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 
และผูบังคับบัญชา 

ปจจัยดานสังคมเมือง 
1.สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน 
2.สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย 

ภาวะวิกฤตชีวิตตามการรับรูของสตร ี
1. ความเครียด 
2. การเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณ 
3. การปรับตัว 



ปที่ 13  ฉบับที่ 1 กันยายน 2550  วารสารพฤตกิรรมศาสตร 
     

 

19

5. สตรีไทยสมรสที่มีสมาชิกในครอบครัวนอย   
มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก  และมีการสนับสนุน จาก
ครอบครัวนอย จะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่
มีสมาชิกในครอบครัวมาก มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย
และมีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก 

6. สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก 
มีการสนับสนุนจากครอบครัวนอยและมีการสนับสนุน
จากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชานอย จะมีภาวะ
วิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวนอย  มีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก
และสนันสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชามาก 

7. สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก  
มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวนอยและมีความ
คลุมเครือในงานมาก จะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรี
ไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย มีความ
ผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมากและมีความคลุมเครือ
ในงานนอย 

8. สตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลานอยที่อาศัยอยูกับ
สามี มีสัมพันธภาพนอยกับคูสมรส    และมีสัมพันธภาพ
นอยกับเพื่อนบานจะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทย
สมรสที่มีระยะเวลามากที่อาศัยอยูกับสามี มีสัมพันธภาพ
มากกับคูสมรสและเพื่อนบาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
          เปนงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ  

1. ประชากร เปนสตรีไทยที่แตงงานแลว อายุ  
35-55 ป  มีบุตรอยางนอย 1 คน และทํางานนอกบานใน
หนวยงานภาครัฐ   รัฐวิสาหกิจ   และเอกชน ที่ตั้งอยูใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  

2. กลุมตัวอยาง ไดแก  สตรีไทยที่แตงงานแลว 
อายุ 35-55 ป  มีบุตรอยางนอย 1 คน และทํางานใน
หนวยงานภาครัฐ   รัฐวิสาหกิจ   และเอกชน  รวม 12  
แหง  เปนจํานวนทั้งส้ิน 1,375  คน   แบงเปน 

 หนวยงานภาครัฐ    367 คน ไดแก   กระทรวง
สาธารณสุข    กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงคมนาคม       
             หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 534 คน ไดแก  การ
ไฟฟานครหลวง  การสื่อสารแหงประเทศไทย  การขนสง     
การประปานครหลวง และการเคหะแหงประเทศไทย 

หนวยงานเอกชน  474 คน ไดแก   ธนาคาร
พาณิชย  บริษัทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย  โรงพยาบาล
เอกชน   และสํานักงานหนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพ
บานเมืองและ หนังสือพิมพเดอะเนชั่น   

3.  ตัวแปรสําหรับการวิจัย 

ประกอบดวย ตัวแปรสาเหตุ 5 ดาน ดังนี้ 
1.   ปจจัยชีวสังคม ไดแก อายุ   อายุงาน  การมี

ตําแหนงบริหาร รายไดรวมทั้งครอบครัว  จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว และ ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามี 

2. ปจจัยดานบุคคล ไดแก  บุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหว และประสบการณสูญเสียในชีวิต  

 3. ปจจัยดานครอบครัว ไดแก  ภาระตอครอบครัว 
สัมพันธภาพกับคูสมรส การสนับสนุนจากสมาชิกใน
ครอบครัวและความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว  

4.  ปจจัยดานการทํางาน ไดแก ภาระงาน  
ความกาวหนาในงาน ความคลุมเครือในงาน และการ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา  

5. ปจจัยดานสังคมเมือง ไดแก สภาพแวด ลอม
ในชุมชนที่อยูอาศัย และสัมพันธภาพกับเพื่อนบาน  

และตัวแปรผล คือ   ภาวะวิกฤตชีวิตของสตรี 
วัดจากรวมจาก 3 ดานคือ ความเครียด   การเผชิญ
ปญหาแบบมุงปรับอารมณ และการปรับตัว  

4.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
แบบสอบถามความคิดเห็นดานพฤติกรรม เพื่อวัดระดับ
การรับรูเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของและภาวะวิกฤตชีวิต 
เปนแบบสอบถามประมาณคา 6 ระดับรวม 195 ขอ 
จํานวน 5 ตอน มีดังนี้ 

 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอมูล
ทั่วไป บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและประสบการณสูญเสีย
ในชีวิต  รวม 33 ขอ ประกอบดวย 

       1.1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปจํานวน 10 ขอ 
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 1.2   แบบสอบถาม บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว  
จํานวน 11 ขอ  พัฒนาขึ้นจากทฤษฏีลักษณะนิสัยและ
บุคลิกภาพ (Traits & Personality) ของ ไอยเซนค 
(Eysenck, 1970) มีมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริง
มากที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูง
กวาแสดงวา มีบุคลิกภาพหวั่นไหว มากกวาผูไดคะแนน
นอยกวา ทั้งนี้แบบสอบถามที่ใชวัดฉบับนี้ มีคา
ความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยูระหวาง 0.397-0.635 และ
คาความเชื่อม่ันรายขอ (คา∝) อยูระหวาง0.835-0.852 คา
ความเชื่อม่ันทัง้ฉบับ 0.853 
 1.3    แบบสอบถามประสบการณสูญเสียในชีวิต 
จํานวน 12 ขอ สรางขึ้นจากแนวคิด และการสัมภาษณ
ขอมูลเบื้องตนจากผูทรงคุณวุฒิ  เปนมาตรวัด  6 ระดับ 
จากไมเปนจริงมากที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด (6) 
ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเคยมีประสบการณสูญเสียใน
ชีวิตและรับรูวายังมีผลคุกคามตอตนเองมากกวาผูได
คะแนนนอยกวา มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r) อยู
ระหวาง 0.440-0.635 และคาความเชื่อม่ันรายขอ  (คา  ∝) 
อยูระหวาง 0.830 -0.844  คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.850 

ตอนที2่ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูและ
การแสดงพฤติกรรมที่มีตอครอบครัวรวม 52 ขอประกอบดวย 
  2.1  แบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาระตอครอบครัว 
จํานวน 9 ขอ  โดยปรับใชจากแบบสอบถามภาระความ
รับผิดชอบตอสมาชิกในครอบครัว ของณัฐสุดา สุจินันท
กุล(2541) มี มาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากที่สุด 
(1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด(6)ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวา
มีภาระตอครอบครัวมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา มีคา r  
อยูระหวาง 0.411-0.724 และ ∝ อยูระหวาง 0.803-0.846    
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.838 
  2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับ    
คูสมรส จํานวน 15 ขอ ปรับใชจาก แบบสอบถาม         
ความ สัมพันธระหวางคูสมรส ของดวงเดือน พันธุมนาวิน 
และคณะ (2540) และงามตา วนินทานนท (2545) 
แบบสอบถามเปนมาตราวัด 6 ระดับ จากมีความสัมพันธ
กันนอยที่สุด (1)ไปถึงมีความสัมพันธกันมากที่สุด (6)    

ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวา มีสัมพันธภาพกับคูสมรส 
มากกวาผูไดคะแนนนอยกวา มีคา r  อยูระหวาง 0.630-
0.814 และ คา ∝  อยูระหวาง 0.938-0.943    คาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.944 

2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนจาก 
ครอบครัว จํานวน 15 ขอ ปรับใชจาก     

แบบสอบถาม  ของ  นวลฉวี  ประเสริ ฐ สุข  (2542)           
มีมาตราวัด 6 ระดับ จากมีการสนับสนุนนอยที่สุด(1)  
ไปถึงมีการสนับสนุนกันมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา
แสดงวาไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว 
มากกวาผูไดคะแนนนอยกวา มีคา r อยูระหวาง 0.592-
0.857 และ ∝  อยูระหวาง 0.947-0.954    คาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.953 

2.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความผูกพันทาง
ศาสนาในครอบครัว จํานวน 13 ขอ ปรับใชจากแบบวัด
ของ งามตา วนินทานนท(2545) เปนมาตราวัด 6 ระดับ 
จากมีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว นอยที่สุด (1) 
ไปถึงมีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมากที่สุด (6) 
ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวามีความผูกพันทางศาสนาใน
ครอบครัวมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา มีคา r  อยูระหวาง 
0.501-0.734 และ คา ∝  อยูระหวาง 0.892-0.902    
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.903 

 ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูและ
พฤติกรรมที่มีตอการทํางานรวม 49   ขอ ประกอบดวย 
 3.1   แบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาระงาน จํานวน 
14 ขอ ปรับใชจากแบบสอบถามของ ธีรพร ศรประสิทธ  
(2544) ฉัตรกมล ออกกิจวัตร (2546) และกฤติกา วงศนคร 
(2546) เปนมาตราวัด 6 ระดับ จากมีภาระงานนอยที่สุด 
(1)ไปถึงมีภาระงาน มากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา 
แสดงวามีภาระงานมากกวาผูไดคะแนนนอย มีคา r  อยู
ระหวาง 0.282-0.608 และคา ∝  อยูระหวาง 0.818-
0.838   คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.836 
 3.2   แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความกาวหนาใน 
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งาน จํานวน 11 ขอ ปรับใชจากแบบสอบถาม คุณภาพ
ชีวิตการทํางานของ ณัฐวุฒิ  สุนทราณู(2545) กฤติกา 
วงศนคร (2546)และประพันธ แฟมคลองขอม (2542)  
เปนมาตราวัด 6 ระดับ จากมีความกาวหนาในงานนอย
ที่สุด (1)ไปถึงมีความกาวหนาในงานมากที่สุด (6) ผูได 

คะแนนสูงกวา แสดงวามีความกาวหนาในงาน
มากกวาผูไดคะแนนนอยกวา มีคา r  อยูระหวาง 0.374-
0.758 และ คา ∝  อยูระหวาง 0.850-0.872    คาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.873 
 3.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคลุมเครือในงาน 
จํานวน 11 ขอ สรางจากแนวคิด พฤติกรรมองคกรและ
ปรับจากแบบสอบถามของ ถนิมกาญจน พิพัฒนโยธะ
พงศ (2544) เปนมาตราวัด 6 ระดับ จากมีความ
คลุมเครือในงาน นอยที่สุด (1)ไปถึงมีการรับรูถึงความ
คลุมเครือในงาน มากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา แสดง
วามีการรับรูถึงความคลุมเครือในงาน มากกวาผูไดรับ
คะแนนนอยกวา มีคา r  อยูระหวาง 0.498-0.736 และ 
∝อยูระหวาง0.873-0.890 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบบั 0.890 

3.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ  การสนับสนุนจาก
เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา จํานวน 13 ขอ  ปรับใช
จากแบบสอบถามของ ฉัตรกมล ออกกิจวัตร (2546)  
ภัทราภรณ สุกาญจนาภรณ (2546) และ พิณทิพย สีนุย 
(2545) แบบสอบถามเปนมาตรวัด 6 ระดับ  จากไดรับ
การสนับสนุนนอยที่สุด(1)ไปถึงไดรับการสนับสนุนมาก
ที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวาไดรับการสนับสนุน
มากกวาผูไดรับคะแนนนอยกวา มีคา r  อยูระหวาง 
0.511-0.722  และ คา ∝ อยูระหวาง  0.890-0.898             
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.902  

ตอนที่  4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับ รูและ
พฤติกรรมที่มีตอสังคมเมืองรวม 19 ขอ ประกอบดวย 
 4.1    แบบสอบถามเกี่ยวกับ  สภาพแวดลอม
ในชุมชนที่อยูอาศัย   จาํนวน 10 ขอ สรางขึ้นจากแนวคิด
ของการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง สภาพแวดลอมใน
ชุมชนที่อาศัย เปนมาตรวัด 6 ระดับ จากสภาพแวดลอม
ในชุมชนที่อยูอาศัยไมนาอยู นอยที่สุด (1) ไปถึงมี

สภาพแวดลอมในชุมชนที่อยูอาศัยไมนาอยูมากที่สุด(6) 
ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวาสตรีรับรูวาสภาพแวดลอมใน
ชุมชนที่ตนเองอาศัยนั้นไมนาอยูมากกวาผูไดคะแนนนอย
กวา มีคา r  อยูระหวาง 0.423-0.833 และคา ∝              
อยูระหวาง 0.877-0.897  คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.897 
 4.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สัมพันธภาพกับ
เพื่อนบาน จํานวน 9 ขอ สรางขึ้นเองจากแนวคิด จริยธรรม
ทางสังคม และสัมพันธภาพของคนในสังคมเมือง เปน
มาตรวัด 6 ระดับ จากมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานไมดี
นอยที่ สุด (1)ไปถึงมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานไมดี   
มากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวารับรูวาสัมพันธ
ภาพกับเพื่อนบานไมดี มากกวาผูไดคะแนนนอยกวา มี
คา r  อยูระหวาง 0.547-0.787 และคา ∝  อยูระหวาง 
0.894-0.907 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.909 

ตอนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูถึง
ภาวะวิกฤตชีวิตของตนเองรวม 42 ขอ   ประกอบดวย 
แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความเครียด จํานวน 17 ขอ ปรับ
ใช จากแบบสอบถามของกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับเครื่องชี้
วัดคุณภาพชีวิตขององคกรอนามัยโลกฉบับภาษาไทย 
(2545)  วณี เทศนธรรม (2541) ณัฐกานต ภาณุมาศ 
(2541) ตรีชฎา พลอาสา (2544)  และวราภรณ ตระกูล
สฤษด์ิ(2545)  เปนมาตราวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริง
มากที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูง
กวาแสดงวามีความเครียดมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา   
มีคา r อยูระหวาง 0.577-0.751 และคา ∝  อยูระหวาง 
0.923-0.927 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.930 

5.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การเผชิญปญหา 
มุงปรับอารมณ จํานวน 10 ขอ ปรับใชจากแบบสอบถาม
ของลาซารัสและโฟลคแมน (1984) และฉัตรกมล ออก
กิจวัตร(2546) เปนมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมาก
ที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา 
แสดงวามีการเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณไดเหมาะสม 
กวาผูไดคะแนนนอยกวา มีคา r อยูระหวาง 0.296-0.593 และ
คา ∝ อยูระหวาง 0.741-0.765 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.765   
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แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัว จํานวน 15 ขอ 
สรางจากแนวคิดดานจิตวิทยาการปรับตัวของ วราภรณ 
ตระกูลสฤษดิ์ (2545)  และปรับจากแบบสอบถามการ
ปรับตัวของสตรีที่เล้ียงดูบุตรในชุมชนเมืองของ    พวงเพ็ญ 
ชุณหปราณ (2543) เปนมาตรวัด 6 ระดับ  จากไมเปนจริง
มากที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา
แสดงวามีการการปรับตัวไดเหมาะสมกวาผูไดคะแนนนอย
กวา มีคา r  อยูระหวาง 0.363-0.654 และคา ∝  อยู
ระหวาง 0.858-0.870    คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.871 

5.   การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพื่อใหทราบลักษณะ

การแจกแจง ของตัวแปรแตละตัวเปนการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติบรรยายเพื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)  ความเบ  (Skewness)  ความโดง  
(Kustosis) และคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน 
(Coefficient of Variance (CV) ของตัวแปร และการ
วิเคราะหคารอยละที่เปนขอมูลเบื้องตน 

2. วิเคราะหสถิติเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของภาวะวิกฤตชีวิตตามการรับรูของสตรีไทยสมรสวัย
กลางคน  จําแนกตามลักษณะชีวสังคมและหนวยงาน
โดยการวิ เคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว      
(One-way ANOVA)   

3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
เปนรายคู  หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  
เพื่อใหไดเมทริกซสหสัมพันธ  ระหวางตัวแปรสาเหตุและ
ตัวแปรผล และวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอย  

4. วิเคราะหการมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรใน
แตละกลุมปจจัยที่มีตอภาวะวิกฤตชีวิต โดยการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบสามทาง  (Three-way ANOVA)   
 
ผลการวิจัย 

1.  ขอมูลทั่วไป กลุมตัวอยางรวมสามกลุม  
สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 50-55 ป คิดเปนรอยละ 26.8 
ซึ่งสตรีที่ทํางานในภาครัฐมีอายุเฉล่ีย คือ47.409 ป  ชวง
อายุงาน ของกลุมตัวอยางรวมทั้งสามกลุม มีชวงพิสัย 1-

35 ป สวนใหญมีอายุงานอยูระหวาง 15-19 ป คิดเปนรอย
ละ 28.2 ซึ่งสตรีที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจมีอายุงานเฉลี่ย
มากที่สุด คือ 17.324 ป ระดับการศึกษา สวนใหญจบ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 80.900  การมีตําแหนง
บริหาร ของกลุมตัวอยางรวมสวนใหญ มีตําแหนงบริหาร
อยูในระดับตน คิดเปนรอยละ 49.200โดยกลุมสตรีทํางาน
ในภาครัฐสวนใหญดํารงตําแหนงบริหารมากกวา  
ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามีของกลุมตัวอยางรวมอยู
ในชวง 1-37 ป สวนใหญอยูดวยกันมา 10-14 ป คิดเปน
รอยละ 34.300 ซึ่งสตรีทํางานในรัฐวิสาหกิจ  มีระยะเวลา
ที่อาศัยอยูกับสามีเฉล่ีย 16.155 ป จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวอยูในชวงพิสัย 3-14 คน สวนใหญมี 4-5 คน 
คิดเปนรอยละ 71.5 รายไดรวมเฉลี่ยทั้งครอบครัวของ
กลุมตัวอยางรวม    เทากับ 51,140 บาท สวนสตรีทํางาน
รัฐวิสาหกิจมีรายไดเฉล่ียรวมทั้งครอบครัวสูงสุดคิดเปน 
67,551 บาท/เดือน รองลงมาเปนสตรีทํางานเอกชนและ
ราชการเทากับ 40,981 และ 40,444 บาท/เดือน 
ตามลําดับ 
             2.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายคูของ
ปจจัยแตละดาน กับภาวะวิกฤตชีวิต พบวา ปจจัยดาน
บุคคลมีความสัมพันธกับภาวะวิกฤตชีวิตสูงสุดดวยคา
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.970  รองลงมา ปจจัยดาน
สังคมเมือง  ดานการทํางานและดานครอบครัว ดวยคา
สหสัมพันธ (r) เทากับ -0.940, 0.850  และ 0.170 
ตามลําดับ เปนไปตามสมมติฐานขอ 1 
             3.   ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนภาวะ
วิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน ที่มีลักษณะทาง
ชีวสังคมที่แตกตางกัน พบวา สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่
มีอายุ  มีตําแหนงทางบริหาร ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามี 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนบุตรและรายไดรวมกัน
ทั้งครอบครัวที่แตกตางกัน   จะมีภาวะวิกฤตชีวิตที่
แตกตางกันดวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
สวนสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีประสบการณการทํางาน 
ระดับการศึกษา และรายไดของตนเองที่แตกตางกันจะมี
ภาวะวิกฤตชีวิตที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

(X) 
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ที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบ คาเฉลี่ยของคะแนน
ภาวะ 
วิกฤตชีวิตของสตรีทํางานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา องคประกอบแตละดาน
พบวาสตรีภาครัฐมีความเครียดมากสุดดวยคาเฉลี่ย
เทากับ 4.403 รองลงมาเปนสตรีทํางานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจเทากับ 3.342 และ 3.336 ตามลําดับ สวนการ
เผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณไดไมเหมาะสมมากที่สุด 
คือ สตรีที่ทํางานเอกชนดวยคาเฉลี่ยเทากับ 4.106 
รองลงมาเปนสตรีทํางานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เทากับ 
3.928 และ 3.821 ตามลําดับ สวนการปรับตัวไมเหมาะสม
มากที่สุดคือ สตรีทํางาน ภาครัฐ ดวยคาเฉลี่ยเทากับ 
4.754 รองลงมาเปนสตรีทํางานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
เทากับ 4.224 และ 3.836 ตามลําดับสอดคลองตาม
สมมติฐานขอ 2 

4.   ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของตัวแปร
ชีวสังคม ปจจัยดานบุคคล ดานครอบครัว  ดานการ
ทํางานและดานสังคมเมือง ในการทํานายภาวะวิกฤตชีวิต
สตรี ไทยสมรสวัยกลางคน  พบวา  ตัวแปรชีวสังคม 
ประกอบดวย อายุ ประสบการณการทํางาน ระยะเวลาที่
อยูกับสามี และรายไดรวมทั้งครอบครัว  มีอิทธิพลต่ํา 
ในการทํานาย ภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคน 
ดวยคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานอยูระหวาง 0.007-
0.041  แตเมื่อพิจารณาตัวแปรปจจัยทั้งหมดสามารถ
รวมกันในการทํานายภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัย
กลางคนไดรอยละ 79.200 โดยตัวแปรที่น้ําหนักในการ
ทํานายสูงสุด คือ สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน รองลงมา คือ 
ความคลุมเครือในงาน  สัมพันธภาพกับคูสมรส  ภาระงาน  
ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว ภาระตอครอบครัว   
ความกาวหนาในงาน   บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและการ
สนั บสนุ นจากเพื่ อนร วมงานและผู บั งคั บบัญชา  
ตามลําดับ เปนไปตามสมมุติฐานขอ 3   ดังแสดง
รายละเอียดในตาราง 1 
 

 ตาราง 1     แสดงสัมประสิทธิ์ถดถอยและการทดสอบ  
นัยสําคัญของการวิเคราะหถดถอยของตัวแปร  ในการ
ทํานายภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคน 
(N=1,375 คน) 
 

ปจจัย 

สัมประสิทธิ์ 
ถดถอย 
มาตรฐาน  
หรือ Beta 

(B) 

t Sig 

อาย ุ 0.060 1.662 0.097 
อายุงาน -0.007 -

0.314 
0.753 

ระยะเวลาที่อยูกบัสามี -0.041 -
1.946 

0.052 

รายไดรวมทัง้ครอบครัว 0.007 0.445 0.657 
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 0.130 4.710 0.000* 
ประสบการณการ
สูญเสียในชีวิต 

-0.005 -
0.230 

0.818 

ภาระตอครอบครัว 0.138 6.092 0.000* 
สัมพันธภาพกับคูสมรส 0.171 9.640 0.000* 
การสนับสนุนจาก
ครอบครัว 

-0.009 -
0.383 

0.702 
 

ความผูกพันทาง
ศาสนาในครอบครัว 

0.146 5.853 0.000* 
 

ภาวะงาน 0.155 6.009 0.000* 
ความกาวหนาในงาน 0.131 6.911 0.000* 
ความคลุมเครือในงาน 0.182 8.767 0.000* 
การสนับสนุนจาก
เพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

0.123 6.092 0.000
* 

สัมพันธภาพกับเพ่ือนบาน -0.201 -
8.100 

0.000
* 

สภาพแวดลอมใน
ชุมชนที่อาศัย 

-0.018 -
0.969 

0.333 

*  P < 0.05  
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5.   ผลการศึกษาปฎิสัมพันธรวมกันระหวางตัวแปร
ชีวสังคม ตัวแปรสาเหตุในแตละกลุมปจจัยที่มีระดับ
ตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ 

5.1  สตรีไทยสมรสที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัว
นอย มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมีภาระตอ
ครอบครัวมากจะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรไีทยสมรส 
ที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัวมาก มีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวนอยและมีภาระตอครอบครัวนอยซึ่งสอดคลอง
ตามสมมติฐานขอ 4 

5.2   สตรีไทยสมรสที่มีสมาชิกในครอบครัวนอย มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมีการสนับสนุนจาก
ครอบครัวนอยจะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มี
สมาชิกในครอบครัวมาก มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและ
มีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก ซึ่ งสอดคลองตาม
สมมติฐานขอ 5 

5.3  สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
มาก  มีการสนับสนุนจากครอบครัวนอยและมีการ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชานอยจะมี
ภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวนอย มีการสนับสนุนจากครอบครัวมากและมี
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชามาก 
ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐานขอ 6 

5.4  สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
มาก มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวนอยและมี
ความคลุมเครือในงานมากจะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวา
สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย มีความ
ผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมากและมีความคลุมเครือใน
งานนอย ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐานขอ 7 

5.5   สตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลานอยที่อาศัย
อยูกับสามี มีสัมพันธภาพนอยกับคูสมรส  และมีสัมพันธ
ภาพนอยกับเพื่อนบานจะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูง 
กวาสตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลามากที่อาศัยอยูกับสามี  
มีสัมพันธภาพมากกับคูสมรส และมีสัมพันธภาพมากกับ
เพื่อนบานซึ่งไมสอดคลองตามสมมติฐานขอ 8เนื่องจาก   
ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามี   และสัมพันธภาพกับคู

สมรส     พบวา ไมมีปฏิสัมพันธรวมกันที่จะมีผลตอ
ภาวะวิกฤตชีวิต แสดงวาสตรีไทยที่อาศัยอยูกับสามีเปน
เวลานาน ไมจําเปนตองมีสัมพันธภาพที่ดีกับคูสมรส ดัง
แสดงสถิติในตาราง 2 
ตาราง 2  แสดงการมปีฎิสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยที่มี
ตอภาวะวิกฤตชีวิตดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
สามทาง (Three-way ANOVA)   
 

แหลงความแปรปรวน 
df = 1 

Sum of 
Square 

Mean of  
Square F- test R2 

รายได*บุคลิกภาพ*
ภาระตอครอบครัว 

2.250 2.250 9.647* 0.443 

จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว*บุคลิกภาพ*
การสนับสนุนจาก
ครอบครัว 

2.687 2.687 12.191* 0.474 

บุคลิกภาพ*ความ
ผูกพันทางศาสนา*
ความคลุมเครือในงาน 

4.349 3.349 26.356* 0.606 

บุคลิกภาพ*การ
สนับสนุนจาก
ครอบครัว*การ
สนับสนุนจากเพื่อน
รวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

0.517 0.517 2.982* 0.330 

ระยะเวลาทีอ่ยูกับสามี*
สัมพันธภาพกับคูสมรส
*สัมพันธภาพกับเพื่อน
บาน 

0.010 0.010 0.047 0.474 

*  P < 0.05  
 

และสามารถสรุปเปนแผนภาพ การปฎิสัมพันธ
ระหวางตัวแปรปจจัยที่รวมกันอธิบาย ภาวะวิกฤตชีวิตได
ดังภาพประกอบ 2 
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ตัวแปรชีวสังคม 
รายไดรวมทั้งครอบครัว 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามี 
                                                                                    9.647* ทํานายได 44.3% 
ปจจัยดานบุคคล                                        
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 

 
                                 12.191* ทํานายได 47.4% 

                                                                                          
ปจจัยดานครอบครัว 

                                             2.982*ทํานายได 33%                         
                               
                                             0.047 ทํานายได 47.4% 
                      
                                          26.356* ทํานายได 60.6% 
                                                  

   ปจจัยดานการทํางาน 
ความคลุมเครือในงาน 
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา 
 
ปจจัยดานสังคมเมือง 
สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน 
ภาพประกอบ 1  สรุปการปฎิสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยบางตัวที่มีปฎิสัมพันธ ในกลุมชีวสังคม ปจจัยดานบุคคล ปจจัย

ดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน และปจจัยดานสังคมเมือง ที่สงผลกระทบตอภาวะวิกฤตชีวิตสตรีในกลุมรวม    
( * คา F  ) 

 
การอภิปรายผล 

1. จากลักษณะความสัมพันธระหวางปจจัย
ดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน 
ปจจัยดานสังคมเมือง พบวาสงผลตอภาวะวิกฤตชีวิต
สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

และเอกชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของมูลเลสและ
คอนเกอร (พิณทิพย สีนุย, 2545: 73; อางอิงจาก Mussess 
& Conger, 1959:60) ไดศึกษาพื้นฐานครอบครัว  
 

ภาระตอครอบครัว 
การสนับสนุนจากครอบครัว   
สัมพันธภาพกับคูสมรส 
ความผูกพันทางศาสนา 
ในครอบครัว 

 
 ภาวะวกิฤตชีวิต 
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พบวาหากครอบครัวมีความสุขสงผลใหมีกําลังใจในการ
ทํางานในหนาที่การงานใหมีประสิทธิภาพ และมีกําลังที่
จ ะ ต อ สู กั บ ชี วิ ต ไ ด ดี  นอกจ ากนี้  ถนิ ม ก าญจน 
พิพัฒนโยธะพงศ (2544 : 102) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในชีวิต ของพนักงานธนาคารที่สมรสแลว 
พบวา ปจจัยดานการทํางาน ถาพนักงานมีความขัดแยง
ในงานสูง จะทําใหเกิดความเครียดสูง เนื่องจากมี
บทบาท 
มากเกินไปทั้งบทบาทคนทํางานและฐานะคูสมรส 
ประกอบกับผลการวิจัยของ ทวีศรี กรีทอง (กฤติกา วงศ
นคร, 2546:91; อางอิงจาก ทวีศรี กรีทอง, 2529: 109) 
ที่สนับสนุนวาพยาบาลสมรสจะไดรับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากคูสมรส ที่ ไดพูดคุยระบาย  ชวยตัดสินใจ
แกปญหาตาง ๆ จึงลดความเครียดไปได    และฟลอ
เร็นซและอเล็กเซีย (วาทินี ผองอําไพ, 2546:  60-62 
อางอิงจาก Florence & Alexius, 1994: 266-273 )   ได
ศึกษาพบวาผูหญิงที่ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว
สามารถเผชิญปญหา และปรับตัวตอความเครียดได
ดีกวาผูหญิงที่ไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว  

2. นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาขนาดความสัมพันธ 
พบวา ปจจัยดานบุคคลและดานการทํางานจะมีความ 
สัมพันธกับภาวะวิกฤตชีวิตสูง เนื่องจากปจจัยดานบุคคล 
ซึ่งวัดจาก บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและประสบการณ
สูญเสียในอดีต ซึ่งเปนตัวแปรคุณลักษณะทางจิตเดิม
ของบุคคล ดังนั้นถาสตรีไทยที่มีบุคลิกภาพแบบเปนคน
วิตกกังวลหวั่นไหวงายจะมีแนวโนมเครียดไดงาย 
ความสามารถในการแกปญหาต่ํา ดังงานวิจัยของ       
สุดสบาย จุลกะทัพพะ (2534: 11) พบวาปจจัยที่สําคัญ
สุดในการเผชิญปญหาหรือความเครียดในสถานการณ
เดียวกันแลวทําใหมีการตอบสนองที่ไมเทากัน บุคคลที่มี
บุคลิกภาพมั่นคงจะตอบสนองปญหาไดดีกวาผู มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว สวนประสบการณการสูญเสีย
ในอดีตนั้น ฟูลเลอรและแชลเลอร เอเยอร  (กรัณพิชญ 
โครตประทุม, 2546 :25 อางอิงจาก Fuller&Schaller 
Ayers, 1990)  ไดกลาววาผูมีประสบการณขจัดปญหา

ในอดีต จะสงผลตอความสําเร็จของการเผชิญปญหาใน
ปจจุบันดวยเพราะเกิดความมั่นใจ เห็นคุณคาในตนเอง 
สวนปจจัยดานสังคมเมืองมีความสัมพันธกับภาวะวิกฤต 
ซึ่งนักวิจัยหลายคนศึกษาสภาพแวดลอมในที่ทํางาน     
ที่พักอาศัยที่คับแคบไมปลอดภัย  มีเสียงดังรบกวน         
มีปญหาสาธารณูปโภค ไมมีที่พักผอน ไมมีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับเพื่อนบานลวนเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด
ในการทํางานได (ธีรพร ศรประสิทธิ์, 2544: 128 และว
รินทร บุญเลี่ยม, 2543) 
 3. จากการศึกษาการมีปฏิสัมพันธระหวาง     
ตัวแปรบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก และมีภาระตอ
ครอบครัวมาก  มีการสนับสนุนจากครอบครัวและ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชานอย     
จะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มี
ลักษณะตรงขามตามสมมุติฐานขอ  4 ถึง  7 พบวา 
เปนไปตามทฤษฎีบุคลิกภาพของไอยเซ็นค (Eysenck, 
1970:59-60) ไดกลาววาบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวในอารมณ จะมีแนวโนมที่จะมีภาวะเครียดได
งายเมื่อมีปญหาสะเทือนใจ มักจะลมเหลวในการปรับตัว
ทางสังคม นับไดวาบุคลิกของบุคคลเปนลักษณะทางจิต
ที่ ได รับการถายทอดทางสั งคมมาตั้ งแต เกิดจาก
ครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ผลการศึกษาของวัชระ 
ไชยจันดี (2541: 117) พบวา ผูมีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวมีความสัมพันธกับความเครียด และ บุคลิกภาพ
แบบหวั่นไหว มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในสังคม
และเปนตัวแปรในการทํานายความพอใจในชีวิต ประกอบ
กับบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว เมื่อตองประสบ
กับภาระที่ ตองรับ ผิดชอบกับครอบครัว  ขาดการ
สนับสนุนใหกําลังใจจากครอบครัว และที่ทํางาน จึงขาด
กําลังใจที่จะเผชิญปญหา มีแนวโนมที่บุคคลจะรับรู
ขนาดของปญหาที่รุนแรงขึ้น ซึ่งมีงานวิจัยหลายเรื่องที่
พบวา  บุคคลที่ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวดีจะมี
ผลใหบุคคลลดความเครียด เผชิญปญหาและปรับตัวได
ดีกวาบุคคลที่ไมไดรับ (ถนิมกาญจน พิพัฒนโยระพงศ, 
2544:102; ณัฏฐณิชย สวัสดีมงคล, 2547:60; ศศิมา 
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กุสุมา            ณ อยุธยา  และอรทัย โสมนรินทร, 
2540:20) 
 4. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก ในครอบครัวมี
ความผูกพันทางศาสนานอยและงานมีความคลุมเครือ
มากจะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีที่มีลักษณะ
ตรงขาม ซึ่งผลงานวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานขอ 7  
เนื่องมาจากเปนที่โดยตามธรรมชาติของหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา สอนใหทุกคนเปนคนดีหลุดพนจากความ
ทุกข บางคนเมื่อมีทุกขพบกับภาวะวิกฤตในชีวิตมักใช
แนวทางปฏิบัติทางพุทธเพื่อลดความเครียดลง และใช 
การแกปญหาแบบมุงแกไขที่อารมณใหสงบลง ตาม
แนวคิดของลาซาลัสและโฟลแมน (Lazarus & 
Folkman, 1984:141-225) กลาววาการแกปญหานี้
มักจะใชในกลุมสตรี     และใชการแกปญหามุงลด
อารมณ ความรูสึกที่ไมสบายใจ โดยไมไปเปล่ียนแปลง
สถานการณจริง ใชกลไกทางจิตในการเปลี่ยนแปลง
ความหมายสถานการณใหม ปฏิเสธความจริงเลือกให
ความสนใจ หลีกเลี่ยงไมคิดถึงและใชการระบายอารมณ
แทน  เชน ออกกําลังกาย ไปพักผอนทองเที่ยว  ดูหนังฟง
เพลง นั่งสมาธิสวดมนตภาวนาไปวัดปฏิบัติธรรม อาน
หนังสือธรรมะ เปนตน    
 5. สตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลานอยที่อาศัยอยู
กับสามี  มีสัมพันธภาพนอยกับคูสมรส กับเพื่อนบาน จะ
สงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยที่มีลักษณะ
ตรงขาม ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอ 8 แตเมื่อ
พิจารณารายคู พบวาระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามีไมมี
ปฏิสัมพันธกับสัมพันธภาพกับคูสมรส นั่นแสดงวา สตรี
ที่อาศัยอยูกับสามีนาน ไมจําเปนตองมีสัมพันธภาพที่ดี
กับคูสมรสก็ได สวนสัมพันธภาพกับคูสมรสและสัมพันธ
ภาพกับเพื่อนบาน พบวามีปฏิสัมพันธรวมกันในการ
สงผลตอภาวะวิกฤตชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 จากผลวิจัยหลายคนพบวา การมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
มีความเปนมิตรกับผูอื่น มีสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกใน
ครอบครัว  จะทําใหครอบครัวมีความสุข ถามีสัมพันธ
ภาพกับผูรวมงานดีก็จะทําใหทํางานอยางมีความสุข มี

กําลังใจในการตอสูกับชีวิตและหนาที่การงาน (พิณทิพย 
สีนุย, 2545:73; ถนิมกาญจน พิพัฒนโยธะพงศ, 
2544:102 และมรกต ศรีสุข, 2542: 131)    และหลาย
งานวิจัยพบวา สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงานจะทําให
มีความเครียดในการทํางานต่ํา  (นฤมล  พระใหญ , 
2547:61-64 ;นวรัตน ม่ันสวาทะไพบูลย, 2547:69 และ
จิราภรณ แพรตวน, 2543: 123-124) 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. จากหลายบทบาทของสตรีไทยในปจจุบัน และ
จากผลการวิจัยพบวาสภาพปจจัยที่สตรีเผชิญอยูใน
ปจจุบันไมวาดานสวนบุคคล ดานครอบครัว ดานการ
ทํางาน และดานสังคมเมือง ลวนเปนแรงกดดันใหสตรี
เกิดภาวะวิกฤตไดสูง ถึงรอยละ 79.2  ดังนั้นเพื่อปองกัน
การเกิดภาวะวิกฤต คณะวิจัยเห็นวา องคกรควรใหความ
สนใจใหกําลังใจ ใหการสนับสนุน ใหขอมูลความชัดเจน
ในงาน จัดภาระงานใหเหมาะสมกับบริบทของสตรี  และ
สมาชิกในครอบครัว ควรใหการสนับสนุนผูเปนแมและ
ภรรยา ชวยกันแบงเบาภาระงานบานพรอมใหกําลังใจ
ในการเผชิญกับปญหา ควรมีหนวยงานภาครัฐที่ให
คําปรึกษาโดยเฉพาะสตรีวัยกลางคน หรือมีเครือขาย
เพื่อนสตรีวัยเดียวกันพรอมที่จะชวยเหลือ สนทนาเพื่อ
ลดความเครียด  
 2.  การทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาตอยอด
ดวยการวิจัยเชิงทดลองโดยใชโปรแกรมการเผชิญภาวะ
วิกฤตที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดภาวะวิกฤตชีวิตที่กดดัน          
ที่สามารถนํามาปฏิบัติไดดวยตนเอง หรือศึกษาตัวแปร
อื่นรวม เชน ความรับผิดชอบภาระหนาที่ในครอบครัว  
ภาระการเงิน  ความพึงพอใจในชีวิต ความเหนื่อยหนาย 
ความออนลาทางอารมณ ความขัดแยงในงานและ
ครอบครัว ความคาดหวังของครอบครัว ความคาดหวัง
ในงานและการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ออนหลา 
เปนตน 
 3.   ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาในมุมมองของ
ปญหาและมุมมองเชิงลบ ที่มีผลตอสตรีไทยสมรสวัย
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กลางคน  ดังนั้ นในการศึกษาวิจัยครั้ งตอไป  อาจ
ทําการศึกษาในลักษณะการคนหาตัวชี้วัดหรือศึกษาใน
ขอบเขตของความเขมแข็งของสตรีไทยสมรสที่สงเสริม
ใหเกิดความสมบูรณ ความเขมแข็ง หรือความสุขของ
สมาชิกทุกคนในครอบครัว 
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