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This study is a casual relation research with the following objectives; a)
analyzing indices of midlife crisis of married Thai women working outside houses, b)
constructing and developing causal relationship of midlife crisis of married Thai
women, and c) finding the interaction between observable variables in each factor
influencing midlife crisis perception . 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 domestic violence. 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 89 %
respectively. In addition, causal model was consistent with opinion of married The
women working in total groups at the better criteria level with values of chi-square
1393.15, p-value = 0.00, df = 54, GFI = 0.90, AGFI = 0.68, CFI = 0.95, RMR = 0.15
and RMSEA = 0.13

บทคัดยองานวิจัยฉบับที่ 108 เรื่อง
การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรส
วัยกลางคนที่ทํางานนอกบานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย อ.ดร.อังศินันท อินทรกําแหง รศ.ดร.อรพินทร ชูชม และ รศ.อัจฉรา สุขารมณ
การวิจยั นี้เปนการวิจยั สหสัมพันธ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 1) วิเคราะหดัชนีวดั ภาวะวิกฤต
ของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน 2) สรางและพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ ของภาวะ
วิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรส และ 3) ศึกษาการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางตัวแปรในแตละกลุม
ปจจัยทีจ่ ะสงผลตอภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน กลุมตัวอยาง 3 กลุมไดแก
สตรีไทยสมรสซึ่งทํางานในหนวยงานขนาดใหญของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุ 35 - 55 ป และมีบุตรอยางนอย 1 คนรวมจํานวน 1,375 คน
จากหนวยงานทั้งหมด 12 แหง ตัวแปรที่ศกึ ษาประกอบดวย ตัวแปรแฝง 7 ตัว ตัวแปรสังเกตได 18
ตัว เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามประมาณคา 6 ระดับ รวม 244 ขอ มีคาความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถามอยูระหวาง 0.7646 - 0.9531 และทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวยโปรแกรม SPSS
for windows v.11 และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและความสอดคลองของโมเดลดวย
โปรแกรม Lisrel v.8.72 ผลการศึกษา ความสัมพันธระหวาง 1) ปจจัยดานบุคคล (วัดจากตัวแปร
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว และประสบการณสูญเสียในชีวิต) 2) ปจจัยดานครอบครัว (วัดจากตัวแปร
ภาระตอครอบครัว
สัมพันธภาพกับคูสมรส
ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวและการ
สนับสนุนจากครอบครัว) 3) ปจจัยดานการทํางาน (วัดจากตัวแปร ภาระงาน ความกาวหนาในงาน
ความคลุมเครือในงานและการสนับสนุนจากจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา) 4) ปจจัยดาน
สังคมเมือง (วัดจากตัวแปร สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย และสัมพันธภาพกับเพื่อนบาน)
พบวา ปจจัยทัง้ 4 ดานนัน้ มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอตัวแปรตามคือ ภาวะวิกฤตชีวิตตามการ
รับรูของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน (วัดจากตัวแปร ความเครียด การเผชิญปญหามุงปรับอารมณและ
การปรับตัว) และพบวา เมือ่ เกิดภาวะวิกฤตจะสงผลกระทบใหเกิด การสูญเสียความรูสึกในคุณคา
ของตนเอง ผลกระทบตอการทํางานและ ความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัวได ทั้งนีจ้ ากการวิเคราะห
ความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตพบวา รูปแบบตามสมมติฐาน
มีความสอดคลองกับขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม โดยรูปแบบความสัมพันธเชิง
เหตุนี้สามารถอธิบายเพื่อการทํานายคาความแปรปรวน
ของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรี
ไทยสมรสวัยกลางคน ที่ทํางานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และกลุม รวมไดรอยละ 45, 84, 80 และ
89 ตามลําดับและรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของกลุม สตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกลุมรวม มี
ความสอดคลองกับรูปแบบสมมุติฐานอยูใ นเกณฑปานกลางโดยพิจารณาจากดัชนีวดั ความพอดี คือ
ไค-สแคร = 1393.15, p-value = 0.00, df = 54, GFI = 0.90, AGFI = 0.68, CFI=0.95, RMR = 0.15
และ RMSEA = 0.13

บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
สภาพแวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามระบบทุนนิยมยุคโลกาภิวตั น ที่เนนความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจและการเงินสงผลกระทบตอคุณภาพชีวติ ทั้งในดานการทํางาน ครอบครัว และสังคม ทําให
บุคคล สังคมเริ่มออนแอลงอยางตอเนื่อง จะเห็นผลกระทบไดจากปญหาทางกายจากอัตราการปวยดวย
โรคที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิตและการทํางานที่ไมสมดุลเพิ่มมากขึ้น เชน โรคหลอด
เลือด โรคหัวใจ เบาหวาน โรคจิตประสาทวิตกกังวล รวมทั้งอุบัติเหตุ เปนตน จากสถิติ 10 อันดับโรค
ที่เปนสาเหตุการตายของสตรีไทย ในป2542 คือ โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) เอดส เบาหวาน หัวใจ
ขาดเลือด มะเร็งตับ โรคติดเชื้อระบบหายใจสวนลาง อุบัติเหตุ โรคถุงลมโปงพอง วัณโรค และโรคไต
คิดเปนรอยละ 14, 10, 7, 5, 5, 3, 3, 3, 3, และ2 ตามลําดับ โรคหลอดเลือดสมองสาเหตุสําคัญมาจาก
ปญหาทางจิตและความเครียด (กรมสุขภาพจิต,2549) นอกจากนีย้ ังพบปญหาครอบครัวแตกแยก บุตร
ขาดความอบอุน ที่มีสาเหตุจากความไมสมดุลของเวลาที่มีคุณภาพทีใ่ ชไปกับการทํางานและครอบครัว
ลวนเปนปญหาสําคัญยิ่งที่นําไปสูภาวะวิกฤตของชีวิตที่ตอ งเผชิญอยูตลอดในชีวิตประจําวัน
หาก
บุคคลใดไมสามารถเผชิญและจัดการกับปญหาวิกฤตชีวติ เหลานี้ได
อาจจะสงผลตอภาวะสุขภาพ
รางกายและจิตใจ เปนปญหาลูกโซกระทบตอครอบครัว บุตรหลานและผูที่เกี่ยวของทําใหขาดความสุข
มีชีวิตและสังคมที่เครียด จะเห็นไดจากสถิติแนวโนมของบุคคล ครอบครัวและสังคมที่อยูรวมกันมี
ภาวะเครียดมักใชอารมณและวิธีรุนแรงในการจัดการแกปญหาจึงเปนสัญญาณทางพฤติกรรมที่บงบอก
ถึงบุคคลมีภาวะวิกฤตทางอารมณเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากหลายปจจัยพบวาปจจัยในระดับมหภาค
ขนาดครอบครัวลดลง จากสถิติในป พ.ศ. 2533 , 2543 และ 2545 คิดเปน 4.4 , 3.9 และ 3.5 คนตอ
ครัวเรือน ตามลําดับ มีการหยารางสูงขึ้นจาก 4.65 คูตอ 1,000 ครัวเรือนในป 2539 เปน 5.93 คูตอ
1,000 ครัวเรือนในป 2544 มีจํานวนสตรีเปนหัวหนาครัวเรือนเพิ่มขึน้ จากป พ.ศ. 2533 คิดเปน รอยละ
19.4 และใน ป 2543 เพิ่มขึน้ คิดเปน 26.2 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2546) และจากการศึกษากลุม
ผูใชบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพทนอกเวลาราชการ ซึ่ง วัชราภรณ อุทโยภาสและคณะ
(2547: 135-140) พบวาผูใชบริการจํานวน 164 คนเปนหญิงสวนใหญรอยละ 68.9 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 42.1 ปญหาที่ขอรับบริการสวนใหญเปนปญหาครอบครัว รอยละ 22.0 มีความผิดปกติ
ทางจิต รอยละ 14 ความเครียดหรือวิตกกังวล รอยละ 12.8 และมีอาการทางประสาท รอยละ 12.2
ปจจุบันสตรีมบี ทบาทในสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะบทบาทในครอบครัว
นอกจากมีหนาทีค่ วาม
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รับผิดชอบตามบทบาทเดิมในการเลี้ยงดูบตุ ร ดูแลทํางานบาน และแนวโนมจํานวนสตรีทํางานนอก
บานจะรับบทบาทหนาที่การงานเทาเทียมผูชายรวมถึงการเปนหัวหนางานมากขึ้น จากสถิติสํารวจใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 พบวามีประชากรไทยวัยทํางานที่อายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 49.41 ลานคน
เปนชายหญิงใกลเคียงกัน ที่ทํางานนอกบานถึงรอยละ 71 และอีกรอยละ 29 เปนผูทํางานในบาน
กําลังเรียนหนังสือ และวางงาน ( สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2546) โดยเฉพาะในกลุมสตรีวัยกลางคน
ชวงอายุ 35-55 ป เปนกําลังสําคัญของสังคมที่ตองมีภาระหนักในการดูแลบุตรชวงวัยรุน หนาที่การงาน
เริ่มมีบทบาทเปนผูนําผูบริหารและทํางานเพื่อสังคมประกอบกับสรีระรางกาย ฮอรโมนเพศเริ่มรวงโรย
จึงทําใหรับความกดดันทั้งภายในรางกายตนเอง และภายนอกจึงเปนปจจัยเสีย่ งที่กอใหเกิดความเครียด
ไดงาย ซึ่งถือเปนภาวะวิกฤตในการดําเนินชีวิต ซึ่งภาวะวิกฤตนี้เปนสถานการณทบี่ ุคคลประเมินวาเปน
ภาวะอันตรายคุกคามตอความสุขสบายในการดําเนินชีวติ (ทิพยสุดา จันทรแจมหลา, 2544: 12
อางอิงจาก Thoits, 1995: 53 – 79; Jacobson, 1986: 250 – 264) ทั้งนี้ระดับภาวะวิกฤตยังขึ้นอยูกับ
การรับรูเฉพาะบุคคลตอความรุนแรงของปญหา ดังนัน้ เมื่อบุคคลตองเผชิญกับภาวะวิกฤตจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานกระบวนการทางความคิด เชน การรับรู ความจํา การวางแผน การแกปญ
 หา
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงดานอารมณที่เรียกวาวิกฤตทางอารมณ ทําใหการคิดตัดสินใจผิดพลาดไดงาย
ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการดําเนินชีวิตในสภาพแวดลอมของการทํางาน อาจทําใหเกิดความ
ตึงเครียดขึ้นได เชน สภาพแวดลอมการทํางานที่ไมเหมาะสม งานซ้ําซากจําเจ งานหนักเกินไป
งานที่ตองรับผิดชอบสูง การขาดโอกาสที่จะกาวหนาหรือมองไมเห็นความสําเร็จจากการปฏิบัติหนาที่
การงาน (สิริพร เลียวกิตกิ ลุ , 2545: 1 อางอิงจาก ชินโอสถ หัสบําเรอ, 2531) ซึ่งการเผชิญปญหา
ของแตละบุคคลยอมแตกตางกันไปตามบุคลิกลักษณะเฉพาะตัว อันเกิดจากการถายทอดทางสังคมใน
ครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดู สถานภาพบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจนภาวะของ
สุขภาพกาย
สุขภาพจิตและการมีประสบการณที่เคยเผชิญกับความรุนแรงความสูญเสียที่ผานมา
แตกตางกัน ถาบุคคลใดมีพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่เกิดจากการทํางานไมเหมาะสม ก็จะสงผลใหมี
ความเครียดเกิดขึ้นจนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสรีรวิทยาและดานจิตใจ
ทําใหบุคคลนัน้ มี
แบบแผนการคิด การรับรู และพฤติกรรมที่ผิดปกติไป ยอมพาไปสูความลมเหลวในการทํางานได
แตถาบุคคลใดสามารถที่จะจัดการกับปญหาและความเครียดใหอยูใ นขอบเขตที่จํากัด สามารถที่จะ
ปรับตัวแกไขปญหาได ก็จะมีความรูสึกวาตนเองเปนบุคคลที่ความสามารถ มีคุณคา และมีความหวัง
ยอมนําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตอยางปกติสุขได (สิริพร เลียวกิตกิ ุล,
2545: 1 – 2 )
นอกจากนี้ สตรียังตองเผชิญกับสภาพปญหาแวดลอมทางสังคม พบไดจากปญหาอาชญากรรม
เกิดขึ้นตลอดเกี่ยวกับคดีอกุ ฉกรรจสะเทือนขวัญ คดีเกีย่ วกับชีวิต รางกาย ทรัพยสิน มักเกิดขึ้นกับสตรี
ที่ทํางานนอกบานและเด็กเปนเหยื่อเสมอ ที่มีทั้งการฆาตัวตายและถูกฆาตาย ถูกทารุณกรรม ถูกกดขี่
ขมขืน ลอลวง ชิงทรัพย ไดรับเชื้อเอดส ทําใหขาดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตจากการใชอํานาจหรือ
อารมณ
ความไมรับผิดชอบของฝายชายหรือฝายกระทําที่เปนเหตุเกิดทั้งในบานและนอกบาน
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นอกจากนี้สตรีทํางานนอกบานยังประสบกับปญหาที่ไมสามารถเปดเผยตอสังคม หรือที่เปนคดีความ
ดังการศึกษาของ นายแพทยรณชัย คงสกนธ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ในป 2547 พบวา
กรณีศึกษาผูปวยทางจิตในรายงานทางการแพทย 100 คน มีสตรีทํางานรวมทุกระดับ ถึงรอยละ 92 เคย
ถูกคุกคามทางเพศ เคยถูกลวนลามถูกละเมิดสิทธิในที่สาธารณะ แมกระทั่งบนรถโดยสารจากชายโรค
จิต
จึงไมกลาเปดเผยเพราะกลัวเสียชือ่ เสียงและผลกระทบสงผลตอสภาพจิตใจและหนาที่การงาน
โดยตรง ประกอบกับคานิยมไทยดั่งเดิม ผูหญิงสวนใหญมักนิ่งเฉยและยอมจํานนตอเหตุการณและ
ความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้น กลัวสงผลเสียตอตนเอง บุตรและครอบครัวจึงไมใหความรวมมือกับมาตรการ
การจัดการปญหาเหลานี้ และถูกคาดหวังจากสังคมใหมพี ฤติกรรมตองอดทน หามแสดงออกเทาเทียม
ชายนั้นลวนเปนปญหาใหคุณภาพชีวิตในครอบครัวเสียไป และปญหาวิกฤตของชีวิตเหลานี้ไมสามารถ
แกไขไดทันที ดังงานวิจัยของเชค (Shek, 1996) พบวา คุณภาพชีวิตครอบครัวเปนตัวทํานายความสุข
ของคูสมรส และความสัมพันธในครอบครัวและคุณภาพการสมรสจะมีอิทธิพลสูงตอการปรับตัวของคู
สมรสที่นําสูภาวะวิกฤตชีวิตในวัยกลางคนได ดังนั้นวิธีการที่ดีคือการปองกันตั้งแตกอนสมรสใหสตรี
ไทยมีบุคลิกภาพที่มั่นคง ยอมรับปญหาของตนเอง สามารถประเมินปญหาได และสรางความเชื่อ
อํานาจในตนเอง มีภูมิคุมกัน กลาที่จะเผชิญปญหาและจัดการภาวะวิกฤตไดอยางเหมาะสมกับแตละคน
ก็ทําใหเกิดความสมดุลในชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีเปนทุนมนุษยที่เข็มแข็งของครอบครัวและสังคมตอไป
ภาวะวิกฤต จึงเปนภาวะชัว่ คราวที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับรูวามีสิ่งคุกคามตอตัวเขา ตอภาพพจน
หรือเปาหมายในชีวิต จากเหตุการณ สภาพแวดลอมหรือเรื่องราวในชีวิตประจําวัน หรือเฉพาะชวงใน
ชีวิต ซึ่งขึ้นอยูกับการรับรูของบุคคลนั้นวาเปนความรุนแรงคุกคามหรือเปนสิ่งที่ทาทายที่ตองตอสูเพื่อ
ความอยูรอด ดังนั้นความสูญเสีย ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจทําใหบุคคลนั้น เกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยที่วิธีการแกปญหาในลักษณะเดิม ๆ ไมเพียงพอทีจ่ ะลดความตึงเครียดนั้นได บุคคลจึงเกิดความเสีย
สมดุลไป (Disequilibrium) และ ณ จุดนีจ้ ึงเรียกวา วิกฤตทางอารมณ (Emotional crisis) และถาหาก
ปกปดปญหาไวกับตนเอง จะทําใหเก็บกดและลุกลามเปนความเชื่อที่ผดิ ๆ อาจจะตัดสินใจที่ผิดพลาด
ถึงแกชีวิต ทรัพยสินของตนเองและสรางความรุนแรง ระบายอารมณตอ บุตร ครอบครัว และศักยภาพ
ในการทํางานถดถอยลงได
คณะวิจยั
จึงเห็นความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะศึกษาวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ
ภาวะวิกฤต และคนหาดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีสมรสไทยที่ทํางานนอกบาน ตามการรับรูของ
ตนเองนั้น มีองคประกอบใดบาง เพื่อตรวจสอบใชเปนสัญญาณของการรับรูภาวะทางจิต และ
สภาพแวดลอมที่จะเปนอันตรายหรือบันทอนคุณภาพชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอก
บาน เพื่อเปนแนวทางในการปองกันมิใหเกิดวิกฤตชีวิตหรือถาเกิดขึ้นก็สามารถจัดการความกดดัน
ความเครียดเหลานี้ไดอยางสมดุล พรอมทั้งสรางภูมิคุมกันใหกับสตรีสมรสที่ทํางานนอกบาน มีพลังใจ
ที่จะเปนกําลังที่เขมแข็งใหกบั คูสมรสและบุตร รวมทั้งสังคมไทยตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการรับรูภาวะวิกฤตชีวิต ของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน
2. วิเคราะหดัชนีวัดภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน ตามการรับรูของตนเอง
3. สรางและพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่
ทํางานนอกบานในกลุมภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและกลุมรวม
4. ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมปจจัยดานบุคคล ดานสังคมเมือง กับตัวแปรใน
กลุมปจจัยดานครอบครัวและดานการทํางานที่สงผลตอภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสในกลุมรวม
5. ศึกษาผลกระทบของวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน และคนหาแนวทาง
ในการปองกันการเกิดภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดดัชนีวัดถึงภาวะวิกฤตชีวติ ของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน ซึ่งสตรีไทยและบุคคล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของดานจิตวิทยาและการพัฒนามนุษยจะไดใชเปนเครื่องมือในการสํารวจการ
รับรูเพื่อรับรูถึงสัญญาณที่เปนปจจัยเสี่ยง และสภาพแวดลอมที่จะเปนอันตรายตอชีวิต
หรือบัน
ทอนคุณภาพชีวิตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบานได
2. ไดรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน เพื่อ
ใชในการคนหาสาเหตุสําคัญของปญหาและหาทางแกไขไดตรงกับสาเหตุของปญหานั้น
3. ไดแนวทางในการปองกันไปปรับใชในการจัดการกับปญหาชีวิต
เพื่อไมใหเกิดวิกฤต
ขึ้นกับชีวิตตนเองได ของสตรีไทยกอนแตงงานและหลังสมรสที่ทํางานนอกบาน

หนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชได
สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว กรมสุขภาพจิต สํานักงานกิจการสตรีและครอบครัว
กระทรวงความมั่นคงและพัฒนาทรัพยากรมนุษยและฝายทรัพยากรมนุษยของหนวยงานตาง ๆ

ขอบเขตการวิจัย
เปนการวิจัยสหสัมพันธ
ประชากรไดแก สตรีไทยแตงงานแลวที่มีอายุระหวาง 35-55 ปและทํางานนอกบานใน
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเลือกประชากรแบบ
เจาะจงดวยเหตุผลหนวยงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนกลุมที่อยูในสภาพแวดลอมสังคม
เมืองที่มีสิ่งเราหรือไดรับสิ่งกระตุนใหเกิดภาวะวิกฤตในชีวิตไดงายจากสภาพชีวิตความเปนอยู
กลุมตัวอยาง ไดแก สตรีไทยที่แตงงานแลว อายุ 35-55 ป มีบุตรอยางนอย 1 คน และทํางาน
นอกบาน โดยเจาะจงจากหนวยงานขนาดใหญภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวม 12 แหง เปน
จํานวนทั้งสิ้น 1,375 คน ทั้งนี้กลุมตัวอยางประกอบดวย 2 กลุมใหญ คือ
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กลุมที่หนึ่ง ใชเปนกลุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิง
เหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนทีท่ ํางานนอกบานตามสมมุติฐาน กับขอมูล
ความคิดเห็นทีเ่ ก็บรวบรวมจากแบบสอบถามซึ่งเปนขอมูลเชิงปริมาณ รวม 1,375 คน และทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมลิสเรล
กลุมที่สอง เปนสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ประสบความสําเร็จทั้งครอบครัวและและเคยผาน
ประสบการณวิกฤตชีวิตมา รวมจํานวน 8 คน ใชเปนกลุมตัวอยางสําหรับการสนทนากลุมเพื่อคนหา
แนวทางการเผชิญและแกปญหาภาวะวิกฤตไดอยางมีคุณภาพ พรอมเปนขอมูลประกอบการจัดทําคูมือ
แนวทางการเผชิญ และแกปญหาภาวะวิกฤตตอไป
คณะผูวิจัยเลือกใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชกฎที่วาอัตราสวนระหวางหนวยตัวอยาง
และจํานวนพารามิเตอรหรือตัวแปรควรจะเปน 20 ตอ 1 (Linderman, Merenda, & Gold, 1980:163 ;
Weiss,1972 ;อางใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542:54) ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรวัดไดที่ใชในการวิจัยรวม
จํานวน 18 ตัวแปร จึงประมาณขนาดกลุมตัวอยางตามขอกําหนดนี้ได 360 คน

นิยามปฏิบัติการ
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยประกอบดวย ตัวแปรแฝงภายในซึ่งเปนตัวแปรตาม 2 กลุม
1. การรับรูภาวะวิกฤตชีวิตของบุคคล หมายถึง สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบาน
รับรูตอสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตวาเปนสิ่งที่อันตราย คุกคามตอตนเอง อาจเปนการคุกคาม
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณของบุคคล หรือตอภาพพจนหรือเปาหมายในชีวิต ทําใหบุคคลนัน้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตและเมื่อใชวิธีการแกปญหาในลักษณะเดิมๆ ไมไดผลเพียงพอ จึงทําใหเกิด
ภาวะเครียดและใชการเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณที่ไมเหมาะสมและไมสามารถปรับตัวไดดี จึง
ทําใหชีวติ ของบุคคลนั้นเสียสมดุลไมสามารถดํารงชีวิตที่เปนปกติสุขได
สามารถวัดไดจากการ
แสดงออกทางความรูสึก อาการและพฤติกรรม ดังองคประกอบ 3 ดาน คือ
1.1 ความเครียด หมายถึง ความรูสึกที่สตรี รับรูถึงความอึดอัด ความคับของใจ ไมไดดัง
ใจ ไมสามารถตกลงใจหรือตัดสินเหตุการณในขณะนั้นได จึงแสดงออกใหเห็นทางดานรางกายหรือ
ทางอารมณที่ไมสมดุล โดยพัฒนาแบบสอบถาม จากแบบวัดของกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับเครื่องชี้วัด
คุณภาพชีวิตขององคกรอนามัยโลก ฉบับภาษาไทย (2545) วณี เทศนธรรม (2541) ณัฐกานต ภาณุมาศ
(2541) วันทนา เจริญรัตนโชติ(2541) ตรีชฎา พลอาสา (2544) และวราภรณ ตระกูลสฤษดิ์(2545) โดยนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงใหอยูในขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษา มีมาตราวัด 6 ระดับจากไมเปนจริงมากที่
สุด(1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีความเครียดมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
1.2 การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ หมายถึง ความสามารถของสตรีไทยสมรส ในการ
เผชิญกับปญหาโดยมุงแกไขอารมณที่เปนทุกขและไมมกี ารเปลี่ยนแปลงสถานการณจริงปรับกระบวน
การคิดและใชกลไกทางจิต แสดงออกดวยการควบคุมอารมณ ทําจิตใหสงบรวมทั้งการระบายอารมณ
ออกมาทางการพูดและการกระทํา โดยวัดจากแบบสอบถามการเผชิญปญหาที่พัฒนามาจาก ของ

6
ลาซารัสและโฟลคแมน (Lazarus&Folkman,1984) ศิริพร เลียวกิตติกุล(2545) ชาตรี ลักษณะศิริ (2546)
และฉัตรกมล ออกกิจวัตร(2546) มีมาตรวัด 6 ระดับจากไมเปนจริงมากที่สุด(1)ไปถึงเปนจริงมากที่สุด
(6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีการเผชิญปญหามุงปรับอารมณที่ไมเหมาะสมมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
1.3 การปรับตัว หมายถึง การที่สตรีไทยสมรส สามารถปรับเปลี่ยนนิสัย วิธีการ
ดํารงชีวิตของตนเองไดเพื่อใหสามารถมีชีวิตอยูไดอยางมีความสุขในระดับที่แตละบุคคลตองการ หรือ
ถาการปรับตัวไมเหมาะสมจะแสดงออกในลักษณะของการทําลายตอตานกฏระเบียบ หรือมีลักษณะ
ของผูที่มีปญหาสุขภาพจิตเสียไปโดยวัดจากแบบสอบถามการปรับตัวที่ คณะผูว ิจัยไดพัฒนา ขึ้นจาก
แนวคิดจิตวิทยาการปรับตัวของวราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2545) และแบบสอบถามการปรับตัวของสตรี
ในชุมชนเมืองของพวงเพ็ญ ชุณหปราณ (2543) มีมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากที่สุด (1) ไปถึง
เปนจริงมากทีส่ ุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีการการปรับตัวที่ไมเหมาะสมมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
2. ผลกระทบจากภาวะวิกฤต หมายถึง พฤติกรรมที่มตี อ ครอบครัวและการทํางานของสตรีไทย
สมรสที่เปนผลกระทบมาจากที่สตรีไทยสมรสเกิดความเครียดและไมสามารถเผชิญ
และไมสามารถ
ปรับตัวใหรางกาย จิตใจและสังคมเกิดความสมดุลไดดงั เดิมจึงสงผลตอการสูญเสียความรูสึกในคุณคา
ของตนเองและมีพฤติกรรมการแสดงออกในการทํางานและกับครอบครัวเปลี่ยนไปทั้งที่เปนทางดานบวก
และดานลบ โดยวัดจากองคประกอบ 3 ดาน คือ
2.1 การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง หมายถึง สตรีไทยสมรสรับรูวาปญหาที่
ผานมาไมสามารถเผชิญปญหาและปรับตัวใหผานไปได จึงเกิดความไมพึงพอใจในตนเอง มีความรูสึก
ที่ไมดีกับตนเอง และหมดกําลังในการเผชิญกับภารกิจตาง ๆ ที่ทําอยู วัดจากแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น
จากแนวคิดการปรับตัวอยางมีความสุข ของ วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2545) แบบวัดการเห็นคุณคาใน
ตนเองของกชกร ภัททกวงศ (2542)และสิตา เพียรพิจติ ร (2542) และแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณของกรมสุขภาพจิต(2545) มีมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมาก
ที่สุด(6)ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวาสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเองมากกวาผูไ ดคะแนนนอยกวา
2.2 ความรุนแรงตอตนเองและผูอ ื่น หมายถึง สตรีไทยสมรสกระทําหรือมีแนวโนม
กระทําการกาวราวที่เปนอันตรายตอตนเองและผูอื่นดวยทางกายและทางวาจาโดยวัดจากแบบสอบถาม
ที่คณะผูวจิ ัยพัฒนาขึ้นเองจากแบบตรวจวัดโรคซึมเศราในประชากรไทยของกรมสุขภาพจิต มีมาตรวัด
6 ระดับ จากไมเปนจริงมากที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวา มีการ
กระทําความรุนแรงตอตนเองและผูอื่นมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
2.3 ผลกระทบตอการทํางาน หมายถึงความสามารถในการทํางานของสตรีไทยสมรส
ลดลง กอใหเกิดการถดถอยในการทํางานและประสิทธิผลในการทํางานจึงลดต่ําลง อันเนื่องมาจาก
ความเบื่อหนาย ความออนลาของรางกายและจิตใจ โดยวัดจากแบบสอบถามที่คณะผูวิจัยพัฒนาขึน้ เอง
มีมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากที่สดุ (1) ไปถึงเปนจริงมากที่สดุ (6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวา
มีการถดถอยในการทํางานมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
และประกอบดวยตัวแปรแฝงภายนอกซึ่งเปนตัวแปรตน 4 กลุมตัวแปร ดังนี้
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1. ปจจัยดานบุคคล หมายถึง คุณลักษณะทางจิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอก
บานที่มีผลใหเกิดการรับรูตอสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ผานมาวามีอันตรายคุกคามตอตัวเขา
โดยแตละคนรับรูความรุนแรงแตกตางกัน ซึ่งวัดจากองคประกอบ 2 ดาน คือ
1.1 บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว หมายถึง สตรีไทยสมรสที่มีลักษณะทางอารมณที่ออนไหว
คิดมาก จิตใจหดหู หงุดหงิดงาย เจาอารมณ ชอบตามใจตนเอง ตืน่ เตนงาย อารมณเปลี่ยนแปลงงาย
มองโลกแงราย ขาดสมาธิ ชอบหวาดระแวง ไวตอความรูสึกตาง ๆ ไดงาย ซึ่งมีผลตอความสามารถใน
การเผชิญและปรับตัวใหสภาพรางกาย จิตใจ อารมณอยูในสภาวะสมดุล โดยวัดจากแบบสอบถามที่
คณะผูวจิ ัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฏีลักษณะนิสยั กับบุคลิกภาพ(Traits & Personality)ของ ไอยเซนค
(Eysenck, 1970) และแบบสอบถามบุคลิกภาพของ ประชุมพร บัวคลี่ (2544) ชลธิชา บุญเลี้ยง (2546)
และ ประพิศ จันทรพฤกษา (2537) มีมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมาก
ที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวา มีบคุ ลิกภาพหวั่นไหว มากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
1.2 ประสบการณสูญเสียในชีวิต หมายถึง สตรีไทยสมรสรับรูตอเหตุการณรายที่เกิดขึ้น
จริงวาเปนภัยคุกคามตอตัวเขา และเมื่อระลึกถึงเรื่องราวหรือเหตุการณในอดีตนั้นจะมีผลใหสตรีไทย
สมรส ยังคงมีความรูสึกหวาดกลัวและวิตกกังวลอยู โดยวัดจากแบบสอบถามที่คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้นเอง
จากแนวคิดและการสัมภาษณขอมูลเบื้องตนจากผูทรงคุณวุฒิ แบบสอบถามประสบการณสูญเสียใน
ชีวิต เปนมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา
แสดงวารับรูตอประสบการณสูญเสียในชีวิตและรูสึกยังมีผลคุกคามตอตนเองมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
2. ปจจัยดานครอบครัว หมายถึง สตรีไทยสมรสรับรูถึงการกระทําใดของสมาชิกในครอบครัว
ที่มีผลกระทบตออารมณความรูสึก ถึงความรักความผูกพัน ที่ตนเองไดรับและรวมถึงหนาที่ทตี่ อง
ปฏิบัติ เพื่อเปนประโยชนสงู สุดแกสมาชิกในครอบครัว ซึ่งสามารถวัดไดจากองคประกอบ 4 ดาน คือ
2.1 ภาระตอครอบครัว หมายถึง การทีส่ ตรีไทยสมรส รับรูวาตองรับผิดชอบตอบุคคลใน
ครอบครัวรวมถึงรับผิดชอบตอภาระงานบานวามีมากนอยเพียงใด โดยพัฒนาแบบสอบถามภาระความ
รับผิดชอบตอสมาชิกในครอบครัว จากแบบสอบถามของณัฐสุดา สุจินันทกุล(2541) โดยการศึกษา
ครั้งนี้ไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและพัฒนาใหอยูในขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษา แบบสอบถาม
ภาระความรับผิดชอบตอสมาชิกในครอบครัว เปนมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากที่สุด (1) ไปถึง
เปนจริงมากทีส่ ุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวา มีภาระตอครอบครัว มากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
2.2 สัมพันธภาพกับคูสมรส หมายถึง ความรูสึกของสตรีไทยสมรสที่มีตอ คูสมรส วาเปน
ความผูกพันสนิทสนม มีความรักตอกัน รูสึกอบอุนเมื่ออยูใกลชิด ความหวงใย เอาใจใสซึ่งกันและกัน
แบบสอบถามสัมพันธภาพกับคูสมรส ไดปรับใชจาก แบบสอบถามความสัมพันธระหวางคูสมรส ของ
ดวงเดือน พันธุมนาวินและคณะ(2536) งามตา วนินทานนท (2545) และพิมพใจ ไมตรีเปรม (2543)
แบบสอบถามเปนมาตราวัด 6 ระดับ จากสัมพันธภาพกับคูสมรส นอยที่สุด (1)ไปถึงสัมพันธภาพกับคู
สมรสมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวา มีสัมพันธภาพกับคูสมรสมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
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2.3 การสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว หมายถึง การรับรูของสตรีไทยสมรส เกีย่ วกับ
การไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวซึ่งรวมถึงญาติพี่นองทั้งหมด ทั้งในดาน
จิตใจอารมณ ขอมูลขาวสารและดานวัตถุ เชน การใหกาํ ลังใจ ทุนทรัพย และการสนับสนุนใหขอมูล
ใหการชวยเหลือในการแกปญ
 หาและการตัดสินใจตางๆ แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนจาก
สมาชิกในครอบครัว ไดพฒ
ั นามาจากแบบสอบถามของ นวลฉวี ประเสริฐสุข (2542) มีมาตราวัด 6
ระดับ จากมีการสนับสนุนนอยที่สุด (1)ไปถึงมีการสนับสนุนมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวา
ไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว มากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
2.4 ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว หมายถึง การกระทําของสตรีไทยสมรส
เกี่ยวกับการใชชีวิตรวมกันกับคูสมรสโดยยึดหลักคุณความดีทางศาสนาในการครองเรือน รวมทัง้ การ
ไปเขารวมกิจกรรมทางศาสนารวมกันในครอบครัว แบบสอบถามความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว
พัฒนาจากแบบสอบถามของ งามตา วนินทานนท(2545) เปนมาตราวัด 6 ระดับ จากมีความผูกพันทาง
ศาสนาในครอบครัว นอยที่สดุ (1)ไปถึงมีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมากที่สุด(6) ผูไดคะแนน
สูงกวา แสดงวามีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
3. ปจจัยดานการทํางาน หมายถึง การทีส่ ตรีไทยรับรูตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในการ
ทํางาน และสิ่งแวดลอมในการทํางานที่มีอยูเดิมวาเปนสิ่งที่คุกคามตอ รางกาย จิตใจ และอารมณของ
เขา รูสึกเกิดความกดดัน ทําใหไมมีความสุขในการทํางาน หรือเปนสถานการณและสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานที่สนับสนุนเอื้อใหสตรีสามารถทํางานไดอยางเปนปกติสุข ซึ่งวัดจากองคประกอบ 4 ดาน คือ
3.1 ภาระงาน หมายถึง การรับรูของสตรีไทยสมรส เกี่ยวกับงานที่ตองทํานั้นตองใชความ
รวดเร็ว ใชความพยายามสูงยากลําบากเกินไป หนักเกินไป หรือตองใชสมาธิ ความรับผิดชอบสูงและมี
ปริมาณงานมากเกินศักยภาพที่มีอยู โดยวัดจากแบบสอบถาม ภาระงาน ที่พัฒนาขึ้นจากแบบสอบถาม
ของ ธีรพร ศรประสิทธ (2544) ฉัตรกมล ออกกิจวัตร (2546) ภัทราภรณ สุกาญจนาภรณ (2546) และ
กฤติกา วงศนคร (2546) เปนมาตราวัด 6 ระดับ จากมีภาระงานนอยทีส่ ุด(1)ไปถึงมีภาระงาน มากที่สุด
(6) ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวามีภาระงานมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
3.2 ความกาวหนาในงาน หมายถึง การรับรูของสตรีไทยสมรส เกี่ยวกับความรูสึกวามี
ความหวังมีเสนทางความกาวหนาที่ชดั เจนมีโอกาสไดเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน เพิ่มพูน
คุณวุฒิ ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ และไดรับผลตอบแทนสวัสดิการตางๆจนรูสึกวามัน่ คง
ในการทํางาน โดยวัดจากแบบสอบถาม การรับรูถึงความกาวหนาในงานที่พัฒนาขึ้นจากแบบสอบถาม
คุณภาพชีวิตการทํางาน ของ ณัฐวุฒิ สุนทราณู(2545) กฤติกา วงศนคร (2546)และประพันธ แฟม
คลองขอม (2542) เปนมาตราวัด 6 ระดับจากมีความกาวหนาในงานนอยที่สุด (1)ไปถึงมีความกาวหนา
ในงานมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวามีความกาวหนาในงานมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
3.3 ความคลุมเครือในงาน ไดแก สภาวะที่สตรีไทยสมรส รูสึกวาตนเองขาดความเขาใจที่
ชัดเจนในระบบการทํางาน มีคานิยมในการทํางานที่ไมตรงกับคานิยมรวมของหนวยงาน จึงทําใหรสู ึก
อึดอัด ไมมีความสุขในการทํางาน การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานไมชัดเจนโดยวัดไดจากความ
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ชัดเจนของนโยบาย โครงสรางการบังคับบัญชา เปาหมายวิสัยทัศนที่ไมชัดเจนหรือเกินความสามารถ
ของคนในองคกร ความรับผิดชอบของงานไมชัดเจน ขาดความยุติธรรมในการปฏิบัติงานและความ
ขัดแยงในงาน โดยคณะผูวิจยั พัฒนาแบบสอบถามขึ้นจากแบบสอบถามของ ปาริชาติ ตันติวัฒน
(2538) ธารารัตน ชิ้นทอง (2542) และถนิมกาญจน พิพฒ
ั นโยธะพงศ (2544) เปนมาตราวัด 6 ระดับ
จากมีความคลุมเครือในงาน นอยที่สุด (1)ไปถึงมีการรับรูถึงความคลุมเครือในงาน มากที่สุด (6) ผูได
คะแนนสูงกวา แสดงวามีการรับรูถึงความคลุมเครือในงาน มากกวาผูไดรับคะแนนนอยกวา
3.4 การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา หมายถึง การที่สตรีไทยสมรส
รับรูถึงความชวยเหลือในการปฏิบัติงานดานตางๆ เชน ดานจิตใจอารมณและสังคม ดานวัตถุและดาน
ขอมูลขาวสารจากหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน แบบสอบถามไดมาจาก จารุพร แสงเปา (2542) ฉัตร
กมล ออกกิจวัตร (2546) ภัทราภรณ สุกาญจนาภรณ (2546) และ พิณทิพย สีนุย (2545) โดยการศึกษา
ครั้งนี้ไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและพัฒนาใหอยูในขอบเขตของเรื่องแบบสอบถาม เปนมาตรวัด
6 ระดับ จากไดรับการสนับสนุนนอยทีส่ ุด(1)ไปถึงไดรับการสนับสนุนมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูง
กวา แสดงวาไดรับการสนับสนุนมากกวาผูไดรับคะแนนนอยกวา
4. ปจจัยดานสังคมเมือง หมายถึง สตรีไทยสมรสรับรูถึงสถานการณตางๆที่เกิดขึน้ ในสังคม
เมืองวาเปนภัยคุกคามตอตัวเขาจนเปนเหตุใหเกิดความเครียดที่ไมสามารถเผชิญและปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมหรือสถานการณดังกลาวไดอยางปกติสุข ซึ่งสามารถวัดไดจากองคประกอบ 2 ดานคือ
4.1 สภาพแวดลอมในชุมชนที่อยูอาศัย หมายถึง สตรีไทยสมรสรับรูวาเขตชุมชนที่
ตนเองอาศัยอยู มีปญหาขาดที่พักผอนหยอนใจ มีมลภาวะที่มีผลตอสุขภาพรางกายและจิตใจของบุคคล
ไมมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเอง รวมถึงปญหาการคมนาคม สิ่งแวดลอม
แออัด และมลภาวะที่มีผลตอสุขภาพรางกายและจิตใจของบุคคล โดยวัดจากแบบสอบถามที่คณะวิจยั
พัฒนาขึ้นเองจากแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย เปนมาตรวัด
6 ระดับ จากสภาพแวดลอมในชุมชนที่อยูอาศัยที่นาอยูน อยที่สุด (1)ไปถึงมีสภาพแวดลอมในชุมชนที่
อยูอาศัยที่นาอยู มากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวารับรูวาสภาพแวดลอมในชุมชนที่อยูอาศัยนา
อยูมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
4.2 สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน หมายถึง การที่สตรีไทยสมรสรับรูถึงสภาพการดําเนิน
ชีวิตความเปนอยู และความสัมพันธของเพื่อนบานในสังคมเมืองที่ขาดความเอื้ออาทรตอกัน ขัดแยงกัน
ไดงายหรือขาดจริยธรรมในสังคม จนอาจเปนเหตุใหบุคคลรับรูวาเปนภัยคุกคามตอชีวิตความเปนอยู
ทําใหขาดความสงบสุข โดยวัดจากแบบสอบถามที่คณะวิจยั ไดสรางขึ้นเองจากแนวคิดสัมพันธภาพ
ของคนในสังคมเมือง และแบบสอบถามของ ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ (2546) เปนมาตรวัด 6 ระดับ
จากมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานที่ดีนอยทีส่ ุด (1) ไปถึงมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานที่ดีมากที่สุด (6)
ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวารับรูวามีสัมพันธภาพกับเพือ่ นบานที่ดีมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
จาการศึกษาครั้งนี้ คณะวิจยั ไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วของเพื่อกําหนดเปนตัว
แปรที่ศึกษาและขอบเขตการศึกษาไดดังแสดงไวในภาพประกอบ 1 ดังนี้

10
แนวคิดทฤษฎีทีใชเปนกรอบในกําหนดตัวแปรและการวิจัย สามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 1
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับดาน
จิตวิทยาสังคม และการทํางาน ประกอบดวย

กําหนดเปนปจจัยเชิงสาเหตุและองคประ
กอบของภาวะวิกฤตชีวิต 4 ดาน คือ
ปจจัยดานบุคคล

- ทฤษฎีภาวะวิกฤต (Crisis theory) (Aguilera &
Messick, 1982)
- จิตวิทยากลุม Cognitive (Allport,1968)
- บุคลิกภาพหวั่นไหว-มั่นคงในอารมณ
(Eysenck,1970)
- จิตวิทยาการปรับตัว(วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์, 2545)
- ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม ของอิริคสัน
- ทฤษฎีความเครียด และเผชิญปญหา
(Lazarus&Folkman,1984 ; Cranwell,Ward.,1987)
- แนวคิด บทบาทหนาที่และความสัมพันธใน
ครอบครัว (ดวงเดือน พันธุมนาวินและคณะ, 2524
และ2540 และงามตา วนินทานนท,2545 )
- คานิยมการใชชีวิตในครอบครัว (งามตา
วนินทานนท, 2545)
- ความเครียดจากการทํางาน ( Brown & Moberg,
1980; Luthans. , 1992)
- แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมือง
- แนวคิดความรุนแรงและพฤติกรรมกาวราว

- บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
- ประสบการณสูญเสียในชีวิต
ปจจัยดานครอบครัว
- ภาระตอครอบครัว
- สัมพันธภาพกับคูสมรส
- การสนับสนุนจากครอบครัว
- ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว
ปจจัยดานการทํางาน
- ภาระงาน
- ความกาวหนาในงาน
- ความคลุมเครือในงาน
- การสนับสนุนจากจากเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา
ปจจัยดานสังคมเมือง
- สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน
- สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย

กรอบการสัมภาษณ ผูรูและผูเชี่ยวชาญไทยดาน
จิตวิทยา เพื่อพัฒนาความหมาย และองคประกอบ
ของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน
ที่ทํางานนอกบานใหสมบูรณขึ้น

ภาวะวิกฤตชีวิตของตนเองตามการรับรู
- ความเครียด
- การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ
- การปรับตัว

สนทนากลุม สตรีไทยสมรสวัยกลางคนใน
หนวยงานที่ประสบความสําเร็จทั้งครอบครัวและ
การทํางานและเคยผานประสบการณภาวะวิกฤต
ชีวิตมา เพื่อคนหาแนวทางการเผชิญและแกปญหา
ภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน

ผลกระทบจากภาวะวิกฤตชีวิตของบุคคล
- การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง
- ดานผลกระทบตอการทํางาน
- ดานความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว

ภาพประกอบ 1 แสดงที่มาของกรอบแนวคิดทฤษฎีและการดําเนินการวิจัย
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บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
ประสบการณ
สูญเสียในชีวิต

ปจจัยดาน
บุคคล

ภาระตอครอบครัว
สัมพันธภาพกับคูสมรส
การสนับสนุนจากครอบครัว

ปจจัยดาน
ครอบครัว

ความผูกพันทางศาสนา
ในครอบครัว

ความเครียด
ภาระงาน

การเผชิญปญหา
มุงปรับอารมณ

ความกาวหนาในงาน
ความคลุมเครือในงาน

ปจจัยดาน
การทํางาน

การสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชา

สัมพันธภาพ
กับเพื่อนบาน
สภาพแวดลอมใน
ชุมชนที่อาศัย

การปรับตัว

ภาวะวิกฤตชีวิตของ
สตรีไทยสมรสวัยกลางคน

ผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤต

ปจจัยดาน
สังคมเมือง
ความรุนแรงตอ
ตนเอง ครอบครัว

การสูญเสียความรูสึก
ในคุณคาของตนเอง

ผลกระทบตอการทํางาน

ภาพประกอบ 2 แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่ทํางาน
นอกบานตามสมมติฐาน
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน ปจจัยดานสังคมเมืองมี
อิทธิพลตอภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและ
กลุมรวม
2. ความเครียด การเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณ และการปรับตัว เปนดัชนีวดั ภาวะวิกฤต
ชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบานได
3. รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิต ของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนตาม
สมมติฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากกลุม 1 สตรีทํางานภาครัฐ กลุม 2 สตรี
ทํางานรัฐวิสาหกิจ กลุม 3 สตรีทํางานเอกชน และกลุมรวม
4. สตรีไทยสมรสที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัวนอย มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมี
ภาระตอครอบครัวมาก จะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัวมาก มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและมีภาระตอครอบครัวนอย
5. สตรีไทยสมรสที่มีสมาชิกในครอบครัวนอย มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก และมีการ
สนับสนุนจากครอบครัวนอย จะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีสมาชิกในครอบครัวมาก มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและมีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก
6. สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มีการสนับสนุนจากครอบครัวนอยและมี
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชานอย จะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย
มีการสนับสนุนจากครอบครัวมากและมีการสนันสนุนจากเพื่อน
รวมงานและผูบ ังคับบัญชามาก
7. สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว
นอยและมีความคลุมเครือในงานมาก จะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวนอย มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมากและมีความคลุมเครือในงานนอย
8. สตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลานอยที่อาศัยอยูกับสามี มีสัมพันธภาพกับคูสมรสนอย และมี
สัมพันธภาพกับเพื่อนบานนอย จะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูกับ
สามีมาก มีสัมพันธภาพกับคูสมรสมาก และมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานมาก

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น
ในชีวิตตามการรับรูของสตรีไทยสมรสในชวงวัยกลางคนที่มีอายุระหวาง 35–55 ป ทํางานใน
หนวยงานทั้งภาครัฐ วิสาหกิจ และเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเปนสังคมเมืองที่มี
สภาพแวดลอมที่ตองเรงรีบและแขงขัน จึงมีภาวะเสีย่ งตอการเกิดวิกฤตของบุคคลสูง ดังนั้นในการ
กําหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการดําเนินการวิจัย
คณะวิจัยจึงไดทําการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกีย่ วของไวดังนี้
ตอนที่ 1 ภาวะวิกฤตชีวิตของบุคคลตามการรับรูและผลกระทบจากภาวะวิกฤตชีวติ
ตอนที่ 2 ปจจัยดานบุคคล ที่เกี่ยวของกับการรับรูภาวะวิกฤตชีวิตและงานวิจยั ที่เกีย่ วของ
ตอนที่ 3 ปจจัยดานครอบครัวที่เกีย่ วของกับการรับรูภาวะวิกฤตชีวิตและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 4 ปจจัยดานการทํางานที่เกีย่ วของกับการรับรูภาวะวิกฤตชีวิตและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
ตอนที่ 5 ปจจัยดานสังคมเมืองที่เกี่ยวของกับการรับรูภาวะวิกฤตชีวิตและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ

ตอนที่ 1 ภาวะวิกฤตชีวิตของบุคคลตามการรับรูแ ละผลกระทบจากภาวะวิกฤตชีวิต
ภาวะวิกฤตเปนสภาวะที่เกิดขึ้นไดทั้งในระบบใหญ และระบบยอยในสังคมที่รวมถึงสังคม
ประเทศ เศรษฐกิจ การเมือง ชุมชน องคกร ครอบครัวและบุคคล ในงานวิจยั ครั้งนี้ใหความสําคัญกับ
การศึกษาวิกฤตที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลตามการรับรูของแตละคน
ที่มีระดับของการรับรูถึงความ
รุนแรงแตกตางกันขึ้นอยูก ับหลายปจจัยทั้งตัวสถานการณที่เปนสิ่งเราหรือสิ่งกระตุน และตัวบุคคลที่
จะรับรูในทางบวกหรือทางลบ รวมถึงความสามารถของบุคคลในการเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นในชีวติ
ประจําวันทั้งในสถานการณที่ใกลตัว
และสถานการณไกลตัวและความสามารถในการปรับตัวให
สภาวะทางจิตนั้นกลับมาสมดุลไดดีดังเดิม ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีทางจิตวิทยา ดังนี้
1. ภาวะวิกฤตชีวิตของบุคคลตามการรับรู
ทฤษฎีภาวะวิกฤต (Crisis theory)
ความเขาใจของทฤษฎีภาวะวิกฤต เปนความเขาใจวาตนเองนั้นกําลังอยูในส ถานการณและ
ชวงเวลาทีห่ นักที่ยากจะผานพนไปไดจนตองการขอความชวยเหลือจากผูอื่นและไมแนใจวาจะตองทํา
อยางไรถึงจะผานพนปญหาไปได แตบางคนอาจจะผานพนไปไดงายโดยการหาทางออกใหกับตนเอง
ได โดยการพูดขอความชวยเหลือหรือการกระทําดวยตนเอง แตผลของการเผชิญและการแกปญหานั้น
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จะหมดไปอยางยั่งยืนหรือยังคงซอนเรนอยู หรือพัฒนาไปเปนปญหาทีซ่ ับซอนยากตอการแกไขตอไป
อาจเปนไปไดเพราะขึ้นอยูก บั หลายปจจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล
นั้นๆ จึงมีนักวิชาการและนักจิตวิทยาไดใหความหมายและความสําคัญกับภาวะวิกฤตไวดังนี้
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป 2533 ใหความหมายวา วิกฤต หมายถึง เวลาหรือ
เหตุการณขั้นอันตรายที่อยูใ นระหวางหัวเลี้ยวหัวตอขั้นแตกหักจะไปทางดีหรือทางรายก็ได
สวนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป2542 ไดใหความหมายคํา 4 คํา ดังนี้
การรับรู หมายถึง ยืนยันวารู รับวารู
ภาวะ หมายถึง ความมี ความเปนอยู ความปรากฏ
วิกฤต หมายถึง อยูในขั้นลอแหลมอันตราย
ชีวิต หมายถึง ความเปนอยู
เมื่อนํา 4 คําดังกลาวมารวมกัน ภาวะวิกฤตชีวิตตามการรับรู จึงหมายถึง การที่บุคคลรับรู
วาอยูในชวงเวลาที่มีเหตุการณเกิดขึ้นกับความเปนอยูในชีวิตที่อยูใ นขัน้ ลอแหลมอันตรายตอตนเอง
ฮิลล (Hill, 1949) ไดกลาววา ภาวะวิกฤตเปนกลไกการเกิดภาวะวิกฤตในครอบครัวที่มาจาก
ปจจัยที่มีผลตอภาวะวิกฤต ไดแก a b c และโดยแตละปจจัยเกี่ยวของกัน คือ ปจจัย a คือ เหตุการณ
(Stressor) มีปฏิสัมพันธกับ b คือ แหลงประโยชนที่ชว ยผอนคลายภาวะวิกฤต (Existing resource)
และ มีปฏิสัมพันธกับ c คือ การรับรูและการใหความหมายกับเหตุการณ (Perception of stressor)
ทําใหเกิด x คือ ภาวะวิกฤต (Crisis)
มารตินสันและจาโนซิค (Martinson & Janosick, 1980:49-50) ไดกลาววา ภาวะวิกฤตเปน
เหตุการณรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือบุคคลซึ่งทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และภาวะวิกฤตจะเริ่มขึ้นเมือ่ มีเหตุการณที่คุกคามตอภาวะสมดุลของระบบ หรือระบบจะไมสามารถ
แกปญหาที่เคยใชไดผล ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงภายในครอบครัว ความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว และบทบาทหนาที่ในครอบครัว บางครัง้ สมาชิกในครอบครัวตองมีบทบาทรับผิดชอบ
สูงขึ้น ทําใหสมาชิกคนนั้นมีความเครียดได
อกิวลีราและเมสสิค (Aguilera and Messick, 1974: 63-64)ไดกลาววา ภาวะวิกฤตเปนภาวะ
ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเกิดความไมสมดุลของอารมณ อันเนื่องมาจากเหตุการณที่เปนอันตรายกับเขาโดย
ไมคาดหวัง และมีการพัฒนาใหซับซอนขึ้นจึงยากที่จะแกไขและยังคงดําเนินตอไป ทําใหบุคคล
ตอบสนองความรูสึกเขาสูภาวะเสียสมดุล (Disequilibium) เกิดเปนวิกฤตทางอารมณ (Emotional
crisis) แสดงออกในลักษณะซึมเศราเฉยเมย สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง โดยที่เทคนิคการแกปญ
 หา
แบบเดิมไมเพียงพอ ทั้งนีบ้ ุคคลจะมีการตอบสนองตอสถานการณทแี่ ตกตางกัน สถานการณหนึ่งที่
บุคคลประสบอาจรับรูเปนภาวะวิกฤตแตอกี คนไมรับรูวาเปนภาวะวิกฤตในระยะแรกที่เผชิญ ดังนัน้
บุคคลที่ทําหนาที่ดูแลรักษาตองทําใหบุคคลที่อยูในภาวะวิกฤตยอมรับความจริงในสถานการณนั้นกอน
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แมคคุบบินและแพตเตอรสนั (McCubbin & Patterson, 1983) ไดกลาววา ภาวะวิกฤตเปน
การเกิดภาวะวิกฤตของครอบครัวจะสงผลกระทบตอจิตใจ และความรุนแรงอยางไรนั้นมีสาเหตุปจจัย
สถานการณ ทีม่ ากระตุนใหครอบครัวรูสึกเครียด อาจเปนเหตุจากภายในหรือภายนอกครอบครัว เชน
ภาวะเศรษฐกิจ ขาดหัวหนาครอบครัว สมาชิกเจ็บปวย เปนตน ปจจัยแหลงประโยชนของครอบครัว
ที่ชวยเหลือใหลดความรุนแรงลง ครอบครัวปรับตัวไดดี ปจจัยการรับรูของครอบครัวที่รับรูแตกตาง
กันและปจจัยเครียดหรือภาวะวิกฤตของครอบครัวที่พยายามจะปรับตัวตอสถานการณความเครียด
ลี (Lee, 2005:1) ไดกลาววา ภาวะวิกฤตเปนสถานการณชั่วคราวทีเ่ กิดขึ้นกับบุคคล ใน
ชีวิตประจําวันที่ทําใหบุคคลนั้นรูสึกไมสบาย ตึงเครียด ดังนั้น สิ่งจําเปนอยางยิ่งของบุคคล จะตองมี
การฝกฝนจิตใจอยางสม่ําเสมอ ดวยการรักษาอารมณและความรูสึกอันเกิดจากความคิดในจิตใจ การ
ปลุกพลังของการหยั่งรูจกั ตนเองดวยสติปญ
 ญาที่ใสสะอาด ฝกฝนจิตเพื่อความแข็งแกรงภายใน ดวย
การจัดการภาวะวิกฤต การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรมนําชีวิต ดังนั้น ภาวะวิกฤตจึง
เปนสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิต และในเหตุการณทเี่ กิดขึ้น อาจจะเปนประสบการณที่บุคคลหนึ่งรับรู
ถึงความตึงเครียดหรือเปนปญหาที่ตองเผชิญและไมสามารถแกไขไดและภาวะวิกฤตนี้อาจจะทําให
บุคคลนั้นตองปรับเปลี่ยนจุดเปาหมายและวิถีชีวิตไปได
พรรณวิภา บรรณเกียรติ (2548:3) เปนความรูสึกเหมือนทนกับความรูสึกกดดันนีไ้ มไดอัน
เนื่องมาจากเหตุการณอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมากระทบตอจิตใจของบุคคลอยางรุนแรง จนสงผลใหกนิ
ไมได นอนไมหลับ ใชชีวติ ตามปกติไมได เปนความเครียดใหญ ๆ นับเปนภาวะอันตรายที่บคุ คล
ตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน
สรุปไดวา ภาวะวิกฤต(Crisis) หมายถึง ภาวะชัว่ คราวที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบุคคลนั้นรับรูวา
มันเปนสิ่งที่คุกคามตอตัวเขา อาจเปนการคุกคามทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สภาพแวดลอมสังคม
ของบุคคล ภาพพจนของบุคคลหรือเปาหมายในชีวิต ทําใหบุคคลเกิดความสูญเสียหรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และใชวิธีการแกปญหาในลักษณะเดิมๆไมเพียงพอทีจ่ ะทําใหความเครียดนั้นลดลงได จึง
ทําใหบุคคลนัน้ เสียสมดุลของตัวตนไปได ซึ่งเปนภาวะที่ตองการความชวยเหลือจากบุคคลอื่นโดยเร็ว
สันติชัย ฉ่ําจิตรชื่น (2547:ออนไลด) ไดสรุปปจจัยทีส่ ัมพันธกับการรับรูภาวะวิกฤตตาม
ทฤษฎีภาวะวิกฤต (Crisis theory) ประกอบดวย
1. ปจจัยความเจ็บปวยของรางกาย (Illness related factors) อาจจะเปนโรคที่รุนแรงคุกคาม
จนยากที่จะเผชิญ หรือมีความพิการของรางกายเปนปญหาที่ทําใหอดึ อัด การเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมๆ
2. ปจจัยภายในบุคคลและพฤติกรรมของบุคคล(Behavioral and personal factors) เปน
ความสามารถของบุคคล ในการจัดการกับปญหาตางๆไดดี มีความคิดและแกปญหาเชิงบวก ความเชื่อ
สวนบุคคล มีการตอบสนองตอปฏิกิริยาตางๆไดดี
3. ปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคมและทางกายภาพ (Physical and environmental factors)
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สภาพแวดลอมที่บานในครอบครัว การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน ในโรงพยาบาลที่ไปรักษาอาจจะ
มีผลใหบุคคลรูสึกซึมเศรามากขึ้น รูสึกขาดบุคคลแวดลอมชวยสนับสนุนในการเผชิญปญหา
4. ภารกิจและทักษะในการเผชิญปญหา(Tasks and skills of coping) บุคคลตองเผชิญกับ
อาการหรือความผิดปกติของรางกาย จิตใจของตนเอง ดวยตนเองหรือใชสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงาน
ชวยเหลือ
5. บทบาทหนาทีด่ านจิตวิทยาสังคม(Psychosocial functioning tasks) ของผูใหบริการดาน
สุขภาพจิตรวมถึง ความสามารถในการควบคุมความรูสึกเชิงลบและความรูสึกเชิงบวกไว สราง
ภาพพจนที่ดีตอ การบริการ คงความสัมพันธที่ดี และสามารถเตรียมรับสถานการณอนาคตที่ไมแนนอน
ที่อาจเกิดขึ้นได
ชนิดของภาวะวิกฤต (Kinds of crisis)
ภาวะวิกฤตเปนผลจากความเครียดเนื่องจากภายในตัวบุคคล
และความเครียดเนือ่ งมาจาก
ภายนอกที่ผานเขามาในชวงชีวิต จากการวิเคราะหทางอารมณ(Emotional crisis) มาจากสาเหตุ 6
ประการตามที่ สันติชัย ฉ่ําจิตรชื่น(2547) ไดกลาวไวดังนี้
1. วิกฤตในตําแหนง(Dispositional crises) ขาดขอมูล เชน ไมมีความรูในงานที่ทํา เปนตน
2. ตอตานการเปลี่ยนแปลงในชีวิต(Anticipated life transitions)เปนสถานการณทั่วไปที่
เกิดขึ้นในสังคม เชน ตองเปลี่ยนอาชีพในชวงวัยกลางคน ตองแตงงาน หยาราง เจ็บปวย เปนตน
3. ความเครียด (Traumatic stress) เปนความเครียดที่ไดผลกระทบมาจากภายนอก เชน ถูก
ขมขู ถูกทํารายรางกาย การตายของคนที่รัก การตกงาน เปนตน
4. วิกฤตจากการพัฒนาตามวุฒภิ าวะ(Maturational development crisis) เปนระยะของ
พัฒนาการของชีวิต เชน การขัดแยงทางเพศ การปรับเปลี่ยนฮอรโมน อารมณ มีความรับผิดชอบใน
หนาที่มากขึ้น หรือตองรับผิดชอบตอตนเองและสังคมมากขึ้น เปนตน
5. วิกฤตจากพยาธิสภาพทางจิต (Psychopathological crisis) การเปลี่ยนแปลงทางอารมณที่
สะทอนถึง อารมณที่จะตอสู หรือถดถอย เปนกลไกที่มีอยูแลวในบุคคลซึ่งสูญเสียไป
6. เหตุฉุกเฉินทีก่ ระทบตอสภาพจิต(Psychiatric emergencies)เปนสถานการณที่รุนแรงมาก
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นหรือคนอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน สมาชิกในครอบครัวตายกะทันหันจากเหตุไฟไหม
จะพบวาบุคคลที่สูญเสียทันทีนั้นจะมีอาการแนนหนาอก หายใจสั้นถี่ ปญหาระบบยอย นอนไมหลับ
รูสึกผิด อาการนี้จะอยูประมาณ 6 สัปดาห
สวน พรรณวิภา บรรณเกียรติ (2548:3) ไดกลาววาภาวะวิกฤต เปนความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต ที่แบงไดเปน 3 ชนิด คือ
1. ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยคนแตละคน
2. ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในครอบครัว
3. ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นที่เกิดขึน้ ในสังคม
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ดังนั้นผูที่มีบทบาทในการรักษา เปนนักจิตวิทยามืออาชีพ จิตแพทย หรือผูมีสวนชวยในการ
ลดการรับรูภาวะวิกฤตของบุคคล เปนผูใหคําปรึกษาอาจจะเปนตํารวจ เพื่อน ครอบครัว ตองเรียนรู
และเขาใจถึงธรรมชาติและชนิดของภาวะวิกฤต กลไกในการตอบสนอง ควรเคารพในความสามารถ
ของบุคคลที่จะเลือกในการปรับตัว หรือหาหนทางในการแกปญหาของเขาไดอยางสมดุลในชีวติ ของ
เขา ซึ่งพรรณวิภา บรรณเกียรติ (2549:3) ไดกลาวถึงหลักในการชวยเหลือผูอยูในภาวะวิกฤตนีว้ า ควร
ไดรับการชวยเหลือทันที มุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน การชวยเหลือตองเนนการเขาใจปญหา
เมื่อชวยเหลือภาวะวิกฤตแลวควรฟน ฟูจิตใจ และไดเสนอแผนภาพการเขาสูภาวะวิกฤตของบุคคลดังนี้
วิตกกังวลเพิ่มมากขึ้น
การรับรูตอเหตุการณ

ความเครียด

ความวิตกกังวล

เขาสูภาวะวิกฤต

แกไขดวยการลองผิดลองถูก
การใชกลไกทาง
จิตชวยแกปญหา

หรือ

เรียนรูแกปญหาดวยวิธีการใหมที่มีคุณภาพ
และไดรับการประคับประคองจิตใจ

วิตกกังวลลดลง

บุคคลกลับคืนสูภาวะปกติ

ภาพประกอบ 3 กระบวนการเขาสูภาวะวิกฤตของบุคคล
นอกจากนี้ สันติชัย ฉ่ําจิตรชื่น (2547) ไดกลาวไววา ภาวะวิกฤตนัน้ เปนทั้งสิ่งที่เปนอันตราย
คุกคามและเปนโอกาส เพราะเหตุการณหรือเรื่องราวที่เปนปญหานั้นเมื่อเกิดขึ้นอาจจะเปนอันตราย
สําหรับบุคคลหนึ่ง แตอาจจะไมเปนอันตรายสําหรับอีกบุคคลหนึ่ง ทั้งนี้บุคคลนั้นจะรับรูวา เหตุการณ
นั้นมีความสําคัญตอเขาวาเปนสิ่งที่คุกคาม (Threat) หรือเปนสิ่งที่ทาทาย(Challenge) และถาบุคคลรับรู
วาเปนสิ่งที่คุกคามแลวจะเกิดความวิตกกังวล หากไมสามารถปรับตัวตอเหตุการณนั้นไดอยางถูกวิธี
หรือไมสามารถแกปญหาไดแลวก็จะยิ่งทําใหเกิดความวิตกกังวล เกิดความเครียด ไมสามารถจัดการ
กับปญหา อาจจะนํามาซึ่งอาการตางๆทางจิตเวชได
สวน แคบแลน (Caplan, 1964) เชื่อวาในภาวะวิกฤต บุคคลเลือกวิธีการตอบสนองเหตุการณ
อยางถูกวิธีหรือไมถูกวิธี (Adaptive or maladaptive ways) และเชื่อวาบุคคลสามารถถูกสอนใหเขาใจ
ถึงภารกิจดานจิตวิทยาในการเยียวยาผูที่อยูใ นภาวะวิกฤตได โดยแบง เปนปฏิกิริยาตอบสนองของผูที่
อยูในภาวะวิกฤตเปน 4 ระยะ โดยกอนที่บุคคลจะรับรูวาตนเองอยูใ นระยะวิกฤตนั้น พิจารณาไดวา
บุคคลสามารถดํารงชีวิตใหอยูในภาวะสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ สังคมตนเอง สามารถคงอยูกับ
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สิ่งแวดลอมทีต่ องเผชิญกับสถานการณตางๆที่เขามาโดยใชการแกปญหาและการปรับตัวตามที่ถนัดได
จึงทําใหภาวะวิกฤตไมเกิดขึน้ กับตนเอง แตเมื่อสถานการณหรือปญหาใหมเขามาและบุคคลรับรูพรอม
ใชการแกปญหาแบบเดิมไมเพียงพอตอการแกปญหานัน้ แลวหรืออาจจะเปนสถานการณหรือปญหา
เดิมแตเขามากระตุนบอยๆ ก็อาจทําใหบุคคลเสียความสมดุล จึงทําใหเขาสูภาวะวิกฤตไดตามระยะดังนี้
ระยะที1่ เมื่อเกิดปญหาทีบ่ ุคคลรับรูวาเปนอันตรายคุกคามตอภาพพจนหรือเปาหมายในชีวิต
และไมสามารถจัดการหรือแกไขได จึงทําใหเกิดความวิตกกังวลและตึงเครียด
ระยะที2่ เมื่อการแกปญหาแบบเดิมไมไดผล จึงกอใหเกิดความตึงเครียดมากขึ้น ทําใหอารมณ
ออนไหวแตยงั คงใชความพยายามในการจัดการกับปญหาโดยลองผิดลองถูกแตหากยังไมไดผล ทําให
เขาสูระยะที3่ ที่รูสึกผิดหวังและสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง จะเก็บกดความรูสึกไว
ระยะที3่ บุคคลจะถูกเราอารมณความรูสึกที่ถูกเก็บกดไว ผุดขึ้นมา จะเชื่อมโยงความเจ็บปวด
ในปจจุบนั กับประสบการณที่ขัดแยงในอดีต และจะแสดงอาการหุนหัน กาวราว
ระยะที4่ เปนจุดที่มีความตึงเครียดมากขึ้น
จนไมสามารถทนได จึงเกิดอารมณแตกหัก
(Emotional breakdown) ทําใหบุคคลสูญเสียความสามารถในการแกปญ
 หาไป ไมสามารถแกปญหา
ไมสามารถประเมินแยกแยะปญหาบนพื้นฐานของความเปนจริงได จึงไมมีเหตุผลในการไตรตรอง
ในระยะวิกฤตนี้ ถาบุคคลไดรับการชวยเหลือหรือสามารถหาทางออกจัดการกับปญหาดวย
ตนเองได บุคคลก็สามารถเขาสูภาวะสมดุลดังเดิม และประสบการณนี้จะทําใหบุคคลสามารถจัดการ
กับปญหาตางๆไดดียิ่งขึ้น ระดับความกังวลและความเครียดจะลดลงเมื่อตองเผชิญกับสถานการณและ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ
สามารถสรุปแนวคิดที่ไดจาก ทฤษฎีภาวะวิกฤต ไดดงั นี้
1. ภาวะวิกฤตเปนประสบการณที่เกิดขึ้นไดตามปกติในชีวิต ไมไดแสดงถึงความเจ็บปวย
หรือพยาธิสภาพ วิกฤตทางอารมณที่เกิดขึน้ จะสะทอนใหเห็นจาก การดิ้นรนตอสู บนพื้นฐานของ
ความเปนจริง ตามธรรมชาติที่บุคคล พยายามรักษาความสมดุล ระหวางตัวเขากับสิ่งแวดลอม
2. ความเครียดที่เกิดจากภาวะวิกฤต อาจเปนความสูญเสียที่รุนแรง(Catastrophic) หรือเปน
เพียงเหตุการณเล็กๆนอยๆที่เก็บสะสมมา
3. ปจจัยที่มีผลตอการปรับตัวเขาสูสมดุล คือ
3.1 การรับรูของบุคคลที่มีตอเหตุการณทเี่ กิดขึ้นกับตนเอง
3.2 ระบบการสนับสนุนทางสังคมทั้งดานครอบครัว ที่ทํางาน และสิ่งแวดลอม
3.3 เทคนิคในการเผชิญปญหา การปรับตัวและทักษะการแกปญหาของบุคคล
4. ความรุนแรงของวิกฤตขึ้นกับบุคคลวาจะรับรูเหตุการณนั้นอยางไรขึ้นกับมีความเกี่ยวพัน
เชื่อมโยงระหวางเหตุการณปจจุบันกับจุดขัดแยงในอดีต
5. ภาวะวิกฤตทางอารมณเปนภาวะที่เกิดกับตนเองเปนภาวะชั่วคราวโดยระยะเวลานีจ้ ะคง
อยูไมนาน
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6.
7.

บุคคลที่อยูในภาวะวิกฤตจะมีกลไกการปองกันทางจิตทีแ่ ยลง
การแกไข วิกฤต อยางถูกวิธี จะเปนโอกาสที่ดีคือ
7.1 ไดจัดการแกไขปญหาของปจจุบัน
7.2 ไดจัดการกับจุดขัดแยงหรือประสบการณที่ไมดีบางอยางในอดีต
7.3 ไดเรียนรูว ธิ ีการจัดการกับปญหาที่ดีขนึ้ ในอนาคต
8. ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คิดกังวลลวงหนาวาจะเกิดขึ้นมักเปนองคประกอบทีท่ ํา
ใหเกิดภาวะวิกฤตในการจัดการกับความสูญเสียนี้ จึงมักเปนสวนหนึ่งของการแกไขภาวะวิกฤตดวย
และเมื่อมีการแกไขภาวะวิกฤตอยางถูกวิธี
อีโกจะถูกกอตั้งขึน้ ใหมีเทคนิคการปรับตัวและ
ทักษะในการแกปญหาอันใหมที่ดีขึ้นกวาเดิม ซึ่งจะคอยชวยเหลือบุคคลนั้นๆไดในภายหนา บุคคลจะมี
ความยืดหยุน ขึ้น มีความทนตอความกังวล มีลักษณะทีจ่ ะเรียนรู วิธีการแกไขปญหาแบบใหมๆทีด่ ีกวา
เดิม จะมีสุขภาพจิตที่ดี
สําหรับงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับภาวะวิกฤตมีผูศึกษาไวมากตามที่โอลส (Oles, 1999: 1059-69)
ไดศึกษาภาวะวิกฤตของผูใหญในประเทศโปรแลนดจํานวน 144 คน ใชการวิเคราะหองคประกอบจาก
แบบสอบถาม Midlife crisis questionnaire และ Way’s of coping checklist ผลงานวิจยั พบวา ภาวะ
วิกฤติชีวิตคนวัยกลางคนประกอบดวย 3 มิติ คือ การเปลี่ยนแปลงมโนทัศนของตนเอง วุฒิภาวะตาม
จิตวิทยา และการยอมรับชวงเวลาที่ผานมา และที่สําคัญของวิกฤตชีวิต คือ วิกฤตในคุณคาตนเอง การ
เผชิญปญหาทั้งมุงปรับอารมณและแกปญหา
ขาดเปาหมายในอนาคตความรูสึกตอความกดดันใน
ชวงเวลาหนึ่ง รวมทั้งบุคลิกภาพเก็บตัวและเปดเผย นอกจากนี้จเู ลียนและแมคเคนรี่ (Julian &
McKenry, 1991) ไดศึกษาตัวแปรคั้นกลางของความเครียดระหวางบิดาวัยกลางคนกับเด็กวัยรุน
งานวิจยั ชี้ใหเห็นวา ชายวัยกลางคนมีประสบการณการเปลี่ยนแปลงหรือมีภาวะวิกฤติ มีความวาวุน มี
ความเครียด ที่มากกวาประสบการณระหวางชวงวัยรุน เพราะเปนชวงชีวิตวัยกลางคนที่ตองเผชิญกับ
ความเสื่อมของรางกาย อาชีพก็ไมกาวหนาและยังมีการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวและบทบาทเพศ จึง
เปนปจจัยใหเกิดการโตแยงระหวางพอแมกับบุตรวัยรุน ชวงเวลาที่มกี ารเปลี่ยนแปลงมีผลใหเกิดภาวะ
เครียดไดมาก และในการวิจัยนี้ทําการศึกษาโดยใชแบบวัด Midlife crisis scale ของ Rosenkery &
Farrell (1981) เพื่อวัดระดับการรับรูความเครียด และแบบวัดคุณภาพชีวิตสมรส โดยใชแบบวัด
Marital comparison level Index วัดอารมณเพศชายโดยใชแบบวัด Expression of emotion ของ
Balawick (1975) วัดบุคลิกลักษณะ โดยใชแบบวัด State trait anxiety inventory ของ Pielberqer ,
Gorsuch & Lushen (1969) และการประเมินความเครียดในความสัมพันธระหวางพอแมกับบุตรใช
แบบวัด Parent-adolescent communication scale ของ Olaon , Portrue & Bell (1982) ใชการวิเคราะห
ถดถอยแบบขัน้ พบวา ตัวแปรอิสระ คือ การแสดงออกทางอารมณ คุณภาพชีวิตของความสัมพันธกับคู
สมรสความเครียดในวัยกลางคน และระดับฮอรโมนเทสโทสเตอรโรน สามารถทํานาย ตัวแปรตาม คือ
คุณภาพชีวิตของความสัมพันธระหวางบิดากับบุตรไดรอยละ 58.83 และถาความเครียดในวัยกลางคน
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ต่ํา การแสดงออกของอารมณต่ําคุณภาพความสัมพันธของคูสมรส และถาระดับฮอรโมนเทสโทสเตอร
โรนต่ํา จะมีความสัมพันธสูงกับคุณภาพชีวิตของความสัมพันธระหวางบิดากับบุตรดวยและยังมีผลตอ
พฤติกรรมการดํารงชีวิตของบุคคลอันเปนผลกระทบจากภาวะวิฤตชีวิต สวนลิพเพอร (Lipperk, 1997:
16-22) ไดทําการศึกษาภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีวัยกลางคน พบวา จะมีภาวะวิกฤตในชวงหมด
ประจําเดือนหลังคลอดบุตร และความแตกตางของแตละคน เชน ความซึมเศรา ความโศกเศรา ความ
วิตกกังวล การผอนคลาย ความอิสระ เปนตน ซึ่งเปนสถานการณ ภายใตที่เขาไปสูว ัยกลางคน รวมถึง
โรคภัยสุขภาพหรือภาวะขาดแคลน ปจจัยทางสังคม เชน วัฒนธรรมหรือบทบาทเพศที่ตอ งมีการ
ปรับตัวตามบทบาท
สวน กรัณยพชิ ญ โคตรประทุม (2546:88-144) ศึกษาการปรับตัวของครอบครัว เมื่อมีสมาชิก
ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง ตามทฤษฎีภาวะวิกฤตครอบครัวของฮิลล โดยศึกษาครอบครัวของ
ผูปวยหนักที่มาเยี่ยมผูปว ยหนักที่ไดรับบาดเจ็บศีรษะรุนแรงที่หอผูปวยศัลยกรรมอุบตั ิเหตุโรงพยาบาล
ขอนแกน จํานวน 100 ครอบครัว โดยใชการสัมภาษณการปรับตัวของครอบครัว และวิเคราะหขอมูล
สถิติรอยละและวิเคราะหเนือ้ หาพบวา การปรับตัวของครอบครัวเมื่อสมาชิกไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ
อยางรุนแรงขึน้ อยูกับปจจัยดังนี้ 1) เหตุการณวิกฤตที่เกิดขึ้นเปน เหตุการณที่มีความรุนแรงตอ
ครอบครัวในระดับมาก เพราะไมคาดคิดอาจถึงตายหรือพิการได 2) มีแหลงสนับสนุนชวยเหลือของ
ครอบครัว โดยครอบครัวอีสานมีแหลงชวยเหลือจากสังคมในระบบเครือญาติอยูมาก 3) การรับรูตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้นวามีความรุนแรงและสงผลกระทบตอครอบครัวมาก 4) มีภาวะวิกฤตของครอบครัว
พบวา ปริมาณความลมสลายของครอบครัวจนไมสามารถทําหนาที่ครอบครัวไดจากเหตุการณยังมี
ปริมาณนอย 5) มีวิธีการเผชิญปญหาของครอบครัว สวนใหญเปนการแสวงหาแหลงชวยเหลือเพิม่ ขึ้น
และรักษาแหลงชวยเหลือที่มีอยูไว พยายามที่จะลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากปญหา จึงทําให
ครอบครัวรับรูวามีปริมาณของภาวะวิกฤตนั้นไมมาก และครอบครัวอีสานมีโอกาสที่จะปรับตัวไดดี
จะเห็นไดวาภาวะวิกฤต เปนภาวะที่บุคคลรับรูในชวงระยะหนึ่งที่มีตอเหตุการณ หรือ
สถานการณที่เขามาคุกคามตอบุคคล จึงเปนเหตุใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังเกตไดจาก ความเครียด
ความสามารถในการเผชิญปญหา และการปรับตัวตนเองใหอยูใ นภาวะสมดุล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้วัด
องคประกอบของภาวะวิกฤตของบุคคลตามการรับรูจากพฤติกรรมการแสดงออก 3 ดานดังนี้
1.1 ความเครียด (Stress)
ความเครียดเปนอาการที่เปนผลมาจากปฏิกิริยาตอบสนองของรางกาย จิตใจและสติปญญากับ
สิ่งที่มาคุกคาม (Stressor) ซึ่งตามทฤษฎีความเครียดของลาซารัสและโฟลดแมน(1984)ไดใหนยิ ามไว
เซลเย (Selye, 1976) ไดตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดวา “Selye stress theory” กลาวคือเมื่อ
รางกายถูกควบคุมดวยความเครียดหรือทําใหเกิดความเครียด จะทําใหรางกายของเราเปลี่ยนแปลงไป
ขาดสมดุลและเมื่อรางกายถูกคุกคามจะทําใหเกิดการตอบสนอง
มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
ชีววิทยาและชีวเคมีของรางกาย
และการตอบสนองตอสิ่งเรากอใหเกิดความเครียดในแตละบุคคล
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แตกตางกันตามปจจัยภายใน เชน อายุ เพศ กรรมพันธุ สวนปจจัยภายนอก เชน การรักษาดวย
ฮอรโมน ยาและอาหาร นอกจากนี้ความเครียดหลายๆ ชนิดที่เกิดขึ้นพรอมๆกัน ซึ่งจะเพิ่มตัวกระตุน
ความเครียด มีผลทําใหตานทานตอสิ่งเราที่ทําใหเกิดความเครียดลดลง
ลาซารัสและโฟลคแมน (Lazarus & Folkman, 1984: 21) ใหความหมายของความเครียดวา
เปนผลจากความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม โดยที่บุคคลเปนผูประเมินดวยบุคลิกลักษณะ
ของตนเองสวนหนึ่งและตามธรรมชาติของเหตุการณในขณะนัน้ วาความสัมพันธเกินขีดความสามารถ
หรือทรัพยากรที่มีอยู ที่ตนเองจะใชตอตานได และรูสึกวาถูกคุกคามหรือเปนอันตรายตอความเปนสุข
สวนแนวคิดเกีย่ วกับความเครียดของ ฟารเมอร, โมนาฮาน และเฮเคเลอร (สุญารินทร สิทธ
วงศ, 2544: 8 อางอิงจาก Farmer, Monahan & Hekeler, 1984) กลาวถึงความเครียดไววาสาเหตุของ
ความเครียดมีหลายทาง ตั้งแตตัวบุคคล ครอบครัว สภาพแวดลอมในการทํางานบอยครั้งที่
ความเครียดเกิดจากปจจัยหลายๆ อยางพรอมกัน โดยผลของความเครียด (Effect of stress) ทั่วไปจะ
เกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึก เชน ความซึมเศรา ความวิตกกังวล ความหงุดหงิด ฉุนเฉียว และ
เกิดพฤติกรรมที่สืบเนื่องมาจากผลของความเครียดเปนการกระทําที่สัมพันธกับความรูสึก เชน บุคคล
เกิดความเบื่อหนาย ซึ่งเปนผลของความเครียดเนื่องมาจากชีวิตประจําวันที่เปนสาเหตุของความเครียด
ดังนั้น ผลของความเครียดจึงสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไดและพฤติกรรมที่เกิดขึน้ จะมีผลตอสุขภาพ
หรือไมขึ้นอยูก ับพฤติกรรมนั้นจะเปนพฤติกรรมทางบวกหรือทางลบ
ลักกแมนและซอรสัน (สุญารินทร สิทธวงศ, 2544: 7 อางอิงจาก Luckman & Soreson,
1987) ไดสรุปความหมายของความเครียดไว ดังนี้
1. สิ่งที่มาคุกคามหรือพยายามทีจ่ ะทําลายบุคคล
2. สิ่งที่ทําใหบุคคลประสบความไมพึงพอใจในสิ่งที่ตองการ
3. สิ่งที่ขัดขวางพัฒนาการดานรางกายและจิตใจของมนุษย
4. สิ่งที่มาคุกคามมนุษย ทําใหสภาวะของรางกายและจิตใจขาดความสมดุล
Luthans (1989) ไดใหความหมายของความเครียดในเชิงการจัดการไววา เปนอาการ
ตอบสนองที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะแวดลอมภายนอก ซึ่งมีผลกระทบตอรางกาย สภาพจิตใจ และ
สามารถทําใหเกิดการเบีย่ งเบนทางพฤติกรรมของบุคคลในองคกร
Johnson (1986) กลาวไววาความเครียด หมายถึง การตอบสนองของรางกายโดยทั่วไปไม
เฉพาะเจาะจง ซึ่งเปนสัญญาณใหรูถึงความจําเปนทีจ่ ะตองมีการเปลี่ยนแปลงใหเกิดความเหมาะสม
เพื่อที่จะเขาสูสภาวะปกติ อารมณที่มีสวนเกี่ยวของกับความเครียด ไดแก ความโกรธความวิตกกังวล
ความคับของใจ และความเครียดในระดับสูง อาจกอใหเกิดปญหาดานรางกาย เชน ปวดศรีษะ แผล
พุพอง กลามเนื้อ เปนตน
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สุวนีย ตันติพฒ
ั นานนท (2522: 81-82) กลาววา เปนภาวะทางอารมณที่ปนปวน หรืออารมณ
ไมสมดุลที่บุคคลประสบ และเปนสิ่งกระตุนที่คุกคามตอสวัสดิภาพ ทางกาย ทางใจของบุคคลที่
กอใหเกิดความไมสบายใจเปนเหตุใหมีพฤติกรรมแปรปรวนในที่สุด
วีระ ไชยศรีสุข (2533: 177-178) กลาววา ความเครียด เปนสถานการณที่คับแคนทีท่ ําใหเกิด
ความกดดันทางอารมณ ความเครียดจะเกี่ยวกับความวิตกกังวล บางครั้งความเครียดอาจจะเกิดกับ
รางกายเมื่อมีการใชแรงงานมาก หรือมีการเปลี่ยนแปลงตอกระบวนการทางสรีรวิทยาของรางกาย เชน
อยูในสถานทีท่ ี่อุณหภูมิสูงมากๆ หรืออาการปวยทีเ่ กิดขึ้นนานๆซึ่งจะเปนตัวเรงใหเกิดความเครียดขึ้น
พรศิริ ใจสม (2536: 36-39) กลาววา ความเครียดเปนปฏิกิริยาของบุคคลตอสิ่งที่มากระตุน
ซึ่งไดประเมินแลววาเปนสิ่งที่มีผลกระทบ และกอใหเกิดการเสียสมดุลของรางกายซึ่งทําใหบุคคลตอง
มีการปรับตัวเพื่อใหสามารถรักษาภาวะสมดุลของรางกายไว
สุนทรี ภิญโญมิตร (2539) กลาววา ความเครียดเปนการตอบสนองของบุคคลตอสภาวะการณ
ที่มากระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล ทําใหบุคคลตองใชความสามารถของตนที่มีอยูอ ยาเต็ม
กําลังเพื่อรักษาภาวะที่ดีของตนไว
กรมสุขภาพจิต (2542:1) กลาววา ความเครียดเปนเรื่องของรางกาย และจิตใจ ที่เกิดการตื่นตัว
เตรียมรับกับเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ซึ่งเราคิดวาไมนาพอใจเปนเรื่องที่หนักหนาสาหัสเกินกําลัง
ทรัพยากรที่เรามีอยู หรือเกินความสามารถที่เราจะแกไขได ทําใหรสู ึกหนักใจเปนเรื่องที่หนักหนา
สาหัสเกินกําลังทรัพยากรที่เรามีอยู หรือเกินความสามารถที่เราจะแกไขได ทําใหรูสึกหนักใจและเปน
ทุกข กระวนกระวายใจ และพลอยทําใหเกิดอาการผิดปกติทางรางกายและพฤติกรรมตามไปดวย ซึ่ง
เกิดขึ้นพรอมกับความรูสึกวาตนเองจะไดรบั อันตรายในอนาคตได
ทิวา หอมสวาสดิ์ (2543) ไดใหความหมายโดยสรุปวา ความเครียด หมายถึงพฤติกรรมของ
บุคคลที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองตอสภาวะกดดันตางๆ รวมทั้งรางกายและจิตใจไมอาจปรับสภาพใหเขา
สูดุลยภาพไดมีผลทําใหแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําใหเกิดความไมสมดุลของชีวิต
สุญารินทร ลิทธิวงศ (2544: 13-14) กลาววา ความเครียดเปนความรูส ึกเปนทุกขในตัวบุคคล
เกิดทั้งดานรางกาย อารมณ และจิตใจ เกิดความไมสมดุลของบุคคล ซึ่งจะมีผลตอการทํางาน
พฤติกรรมการปรับตัว บุคลิกภาพของตัวบุคคลผิดปกติไป
พรรณวิภา บรรณเกียรติ (2548: 3) กลาววา ความเครียด เปนภาวะที่คนเราถูกกดดันจากสิ่ง
ตาง ๆ ที่มากระทบตอรางกายหรือจิตใจ สงผลใหทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม จิตวิญญาณของ
บุคคลเสียสมดุล ทําใหบุคคลตองพยายามปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลไว
สรุปไดวา ความเครียด เปนความรูสึกที่บุคคลรับรูไดถึงอารมณ สภาพจิตใจ และการ
แสดงออกทางรางกายของตนเองที่บงบอกไดวา อึดอัด คับของใจ ไมสบายตัวไมสบายใจ ไมมี
ความสุข ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมการปรับตัวของตนเอง ความเครียดสามารถวัดไดจากการวัดการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จากอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ เชน ความดันโลหิต อัตราการ
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หายใจ การตึงของกลามเนื้อ คลื่นสมอง หรืออาการระบบทางเดินอาหาร เปนตน วัดจากแบบสอบถาม
ประเมินตนเอง ถึงการรับรูตอความรูสึกของตนเอง การวัดจากการสังเกตพฤติกรรม อาการตางๆที่
บุคคลแสดงออก เชน พูดเร็วรัว กระสับกระสาย ซึมเศรา รองไห บุคลิกเปลี่ยนแปลง เปนตน ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ใชการวัดความเครียดโดยการประเมินการรับรูข องตนเองจากแบบสอบถาม
ชนิดของความเครียด
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2533) และสุภาณี เกษมสันต (2547: 30-31) ไดแบงประเภทของ
ความเครียดจากผลกระทบที่เกิดจากความเครียดไวดังนี้
1. ความเครียดที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไมดี (Negative thing or negative forces)หรือเรียกวาความ
ทุกข(Distress) เมื่อคนทั่วไปเกิดปญหาก็เขาใจทันทีวาเปนความเครียด ไดแก การหยาราง ญาติมิตร
เสียชีวิต การเจ็บปวย การตกงาน เปนตน
2. ความเครียดที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ดี (Positive thing or positive forces)หรือความเครียดที่เกิด
จากความสุข(Eustress) สิ่งที่เปนสาเหตุใหเกิดความเครียดชนิดนี้ เปนสิ่งที่ดีสรางความสุขใหแกคน
ทั่วไปไดแก การแตงงาน การประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน เปนตน
ชนิดของความเครียดนั้นสามารถแสดงออกได 2 ดาน
1. ความเครียดทางดานรางกาย ทีเ่ ปนปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึน้ ชนิดเฉียบพลันที่มาจาก
สถานการณทคี่ ุกคามในชีวิตอยางทันทีทันใด เชน อุบัตเิ หตุ อยูในสถานการณทนี่ ากลัว เปนตน และ
ปฏิกิริยาที่ตอบสนองเกิดความเครียดอยางตอเนื่อง ที่มาจากสถานการณที่คุกคามในชีวิตอยางตอเนื่อง
เชน การเปลี่ยนแปลงของรางกายตามพัฒนาการ การเจ็บปวยเรือ้ รัง ความพิการ การอยูใน
สภาพแวดลอมที่กดดันตลอดเวลา เปนตน
2. ความเครียดทางดานจิตใจ เปนปฏิกิรยิ าตอบสนองที่ทําใหเสียสมดุลของจิตใจอารมณ ทํา
ใหเกิดความกลัวและความวาวุนใจ
สาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด
สาเหตุของความเครียด มีหลายดานตั้งแตตัวบุคคล ครอบครัว สภาพแวดลอมในที่ทาํ งาน และ
ในสังคม ซึ่งกรมสุขภาพจิต (2542) ไดแบงสาเหตุ ของความเครียดไว ดังนี้
1. สภาพปญหาทีเ่ กิดขึ้นกับชีวิต เชน ปญหาการเงิน การงาน ครอบครัว ที่อยูอาศัย การเรียน
สุขภาพ มลพิษ รถติด น้ําทวม ฝนแลง ความขัดแยงระหวางบุคคล เปนตน ปญหาเหลานี้จะเปน
ตัวกระตุนใหบุคคลเกิดความเครียดขึ้น
2. การคิดและการประเมินสถานการณของบุคคล เราจะสังเกตไดวาคนทีม่ องโลกในแงดี มี
อารมณขัน ใจเย็น จะมีความเครียดนอยกวาคนที่มองโลกในแงราย เอาจริงเอาจังกับชีวิต และใจรอน อาจ
รวมถึงบุคลิกภาพเดิมของแตละบุคคลที่รูสึกวาตนเองมีคนคอยใหการชวยเหลือเมื่อมีปญหา เชนมีคูสมรส มี
พอแม ญาติพี่นอง มีเพื่อนสนิทที่รักใคร และไววางใจกันได ก็จะมีความเครียดนอยกวาคนที่อยูโดดเดี่ยว
ตามลําพัง
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ความเครียดไมไดเกิดจากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว แตมักจะเกิดจากทั้งสองสาเหตุประกอบ
คือ มีปญหาเปนตัวกระตุนและมีการคิด ประเมินสถานการณเปนตัวบงบอกวาเครียดมากนอยแคไหน
วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2545:117-118) ไดกลาวไววาสาเหตุของความเครียด เปน สิ่งที่มี
อิทธิพลตออารมณสภาวะรางกายของงบุคคลเปนสิ่งที่คาดวาจะมีผลกอใหเกิดความเครียดขึ้นได และ
การเกิดความเครียดนั้นมาจากสาเหตุใหญ 2 ประการคือ
1. จากตัวบุคคลเอง ซึ่งไดแก สติปญญา ประสบการณชวี ติ บุคลิกภาพ เฉพาะบุคคลเปน
แบบกาวราว เก็บตัว ตอตานสังคม รักและหลงตนเองมาก ความคับของใจ ความรูสึกสูญเสีย และรูส ึก
ผิด ความพิการ ความเจ็บปวดทางดานรางกายและอื่นๆที่เกี่ยวของในลักษณะของปจเจกบุคคล
2. จากภายนอกตัวบุคคล เปนเรื่องของปญหาที่เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล เชน
ปญหาจากอาชีพการงาน เศรษฐกิจและสังคม ความยากจนและสภาพของสังคมเมือง การเปลี่ยนแปลง
ชีวิต ความรับผิดชอบ และตําแหนงหนาทีก่ ารงานและอืน่ ๆที่เกี่ยวของและแวดลอมบุคคลนั้นๆอยู
สวน พรรณวิภา บรรณเกียรติ (2548:3) วาสาเหตุของความเครียดในผูใหญ อาจจะมาจาก
1. เรื่องเงิน ปญหาเศรษฐกิจ เงินไมพอใช มีหนี้สิน
2. เรื่องงาน เชน ไมถูกกับเจานาย เขากับเพื่อนไมได แขงดีแขงเดนกัน ทํางานไดไมดี
3. เรื่องคน คนในครอบครัว ภรรยา สามี ลูก ญาติ พี่นอง ปญหาการหยาราง ในสังคมไทย
เรารุนแรงขึ้นทุกวินาที 1 ใน 4 คูของสามีภรรยามักลงเอยดวยการหยาราง
4. เรื่องของความรัก เครียดจากความรัก ผิดหวัง อกหัก หึงหวงทําใหทุกขใจ ตรอมใจ
สวน ลัคแมน และ ซอเรนสัน (สุญารินทร สิทธิวงศ, 2544 :13-14 อางอิงจาก Luckman &
Sorenson, 1987) ไดแบงปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด 10 ปจจัยดังนี้
1. ปจจัยดานพันธุกรรม (Genetic factor) ไดแกการทํางานของระบบตางๆภายในรางกาย
ผิดปกติตลอดจนโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม
2. ปจจัยดานกายภาพและเคมี (Psysical and chemical factor) แบงออกเปน 3 ประเภทคือ
2.1 อันตรายจากสิ่งแวดลอมภายนอก เชน ความรอน ความเย็น แสงแดด รังสี เปนตน
2.2 อันตรายจากสภาพภายในรางกาย เชน รางกายไดรับอินซูลินมากเกินไปทําใหรางกาย
หมดสติ หรือรางกายสะสมคอเลสเตอรอลมากเกินไปทําใหเกิดภาวะเสนเลือดแข็ง
2.3 อันตรายจากการขาดสิ่งจําเปนสําหรับการชีวิต เชน
ขาดสารอาหารตางๆขาด
ออกซิเจน สูญเสียเกลือแร
3. ปจจัยดานจุลนิ ทรียและปาราสิต (Microorganism and parasites factor) เชน แบคทีเรีย
ไวรัส พยาธิตางๆ เปนตน
4. ปจจัยดานจิตใจ (Psychological factor)ไดแกสภาพการเจริญเติบโต ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามวัย เชน การยางเขาสูวัยเจริญพันธ การตั้งครรภ รวมถึงกระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนาการชวง
วัยตางๆ เชน วัยผูใหญตอนตน เปนวัยที่ตอเขาสูสังคม ตอตอสูแขงขัน วัยผูใหญตอนกลาจะรูสึกวา
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ชีวิตวุน วายตองเผชิญหนากับปญหาตางๆมากมาย
วัยผูใหญตอนปลายจะรูสึกวาชีวิตไมมีคุณคา
รางกายมีแตความเสื่อมสลาย ทําใหรูสึกสิน้ หวังวาเหว
5. ปจจัยดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม(Culture factor) เนื่องจากสภาพทาง
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มนุษยจะตองมีการปรับตัวเพื่อใหอยูในสังคมได โดยจะตองมี
ทัศนคติ คานิยมและความเชือ่ ที่คลายคลึงกัน เพื่อใหเปนที่ยอมรับซึ่งสิ่งเหลานี้จะมีผลตอบุคลิกภาพ
6. ปจจัยดานการเผชิญกับสิ่งที่ตองตัดสินใจ (Endure shock factor) การเผชิญกับ
สิ่งแวดลอมที่เครงครัด เชน การจราจรติดขัด เสียงรบกวนตางๆ และตองมีการใชความคิดเพื่อคัดเลือก
หรือตัดสินใจตอสภาพแวดลอมตางๆในชีวิตประจําวัน ถาหากบุคคลไมสามารถตัดสินใจได ก็จะเกิด
ความวิตกกังวล เกิดความซึมเศราอยางรุนแรงหรือเฉยชาเหมือนไมมีชวี ิตจิตใจ
7. ปจจัยดานการอพยพ (Migration factor) การที่ตองโยกยายเปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือที่
พักอาศัยทําใหบุคคลตองมีการปรับตัวใหเขากับสถานการณนั้น ซึ่งกอใหเกิดความเครียดได
8. ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic factor) ไดแก ฐานะการเปนอยูทขี่ ัดสน กอใหเกิด
ปญหาตางๆตามมา เชน ปญหาสุขภาพ ปญหาสังคม
9. ปจจัยดานการประกอบอาชีพ (Occupation factor) อาชีพที่มีความรับผิดชอบสูงหรือมี
การแขงขัน หรือมีความซ้ําซากนาเบื่อ จะทําใหบุคคลนั้นเครียดไดงาย
10. ปจจัยดานเทคโนโลยีทางสังคม (Technologies and societies factor) ไดแก เทคโนโลยี
ดานอุตสาหกรรม กอใหเกิดปญหาดานมลภาวะเทคโนโลยีดานการแพทยกอใหเกิดปญหาการใชยา
นอกจากนั้นแลววิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยี ทําใหมนุษยรูจักใชเครื่องทุนแรงตางๆ ซึ่งกอใหเกิดปญหา
ขาดการออกกําลังกาย ในทีส่ ุดก็เกิดโรคตางๆ เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคัวใจ
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะวิจยั ไดวจิ ัยที่มีผลตอการรับรูภาวะวิกฤตสามารถสรุปเปน
ปจจัยหลักไดเปนปจจัยภายในตัวบุคคล และปจจัยภายนอกตัวบุคคลซึ่งแบงเปนปจจัยดานครอบครัว
ปจจัยดานการทํางาน และปจจัยดานสังคมเมือง
นอกจากนี้ การรับรูภาวะวิกฤตของบุคคล จะมีระดับความรุนแรงมากนอยเพียงใดนอกจากวัด
ระดับความเครียดแลวยังขึ้นกับ ความสามารถในการเผชิญและแกไขปญหาตางๆที่คุกคามตอตนเอง ถา
บุคคลมีการรับรูตนเองวาสามารถเผชิญและแกปญหาตางๆใหสําเร็จไปได
ทําใหลดระดับการรับรู
ภาวะวิกฤตลงหรือหมดไปในที่สุด พรอมกับปรับตนเองใหเขาสูสมดุลได
ดังงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามที่ เฮนรี่ (Henry, 2005: 341-256) ไดศึกษาโดยใชทฤษฎีการสิ้นหวัง
(Hopeless theory) ในอธิบายความเครียดในชีวิต ทําการศึกษาใชการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูบริหาร
แรงงานกับกลุม คนงานกลุมละ 20 คน พบวา กลุมคนงานมีลักษณะมองโลกในแงรายมากกวา และ
เงื่อนไขที่ทําใหเกิดการสิ้นหวังที่ตองเผชิญกับสถานการณที่เต็มไปดวยความเครียด
เชน
การ
เปลี่ยนแปลงในที่ทํางานอยางรุนแรง
สวนความเครียดในงานทั้งสองกลุมจะมีการรับรูแตกตางกัน
ผูบริหารจะพิจารณาความเสีย่ งของความสิน้ หวังทามกลางกลุมคนงานที่ทํางานในชวงของสถานการณ
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เปลี่ยนแปลงและไมแนนอนและปเตอรสันและวิลสัน (Peterson & Wilson, 2004: 91-113) ไดศึกษา
ความเครียดในงานในอเมริกาสมมติฐานทางวัฒนธรรม คานิยม และความเชื่อ มีแนวโนมที่ชี้บงถึง
ชนิดของความเครียด โดยมีความสัมพันธกับความเจ็บปวยภายในปญหาของาน ผลวิจัยพบวา
ความเครียดในงาน ถาจะชวยใหดีขนึ้ ควรจะเขาใจในวัฒนธรรมในงานของอเมริกา ชีวสังคมทั่วไปและ
พฤติกรรมคนทํางาน เงื่อนไขของนายจางและลูกจาง
1.2 การเผชิญปญหา
การเผชิญปญหาของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางไปตามลักษณะเฉพาะตัวบุคคลซึ่งเกิด
จากการอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดลอม คานิยมทางสังคม การศึกษา ภาวะสุขภาพรางกายสุขภาพจิตและ
ประสบการณที่แตกตางกัน ถาบุคคลใดมีการเผชิญปญหาไดไมเหมาะสม ก็ยิ่งสงผลใหบุคคลนั้นเกิด
ความตึงเครียดมากขึ้น ไมสามารถจัดการกับความเครียดนัน้ ไดยอมทําใหบุคคลสูญเสียความมีคณ
ุ คา
ในตนเอง สิ้นหวัง ยอมนํา ไปสูความลมเหลวในการดําเนินชีวิตในครอบครัว ที่ทํางานและสังคม
ลาซารัส (Lazarus, 1984: 143 ) กลาววา การเผชิญปญหาวา เปนความพยายามทางปญญา และ
ความพยายามทางพฤติกรรม เพื่อที่จะจัดการกับปญหาหรือขอเรียกรองทั้งที่เกิดจากภายนอกและจาก
ภายในรวมถึงการจัดการตอความขัดแยงระหวางปญหาหรือขอเรียกรองเหลานั้น เมื่อบุคคลประเมิน
แลวรับรูไดวาเปนภาวะที่ตนถูกคุกคามหรือเปนภาวะทีห่ นักเกินกวาความสามารถของบุคคลที่จะรับได
คารเวอร ไชยเออร และไวนทรอบ (Carver, Scheier & Weintraub,1989:267-283) ไดให
ความหมายของพฤติกรรมการเผชิญปญหาวา
เปนพฤติกรรมที่บุคคลใชในการลดความขัดแยงใน
ใจความตึงเครียด เพื่อใหเกิดความสมดุลภายในตัวบุคคล ระหวางบุคคล รวมทั้งเหตุการณ สิ่งแวดลอม
ที่มากระทบทําใหบุคคลสามารถปรับตัว และปฏิบัติตัวไดอยางถูกตองเหมาะสม ในสภาวะการณตางๆ
ซึ่งจัดเปนวิธีการเผชิญปญหาที่มีประสิทธิภาพ มีแนวโนมใหผลทางบวก ในทางตรงกันขาม หาก
วิธีการเผชิญปญหานั้นไมสามารถสรางสมดุล หรือไมสามารถแกปญหาไดอยางเหมาะสมแทจริง เปน
วิธีการเผชิญปญหาที่ดอยประสิทธิภาพซึ่งมีแนวโนมใหผลทางลบ
เอื้ออารีย สาลิกา (2543) กลาววา การเผชิญปญหา เปนกระบวนการซึ่งแสดงออกในรูปแบบ
ของพฤติกรรมตางๆทั้งในดานความคิด
การกระทําของบุคคลโดยหาวิธกี ารตางๆรวมทั้งมีการใช
กระบวนการทางจิตใจในการพยายามทีจ่ ะกําจัด ควบคุม หรือบรรเทาเหตุการณที่ตงึ เครียด เพื่อลด
ความกดดันทางจิตใจ และอารมณ ลดความตองการหรือความขัดแยงภายในและภายนอกทําใหจติ ใจ
กลับสูภาวะสมดุลตามเดิม
สิริพร เลียวกิติกุล (2545) ไดกลาววา พฤติกรรมการเผชิญปญหา เปนความพยายามทาง
ความคิดหรือพฤติกรรมที่บุคคลใชเพื่อควบคุมปญหา หรือบรรเทาความรูสึกเครียดทีเ่ กิดจากปญหานั้น
เพื่อใหตนเองกลับสูสภาวะสมดุลตามปกติ
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สรุปไดวา การเผชิญปญหา เปนพฤติกรรมการรับรูความสามารถของบุคคลที่แสดงออกในรูป
ของการกระทําหรือความคิดที่พยายามหาวิธีการในการควบคุม จัดการกับสภาพปญหาหรือเหตุการณที่
คุกคาม เพื่อลดความตึงเครียด ของบุคคลนั้น เพื่อใหสภาพความสมดุลของรางกายกลับสูภาวะปกติ
ลักษณะวิธีการเผชิญปญหา
มูสและบิลลิ่ง (นิยดา พงศพาชํานาญ, 2535 : อางอิงจาก Moss & Billings, 1982: 212-230)
จิตแพทยและนักจิตวิทยาไดใหความสนใจวา การเผชิญปญหาของบุคคลนั้นมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีจิต
วิเคราะห พัฒนาของอีโก (Ego development) ทฤษฎีวงจรชีวิตทีเ่ นนพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎี
วิวัฒนาการและการปรับตัวเปนการประเมินความนึกคิด และทฤษฎีทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ที่
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม จึงไดแบงวิธีการเผชิญปญหาไดเปน 3 กลุม คือ
กลุมที่1 การเผชิญปญหาที่มุงเนนการประเมินสถานการณที่เกีย่ วของ (Appraisal focused
coping)ประกอบดวยวิธีเผชิญปญหา 3 วิธี คือ
1. การวิเคราะหอยางมีเหตุผล (Logical analysis)
2. การปรับเปลี่ยนความคิด (Cognitive redefinition) ไดแก การคิดทบทวนและการพิจารณา
ขอดี ขอเสีย ของสถานการณนั้นๆ
3. การหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงทีจ่ ะเผชิญความคิด (Cognitive avoidance)ไดแก การปฏิเสธ
ความจริง พยายามลืมเหตุการณทั้งหมด และการฝนกลางวันถึงสิ่งที่พอใจ
กลุมที่ 2 การเผชิญปญหาที่มุงเนนการแกปญหา (Problem focused copying)ประกอบดวยวิธี
เผชิญปญหา 3 วิธี คือ
1. การแสวงหาขอมูลหรือคําแนะนํา (Seek information and advice)
2. การลงมือแกปญ
 หา (Take problem solving action) ไดแก การพิจารณาหาทางเลือกที่
เหมาะสมในการแกปญหา พิจารณาขอดี ขอเสีย ในการดําเนินการเกี่ยวกับสถานการณที่เปนปญหานั้น
3. การพัฒนาวิถีทางที่เหมาะสมในการแกปญ
 หา (Develop alternative rewards)เปนการ
เปลี่ยนแปลงการกระทําของตนเอง และการสรางสรรคสิ่งใหมๆที่ดีใหกับตนเอง ไดแก การสราง
สัมพันธภาพกับบุคคล
การพัฒนาเอกลักษณและความเปนอิสระของตนเองรวมทั้งการแสวงหาสิ่ง
ทดแทน
กลุมที่ 3 การเผชิญปญหาที่มุงเนนที่อารมณ (Emotion focused coping)ประกอบดวยวิธีเผชิญ
ปญหา 3 วิธี คือ
1. การควบคุมอารมณตางๆ (Affective regulation)
2. การทําจิตใจใหสงบ ไมทุรนทุรายยอมรับเหตุการณที่เกิดขึ้น (Resigned acceptance)
3. การระบายอารมณ (Emotion discharge) ซึ่งแสดงออกมาทางคําพูดหรือการกระทํา
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มูสและบิลลิ่งส เนนวา ความคิดเห็นเปนปจจัยสําคัญในการเลือกใชวิธีเผชิญกับปญหาและการ
เลือกใชวิธีเผชิญปญหาวิธีใดนั้นขึ้นอยูก ับปจจัยดานตัวบุคคลและปจจัยดานสิ่งแวดลอมตลอดทั้ง
สถานการณที่เกี่ยวของ
การเผชิญปญหาตามแนวคิดของโกเซน และบุช
โกเซน และบุช (ฉัตรกมล ออกกิจวัตร, 2546: 31 – 32 อางอิงจาก Grossen & Bush, 1979:
51 – 56) ไดเผยแพรทฤษฎีการปรับตัวของเขา ซึ่งใชทฤษฎีของลาซารัสเปนพื้นฐาน โดยการเผชิญ
ปญหาจะเปนขั้นตอนหนึ่งของการปรับตัวตามความหมายของการเผชิญปญหานั้น เขาใชตามแนวคิด
ของ ลาซารัส แตรูปแบบหรือวิธีการเผชิญปญหานั้น แบงตามผลการศึกษาของเวลแลนดที่รายงานไว
ตั้งแต ค.ศ. 1977 ซึ่งแบงวิธีเผชิญปญหาเปน 4 ระดับ จาก 18 วิธีดังนี้
ระดับที่ 1 กลไกทางจิต (Psychotic mechanism) ไดแก การปฏิเสธ การบิดเบือนความจริง
และการหลงผิดโทษผูอื่นหรือสิ่งอื่น
ระดับที่ 2 กลไกที่ไมสมบูรณ (Immature mechanism) ไดแก การฝนกลางวัน การโทษ
ผูอื่นหรือสิ่งอื่น มีความรูสึกวาตนเองเจ็บปวยอยูตลอดเวลา การกาวราวแบบเงียบๆ และแอคติ้งเอาท
ระดับที่ 3 กลไกทางระบบประสาท (Neurotic mechanism) ไดแก การใชปญญา การเก็บ
กด การใชขออาง การหาแพะรับบาป และการแยกตัว โดยวิธีเหลานีจ้ ะเปนกลไกการปองกันตัว
ระดับที่ 4 กลไกที่ไมสมบูรณ (Mature mechanism) ไดแก การมีน้ําใจหรือเห็นแกประโยชน
ของผูอื่น การใชอารมณขัน การระงับความรูสึกและการคาดการณลวงหนา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชวธิ ีการเผชิญปญหาไดแก คานิยม สัญชาตญาณ อารมณ บุคลิกภาพ
อายุ ความเชือ่ และความสําเร็จในการใชวิธีเผชิญปญหาเหลานัน้ ๆในอดีต ซึ่งโกเซน และบุช (ฉัตร
กมล ออกกิจวัตร, 2546: 31 – 32 อางอิงจาก Grossen & Bush, 1979: 51 – 56) ไดใชการ
ตอบสนองทางอารมณและรางกายเปนเกณฑในการวัดผลสําเร็จในการเผชิญปญหา โดยปจจัยตางๆที่
มีอิทธิพลตอการตอบสนองดังกลาว ไดแก เพศ อายุ ศาสนา จริยธรรมหรือวัฒนธรรม ระดับ
การศึกษา อาชีพ มนุษยสัมพันธ และภาวะสุขภาพ สวนปจจัยดานวิธีเผชิญปญหานั้น พบวา กลไก
ที่สมบูรณจะสงเสริมใหบุคคลประสบผลสําเร็จในการเผชิญปญหา
การเผชิญปญหาตามแนวคิดของแมคคานิค
แมคคานิค (ฉัตรกมล ออกกิจวัตร, 2546: 35 – 35 อางอิงจาก Mechanic, 1982: 107 – 112)
กลาววา ความสําเร็จของการปรับตัวเมื่อประสบปญหาของแตละบุคคลเกี่ยวของกับ 3 ดาน คือ
1. บุคคลตองมีความสามารถและความชํานาญที่จะเผชิญกับความตองการของสังคมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อนํามาใชประโยชนไดงาย ในรูปของความสามารถในการเผชิญปญหา สามารถที่จะ
นําและวางแผนเหตุการณ และมีอิทธิพลพอที่จะควบคุมความตองการนั้นๆได
2. บุคคลตองการถูกกระตุนใหแสดงและมีปฏิกิริยา แมวา เขาสามารถจะหนีจากความวิตก
กังวลและความไมสุขสบายไดดว ยการถอยหนี ดังนั้นแรงจูงใจจึงสําคัญที่เขาถึงความไมสุขสบาย
3. บุคคลตองสามารถรักษาสมดุลทางจิตใจไวได ดังนั้นเขาตองสามารถกําหนดพลังงานและ
ความชํานาญเพื่อนําไปสูการดําเนินงาน โดยมีอีโกเปนผูรับผิดชอบการกระทําที่แสดงออกมา
ลักษณะบุคคลที่สงผลตอความสําเร็จในการเผชิญปญหาดวยลักษณะผูแกปญหาประกอบดวย
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1. อารมณของผูเผชิญปญหา ผูที่มีความวิตกกังวลหรือรูสึกกดดัน ยอมไมสามารถคิด
แกปญหาไดดีเทาที่ควร
2. ระดับสติปญญาของผูเผชิญปญหา ผูที่มีเชาวปญญาตางกัน ยอมใชวิธกี าร ประสบการณ
ในการแกปญหาตางกัน โดยผูที่มีเชาวปญ
 ญาสูงสามารถใชวิธีการและหลักการทีส่ ลับซับซอนในการ
แกปญหาไดมากกวาผูที่มีเชาวปญญาต่ํา
3. ระดับแรงจูงใจ ที่ตางกันจะมีผลตอการแกปญหาที่ตางกัน คือ ผูที่มีความคาดหวังใน
ความสําเร็จของการเผชิญปญหาสูงจะมีแรงจูงใจมากกวาผูที่มีความคาดหวังในความสําเร็จต่ํา
4. การฝกใหรูจกั คิดหลายแบบ ใชการเผชิญปญหาหลายวิธีทําใหสามารถแกปญหาไดดขี ึ้น
ซึ่งจากวิธีการเผชิญปญหาดังกลาว สามารถแบงการเผชิญปญหาออกเปน 2 แบบ ไดแก
1. การเผชิญปญหาแบบมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การเผชิญปญหา 2 ดานยอย คือ
1.1 ดานมุงเนนการแกปญหา ประกอบดวยการเผชิญปญหาเหลานี้ คือ การลงมือ
ดําเนินการ แกปญหา การวางแผน การระงับกิจกรรมอื่นที่ไมเกีย่ วของ การชะลอการเผชิญปญหา
และแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อหาการชวยเหลือ
1.2 ดานมุงเนนอารมณที่สนับสนุนการแกไขปญหา ประกอบดวย การเผชิญปญหา
เหลานี้ คือ การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อใหไดรับกําลังใจ การตีความหมายใหมใน
ทางบวก การพึ่งศาสนา การยอมรับ และการมีอารมณขัน
2. การเผชิญปญหาแบบดอยประสิทธิภาพ ประกอบดวย การเผชิญปญหา 2 ดานยอย คือ3
2.1 ดานมุงเนนอารมณที่ไมสนับสนุนการแกไขปญหา ประกอบดวย การเผชิญปญหา
เหลานี้ คือ การปฏิเสธ และการระบายอารมณ
2.2 ดานหลีกหนีปญหา ประกอบดวย การเผชิญปญหาเหลานี้ คือ การไมแสดงออก
ทางพฤติกรรม การไมเกีย่ วของทางความคิด และการใชสุราและสารเสพติด
สวนวิธีการเผชิญปญหาตามแนวคิดของ ลาซารัสและโฟลคแมน (Lazarus & Folkman,
1984:141-157) ไดกลาวถึงการเผชิญปญหาเกิดขึน้ เมือ่ บุคคลรับรูวามีการเปลี่ยนแปลงระหวางตนเอง
กับสิ่งแวดลอมคือปญหาหรือเหตุการณมากระทบ
บุคคลจะใชกระบวนการทางความคิด ในการ
ประเมินสถานการณที่คุกคามตอบุคคลวาจะเกิดผลดีหรือผลเสียตอตนเอง
มีผลรายแรงหรือผลใน
ทางบวกกับตนเอง และเมื่อบุคคลประเมินสถานการณนั้นกอใหเกิดภาวะเครียด ซึ่งจะมีการจัดการ
ปญหาในลักษณะ ซึ่งประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินสถานการณ แบงยอยเปน 2 ระยะ ดังนี้
1.1 การประเมินปฐมภูมิ คือ การที่บุคคลใชสติปญญา ความรูและประสบการณมา
ประเมินสถานการณ เพื่อตัดสินวามีผลกระทบตอตนเองอยางไร
1.2 การประเมินทุติยภูมิ เปนการประเมินตัดสิน โดยพิจารณาจากแหลงประโยชน และ
ทางเลือกที่จะจัดการกับเหตุการณนนั้ ๆที่ตนไดประเมินแลววาอันตรายหรือคุกคามตอตนเอง
การ
ประเมินชนิดทุติยภูมิอาจเกิดขึ้นหลังการประเมินแลว
บุคคลจะเลือกใชวธิ ีการเผชิญปญหาหาก
ความเครียดไมลดลงหรือหมดไป
บุคคลจะตองเปลี่ยนการประเมินใหมวามีผลดีผลเสียกับตนเอง
รายแรงกับตนเองไหม หรือเปนภาวะความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู
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ขั้นตอนที่ 2 การเผชิญปญหา เมื่อบุคคลประเมินสถานการณนั้นวากอใหเกิดภาวะความเครียด
หรือปญหากับตนเอง เขาก็จะตองเผชิญปญหานั้นๆ โดยแบงยอยเปน 2 ประเภท ดังนี้
2.1 การเผชิญปญหาโดยมุง แกไขปญหา (Problem focused coping) เปนความพยายาม
ที่มุงกําหนดขอบเขตของปญหา หาทางเลือก พิจารณาขอดีและขอบกพรองของแตละทางเลือก
ตัดสินใจเลือกทางเลือกและลงมือแกไขปญหา โดยการมุงที่ปญหานั้นมีเปาหมายทีส่ ิ่งแวดลอมรวมทั้ง
เปลี่ยนแปลงสถานการณใหลดแรงคุกคาม ประเมินสิ่งกีดขวาง และวิธีดําเนินการ และมีเปาหมายใน
การชวยใหสามารถแกไขปญหา เชน การยอมรับสถานการณที่เกิดขึ้น การแสวงหาขอมูล การแสวงหา
ทรัพยากร การพยายามหาวิธแี กปญหาอยางเหมาะสม รวมทั้งการเรียนรูทักษะและวิธีการใหมๆ
2.2 การเผชิญปญหาโดยมุงแกไขอารมณที่เปนทุกข(Emotional focused coping) เปน
การเผชิญปญหาที่มุงลดอารมณหรือความรูสึกที่ไมเปนสุขไมสบายใจโดยไมเปลี่ยนแปลงสถานการณ
จริง นําเอากระบวนการทางความคิดหรือการหรือการใชกลไกทางจิต เกิดขึ้นในระดับที่ไมรูตัวไดแก
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงความหมายของสถานการณใหม (Cognitive reappraisal)
เชน การคนหาขอดีจากสถานการณนั้นใหม หรืออาจใชกลไกทางจิต (Defensive reappraisal) เชน การ
ปฏิเสธความจริง ซึ่งบิดเบือนความเปนจริงและหลอกตัวเอง
2.2.2 การไมไดเปลีย่ นแปลงความหมายของสถานการณ เชน หลีกเลี่ยงไมคดิ ถึง
2.2.3 กลยุทธทางพฤติกรรม เชน การออกกําลังกาย การสะกดจิต การดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล การระบายอารมณโกรธ การแสวงหาการสนับสนุนทางอารมณจากผูอ ื่น เปนตน
ทั้งนี้ในการจัดการกับปญหานั้น บุคคลจะใชทั้งการมุง แกปญหาและมุงที่อารมณ แตใน
สถานการณทรี่ ุนแรง บุคคลจะเลือกใชพฤติกรรมการเผชิญความเครียดโดยมุงที่อารมณมากกวาการ
เผชิญความเครียดโดยมุงที่ปญ
 หา ในทางตรงกันขาม หากสถานการณที่เกิดขึ้นผานการประเมินดวย
กระบวนความคิดรู (Cognitive appraisal) วามีความรุนแรงนอย บุคคลจะเลือกใชพฤติกรรมการเผชิญ
ความเครียดทีม่ ุงเนนการแกไขปญหามากกวา พฤติกรรมการเผชิญความเครียดทีม่ ุงเนนแกไขอารมณ
นอกจากนี้วิธกี ารทีบุคคลใชในการเผชิญความเครียดนั้น ขึ้นอยูกับทรัพยากรที่มีอยูใ นบริบทนั้นๆ
การเผชิญปญหาเปนกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยการเผชิญปญหาที่บุคคลใช
นั้นเปนการผสมผสานระหวางการมุงแกไขปญหาและการมุงลดอารมณตึงเครียดในการเลือกใชวิธกี าร
เผชิญปญหานั้น พบวามีปจจัยดานบุคคลจะมีผลตอการเลือกใชวิธีเผชิญปญหาไดแก ประสบการณใน
อดีต ความเชือ่ ภาวะสุขภาพ ความชํานาญแกปญหา บุคลิกภาพ และไดรับการสนับสนุน เปนตน
สําหรับวิธีการเผชิญปญหานั้น โคเฮนและลาซารัส (Cohen & Lazarus, 1983: 608-620) ได
แบงออกเปน 5 วิธี คือ
1. การแสวงหาขอมูล (Information seeking) เปนความพยายามทีจ่ ะเรียนรูเกีย่ วกับปญหา
ที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแกไข
2. การกระทําโดยตรง (Direct actions) เปนการกระทําโดยตรงตอปญหาที่เกิดขึ้น
3. การหยุดยั้งการกระทํา (Inhibition action) เปนการกระทําที่ตรงขามกับการกระทํา
โดยตรง คือ ไมกระทําอะไรเลย หยุดกระทําในกิจกรรมที่คิดวาเปนอันตราย
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4. การใชกลไกทางจิตหรือกระบวนการรูคิด (Intrapsychic or cognitive process) เปนการ
ประเมินเหตุการณซ้ํา เบี่ยงเบนความสนใจ หรือแสวงหาความพอใจจากสิ่งอื่น รวมถึงการใชกลไก
การปองกันตนเอง เชน การปฏิเสธ เปนตน
5. การกลับไปแสวงหาความชวยเหลือจากบุคคลอื่น (Turning to others for support) เพื่อ
เปนการเพิ่มความพยายามของบุคคลในการเผชิญปญหา
ทั้งนี้ลาซารัส(Lazarus, 1966: 258-262)ไดสรุปวิธีเผชิญปญหาตอภาวะเครียดไว 3 ลักษณะ คือ
1. การเขาตอสู (Attack) เปนความพยายามของบุคคลที่จะขจัดสิ่งที่มาขัดขวางเปาหมาย โดย
พยายามเอาชนะอุปสรรคดวยการเลือกวิธกี ารที่เหมาะสม ปรับปรุงวิธีการที่มีอยูเพื่อเอาชนะอุปสรรค
2. การถอยหนี (Withdrawal) บุคคลเรียนรูตั้งแตวยั เด็กเมื่อพบกับสิง่ ที่เปนอันตรายมักจะใช
วิธีการถอยหนี เชน การชักมือหรือเทา เพื่อหนีไฟ เมือ่ เปนผูใหญกจ็ ะใชวิธีการแบบเดิมที่เคยใชในวัย
เด็กคือลักษณะการหลีกเลี่ยงลดการเขาไปเกี่ยวของกับสถานการณเหลานั้นไดแก
การเก็บกด
(Repression) การถดถอย การแยกตนเองหรือหลีกเลี่ยง (Withdrawal) การเพอฝน (Fantasy) เปนตน
3. การประนีประนอม (Compromise) บุคคลจะใชวิธีการเผชิญปญหาแบบประนีประนอมเมื่อ
ตองเผชิญปญหาที่ยุงยากมากๆ ซึ่งไมสามารถเอาชนะได ขณะเดียวกันก็ไมสามารถหลบเลี่ยงได บุคคล
จะใชวิธีประนีประนอมเพื่อใหบรรลุเปาหมายไดมากที่สุด หรือบางครั้งอาจตองเปลี่ยนเปาหมายไดแก
การชดเชย การหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) การเรียนแบบ(Identification) ทั้งนี้
กระบวนการเผชิญปญหา ตามแนวคิดของ ลาซารัส ซึ่ง เชลลี่ (สิริพร เลียวกิตกิ ุล, 2545: 32; อางอิงจาก
Shelley, 1991:32; citing Lazarus & Folkman, 1984: 305) ไดสรุปเปนกรอบความคิดไวดังนี้
ปจจัยดานบุคคล

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
เหตุการณ

ไมเกิดผลใดๆ

การประเมิน
ขั้นปฐมภูมิ
ขั้นทุติยภูมิ
ความเครียด
อันตราย/คุกคาม/ทาทาย
การเผชิญปญหา
มุงปรับอารมณ
มุงแกปญหา

การสนับสนุนทางสังคม
การประเมินซ้าํ

การปรับตัว
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ภาพประกอบ 4 แสดงกรอบทฤษฏีของ ความเครียด การเผชิญปญหาและการปรับตัว
ความเครียดและการเผชิญปญหา พบวา เมื่อบุคคลประสบกับเหตุการณที่บุคคลประเมินและ
รับรูวาเปนภัยคุกคามตอตนเองจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง เกิดเปนความเครียดที่ตองเผชิญ เพื่อแกปญ
 หา
นั้นเพื่อลดความตึงเครียดแตถาพยามหาทางแกปญหาหรือสาเหตุของปญหาไมได จะหันกลับมาแกไข
อารมณตนเอง เพื่อเขาสูในระยะการปรับตัวตอไป เพื่อรักษาสมดุลของรางกายจิตใจ พรอมที่จะรับสู
สถานการณอื่นๆเขามา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเผชิญปญหา ตามการศึกษาของ รัชดา ไชยโยธา (2543:74) และ
ฉัตรกมล ออกกิจวัตร (2546:69-71) ประกอบดวย
1. ปจจัยชีวสังคม เชน สถานภาพสมรส การศึกษา อายุ เพศ ภาวะสุขภาพ ศาสนา เปนตน
2. ประสบการณในอดีตชวยใหบุคคลเรียนรูตอความเครียด และปญหาทําใหเผชิญ และ
ตัดสินใจในการเลือกวิธีการแกปญหาตางๆไดดีขึ้น ความสําเร็จในการใชวิธีการเผชิญปญหา
3. การรับสถานการณรุนแรงของปญหาไดดีตามการรับรูถึงความรุนแรงของปญหาตางกัน
4. บุคคลที่มีการปรับตัวทีด่ ี มีขวัญกําลังใจดี สุขภาพจิตดี
5. บุคลิกภาพที่มีความเขมแข็ง สามรถเผชิญกับปญหาไดดี
6. แหลงประโยชนจากสิ่งแวดลอมที่มีอยูใ นสถานการณนั้น เชน ภาวะสุขภาพ การมองโลก
ในแงดี ความขยันขันแข็ง มีการคิดอยางมีเหตุผล มีทักษะดานสังคมดี มีแรงสนับสนุนทางสังคม มี
แหลงทรัพยากร งบประมาณ อุปกรณพรอม เปนตน
ซึ่งจากแนวคิดการเผชิญปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถแบงการเผชิญปญหาออกเปน
2 ลักษณะ ไดแก
1. การเผชิญปญหาแบบมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การเผชิญปญหา 2 ดานยอย คือ
1.1 ดานมุงเนนการแกปญหา คือ การลงมือดําเนินการ แกปญหา การวางแผน การ
ระงับกิจกรรมอื่นที่ไมเกี่ยวของ การชะลอการเผชิญปญหา และแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อ
หาการชวยเหลือ
1.2 ดานมุงเนนอารมณที่สนับสนุนการแกไขปญหา คือ การแสวงหาการสนับสนุนทาง
สังคมเพื่อใหไดรับกําลังใจ การตีความหมายใหมในทางบวก การพึ่งศาสนา การยอมรับ และการมี
อารมณขัน
2. การเผชิญปญหาแบบดอยประสิทธิภาพ ประกอบดวยการเผชิญปญหา 2 ดานคือ
2.1 ดานมุงเนนอารมณที่ไมสนับสนุนการแกไขปญหาคือ การปฏิเสธและการระบาย
อารมณ
2.2
ดานหลีกหนีปญหา คือ การไมแสดงออกทางพฤติกรรม การไมเกี่ยวของทาง
ความคิด และการใชสุราและสารเสพติด
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ทั้งนี้จากงานวิจัยที่เกีย่ วของ ตามที่ฮาสิดา (Hasida, 2005:188-196) ไดศึกษาการเผชิญปญหา
ความทุกขยากและสถานการณในชีวิตโดยที่งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค
ศึกษารูปแบบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรชีวสังคม การเผชิญปญหาแบบมุงแกปญหา การเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณและ
ความทุกขยาก ของกลุมตัวอยางชาวอิสราเอลจํานวน 510 คน ผลการวิจัยพบวา การเผชิญปญหาแบบ
มุงปรับอารมณ มีความสัมพันธเชิงบวกสูงกับความทุกขยาก ในขณะที่การเผชิญปญหาแบบมุง
แกปญหามีความสัมพันธเชิงลบกับความทุกขยากในระดับที่ต่ํากวา การเผชิญปญหาแบบมุงแกปญหา
นั้นเหมาะสมกับผูที่มีประสบการณในชีวติ มากอน และสถานการณความเครียดจะเพิ่มมากขึ้น จากผล
ของการใชเทคนิคการเผชิญปญหาตอความทุกขยากนั้น
สรุปไดวา ในการจัดการกับปญหานั้น บุคคลจะใชการเผชิญปญหาแบบมุงที่ปรับอารมณ
เพราะในสถานการณที่รุนแรง บุคคลจะเลือกใชพฤติกรรมการเผชิญความเครียดโดยมุงที่อารมณ
มากกวาการเผชิญความเครียดโดยมุงที่ปญหา ในทางตรงกันขาม หากสถานการณที่เกิดขึ้นผานการ
ประเมินดวยกระบวนความคิดรู (Cognitive appraisal) วามีความรุนแรงนอย บุคคลจะเลือกใช
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดที่มุงเนนการแกไขปญหามากกวาพฤติกรรมการเผชิญความเครียดที่
มุ ง เน น การแก ไ ขอารมณ น อกจากนี้ วิ ธี ก ารที่ บุ ค คลใช ใ นการเผชิ ญ ความเครี ย ดนั้ น ยั ง ขึ้ น อยู กั บ
ทรัพยากรที่มีอยูในบริบทนั้นๆ เนื่องจากการเผชิญปญหาเปนกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา โดยการเผชิญปญหาที่บุคคลใชนั้นเปนการผสมผสานระหวางการมุงแกไขปญหา และการ
มุงลดอารมณตึงเครียดในการเลือกใชวิธีการเผชิญปญหานั้น พบวา ปจจัยดานตัวบุคคลจะมีผลตอการ
เลือกใชวิธีการเผชิญปญหา ไดแก ประสบการณในอดีต ความเชื่อ ภาวะสุขภาพ ความชํานาญใน
การแกปญหา บุคลิกภาพ และการไดรับความเกื้อหนุน เปนตน
1.3 การปรับตัว (Adjustment)
โลแกน (พวงเพ็ญ ชุณหปราณ และคณะ, 2543: 8 อางอิงจาก Logan,1999) กลาววา การ
ปรับตัว หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับสภาวะแวดลอมและสิ่งเราที่ไมเหมาะสมกับมนุษย
การปรับตัวนี้ดําเนินมาตลอดชีวิตของมนุษย นับตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวันสิ้นสุดของชีวิต ความสามารถ
ในการปรับตัวทําใหมนุษยมีความแตกตางจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ยิ่งมีความเจริญเทาไรการปรับตัวก็ยิ่งมาก
เทานั้น ในการปรับตัวของมนุษยนั้น รวมถึงกลไกทางสังคม ซึ่งเปนความสามารถของแตละบุคคลหรือ
แตละกลุมที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมหรือนิสัย วิถีการดํารงชีวิตหรือทั้งสามอยาง เพื่อใหสามารถมี
ชีวิตอยูและไดรับการตอบสนองตามที่แตละบุคคลตองการ
ดังนั้น การปรับตัว จึงเปนกระบวนการที่บุคคลใชความพยายามในการปรับตัวเมื่อตองเผชิญ
กับสภาพปญหาความอึดอัดใจ ความคับของใจความเครียด ความทุกขใจ ความวิตกกังวลตาง ๆ จนเปน
สภาพการณที่บุคคลนั้น สามารถอยูในสภาพแวดลอมหรือสภาพปญหานั้น ๆ ได อยางมีความสุข
แสดงวาบุคคลนั้นมีสุขภาพจิตดี
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นอกจากนี้ตามทฤษฎีของอิริคสัน กลาวถึงปริมาณการปรับตัวในขั้นปจจุบัน ถามีมากหรือ
ปรับตัวไดดี แสดงวาบุคคลนั้นสามารถปรับตัวไดดี ไดมากในขั้นกอน ๆ ตามชวงอายุและคาดไดวาจะ
สามารถปรับตัวไดมากในขั้นตาง ๆ ประสบการณในอดีตมีความสําคัญยิ่ง ดังพัฒนาการ 8 ขั้น ตามชวง
อายุ 0- 1 ปครึ่ง ขั้นไววางใจ อายุ 1ปครึ่ง-3 ป เปนตัวของตัวเอง อายุ 3-6 ป มีความคิดริเริ่ม อายุ 6-13
ความขยันขันแข็ง อายุ 13 –19 ป การบรรลุเอกลักษณแหงตน อายุ 20-35 ป มีความใกลชิดผูกพัน อายุ
36-59 ป การสรางขยายไมลาถอย อายุ60-80 ปความภาคภูมิใจในเกียรติ ไมสิ้นหวัง
สาเหตุของการปรับตัว
วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2545: 2-3) ไดกลาวถึงสาเหตุของการปรับตัววาโดยทั่วไปเปนเรื่อง
ของธรรมชาติของทุกสิ่งมีชีวิตก็ตองมีการปรับตัวเพื่อความอยูรอดของชีวิต สาเหตุของการปรับตัว
ไดแก
1. เพื่อความอยูรอดของชีวิต ตลอดชั่วชีวิตของบุคคลหนึ่ง ยอมผานชวงชีวิตมากมาย พบกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตั้งแตปฏิสนธิจนโตตองพบกับเปลี่ยนแปลงในแตละชวงชีวิต
2. เพื่อความสุข การปรับตัวชวยใหเรายอมรับสภาพการณและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น แลว
พยายามหาวิธีแกไข หรือบรรเทาใหเบาบางลง จึงอาจใชวิธีการแกปญหาดวยตนเอง หรือแสวงหา
บุคคลชวยแกไข เมื่อสุดทายปญหาคลี่คลาย ความคิด ความรูสึกตาง ๆ จะดีขึ้น มีความสุข และเกิด
ภาคภูมิใจในตนเอง โดยความสุขเปนเปาหมายสูงสุดที่ทุกคนพึงปรารถนา ความสุขจึงเปนความรูสึก
ของบุคคลที่รับรูแตกตางกัน บางคนอาจเปนความพอใจที่ตนเองเปนอยูเปนความสนใจ สมปรารถนา
ในสิ่งที่คาดหวัง ความสุขที่แทจริงอยูที่ตัวบุคคลนั้นเองกําหนด บางคนกําหนดความสุขไดโดยรูจักการ
ปลอยวางในชีวิตไมยึดมั่นถือมั่น
วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2545: 213-215) ไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่ปรับตัวไดดี วาเปน
บุคคลที่มีลักษณะดังนี้
1. รูจักและเขาใจตนเองอยางทองแท โดยปราศจากอคติ
2. ยอมรับในสิ่งที่ตนเองเปน กลาวคือ เปนผูที่มี”ความพอใจในตนเอง”
3. ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4. มองโลกในแงดี มีความคิดทางบวกมากกวาความคิดดานลบ
5. มีความเชื่อมั่นคนเองไมตกอยูใตความกดดันจากบุคคล หรือสถานการณอื่นใด
6. รูจักควบคุมอารมณและรูจักจัดการกับอารมณอยางเหมาะสมหรือที่เรียกวา มีความ
ฉลาดทางอารมณ (Emotional quotient)
7. สามารถเผชิญกับปญหาหรืออุปสรรคใดๆ ไดดวยความมีสติ และใชปญญาในการ
แกปญหาและอุปสรรคในชีวิตได
8. มักจะประสบความสําเร็จในชีวิตสวนตัว การงาน และอาชีพ
9. สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
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ดังการเปรียบเทียบลักษณะของคนมีความสุขและความทุกข (วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์, 2545:
213-215)
ลักษณะคนที่มีความสุข
ลักษณะคนที่มีความทุกข
1. พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมี
1. สงสารตนเอง
2. พึงพอใจในความสําเร็จของตนเอง
2. ตองการความชวยเหลือ
3. พึงพอใจสุขในสภาพความเปนอยู
3. มีขอเรียกรองเสมอ ไมพอใจในสภาพตนเอง
4. รูจักเห็นอกเห็นใจผูอื่น
4. ตองการความเห็นอกเห็นใจ
5. เคารพตนเอง ยอมรับนับถือตนเอง
5. ไมเห็นคุณคาในตนเอง
6. มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ มีเหตุผล
6. อาฆาต ตองการแกแคน
7. ยกยอง สรรเสริญผูอื่น
7. ตําหนิติเตียนผูอื่น
8. พึงพอใจ / ชื่นชมในความสําเร็จของผูอื่น 8. โทษผูอื่น โยดความผิดใหผูอื่น คอยจับผิดผูอื่น
9. ยอมรับนับถือความคิดเห็นของคนผูอื่น
9. เห็นแกตัว ใจแคบ ไมยอมรับฟงความเห็นผูอื่น
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของคนที่มีความสุขและลักษณะคนที่มีความทุกข
แนวทางในการปรับตัวอยางมีความสุข สามารถกระทําได ดังนี้
1. พึงพอใจในตนเอง รูสึกถึงความมีคุณคาในตนเอง รูจักปลอยวาง ปรับใจปรับความคิด
ความรูสึก ใหมีสติที่มั่นคงไมวูวาม
2. ยอมรับความเปนจริง วาทุกสิ่งทุกอยางมีเหตุปจจัย เขาใจหลักธรรมชาติ เปนเหตุเปนผล
มองหาแงดีจากสถานการณที่เลวราย
3. มีความหวังและกําลังใจ มีสติและมองหาความชวยเหลือไมวูวาม สรางกําลังใจใหตนเอง
4. มองโลกในแงดี เขาใจสัจธรรมความเปนจริงของชีวิต เขาใจผูอื่น สังคมและสภาพแวดลอม
คิดหาเหตุผลมาอธิบายใหถูกตองเหมาะสมเพื่อทําใหไมรูสึกโกรธแคน ไมอาฆาตจองเวรผูอื่น
5. ยอมรับความแตกตางของบุคคลและดูแลสุขภาพตนเองใหเขมแข็ง
แนวทางการปรับปรุงตนเองใหมีความสุขในการทํางานและอยูรวมกับผูอื่น
1. ตองเปนผูมีบุคลิกภาพดีทั้งการแตงกาย กิริยา มารยาท การพูด การเดิน การนั่ง
2. ตองมีศิลปะในการเขากับคน โดยการศึกษาผูที่เราติดตอดวย เชน ฐานะความเปนอยู
สุขภาพรางกาย อุปนิสัยใจคอ หรือ ความรูความสามารถ เปนตน
3. เรียนรูวิธีชนะใจคน ไดแก มีความจริงใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ยกยอง ยอมรับผูอื่น ใหความ
รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4. ตองมีความรอบรูในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของ เชน ถาทํางานก็ควรมีความรูความเขาใจในงาน
ที่ทําอยางดีหรือถาในการดําเนินชีวิต ตองรูจักชีวิตเปนอยางดีและเขาใจหลักดําเนินชีวิตที่ถูกตองดีงาม
5. มีคุณสมบัติของผูดี คือ มีความคิด ความประพฤติ การปฏิบัติดีตอผูอื่นทั้งตอหนาลับหลัง
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6. รูจักควบคุมอารมณ ควบคุมความรูสึกไดดี ตอบสนองตออารมณ
ความรูสึกไดถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ ไมโมโห ฉุนเฉียว หลงตนเอง ใชอํานาจตัดสินใจ มีอคติ
7. มีศิลปะของการวิพากษวิจารณผูอื่น มีศิลปะในการฟง
8. มีเจตคติที่ดีตอตนเอง มองโลกในแงดีทั้งสถานการณและบุคคล
9. คํานึงถึงผลประโยชนของผูอื่นบาง และรูจักใหและรับ รูจักเสียสละความอดทนรอคอย
การปรับตัวใหสมดุล
เมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณที่รับรูวาเปนปญหาหรือเปนภัยคุกคาม และไมสามารถเผชิญ
และแกปญหาไดเหมาะสม บุคคลจะมีการปรับตัวเพื่อใหชีวิตอยูรอด ไดดวยการปรับกลไกในรางกาย
ทั้งดานอารมณ จิตใจและสิง่ แวดลอม การปรับตัวที่ไมเหมาะสมจึงเปนลักษณะแบบไมสรางสรรคเปน
การแสดงออกในการทําลาย การถอนตัวจากสังคมการไมทําอะไร เปนบุคลิกภาพแบบตาย และมักใช
การแกปญหาแบบรุนแรงสู ผลกระทบตอตนเอง ดวยการทํารายรางกายตนเอง ทํารายครอบครัวบุคคล
ใกลชิดและตอตานสังคม ถอนตัวจากสังคมไมใหความรวมมือในการทํางาน ศักยภาพในการทํางาน
ลดลง ดังภาพประกอบ ตามที่ วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2545: 121) เสนอดังนี้
สถานการณที่กอใหเกิดความเครียด
บุคคล
ประเมินสถานการณทางลบ
คิดในทางลบ

ประเมินสถานการณทางบวก
ตระหนักถึงอาการที่เกิดจากความเครียด

ไมสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได

รูจักใชวิธีการจัดการกับอารมณเครียด : เทคนิคผอนคลาย
ความเครียด : การปรับเปลี่ยนความคิด

รูสึกโกรธ ผิดหวัง ทอแแท

สบายใจขึ้นความเครียดลดลงยอมรับเหตุการณตามความเปนจริง

สุขภาพจิตเสีย
เสี่ยงตอการเกิดปญหาโรคจิต โรคประสาท

หาแนวทางแกไขปญหาและแกไขปญหาและแกไขปญหาได
มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข

ผลกระทบใชความรุนแรงในการจัดการกับปญหาสถานการณอื่นๆ ตอไป

ภาพประกอบ 5 แสดงการเผชิญปญหา การไมสามารถจัดการกับปญหาและปรับตัวได
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สรุปไดวา การปรับตัว หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับสภาวะแวดลอมและสิง่ เราที่ไม
เหมาะสมกับมนุษย การปรับตัวนี้ดําเนินมาตลอดชีวิตของมนุษย นับตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวันสิ้นสุดของ
ชีวิต ความสามารถในการปรับตัวทําใหมนุษยมีความแตกตางจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ยิง่ มีความเจริญเทาไร
การปรับตัวก็ยงิ่ มากเทานั้น ในการปรับตัวของมนุษยนนั้ รวมถึงกลไกทางสังคม ซึ่งเปนความสามารถ
ของแตละบุคคลหรือแตละกลุมที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมหรือนิสัย วิถีการดํารงชีวิตหรือทั้งสาม
อยาง เพื่อใหสามารถมีชีวิตอยูและไดรับการตอบสนองตามที่แตละบุคคลตองการ
ซึ่ง พวงเพ็ญ ชุณหปราณและคณะ (2543:8-10) ไดกลาวถึง ปจจัยที่มีผลตอการปรับตัว ไวดังนี้
1. ปจจัยดานประสบการณและการเรียนรู คนเราอาจจะเคยเห็นผูอ ื่นปรับตัวหรือเรียนรูจาก
ผูใหญ เพื่อนๆ หรือจากการอานหนังสือ
2. ปจจัยดานสรีรวิทยา ตามปกติอวัยวะตางๆจะมีขีดความสามารถทํางานไดมากกวาปกติใน
ยามฉุกเฉิน เพราะไดเก็บพลังงานสํารองไว ไดแก เม็ดเลือดแดงสามารถนําออกซิเจนไดมากกวาปกติ
ตับสามารถเก็บกลูโคสไวใชในยามฉุกเฉิน เปนตน และธรรมชาติยังไดสรางอวัยวะเปนคู ๆ เมื่ออวัยวะ
ขางใดขางหนึง่ เสียไป อีกขางหนึ่งก็สามารถทําแทนได เชน ไตของคน เปนตน
3. ความรวดเร็วของสภาวะที่เกิดขึ้น ถาสภาวะที่ตองปรับตัวเกิดขึน้ อยางคอยเปนคอยไป
คนเราจะสามารถปรับตัวไดดีกวา การเกิดสิ่งเรารุนแรงทันทีทันได เชนการเสียเลือดออกจากรางกายที
ละนอย ทางริดสีดวงทวารคนเราทนไดมากกวาการเสียเลือดครั้งเดียวจํานวนมากจากการกระดูกหัก
4. กรรมพันธุแ ละอายุ การปรับตัวของคนขี้นอยูกับกรรมพันธุ บางคนจะทนตอโรคบางอยาง
ไดดีกวาอีกคนหนึ่ง เด็กและผูสูงอายุจะปรับตัวไดนอยกวาวัยรุนหรือวัยผูใหญ
5. สภาวะสุขภาพเดิมของคนจะมีผลตอการปรับตัว ถาสุขภาพเดิมดี การปรับตัวก็จะดีดว ย แต
ถามีการเจ็บปวยอยูกอน การปรับตัวจะใชเวลานาน บุคคลจะอยูในภาวะวิกฤตนาน
6. ภาวะโภชนาการ คนที่ขาดอาหารก็จะทําใหการปรับตัวไมดี
อาหารที่เรารับประทาน
เขาไป มีแรธาตุตางๆจํานวนมาก ไดแก เกลือแร ไขมัน โปรตีน ไวตามินแรธาตุเหลานี้จะกอใหเกิด
เอนไซมและความตานทานโรค ทําใหแผลหายเร็ว ความอวนและการติดสุราทําใหการปรับตัวไมดี
7. วงจรชีวภาพของบุคคลเปนชวงจังหวะและเวลา วงจรเหลานี้จะดําเนินไปตามธรรมชาติ ทํา
ใหคนเรา นอนหลับ กินอาหาร ทํางาน พักผอน ตามเวลาของวงจรชีวภาพ ฮอรโมนตางๆจะหลั่งออก
จากรางกายตามกําหนดเวลาและมีมากนอยตามกิจกรรมที่ทําในแตละวัน เชน อุณหภูมิคนเราจะขึ้น
สูงสุดตอนเย็นและจะต่ําที่สุดตอนที่เรานอนหลับไปนาน ๆ ระดับคอรติโซนจะสูงสุดในเวลา 8-9 โมง
เชา ฮอรโมนการเติบโตจะหลั่งมากที่สดุ เมื่อเริ่มหลับ ถาวงจรชีวภาพเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหระบบ
ตางๆในรางกายผิดปกติ การทํางานผลัดกลางคืน การขามทวีปที่มีเวลาแตกตางกัน
8. ปจจัยดานจิตสังคม เชน การศึกษา บุคคลที่มีการศึกษาจะปรับตัวไดดีกวา เปนตน
สรุปไดวา
การปรับตัวตองอาศัยกลไกทางสรีรวิทยา
เพื่อใหสภาวะของรางกายกับ
สภาพแวดลอมมีความสมดุลยกัน และสภาวะภายในรางกายในระบบตางๆสามารถควบคุมการทํางาน
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ของอวัยวะตางๆของรางกายไดอยางเปนปกติของชีวิต สอดคลองดังผลการวิจยั ของ เชค (Shek, 1996)
ไดศึกษา การปรับตัวในชีวติ สมรส ความสัมพันธระหวางพอแมกับบุตร และ ความสุขใจของชีวิต
สมรส ในฮองกงซึ่งงานวิจยั ไดรับรางวัยดีเลิศจากสภาวิจยั ของประเทศ เขาไดสรางเครื่องมือวัด เพือ่ หา
ความคงที่และความเชื่อมั่น 2 รอบ พรอมสัมภาษณและทําการเก็บขอมูลคูสมรสจีน 1,051 คู อายุ
ระหวาง 30-60 ป พบวา คูส มรสที่ไมสามารถปรับตัวในชีวิตสมรสไดจะแสดงออกอาการทางจิต และ
อาการวิกฤตชีวิตวัยกลางคน (Psychiatric and midlife crisis symptoms ) และคุณภาพชีวติ ครอบครัว
เปนตัวทํานายความสุขของคูสมรส และความสัมพันธระหวางพอแมกบั บุตร และคุณภาพการสมซึ่งวัด
จากความลงรอยกัน ความพึงพอใจ และความผูกพันตอกัน จะมีอิทธิพลสูงตอการปรับตัวที่นําไปสู
ภาวะวิกฤตชีวติ ในวัยกลางคนได และงานวิจยั พบวา คูสมรสหญิง จะมีอาการภาวะวิกฤตชีวิตวัย
กลางคนสูงกวาคูสมรสชายซึ่งอาจเปนไปไดจาก ภาระทีห่ นักและการถูกกดดันจากบทบาททางสังคมที่
เพิ่มขึ้น ทัศนคติตอชีวิตมีอทิ ธิพลตอสุขภาพจิต คุณภาพชีวิตสมรส และความสัมพันธระหวาง พอแม
กับบุตร และในงานวิจัยทางตะวันตกเมื่อ 90 ปที่ผานมา ชี้ใหเห็นวา สตรีวัยกลางคนไมจําเปนตองมี
ภาวะวิกฤตชีวติ ถามีการเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตสมรส
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน คณะวิจยั จึงตั้งสมมุติฐานไดวา ตัวแปร
ดาน ความเครียด การเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณและการปรับตัว เปนดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตของ
สตรีไทยสมรสวัยกลางคนทีท่ ํางานนอกบาน
2. ผลกระทบจากภาวะวิกฤต
เมื่อบุคคลรับรูวา
สถานการณที่เกิดขึน้ กับตัวเองเปนอันตรายและคุกคามตอตนเองทําให
รางกาย อารมณ จิตใจ ของบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองใหเห็นเปนความตึงเครียดและถาไมสามารถ
เผชิญจัดการกับความเครียดนั้นไดและไมสามารถปรับตัวทั้งรางกาย อารมณจิตใจใหทํางานเปนปกติ
ไดแลว ก็อาจจะสงผลกระทบตอบุคคลนั้นใหมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปในทางเก็บกด ตอตานสังคม
กาวราว มีปญหาสุขภาพจิตนําไปสูการเกิดโรคจิตเวชได แตในทางกลับกัน ถาบุคคลนั้นสามารถเผชิญ
และจัดการกับปญหาไดโดยรับรูวาปญหานั้นเปนสิ่งที่ทา ทาย จะสรางความเขมแข็งใหกับตนเองจึง
สงผลให
บุคลมีบุคลิกภาพที่เขมแข็งขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่จะเผชิญและรับการ
เปลี่ยนแปลงตางๆในชีวิตไดอยางสมดุลตอไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะวิจยั ไดศึกษาผลกระทบจากภาวะวิกฤตที่เปนทั้งทางดานบวกและ
ดานลบ โดยวัดจาก 3 องคประกอบคือ ความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว ผลกระทบตอการทํางาน
ลดลง และการสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง
2.1 ความรุนแรงตอ ตนเอง ครอบครัว
ความรุนแรง หมายถึง การกระทําใดๆที่เปนการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลทั้งกาย วาจาใจ
โดยการบังคับขูเข็ญ ทํารายทุบตี คุกคาม กีดกันเสรีภาพ ทั้งในที่สาธารณะและในการดําเนินชีวิต
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สวนตัว ซึ่งเปนผลใหบุคคลผูถูกกระทํา เกิดความทุกขทรมาน ทั้งรางกาย จิตใจและสภาพสังคม
เปลี่ยนไป และจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สงผลกระทบตอวิถชี ีวิตของคนไทย ที่
เปนสถานการณความตึงเครียดที่กอใหเกิดภาวะวิกฤตทั้งดานสังคม ครอบครัวและบุคคล จากขอมูล
สถิติ การประมวลภาพขาวเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม
สวนใหญเปนปญหาความ
รุนแรงที่เกิดขึน้ ในครอบครัว จากหนังสือพิมพ 5 ฉบับ ไดแก ไทยรัฐ เดลินวิ ส ขาวสด มติชน
และกรุงเทพธุรกิจ ของฝายขอมูลและเผยแพรมูลนิธิเพือ่ นหญิง (2546) พบวา เปนขาวความรุนแรง
ในครอบครัวถึง 184 ราย และความรุนแรงที่ซอนเรนอื่นๆที่ไมปรากฏชัดเจน และจากการศึกษาของ
กฤตยา อาชวนิชกุล (2544: 27) พบวา สตรีที่ถูกสามีทํารายและมากกวาครึ่งหนึ่งมีบุตรไดรับ
เหตุการณวาพอทํารายแม ซึ่งสงผลกระทบตอจิตใจของบุตร ซึมซับความรุนแรงและเปนวัฏจักรของ
ความรุนแรงในครอบครัว โดยสถานการณปญหาความรุนแรงในครอบครัวนัน้ เปนปรากฏการณที่
นับวันจะมีเพิม่ มากขึ้นเรื่อยๆ จากการศึกษาของพรเพ็ญ เพ็ญสุขศิริ (2531) ไดสํารวจสถานการณ
ความรุนแรงในครอบครัวจากขาวหนังสือพิมพ พบวา ความรุนแรงในครอบครัวที่มีจํานวนมากที่สุด
คือ ความรุนแรงตอคูสมรส ถึงรอยละ 41.4 โดยในจํานวนดังกลาวเปนความรุนแรงที่สามีกระทําตอ
ภรรยามากที่สดุ ถึงรอยละ 69.3 และการศึกษาของกฤตยา อาชวนิชกุลและคนอื่นๆ (2544:92) พบวา
จากกลุมตัวอยางสตรีไทย จํานวน 2,818 คน พบวา สตรีไทย รอยละ 44 เคยถูกกระทําความรุนแรง
จากสามีหรือคนรัก รอยละ 28 เคยถูกกระทําความรุนแรงทางกาย และรอยละ 29 สวนใหญเปน
การกระทําความรุนแรงในระดับปานกลาง คือ ถูกตบหนา ขวางปาสิ่งของใส หรือผลักกระแทก โดย
รอยละ 26 ถูกกระทํามาตลอด และรอยละ 12 ถูกกระทําในปจจุบนั และจากสถิติคดีทํารายรางกาย
ผูอื่นทั่วราชอาณาจักร จากเดิมเมื่อ 5 ปกอนไดรับแจงปละประมาณ 15,000 – 16,000 ราย เพิ่มขึ้น
เปนปละประมาณ 20,000 รายในปจจุบัน ผลของการศึกษาในเด็กไทยพบวา 1 ใน 4 ของเด็กไทยที่
ถูกทําราย ถูกทํารายโดยพอแม สวนความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับหญิงไทยนั้นรอยละ 62.5 เปนความ
รุนแรงทางจิตใจ รอยละ 34 เปนความรุนแรงทางเพศ และรอยละ 26.5 เปนความรุนแรงดาน
รางกาย ปจจัยที่สัมพันธกับการเกิดพฤติกรรมกาวราว คือ ความเจ็บปวยทางกาย ความเจ็บปวยทาง
จิตเวช การใชสารเสพติด ลักษณะของบุคลิกภาพ และ ลักษณะของครอบครัว
ความรุนแรงในครอบครัว
ความรุนแรง หมายถึง การกระทําใดๆที่เปนการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลทั้งกายวาจาใจ
โดยการบังคับขูเข็ญ ทํารายทุบตี คุกคาม กีดกันเสรีภาพ ทั้งในที่สาธารณะและในการดําเนินชีวิต
สวนตัว ซึ่งเปนผลใหบุคคลผูถูกกระทํา เกิดความทุกขทรมาน ทั้งรางกาย จิตใจและสภาพสังคม
เปลี่ยนไป และจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนไทย ที่
เปนสถานการณความตึงเครียดที่กอใหเกิดภาวะวิกฤตทั้งดานสังคม ครอบครัวและบุคคล
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (2541: 110) ไดใหความหมายเกี่ยวกับ
ความรุนแรงในครอบครัว วาเปนการทํารายกันระหวางสมาชิกในครอบครัวใหบาดเจ็บทางรางกาย
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และขมขืนใหอีกฝายหนึ่งกระทําในสิ่งที่เขาไมปรารถนา ระดับความรุนแรงมีความแตกตางกันตั้งแต
การทะเลาะโตเถียงกัน การทํารายรางกายดวยอวัยวะหรืออาวุธ ไปจนถึงการทําลายชีวิตหรือทําลาย
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคล เชน การกระทํา หรือละเลยที่จะเปนขอบกพรองในบทบาทหนาที่
ของสามีภรรยา หรือบทบาทหนาที่ของบิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรอยางเหมาะสมเมื่อปญหา
ความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวยอมมีผลกระทบตอสมาชิกทุกคน และผลกระทบดังกลาวก็จะมี
ผลลัพธที่แตกตางกันไปตามสภาพและบทบาทของสมาชิกในครอบครัวนั้น บางครั้งการไมปรับตัว
เขาหากันระหวางสามีและภรรยา เมื่อมีปญหาก็จะเก็บกดเอาไว จนถึงจุดหนึ่งก็จะมีปากเสียงกันและ
นําไปสูการใชความรุนแรงในรูปแบบตางๆได และคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรี
แหงชาติ (2541: 1-2) ไดใหความหมายในสวนของ “ความรุนแรงตอเด็ก” วาหมายถึง การที่เด็กไดรับ
การปฏิบัติจากผูใหญ ไมวาจะเปนในหรือนอกครอบครัว ในลักษณะที่ไมเปนที่ยอมรับตามบริบททาง
สั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ เ ด็ ก อยู ใ นช ว งเวลานั้ น จนเป น เหตุ ใ ห เ ด็ ก ได รั บ อั น ตราย บาดเจ็ บ
กระทบกระเทือนทางจิตใจ และทางเพศ ตลอดจนการถูกละเลยไมตอบสนองความตองการพื้นฐาน
เชน อาหาร การดูแลสุขภาพ และการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ ได
ระบุไววา เด็ก คือ ผูที่อายุต่ํากวา 18 ป ซึ่ง ลัดดาวัลย สุขุม (2542: 33) ไดกลาวถึงความรุนแรงที่พบ
บอยในสังคมไทย ชนิดหนึ่งไดแก การขมเหงทารุณกรรมบุตร (Child abuse) เปนความรุนแรงที่บิดา
มารดากระทําตอบุตร หรือผูใหญในครอบครัวกระทําตอเด็กในครอบครัว
ความรุนแรงในครอบครัว แบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก ความรุนแรงระหวางคูสมรส ความ
รุนแรงตอลูก และความรุนแรงตอพอแมสูงอายุ ซึ่งความรุนแรงในครอบครัวมีปจจัยมาจากหลายสิ่ง
โดยเฉพาะปญหาทางจิตเวช แมที่ใชความรุนแรงมักมีปญหาอารมณเศรา วิตกกังวล มีความนับถือ
ตนเองต่ําและมีปฏิสัมพันธตอลูกในทางลบ การที่เด็กอยูในครอบครัวที่ใชความรุนแรงจะมีผลกระทบ
ตอพัฒนาการทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม เมื่อเขาเติบโตขึ้นก็อาจใชความรุนแรงใน
รูปแบบเดียวกันกับครอบครัวใหมของตนหรือผูอื่นในสังคม (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2544: 81, 245-246)
ลักษณะของปญหาความรุนแรงในครอบครัว
โดยทั่วไปลักษณะและขอบขายของปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่หนวยงานและองคกรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับปญหานี้ไดระบุไวดังนี้ (Welby Moretti, n.d.: online)
1. การทํารายรางกาย (Physical abuse) เปนการทํารายกันโดยใชกําลัง เชน ตบ ตี เตะ ตอย
รวมทั้งการใชอาวุธจนไดรับบาดเจ็บ และการฆาตกรรม
2. การทํารายทางอารมณ (Emotional abuse) ดุดา ใหอับอาย จับผิด ทําใหขาดความมั่นใจ
3. การทํารายจิตใจ (Psychological abuse) เปนการคุกคาม หรือการใชอาวุธ
4. การกระทําทารุณทางเพศ (Sexual abuse) การกระทําทารุณทางเพศถือเปนการกระทําที่ผิด
กฎหมาย เชน การขมขืน หรือการกระทําอนาจารที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสีย
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5. การใชความรุนแรงดานเศรษฐกิจ (Financial abuse) เปนการควบคุมและยึดครอง
ทรัพยสินตางๆ ของครอบครัว รวมทั้งการจํากัดคาใชจาย
จากผลงานวิ จั ย จํา นวนมากในการศึ ก ษาดา นสั ง คมวิ ท ยา อาชญวิ ท ยา และจิ ต วิ ท ยา ที่
ชี้ใหเห็นวา การอบรมขัดเกลาเด็กมีความสําคัญตอพัฒนาการของการใชความรุนแรงในฐานเปน
ผูกระทําและเด็กที่เคยไดรับประสบการณความรุนแรงนี้ มีคานิยมยอมรับของสังคมและรับรูวิธีการใช
ความรุนแรง จึงเปนบทเรียนที่สําคัญและมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตในอนาคตของเด็กดวย
ซึ่งแนวคิดที่นิยมใชอธิบายการเกิดความรุนแรงในครอบครัว คือ Diathesis – stress model
(อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2544: 247 - 250; อางอิงจาก Bolton & Bolton, 1987) คําวา Diathesis
หมายถึง ความเปราะบางหรือแนวโนมที่จะเกิดปญหา สวน Stress หมายถึง ความตึงเครียดที่ทําให
บุคคลเสียสมดุลโดยอาจเกิดจากภายในตัวบุคคลเอง ในความสัมพันธกับบุคคลอื่นหรือสภาพแวดลอม
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความกาวราวนั้นเปนความตอเนื่องจากนอยไปสูมาก ขึ้นอยูกับน้ําหนักของตัว
แปรทั้งสอง ถาทั้ง Diathesis และ Stress ตางก็สูง บุคคลจะปรับตัวไมไดเกิดการเสียสมดุลและแสดง
ออกมาเปนพฤติกรรมรุนแรง ในทางตรงขามถา Diathesis สูงแต Stress ต่ํา หรือ Diathesis ต่ํา แต
Stress สูง ก็อาจจะไมเกิดปญหาขึ้นมา ดังภาพ
ความเปราะบาง +
Diathesis

ความตึงเครียด
Stress

ความรุนแรง
Violence

ภาพประกอบ 6 แสดงความสัมพันธการเกิดความรุนแรง
ครอบครัวสวนใหญเผชิญกับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตไดโดยไมลําบาก แตถาความเครียด
นั้นรุนแรงมากและดําเนินอยูเรื้อรัง หรือเกิดขึ้นหลายดานพรอมกัน ครอบครัวก็อาจปรับตัวไมได ถา
ปราศจากความชวยเหลือจากเครือขายอื่นๆ ซึ่งความรุนแรงแตละแบบอาจมีสาเหตุแตกตางกัน ความ
รุนแรงระหวางคูสมรสอาจเกิดจากความเครียดนอกครอบครัว เชน จากที่ทํางานหรือภายในครอบครัว
การขัดแยงระหวางกัน
ความรุนแรงตอลูกมักเกิดจากความเครียดในการเลี้ยงลูกและจัดการกับ
ชีวิตประจําวัน สวนความรุนแรงตอผูสูงอายุมักเกิดจากความเครียดทีต่ องดูแลพอแมแกชราที่เจ็บปวย
เรื้อรัง ในขณะที่ปญหาทางการเงินและการงานอาชีพ เปนตน
สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว
คณะอนุกรรมการดานครอบครัวประจําป 2537 ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและ
ประสานงานสตรีแหงชาติ ไดศึกษาภาวะวิกฤตของชีวิตเด็กไทย พบวา ปจจัยที่กอใหเกิดความรุนแรง
ในครอบครัวสวนหนึ่งเกิดจากความเสื่อมถอยของบทบาทของครอบครัว ไดระบุสาเหตุความรุนแรง
ในครอบครัวที่สําคัญประการหนึ่งวาเกิดจากความเสื่อมถอยของบทบาทครอบครัวในสังคมไทยที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในแงขนาดและโครงสราง ตลอดจนพฤติกรรมภายในครอบครัว โดยประเด็นความ
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เสื่อมถอยในบทบาทของครอบครัว มีผลมาจากความสัมพันธในครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
ในปจจุบันพอแมสวนใหญตองออกทํางานนอกบาน จึงมีเวลาอยูกับครอบครัวนอยลง ประกอบกับ
ความกดดั น ทางเศรษฐกิ จ จึ ง เป น ต น เหตุ ใ ห พ อ แม มี ส ภาพจิ ต เสื่ อ มลง ขาดความอดทนและการ
แสดงออกถึ ง ความเอื้ อ อาทร เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด การทะเลาะวิ ว าทและความแตกแยกในครอบครั ว
โดยเฉพาะครอบครัวในชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร ที่เกิดปญหาการหยารางมากที่สุด ผลจาก
ปญหาการหยารางทําใหครอบครัวมีแตพอหรือแมเพียงฝายเดียว นอกจากจะทําใหเด็กรูสึกโดดเดี่ยว
มากขึ้นแลว ยังสงผลใหพอหรือแมมีปญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะพอแมที่มีพื้นฐาน สุขภาพจิตที่คลอน
แคลนอยูแลว เชน พอแมวัยรุนที่ขาดความรับผิดชอบ และพอแมที่เผชิญกับภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจ
ซึ่งจะมีผลตอไปการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับลูก เชน การใชความรุนแรงและทารุณเด็ก
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวจึงเปนความรุนแรงที่มีผลกระทบตอสมาชิกของครอบครัวที่มี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิด ไดแก ความสัมพันธระหวาง พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย หรือญาติพี่นองที่
อยูในครอบครัวเดียวกัน
คณะกรรมาธิการ เยาวชนและผูสูงอายุ (2540: 8-13) ไดศึกษาโดยการสัมภาษณ สังเกต
ประเมินและทดสอบผูมีพฤติกรรมรุนแรงในครอบครัว พบวา ถาพิจารณาสาเหตุความรุนแรงใน
ครอบครัวจากทางภาวะสังคมวิทยา พบวา บุคคลเรียนรูจากสภาพแวดลอมและสิ่งที่ไดพบเห็นปจจัย
แวดลอมภายนอกที่มีผลตอครอบครัว เชน โครงสรางครอบครัว ปฏิสัมพันธและพฤติกรรมของบุคคล
ในครอบครัว วิถีชีวิต ความเปนอยู และภาวะวิกฤตที่ครอบครัวตองเผชิญอยู ฯลฯ เปนเหตุนําไปสู
ความรุนแรงในครอบครัวได
ลักษณะของบุคคลที่มีแนวโนมจะใชความรุนแรงกับตนเองและครอบครัว
การที่บุคคลทําหรือมีแนวโนมจะกระทําการกาวราวรุนแรงที่เปนอันตรายตอตนเองและบุคคล
ในครอบครัว ซึ่งอาจจะกระทําไปดวยสาเหตุตางๆโดยแสดงออกในอาการตางๆ ดังนี้
1. ทาทางตึงเครียด ตัวเกร็ง กําหมัดหรือจับพนักเกาอี้แนน ไมผอนคลาย
2. ใชคําพูดรุนแรง เสียงดัง แสดงความฉุนเฉียว มีวาจาหยาบคาย
3. มีการเคลื่อนไหว เดินไปมาตลอด เหมือนวิตกกังวล กระวนกระวาย
4. ทาทางหวาดกลัว พรอมที่จะกระทําการรุนแรงเพื่อปองกันตัวเอง
5. เคยมีประวัติการรุนแรงมากอน หรือเคยถูกทํารายทารุณ หรือมีชีวิตที่ขมขื่น คับแคน
6. การคิดหรือมีแนวโนมที่จะฆาตัวตาย เคยพยายามที่จะฆาตัวตาย
7. มีพฤติกรรมซึมเศรารุนแรง คือแยกตัวจากสิ่งแวดลอม กระสับกระสาย นอนไมหลับ
เบื่อหนายสิ่งรอบตัว อยากตาย รูสึกตัวเองไรคา บางรายอาจมีอาการทางจิตประสาทหลอนได
จากการศึกษาวิจัยดังกลาว พบวา บุคคลที่มีความเครียดสูงและเครียดเรื้อรัง มีประสบการณ
การสูญเสียในวัยเด็ก มีแนวโนมที่จะพยายามฆาตัวตาย โดยบุคคลที่มีพฤติกรรมฆาตัวตายมักขาดการ
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ประคับประคองจากผูอื่น ขาดสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น โดดเดี่ยวและหาทางออกไมไดเมื่อพบปญหา ที่
กระตุนใหฆาตัวตายมักเปนเหตุการณที่ทําใหรูสึกเสียหนาหรือไมเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น
สวนปจจัยในระดับตัวบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลอาจมีผลจากการมีประสบการณความ
รุนแรงในวัยเด็ก การมีปญหาความเครียดจากหนาที่การงานในชีวิตประจําวัน สามีภรรยาที่ขัดแยงกัน
เพราะไมยอมรับความแตกตางของกันและกัน จึงจะนําไปสูการโตเถียง ทะเลาะกันเปนประจําและ
ลุกลามเปนการทุบตีทําราย ซึ่งหมายถึง การที่สตรีที่เปนฝายถูกสามีกระทําความรุนแรงตลอดเวลา หรือ
บุตรถูกกระทําจากพอแม บุตรจะเลียนแบบความกาวราวเขามาสูตนเองและอาจนําไปสูคนอื่น ๆ ตอไป
ผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว
สําหรับผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว (คณะกรรมาธิการกิ จการสตรี เยาวชนและ
ผูสูงอายุ, 2546: 11 – 16, อัจฉรา สกุนตนิยม, 2544: 64, ชื่นฤทัย กาญจนะจิตราและคนอื่นๆ, 2542:1 – 2)
พบวา
1. ผลกระทบทางสุขภาพกาย มีตั้งแตบาดแผลเล็กนอยจนถึงบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิต
ตั้งครรภไมพึงประสงค ติดเชื้อในระบบสืบพันธุ ติดเอดส พิการบางสวนของรางกายหรือสวนใหญ
ของรางกาย มีสุขภาพเสื่อมโทรม และแทงบุตร หรือคลอดบุตรออกมาน้ําหนักตัวนอยกวาปกติ
2. ผลกระทบตอสุขภาพจิต พบวา มีการย้ําคิดย้ําทํา ความวิตกกังวล กาวราวและซึมเศรา
เกิดความหวาดกลัว รูสึกวาไมปลอดภัย ขาดความนับถือตนเอง สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง มี
ความรูสึกสูญเสียอํานาจ เห็นวาตนเปนคนไรความสามารถ ไมมีคุณคาหรือสมควรถูกทุบตีทําราย มี
ความเครียด สูญเสียความรูสึกทางเพศ ไมตอบสนองเรื่องเพศ
3. ผลกระทบตอพฤติกรรม เกิดความคับแคนใจ บันดาลโทสะ ทํารายสามีจนถึงแกชีวิต
ไดเชนกัน บางรายทํารายตัวเอง อับอาย ไมกลาสูหนาเพื่อน จึงถึงพยายามฆาตัวตายเพื่อหนีความ
ทุกขทรมาน มีอัตราเสี่ยงที่จะติดสุราหรือยาเสพติด
4. ผลกระทบตอครอบครัวและบุคคลรอบขาง สงผลกระทบตอความมั่นคงของชีวิตสมรส
คุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ทําใหครอบครัวไมสามารถทําหนาที่ของครอบครัวได เพราะ
สัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัวถูกทําลาย ครอบครัวไมสงบสุข เหินหาง ขาดความรัก ความ
สามัคคีและความไววางใจซึ่งกันและกัน บุคคลที่เปนหลักของครอบครัว คือ สามี ภรรยา หรือพอแม
ไมสามารถทําหนาที่ของตนได ตลอดจนมีผลกระทบตอกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมของเด็ก
ซึ่งเปนทรัพยากรและกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต
5. ผลกระทบตอสังคม มีผลตอทั้งดานความสุขและทางดานเศรษฐกิจของสังคม ทั้งยังเปน
ปญหาเรื้อรังถายทอดถึงคนรุนหลังไดอีก
สรุปไดวา มีความจําเปนอยางยิ่งที่สังคมตองเขาใจปญหาอยางชัดเจน ตระหนักถึงความรุนแรง
และความพรอมใจกันทุกฝาย เพื่อดูแลปองกันไมใหปญหาเกิดขึ้นมาในอนาคต การทะเลาะเบาะแวง
ดาทอ ทุบตีกันในครอบครัว รบกวนเพื่อนบานและความสงบสุขในชุมชน สวนผลกระทบตอเศรษฐกิจ
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เปนผลที่ไมสามารถประเมินคาได ถารวมคาใชจายทั้งหมดในการแกปญหานี้ รวมการสูญเสียดานผลิต
ผลตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผูกระทํารุนแรงและผูถูกกระทํารุนแรง เปนปญหาของเด็กที่มีสาเหตุสวน
หนึ่งจากครอบครัวแตกแยก ซึ่งจะเปนภาพลักษณที่ไมดีของสังคมและประเทศชาติแลว เด็กเหลานี้ยัง
ขาดโอกาสการศึกษาเลาเรียน และไมสามารถทําหนาที่การงานเปนกําลังพัฒนาประเทศชาติ แตกลับ
เปนผูสรางปญหาใหสังคม มีผลตอทั้งตอตนเองและเพื่อนรวมสังคม
2.2 การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง
คุณคาในตนเอง ตามแนวคิดของ มาสโลว (Maslow, 1970) เปนความตองการของมนุษย
พื้นฐานตามลําดับขั้น ที่ตองการการยอมรับนับถือจากผูอื่น เพื่อใหเกิดการความภาคภูมิใจ และสิ่ง
สําคัญทําใหบุคคลนั้นเกิดการนับถือตนเอง (Self esteem) ลอวเรนซ (Lawrence, 1987: 4) ไดกลาววา
การเห็นคุณคาในตนเอง เปนกระบวนการทางอารมณ ที่วัดจากความรูสึกของตนเองในความแตกตาง
ระหวางตนที่เปนอยูในปจจุบันกับที่ตองการจะเปน ถาหากมีความแตกตางกันมากบุคคลนั้นจะมี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํา ซึ่ง วอลซ (Walz, 1993: 47) กลาววา บุคคลที่มีความรูสึกในคุณคาของ
ตนเองต่ํา นั้นเนื่องมาจากประสบการณในอดีต จากบุคคลรอบขาง ครอบครัวเพื่อน และสังคม สวน คู
เปอรสมิธ (Coopersmith, 1984: 54) กลาววา บุคคลที่มีความรูสึกในคุณคาของตนเองสูง จะรับรูคุณคา
ของตนตามความเปนจริง จะเปนคนที่มีความเชื่อมมั่นในตนเอง มีความกระตือรือรนมีความพยายาม
ไมกลัวการเสี่ยง สามารถทํางานไดประสบความสําเร็จ แตเมื่อผิดพลาดก็จะไมเปนทุกขมากนัก พรอม
ที่จะเผชิญหนาแกปญหา ซึ่งโดยภาพรวมจะเปนผูที่มีความสุขในชีวิต สวนบุคคลที่มีความรูสึกใน
คุณคาของตนเองต่ํา จะไมคอยมีความเชื่อมั่นในตนเอง จะมองวาตนเองไรคา ไมดี มีความสามารถต่ํา
ไมกลาแสดงความสามารถ ขาดความพยายามในการทํางานที่ยาก เมื่อพบปญหาอุปสรรคก็จะถอยหนี
มีความหวั่นไหวงายตอสิ่งที่มารบกวน มักไมกลาเขาสังคม เกิดความเครียดไดงาย
แนวทางในการเสริมสรางความรูสึกในคุณคาของตนเอง
มีนักจิตวิทยา ไดเสนอแนะไวหลายทางดวยกัน (Sasse, 1978: 48; Girnado & Every,
1979:146-149; Brook, 1992 :544-545 และ ชัยวัฒน วงศอาษา,2539 :22) สรุปไดดังนี้
1. เสริมสรางที่ตัวบุคคล
1.1 สรางความเชื่อมั่นในตนเองโดยการนึกถึงความสําเร็จในวันขางหนาของชีวิต
1.2 ระลึกถึงงานที่ตนเองทําสําเร็จและชมเชยตนเอง
1.3 บันทึกความสําเร็จที่ไดรับไว พรอมนํามาอาน มาชื่นชมไดตลอดเวลา
1.4 ลดความคาดหวังบางอยางลงถาเปนเรื่องยากลําบาก เพื่อชวยใหลดการสูญเสียและ
เศราโศกที่อาจเกิดจากความไมสมหวัง
1.5 เลิกประเมินคาหรือตัดสินคาของตนเองเพราะสิ่งสําคัญอยูที่ความสุขใจ
1.6 สรางความสําเร็จใหกับตนเองดวยความเพียรพยายาม
1.7 ฝกพฤติกรรมการกลาแสดงออก
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1.8 การใชคําพูด ภาษาในเชิงบวกกับตนเอง เพื่อเสริมแรงหาลักษณะเดนของตนเอง
1.9 ยอมรับคําชมเชยดวยทาทีที่นอบนอมถอมตน
1.10 สรางวินัยในตนเอง
1.11 ฝกความรับผิดชอบและชวยเหลือสังคม
1.12 ฝกการยอมรับความลมเหลวและขอผิดพลาดและยอมรับความคิดเห็น
2. บุคคลแวดลอม
2.1 จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ผอนคลาย รับฟงความคิดเห็นพรอมกับเสิมแรง
2.2 จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหแกปญหารวมกันโดยใชกิจกรรมกลุม
2.3 เปดโอกาสใหแตละคนแสดงความคิดเห็นสะทอนความคิดและคานิยมของตนเอง
2.4 ใหความหวังหรือตั้งเปาหมายไวลวงหนาเมื่อนึกถึงความสําเร็จแลวจะมีกําลังใจใน
การทําสิ่งนั้นใหสําเร็จ
นอกจากนี้ วิธีการที่ชวยใหบุคคลมีความรูสึกในคุณคาของตนเอง คือ การสรางพลังอํานาจใน
ตนเอง ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหบุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเปนอิสระ
รูสึกวาตนเองมีคุณคาและสามารถทําใหผูอื่นยอมรับ ชื่นชมตนเองได เปนการแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม โดยมีการเปดโอกาสใหบุคคลไดแสดงความสามารถ มีการเพิ่มพูน
ศักยภาพของบุคคลใหปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมายโดยมีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมรอบตัว ทั้ง
ในการดํารงชีวิตในการทํางานเพื่อใหประสบความสําเร็จ มีการสนับสนุนในเรื่องทรัพยากร ขอมูล
ขาวสาร สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เปนตน (สุภารดี มั่นยืน, 2541: 25)
การสรางพลังอํานาจในตนเอง หมายถึง การที่บุคคล กลุม หรือชุมชน มีความรูสึกเชื่อมั่น
ตระหนักถึงคุณคาในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคาสามารถทําใหผูอื่นยอมรับ ชื่นชมตนเองไดดวย
พลังงานภายในตนเองและสามารถนําพลังงานภายในนั้นมาใชเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหมีประสิทธิภาพ
ดวยตนเอง รวมทั้งมีความหวังและกําลังใจในการดําเนินชีวิตมากขึ้น (ธัญธิตา พุมอิ่ม, 2546: 28)
การเสริมพลังอํานาจในตนเองมีประโยชน ดังนี้ (โสภา ออนโอภาส, 2540: 16 – 17)
1.
การเกิดความเชื่อมั่นในคุณคาของตน มีความเปนตัวของตัวเอง มีทัศนคติตอการ
เปลี่ยนแปลง ไมทอแท หมดหวังกับสภาพปญหา มีกําลังใจที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดวยความ
คาดหวังวาเปนการทําใหมีชีวิตที่ดีขึ้น
2. เกิดความเชื่อมั่นในประสบการณที่สั่งสมกระบวนการเสริมพลังอํานาจจะตองทําให
ตระหนักวาประสบการณไมใชเอกลักษณเฉพาะตัวสามารถถายทอดใหเกิดประโยชนตอผูอื่น การ
ถายทอดประสบการณซึ่งกั นและกันเปนการลดการตําหนิตนเอง และเพิ่ มความสามารถในการ
พิจารณาเหตุและผลมากกวาการตอกย้ําความลมเหลวของตนเอง รวมทั้งมีความรูสึกวามีผูรวมชะตา
ชีวิตและเกิดจิตสํานึกในการแกปญหามากขึ้น
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3. เกิดความรูและทักษะในการคิดอยางมีเหตุผล เกี่ยวกับปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่มี
ผลตอการเกิดปญหา ยังกอใหเกิดทักษะที่จําเปนในการเขาถึงขาวสารขอมูล แนวทางการปฏิบัติงาน
การลงมือปฏิบัติงานและการประเมินผล ตลอดจนเกิดการตระหนักรูวาปญหาที่เกิดขึ้นกับตนนั้นมี
รากฐานมาจากบริบททางสังคม ซึ่งมีอีกหลายชีวิตประสบปญหาเชนเดียวกับตน
4. บุคคลจะเกิดการเรียนรูที่จะรับผิดชอบตอการลงมือปฏิบัติการและมีความพยายามที่จะ
รวมมือกับบุคคลอื่นเพื่อบรรลุเปาหมายของตน ของกลุมหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีผูศึกษาไว ดังงานวิจัยของ ชไมพร เจริญครบุรี (2546 :84) สังเคราะห
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเห็นคุณคาในตนเอง ป 2533-2543 พบวา วิธีการเสริมสรางการเห็นคุณคาใน
ตนเองมีหลากหลาย เชน การใชกระบวนการกลุม การใชแบบรวมมือ การบําบัดทางจิตวิทยา การให
คําปรึกษา เปนตน และการศึกษาของ จินดาพร แสงแกว (2542: 77-82) ที่ทําการเปรียบเทียบผลการใช
กลุ ม มาราธอนเพื่ อ พั ฒ นาความภาคภู มิ ใ จในตนเองของเด็ ก บ า นอุ ป ถั ม ภ มู ล นิ ธิ ส ร า งสรรค เ ด็ ก
กรุงเทพมหานคร พบวา เด็กมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้นทั้งสองกลุมภายหลังเขากิจกรรม คือกลุมที่
เขากลุมสัมพันธและกลุมที่เขากลุมสัมพันธแบบมาราธอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และสวน
กชกร ภัททกวงศ (2542:80-84) ศึกษา ลักษณะบุคลิกภาพที่สัมพันธกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ศึกษาเฉพาะกลุมอาชีพวิศวกรและนักบัญชี จํานวน 200 คนโดยใชแบบวัดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ของ สแตนเลย คูเปอรสมิธ และแบบวัดบุคลิกภาพ 16 F ของเรยมอนด บี แคทเทลล พบวา ลักษณะ
บุคลิกภาพของวิศวกรและนักบัญชีดาน ความทาทาย วุฒิภาวะทางอารมณ ความราเริง การชอบสังคม
และความมี ม โนธรรม มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ ความรู สึ ก มี คุ ณ ค า ในตนเอง และความรู สึ ก
หวาดหวั่น ความเครียด การพึ่งตนเอง มีความสัมพันธเชิงลบกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และ
ตอมา พลนุช พุมไสว (2543) ไดศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีผลตอความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบวา ผูที่เห็นคุณคาในตนเองต่ําจะมีลักษณะที่ตางออกไปคือ จะ
ประเมินตนเองในทางลบ รูสึกไมดีตอตนเอง มีแนวโนมที่จะซึมเศรา และวิตกกังวล ไมกลาที่จะแสดง
ความคิดเห็น ปดกั้นตนเอง ไมเชื่อมั่นในการตัดสินใจ ไมเชื่อในความสามารถของตนเอง และเชื่อวาผูอื่น
ก็ไมเชื่อถือในตนเองดวย สวน กาญจนา ชิตประเสริฐ (2547: 93-97) ศึกษาปญหาในการปฏิบัติงาน
บุคลิกภาพที่เขมแข็ง การเห็นคุณคาในตนเอง และความเครียดของพยาบาลจบใหม โรงพยาบาลศิริราช
จํานวน 221 คน พบวาพยาบาลจบใหมที่มีการเห็นคุณคาในตนเองมากจะมีความเครียดนอยกวาพยาบาล
จบใหมที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา และถามีปญหาการทํางานมากจะสงผลใหเครียดมาก
สรุปไดวา บุคคลที่มีความรูสึกในคุณคาของตนเอง จะเปนผูมีความเชื่อมั่นตนเอง มีความกลา
ที่จะเผชิญปญหา เมื่อการผิดพลาดหรือสูญเสีย ก็สามารถที่จะยอมรับและพรอมที่จะปรับตัวเองให
สามารถมี ชีวิต อยู ไ ดอย างมี ค วามสุ ข ดั งนั้ น ถาบุคคลที่มี ค วามเสี่ย ง ไมว า จะเปน ด ว ยบุ คลิ ก ภาพที่
ออนไหว หรือสภาพครอบครัวและการทํางานที่ขาดการสนับสนุนหรือชวยเหลือใหกําลังใจ เสริมแรง
แลวก็อาจจะสงผลใหเกิดความเครียด ซึมเศราและทําใหรูสึกวาตนเองดอยคาลงได ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของ
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ไมวาจะเปนนักจิตวิทยา เพื่อน ครอบครัวจึงควรมีวิธีการที่ชวยเสริมพลังอํานาจในตนเองใหมีอารมณ
ความรูสึกที่เขมแข็งที่จะดํารงตนใหมีความหวังและมีเปาหมายในชีวิตที่ดีตอไป
2.3 ผลกระทบตอการทํางาน
ผลกระทบจากความเครียดทีม่ ีตอการทํางานของสตรี
พบวา มีทั้งขอดีและขอเสีย ถามี
ความเครียดอยูบางเล็กนอย จะเปนการเสริมสรางความกระตือรือรนและจูงใจในการทํางาน แตหาก
ความเครียดรุนแรงถึงขั้นภาวะวิกฤตที่ไมสามารถเผชิญตอความตึงเครียด และปรับตัวตอสถานการณ
ความตึงเครียดนั้นได ก็ยอมสงผลกระทบตอการทํางานอยางแนนอน ซึง่ ผลกระทบนัน้ ก็สงผลทั้งตอ
ตนเองและองคกร ดังนี้ (พสุ เดชะรินทร, 2536 : 87)
ผลกระทบตอตนเอง
1. ดานพฤติกรรม ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ผิดแปลกไปจากปกติ เชน ดื่มเหลา สูบ
บุหรี่ ทํารายตนเอง ทํารายผูอ ื่น
2. ดานจิตวิทยา ทําใหสุขภาพจิตเสื่อม นอนไมหลับ พักผอนไมพอ ขาดสติ ออนหลา รางกาย
ทรุดโทรม ไมมีแรงในการทํางานในการคิดสรางสรรค
3. ดานสุขภาพ มีโอกาสเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดไดงา ย ระบบการไหลเวียนเลือด
ผิดปกติ นําไปสู เสนเลือดในสมองแตกและระบบการยอยอาหารผิดปกติ นําสูโรคกระเพาะอาหารได
ผลกระทบตอองคกร
1. ประสิทธิภาพการทํางานลดลง สวนพนักงานทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง สวน
ผูบริหาร การตัดสินใจผิดพลาด หรือนําสูปญหาความขัดแยง ความสัมพันธกับบุคคลอื่นในองคกรไมดี
2. เกิดทอถอยยอมแพ นําไปสูก ารลาออกจากงาน หรืองานคั่งคางไมสําเร็จไดทันกําหนดเวลา
3. ทําใหทัศนคติไมดีตอองคกรหรือผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ความไมพอใจในงาน
ความจงรักภัคดีตอองคกรลดลง
นอกจากนี้ ตามที่ งามตา วนินทานนท (2535 : 188) กลาววา สตรีสวนใหญ ยอมรับในบทบาท
ที่ขยายออกไป จากการปรับโครงสรางหนาที่ ในครอบครัว ทั้งบทบาทภรรยา มารดา และบททบาทใน
อาชีพที่เพิ่มมา และจากการศึกษาของริชเชอร (ณัฐสุดา สุจินันทกุล, 2541: 16-17; อางอิงจาก Richer,
1986 ) พบวา สตรีจะมีความผูกพันในหลายบทบาท จึงสรางความขัดแยงในจิตใจของปจเจกบุคคล
และเปนผลใหความผูกพันในองคกรโดยทั่วไป มีระดับลดลง และสตรีไทยมักตัดสินใจเลือกการใช
เวลาอยูกับครอบครัวมากกวาที่จะทุมเทใหกับการทํางานเพื่อความกาวหนาในอาชีพ
สรุปไดวา สตรีทํางานนอกบาน โดยพฤติกรรมเดิมในการทํางานอาชีพแลว พบวาสตรีไทย
สวนใหญจะใหความตระหนักกับบทบาทในครอบครัวที่เปนบทบาทภรรยา และมารดา มากกวา
บทบาทในงานอาชีพ ดังนั้น ถายิ่งสตรีไทยที่ตองเผชิญกับปญหาหรือความขัดแยงในครอบครัวสูง
สตรีจะใหเวลากับการแกปญหาหรืออยูกับปญหาในครอบครัวมากขึ้น จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่สงผลให
สตรีใหเวลาทุมเทและความผูกพันกับการงานและอาชีพลดลง
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ตอนที่ 2 ปจจัยดานบุคคล ที่เกี่ยวของกับการรับรูภาวะวิกฤตชีวิตและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บุคคลรับรูถึงความรุนแรงของภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตมากนอยเพียงใด สวนหนึ่งขึ้นกับ
ปจจัยบุคคล เพราะสถานการณที่เปนแหลงของความเครียดมีตอบุคคลอาจจะเปนสถานการณเดียวกัน
แตการรับรูถึงความรูสึกและตอบสนองตอสิ่งคุกคามนั้นแตกตางกัน จุไรวรรณ จักธุจินดา (2537:1314) ไดกลาวถึงสาเหตุของภาวะวิกฤตตามการรับรูของบุคคลนั้นมีสาเหตุมาจากปจจัยบุคคล ดังนี้
1. โครงสรางของรางกาย และสภาวะทางสรีระวิทยา ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ
โครงสรางที่สมบูรณและมีสุขภาพดี ยอมทนตอภาวะกดดันไดดีกวาโครงสรางสุขภาพที่ไมสมบูรณ
2. ระดับพัฒนาการของรางกายและจิตใจที่พัฒนามาอยางเปนปกติและตอเนื่องมีผลตอการ
ปรับตัวเพื่อตานความเครียดในแตละระดับชวงวัย
3. ประสบการณเดิมของบุคคล เปนผลใหการรับรูและการแปลเหตุการณตางๆ เมื่อรางกาย
ถูกกระตุนและมีการตอบสนองทางอารมณตางกัน ขึ้นกับทัศนคติและบุคลิกภาพและการรับรู
4. การรั บ รู สิ่ ง คุ ก ตามต อ ภาพพจน ข องบุ ค คล เช น ความเจ็ บ ป ว ยที่ ทํ า ให มี ค วามพิ ก าร
หลงเหลืออยูซึ่งเปนสิ่งคุกคามตอภาพพจนของบุคคลทําใหเกิดความเครียดได ภาวะทุโภชนาการ เปนตน
5. ความเจ็ บ ปวด เป น ประสบการณ ส ว นบุ ค คลที่ ค นอื่ น ไม ส ามารถบอกได ว า มากน อ ย
เพียงใด ความเจ็บปวดทําใหไมสุขสบาย และเกิดความเครียดทางจิตใจได
6. การเคลื่อนไหวไมได เมื่อบุคคลตองถูกจํากัดการเคลื่อนไหวเนื่องจากโรคที่เปนอยู เชน
กรณีเปนอัมพาตครึ่งตัว ทําใหเกิดความเครียดได
7. ประสบการณการสูญเสียและการเปลี่ยนแปลง การเสียบุคคลที่รัก ญาติ คูชีวิต ทําให
บุคคลเกิดความเครียดได นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมก็เ ปนสาเหตุทํ าใหเ กิด
ความเครียดได เชน ในคนใกลเกษียณอายุ เปนตน
8. ลักษณะนิสัยสวนตัว (Personal dispositions) ที่ไดรับการถายทอดทางสังคม กําหนดเปน
บุคลิกภาพสวนบุคคลตามมุมมองของความคิด(Cognitive)ในทฤษฎีบุคลิกภาพ และเทรท (The theory
of traits) ของอัลพอรต (Allport, 1968) โดยหลักสําคัญของความคิด สําหรับอัลพอรต คือบุคคลที่มีวุฒิ
ภาวะคือคนที่สามารถใชขอมูลอยางมีเหตุมีผล รับรูความจริงตามที่เปนจริง ยอมรับตัวเอง รับรูขีด
ความสามารถของตนเอง ซึ่งตามทฤษฎี จิตวิทยาการจําแนกประเภทบุคลิกภาพ สามารถจําแนกได
เปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ประเภทชอบแสดงตัว (Extrovert) ไดแก บุคคลที่มีบุคลิกภาพชอบ
แสดงออกเปนบุคคลที่เปดเผย ชอบงานสังคม การสังสรรค และสนใจเรื่องราวของผูอื่น มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง สามารถปรับตัวไดดี และประเภทชอบเก็บตัว (Introvert)
ไดแก บุคคลที่มี
บุคลิกภาพเงียบเฉย เก็บตัว ขี้อาย ชอบความสงบเงียบ ไมวุนวาย เปนคนไมคอยพูด จะคิดและฝนเอง
ตามลําพังเมื่อประสบปญหามักจะหลักเลี่ยง(วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์, 2545: 31; อางอิงจาก Jung, 1964)
9. ปจจัยชีวสังคม เชน อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส จํานวนบุตร ถาอายุมากขึ้น มีระดับ
การศึกษาสูงและสถานภาพสมรสคูมีคูคิด มีแนวโนมที่จะเผชิญตอความเครียดและการปรับตัวไดดี
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ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาปจจัยดานบุคคลจาก ปจจัยชีวสังคม เพื่ออธิบายลักษณะของกลุม
ตัวอยาง และศึกษาปจจัยดานบุคคลที่เปนสาเหตุของภาวะวิกฤตอีก 2 องคประกอบคือ บุคลิกภาพของ
บุคคล และประสบการณความสูญเสียในชีวิต
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการศึกษาปจจัยทางชีวสังคมที่สงผลตอความเครียด และปญหาที่
นําสูภาวะวิกฤตชีวิตมีผูศึกษาไวมากมาย ซึ่งคณะวิจัยใชตัวแปรชีวสังคมในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูล
ทั่วไปเพื่อประกอบการพรรณาลักษณะกลุมตัวอยาง ดังเชน การศึกษาตัวแปรดานอายุ ของ อรัญญา
จอดนอก (2544 : 85–89) ไดศึกษาความเครียดและการปรับตัวของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาล
กรุงเทพ พบวา บุคลากรทางการพยาบาลที่มีอายุตางกัน มีความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยบุคลากรที่มีอายุนอยจะมีความเครียดมากกวาบุคลากรที่มีอายุมาก เชนเดียวกับ
การศึกษาของสิริพร เลียวกิติกุล (2545: 92) ไดศกึ ษาปจจัยในการทํางาน การเผชิญปญหาและ
ความเครียดของบุคลากรระดับปฏิบัติการในสํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา บุคลากรที่
มีเพศหญิงมีความเครียดมากกวาบุคลากรเพศชาย บุคลากรที่มีอายุนอ ยมีความเครียดมากกวาบุคลากร
ที่มีอายุมาก และบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานนอย จะมีความเครียดมากกวาบุคลากรที่มี
ประสบการณในการทํางานมาก
สวน ไรท (ธารารัตน ชิ้นทอง, 2542: 77; อางอิงจาก Wright.
1977: 60) กลาววา กลุมอายุที่มีความเสี่ยงสูงตอความเครียดมากที่สุดคือ อายุ 35 ปขึ้นไป เนื่องจาก
ภาวะรางกายมีการเสื่อมถอย อีกทั้งเรื่องอาชีพ และความกาวหนาเขามาทาทายทําใหตองกระทําให
ถึงจุดมุงหมาย ซึ่ง คณะวิจยั จึงสนใจที่นําอายุ 35-55 ปมาเปนตัวกําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้
นอกจากนี้ประพาฬรัตน บุรีรัตน (2535: 69) กลาววา ในผูใหญวัยกลางคนเปนชวงที่มีแนวโนมของ
การเกิดความเครียดมากกวาบุคคลวัยอื่น โดยมักตึงเครียดในเรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน และการ
แสวงหาโอกาสแหงความสําเร็จของชีวิต ซึง่ นุชรัตน สิริประภาวรรณ (2542: 96) ไดศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอความเครียดในการทํางานของผูพิพากษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา อายุ และอายุราชการมี
ความสัมพันธเชิงลบกับความเครียดในการทํางาน สวน วันทนา เจริญรัตนโชติ (2545: 74) ศึกษา
ความเครียดและวิธีลดความเครียดในการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษากลุมรัตนโกสินทร สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวา ครูประถมศึกษาที่มีอายุตางกันมีระดับความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับดานรายได ซึ่งมี ตรีชฎา พลอาสา (2544: 53 – 56) ไดศึกษาความเครียด
ของครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด พบวา การที่มีเงินไมพอใช
รายจายเพิ่มขึน้ เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด สอดคลองกับ เคสเลอร (กองกิตต อุนเจริญ, 2547:
62; อางอิงจาก Kessler. 1979 : 490) กลาววา รายไดมผี ลตอความเครียด เนื่องจากผูที่มีรายไดนอ ยมี
โอกาสที่จะเผชิญกับความยากลําบากมากกวา และเหตุการณที่กอใหเกิดความเครียดที่มีความรุนแรง
เทากัน มีผลกระทบตอจิตใจของผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํารายไดมากกวา และฟารเมอรและคณะ
(ดุษณี ทัศนาจันธานี, 2539: 75-83; อางอิงจาก Farmer et al., 1984: 44) กลาววา ปญหาทางดาน
เศรษฐกิจเปนปจจัยหนึ่งที่กอ ใหเกิดความเครียด
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จากการศึกษาปจจัยชีวสังคมโดยรวมของ ดุษณี ทัศนาจันธานี (2539: 75-83) ที่ไดศึกษาตัว
แปรที่เกี่ยวของกับความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลหนวยฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐ
กรุงเทพมหานคร พบวา อายุ สถานภาพการสมรส รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับความเครียดใน
การปฏิบัติงานที่กอใหเกิดอาการทางดานรางกาย ดานจิตใจ ดานพฤติกรรมและความเครียดในการ
ปฏิบัติงานที่กอใหเกิดอาการโดยรวมทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เชนเดียวกับ
การศึกษาของ อรัญญา จรัสสุริยงค (2539: 75-77) ที่ศึกษาความเครียดของเจาหนาที่ของรัฐบาลและ
เอกชน พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ความเพียงพอของรายไดตอ
การดํารงชีวิตและประสบการณการทํางานที่ตางกันมีระดับความเครียดตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
สอดคลองกับการศึกษาของ สุนี ตรีทิเพนทร (2542 : 74) ศึกษาพบวาบุคคล
วางงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
วัชระ ไชยจันดี (2541 : 117) ศึกษาพบวา อายุ วุฒิการศึกษา และเงินเดือนมีความสัมพันธทางลบกับ
ความเครียดโดยรวมทุกดาน ในการสอนภาคปฏิบัติที่ของอาจารยนิเทศกวิทยาลัยพยาบาลอยางมี
นัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับการศึกษาของจิราภรณ แพรตวน (2543: 123-124) ไดศึกษา
ความเครียดและความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร พบวา บุคลากรพยาบาลที่มีตัวแปรดานชีวสังคมตางกัน ไดแก อายุ รายไดตอเดือน
วุฒิทางการพยาบาล สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาทางการพยาบาล มีความเครียดแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน ณัฐกานต ภาณุมาศ (2541: 82 – 83) ไดศึกษาความเครียดของ
อาจารย อุ ต สาหกรรมศึ ก ษาในสถาบั น ราชภั ฏ พบว า อาจารย ที่ มี ส ถานภาพสมรสต า งกั น มี
ความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นอกจากนี้ ชัยวัฒน สุมังคะละ (2543: 63 –
64) ไดศึกษาความเครียดของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ พบวา ผูบริหารที่มีอายุมาก ระดับของความเครียดก็จะมากตาม ผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี จะมีระดับความเครียดสูงมากกวาวุฒิปริญญาตรี ระดับของความเครียด
สูงก็จะเพิ่มตามตําแหนงบริหาร เชน ผูชวยผูอํานวยการ มีระดับความเครียดสูงมากกวาตําแหนงอื่น
การศึกษาในดาน ระดับการศึกษา พบวากิ๊บสันและคณะ (จักรพันธุ เจริญผล, 2546: 92-95;
อางอิงจาก Gibson et al., 1982) กลาววา ระดับการศึกษาเปนสาเหตุของความเครียด สวนสิทธิศักดิ์
อัครฮาด (2542: 79-83) ไดศึกษาความเครียดของขาราชการตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรอําเภอ
เมืองอุด รธานี จังหวัดอุดรธานี พบวา ตํารวจจราจรที่มีระดับชั้นและระดับการศึกษาตางกัน มี
ความเครียดโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการเปรียบเทียบความ
แตกตางทางดานความเครียดของขาราชการตํารวจจราจรระหวางขาราชการตํารวจจราจรชั้นสัญญา
บัตร และชั้นประทวน พบวา ขาราชการตํารวจจราจรชั้นสัญญาบัตร มีความเครียดมากกวาขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ สุดารัตน หนูหอม (2544: 80-
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84) ไดศึกษาความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช พบวา
ระดับการศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับความเครียด
สวน สถานภาพ มีผูศึกษาพบวามีความเกี่ยวของกับความเครียด ดังเชน สุภาณี เกษมสันต
(2547: 30-31) ไดศึกษาภาวะเครียดของแรงงานสตรีที่รับงานมาทําที่บานในเขตภาคเหนือ พบวา
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับระดับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจิระพร อุดมกิจ
(2539: 90) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทํางานของบุคลากรคอมพิวเตอร พบวา
บุคลากรคอมพิวเตอรที่มีเพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มี ความเครียดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ สวน คีรีมาส อเต็นตา (2542: 98-103) ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีตอการรับรู
ความเครียดในการทํางานและความเครียดทั่วไปของพนักงานธนาคารไทยพาณิชยสํานักงานใหญ
พบวา พนักงานที่มีสถานภาพสมรส ตําแหนงงาน และระดับชั้นที่แตกตางกันมีความเครียดทั้งในการ
ทํางานและความเครียดทั่วไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ปจจัยชีวสังคมที่เกี่ยวของกับการเผชิญปญหามุงปรับอารมณ
พบวา มูและสเคเฟอร (กรัณยพิชญ โครตประทุม, 2546: 25; อางอิงจาก Moos & Schafer,
1984) ไดกลาววาเมื่ออายุสูงขึ้นความสามารถทางสติปญญาลดลง จึงทําใหความสามารถในการเผชิญ
ความเครียดลดลงดวย เชนเดียวกับ ธารารัตน ชิ้นทอง (2542: 75) ที่ศึกษาพบวาอายุ พนักงานระดับ
หัวหนางานที่มีอายุและสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีการใชกลวิธเผชิญความเครียดแบบแบบมุง
แกไขอารมณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานระดับหัวหนางานที่มีอายุ
ต่ํากวา 30 ป มีการใชกลวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูงกวาอายุ 30 ปขึ้นไป และสมรส
แลว มีการใชกลวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูงกวาสถานภาพโสด สวน จาโลวี และ พาว
เวอร (กรัณยพิชญ โครตประทุม, 2546: 25; อางอิงจาก Jalowiec & Powers, 1981) ไดกลาววาถึง
ระดับการศึกษากับการเผชิญปญหาวาการศึกษาที่ดีจะชวยใหบุคคลตระหนักถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ปญ หาที่ เ กิด ขึ้ น ได ดีก ว า และมี ค วามสามารถวิ เ คราะห ขอ มู ลไดดี ก ว า และฐานะทางเศรษฐกิ จ มี
ความสัมพันธทางบวก กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียด สอดคลองกับการศึกษาของ แพนซารีน
(สุวรรณี ลิ่มศิลา, 2547: 86-87; อางอิงจาก Panzarine. 1885 : 51) ไดกลาววาฐานะทางเศรษฐกิจต่ํามี
ผลทําใหการเผชิ ญความเครียดของแตละบุคคลแตกตางกัน คือ ฐานะทางเศรษฐกิจ ต่ํา ก็จะทํ าให
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดมีประสิทธิภาพลดลง และ ปทมา คุปตจิต (2530: 30) ไดกลาววา
ฐานะเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน ดังนั้นในคนที่มีความเปนอยูดียอมสามารถ
เผชิญตอภาวะเครียดไดดีกวาบุคคลที่ขาดแคลนปจจัย
สวนดานอายุ มีผูศึกษาเชน พรดารา แซฉั่ว (2547: 78-80) ศึกษาพบวา พยาบาลที่มีอายุนอย
ใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณมากกวาพยาบาลที่มีอายุมากที่ระดับ .001 โดยอายุเปนตัว
แปรตัวแรกที่เขาสูสมการทํานายสามารถทํานายวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณ และ ก า ร
แลนดและบุช (พรศิริ ใจสม, 2536: 28; อางอิงจาก Lazarus. 1966; Vailant, 1971; Gazda, 1971; cited
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in Garland & Bush, 1982 : 111) ศึกษาพบวา บุคคลที่มีอายุมากขึ้นมักจะใชวิธีในการเผชิญ
ความเครียดที่เหมาะสมมากขึ้น เนื่องจากมีประสบการณในการแกปญหามากขึ้น มีวุฒิภาวะสูงขึ้น
สามารถคิด ไตรตรองและตัดสินใจเลือกกลวิธีในการเผชิญปญหามากขึ้น นอกจากนี้ บลันชารด-ฟลด
และไอเรียน (สีนวล จําคํา, 2544: 34; อางอิงจาก Blanchard-Fields & Irion, 1988) ศึกษาพบวา บุคคล
ที่มีอายุนอยจะเลือกใชวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณ เชน กลวิธานการปองกันตนเอง
มากกวาบุคคลที่มีอายุมาก สวนเพศมีความเกี่ยวของ ดังการศึกษาของ สุกัญญา คมสัน (2540: 106110) ไดศึกษากลวิธีเผชิญภาวะเครียดและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัยผูใหญ
ตอนตน พบวา เพศหญิงมีการใชกลวิธีเผชิญภาวะเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูงกวาเพศชาย ผูที่มี
การศึกษาในระดับ ปวช. จะการใชกลวิธีเผชิญภาวะเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูงกวาผูที่มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี และผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวระดับต่ํากวา มีการใชกลวิธี
เผชิญภาวะเครียดแบบมุงแกไขอารมณสูงกวาผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวระดับสูงกวา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับ การศึกษาของ ฟรอมมและริเวท (สุกัญญา คมสัน,
2540: 106-107; อางอิงจาก Fromme & Rivet, 1994) พบวา เพศหญิงมีการใชกลวิธีเผชิญภาวะเครียด
แบบมุงแกไขอารมณ มากกวาเพศชาย และการศึกษาของ สุดารัตน หนูหอม (2544: 80-84) ที่ศึกษา
ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช พบวา อายุ อายุงาน
และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุงเนนการแสวงหา
สิ่งสนับสนุนทางสังคม ซึ่งเปนวิธีเผชิญความเครียดที่ผูมีความเครียดจะขอกําลังใจ ขอคําปรึกษาและ
ความเห็นอกเห็นใจจากบุคคลรอบขางเพื่อใหตนเองสบายใจ เกิดการเรียนรูและสามารถอยูกับปญหา
นั้นได ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการแกปญหาแบบมุงแกไขอารมณ
ปจจัยชีวสังคมที่เกี่ยวของกับการปรับตัว
มีผูศึกษาไวมากดังเชน สุคนธทิพย หนุนพล (2544: 119) ไดศึกษาความเครียดและการ
ปรับตัวของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ พบวา นักศึกษาที่มีอายุตางกันมีการปรับตัวที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะวานักศึกษาที่อายุมากขึ้น ยอมมีวุฒิภาวะทาง
อารมณสูง มีความสุขุมรอบคอบ รูจักชีวิต สามารถมองเห็นชีวิตกวางไกลลึกซึ้งและยังสามารถนําเอา
ประสบการณที่ผานมาใช ทําใหนักศึกษามีการปรับตัวดีกวานักศึกษาที่มีอายุนอยกวา สวนแมลแลช
(ดุษณี ทัศนาจันธานี, 2539: 75-83; อางอิงจาก Maslasch, 1986 : 60) กลาววา ผูที่อายุนอยจะมี
ความเครียดสูงกวาผูที่มีอายุมากขึ้นนั้นเปนเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นไดสะสมประสบการณของการทํางาน มี
วุฒิภาวะ สุขุมรอบคอบ รูจักชีวิต สามารถปรับตัวไดสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริงไดดีกวา จึง
กลาวไดวาผูที่มีอายุมากจะปรับตัวไดมากกวาผูที่มีอายุนอย สอดคลองกับการศึกษาของ อรัญญา จอด
นอก (2544 : 85 – 89) ไดศึกษาพบวา บุคลากรทางการพยาบาลที่มีอายุตางกัน มีการปรับตัวแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่มีอายุมากจะมีการปรับตัวไดดีกวาบุคลากรที่มี
อายุนอย สวนดานสังคม พบวา การศึกษาของ วาทินี ผองอําไพ (2546: 60-62) ไดศึกษาการสนับสนุน
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ทางสังคมของครอบครั ว และการสนับสนุนทางสังคมของคลินิกกับการปรั บตัว ของสตรีวัยหมด
ประจําเดือน พบวาสตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีการปรับตัวแตกตางกับสตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ปานกลางและฐานเศรษฐกิจยากจน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ดรุณรัตน ผลสวัสดิ์
(2544: 86-88) ไดศึกษาการปรับตัวและสุขภาพจิตของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการสถาบันราชภัฏพระนคร พบวา นักศึกษาที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีการปรับตัวแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เนื่องมาจาก นักศึกษาที่มีสถานภาพโสด ไมตอง
รับผิดชอบภาระหนาที่ในครอบครัว จึงสามารถปรับตัวทั้งในการทํางาน และการเรียนไดดีกวา และ
สามารถทุมเทชีวิตจิตใจในการทํางานและการเรียนไดดีกวานักศึกษาที่มีสถานภาพคูหรือสมรสแลว
ซึ่งมีภาระที่ตองรับผิดชอบ ทั้งการทํางาน การเรียน กับการศึกษา จึงทําใหนักศึกษาที่มีสภาพโสด
ปรับตัวไดดีกวาคนที่มีสถานภาพคู
สรุปไดวา ปจจัยชีวสังคม ไดแก อายุ เพศ รายได วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส นับเปนปจจัย
ที่เกี่ยวของกับความเครียด การเผชิญปญหา และการปรับตัว แตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะวิจัยศึกษา
ปจจัยดานชีวสังคม ไดแก อายุ ประสบการณการทํางาน ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามี รายไดรวมทั้ง
ครอบครัว เปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาความสัมพันธเบื้องตนกับภาวะวิกฤต และพบวา มีขนาด
ความสัมพันธ ต่ํา โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ ต่ํามาก (r ต่ํากวา 0.1) ดังนั้นคณะวิจัยจึง
ไมไดนํามากําหนดในกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ แตนํามาศึกษาเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการวิจัย
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
บุคคลที่มีบุคลิกแตกตางกันยอมนําไปสูการรับรูสถานการณคุกคามที่กอใหเกิดความเครียด
การเผชิญกับภาวะคุกคามและการปรับตัวที่แตกตางกัน บุคลิกภาพ ซึ่ง ไอเซ็งค (Eysenck, 1970) ไดให
ความหมายไววา เปนคุณลักษณะของคนที่คอนขางจะถาวร เปนคุณลักษณะ นิสัย ความฉลาด และ
รางกายของคนเราที่กําหนดการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ซึ่งคุณลักษณะ (Character) หมายถึง
ระบบความมุงมั่นที่มั่นคงและคงทน สวนอุปนิสัย (Temperament) เปนระบบที่มั่นคงและคงทน
เกี่ยวกับ ทางจิตและอารมณ สวนความฉลาด (Intellect) หมายถึงระบบที่มั่นคงและคงทนเกี่ยวกับความ
ฉลาดด า นการคิ ด ส ว นร า งกายเป น ระบบที่ มั่ น คงและคงทนของส ว นประกอบของร า งกายและ
ความสามารถของตอมไรทอ ซึ่งเปนนิยามที่เนนเทรทหรือคุณลักษณะที่มั่นคงถาวร
จากงานวิจยั ของไอเซ็งค ที่ไดทําการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) ของสองตัว
แปรประเภทของบุคลิกภาพคือ แบบเก็บตัว - เปดเผย (Introversion-Extraversion) และแบบหวั่นไหว มั่นคง (Neuroticism - Stability) และตอมาทําการวิเคราะหตวั ที่สามคือ แบบเจาอารมณจิตผิดปกติ
(Impulse control- psychoticism) (Eysenck, 1982) และไดจัดทําแบบทดสอบ Eysenck Personality
Questionnaire –EPQ(Eysenck, 1975) ในการศึกษาครั้งนี้ คณะวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะ บุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหว-มั่นคง เนื่องจาก คนที่ไมมั่นคง บางก็กลัวอยางไรเหตุผล จะมีจิตใจที่ออนแอซึ่งเปนปม
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ปญ หาทางประสาท เมื่ อ คนถู ก กดดั น หรือ อยู ใ นภาวะที่ถู ก คุ ก คาม จะเห็ น ได ชัด ว า จะเกิ ด อารมณ
ความเครี ย ดได ง า ย เป น คนเจาอารมณ แ ละวิ ต กกั ง วลร อ นรนในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การคิ ด รู สึ ก ห ว ง
ตลอดเวลาและประเมินตนเองในเชิงลบ มองโลกในแงราย ซึ่ง ไอเซ็นคกลาววาเปนผลเสียของคนกลุม
นี้วาจะเปนคนที่ไมมีเหตุผล หวงและกลัววาจะทํางานไดไมดีจึงมีความเครียดมากกวาที่จะใชความ
พยายามที่จะทําใหสําเร็จ
องคประกอบของบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ตามที่ ไอเซ็นคและไอเซ็นค (Eysenck &
Eysenck, 1985:15) วัดจาก 9 องคประกอบคือ ความวิตกกังวล (Anxious) ความซึมเศรา (Depressed)
ความรูสึกผิด (Guilt feeling) ความนับถือตนเองต่ํา(Low self esteem) ความตึงเครียด(Tense) ไมมี
เหตุผล (Irrational) ขี้อาย (Shy) อารมณเสียงาย (Moody) และเจาอารมณ (Emotional)
ดังการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของของ สุดสบาย จุลกะทัพพะ (2534: 11) ที่ไดกลาวไววา เมื่อ
แตละบุคคลเผชิญปญหาความเครียดเดียวกัน อาจมีการตอบสนองที่ไมเทากัน ปจจัยที่สําคัญคือ
บุคลิ ก ภาพของบุ ค คลนั้น วา มีค วามสามารถแกป ญหาไดดีม ากนอ ยเพี ย งใด ถา เป น คนวิต กกั งวล
หวั่นไหวงายก็จะมีแนวโนมจะเครียดไดมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของวัชระ ไชยจัน ดี
(2541 : 117) ศึกษาพบวาบุคลิกภาพดานความมั่นคงทางจิตใจ มีความสัมพันธทางลบกับ
ความเครียดโดยรวมทุกดาน ในการสอนภาคปฏิบัติที่ของอาจารยนิเทศกวิทยาลัยพยาบาลอยางมี
นัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .05 และกาญจนา ชิตประเสริฐ (2547 :93-98) ศึกษาปญหาในการปฏิบัติงาน
บุคลิกภาพที่เขมแข็ง การเห็นคุณคาในตนเองและความเครียดของพยาบาลจบใหม โรงพยาบาลศิริราช
จํานวน 221 คน พบวา พยาบาลจบใหมที่มีบุคลิกภาพที่เขมแข็งมากมีความเครียดนอยกวาพยาบาลจบ
ใหมที่มีบุคลิกภาพที่เขมแข็งนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สรุปไดวา บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีอารมณ
อ อ นไหว คิ ด มาก จิ ต ใจหดหู หงุ ด หงิ ด ง า ย เจ า อารมณ ชอบตามใจตนเอง ตื่ น เต น ง า ย อารมณ
เปลี่ยนแปลงงาย มองโลกแงราย วิตกกังวลงาย ขาดสมาธิ ชอบหวาดระแวง ไวตอความรูสึกตาง ๆ ได
งาย ซึ่งมีผลตอความสามารถในการเผชิญและปรับตัวใหสภาพรางกายจิตใจอารมณอยูในสภาวะสมดุล
ประสบการณสูญเสียในชีวิต
ชูฑิตย ปานปรีชา (2529 : 486-488) ไดกลาวถึงสาเหตุทางจิตใจ สภาพทางจิตใจบางอยาง
สามารถกอใหเกิดความเครียดได ไดแก อารมณไมดีทุกชนิด เชน ความกลัว ความวิตกกังวล ความ
โกรธ ความเศรา อารมณดังกลาวกอใหเกิดความรูสึกทุกขใจ ไมสบายใจโดยเฉพาะความเศราทําให
รูสึกสิ้นหวัง ไมคิดตอสู ความรูสึกทั้งหมดนี้ทําใหเกิดความเครียด ซึ่งสอดคลองกับ สุภาณี เกษม
สันต (2547: 30-31) ที่ไดกลาววาความเครียดเกิดจากสภาวการณ ที่กอใหเกิดความรันทดใจ
ความเครียดที่เกิดจากเหตุการณเครงเครียด เหตุการณรันทดใจ เรียกวา Distress เชน การหยาราง
สมาชิกในครอบครัวเจ็บปวยหรือเสียชีวิต ไมประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน การตกงานหรือหา
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งานทําไมได เปนตน ซึ่งปจจัยตาง ๆ นอกตัวคนโดยเฉพาะพวกการสูญเสียตางๆ สามารถเปน
สาเหตุทําใหเกิดความเครียด ไดแก
2.1 การสูญเสียสิ่งที่รัก ไดแก การสูญเสียคนรัก ของรัก ทรัพยสิน หนาที่การงาน การตกงาน
หรือถูกใหออกจากงาน ถูกลดตําแหนงหรือยายงาน ธุรกิจลมละลาย
2.2 การเปลี่ยนแปลงในชีวิตพบวา ในระยะหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตทุกคนจะมีจิตใจแปรปรวน
(Psychological imbalance) ทําใหเกิดความเครียดไมมากก็นอย ระยะหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตไดแก
ทํางานครั้งแรก สมรสใหม ๆ มีบุตรคนแรก วัยหมดประจําเดือน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
ทําใหตองปรับตัวก็เ ปนสาเหตุของความเครียดชนิดหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงอยางกะทัน หันโดยไม
คาดคิดหรือไมไดเตรียมตัวไวกอน เชน การยายงาน การยายที่อยู เปนตน
เอ็นเกิล (Engle, 1962: 288-304) ไดสรุปสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดทางดานจิตใจไว 3
ประการ คือ
1. การสูญเสียหรือเกรงวาจะสูญเสียสิ่งที่มีคา สิ่งที่รัก สิ่งที่มีความสําคัญตอตน ไดแก การ
สูญเสียอวัยวะ การสูญเสียอาชีพการงาน หรือสูญเสียสัตวเลี้ยงที่ตนมีความผูกพัน เปนตน
2. การไดรับอันตราย หรือเกรงวาจะไดรับอันตราย เชนการที่จะตองอยูในสภาพการณใหม
หรือสถานการณที่ไมคุนเคย การพลัดพรากจากบุคคลใกลชิด การเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ การ
โตแยง การแขงขัน การพบเหตุการณที่ตกใจหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดมากอน
3. ความคับของใจ เมื่อบุคคลไมไดรับการตอบสนองตามความตองการทางดานรางกาย จิตใจ
อารมณและสังคม
กระบวนการทางจิตใจเมื่อบุคคลพบกับความสูญเสีย
เมื่อสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต ครอบครัวจะเกิดปฏิกิริยาตอการสูญเสียสิ่งที่รัก เรียกวา
Mourning reaction ซึ่งเปนกระบวนการทางจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลสูญเสียสิ่งที่ตนเองผูกพัน
(Object of attachment) โดยโบลบี้ (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2544: 343; อางอิงจาก Bowlby, 1980) ได
แบงระยะปฏิกิริยาตอการสูญเสียสิ่งที่รัก ออกเปน 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ความเฉยชา ความทุกขโศก และความโกรธ (Numbing, distress and anger)
ระยะที่ 2 ความโหยหาผูที่จากไป (Yearing and searching) ดวยความหวังวาบุคคลอัน
เปนที่รักนั้นจะกลับคืนมา
ระยะที่ 3 ความสับสนและสิ้นหวัง (Disorganization and despair)
ระยะที่ 4 การฟนตัว (Reorganization)
ซึ่งฟูลเลอรและแชลเลอร (กรัณยพิชญ โครตประทุม, 2546: 25 อางอิงจาก Fuller &
Schaller, 1990) ได ก ล า วถึง ประสบการณใ นอดีตว า เป น ประสบการณ ความสามารถของบุ คคลที่
สามารถขจัดสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียดในอดีต อันจะมีอิทธิพลตอสถานการณเดียวกันที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน ความสําเร็จจากประสบการณในอดีตจะสงผลตอความสําเร็จของการเผชิญความเครียดใน
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ปจจุบันดวย ถาในอดีตไมสามารถขจัดสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียดได จะเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ลดลงและเกิดความไมมั่นใจ ลังเลในการเผชิญปญหาที่มีสถานการณเดียวกับในปจจุบัน
สรุปไดวา ประสบการณสูญเสียในชีวิตในขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง เหตุการณที่บุคคล
รับรูวามีความเปนจริงวาเปนภัยคุกคามตอตัวเขาและเมื่อระลึกถึงเรื่องราวหรือเหตุการณในอดีตนั้นจะ
มีผลใหบุคคลยังคงมีความรูสึกหวาดกลัวและวิตกกังวลอยู

ตอนที่ 3 ปจจัยและองคประกอบดานครอบครัวที่สัมพันธกับการรับรูภาวะวิกฤตชีวิต
สถาบันครอบครัวนับเปนสถาบันแหงแรกที่สําคัญในการถายทอดพฤติกรรมและเสริมสราง
บุคลิกลักษณะนิสัยใหกับสมาชิกครอบครัวอยางตอเนื่อง เพื่อใหสมาชิกครอบครัวสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางปกติสุข ครอบครัวในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก จากสังคมเกษตรกรสูสังคมอุตสาหกรรม จากสังคมชนบทสูสังคมเมือง และจากสภาพ
สังคมเมืองในปจจุบัน ไดปรับเปลี่ยนจากครอบครัวขยายที่มีญาติอยูดวยกัน เชน ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา
น า อา ฯลฯ สู ค รอบครั ว เดี่ ย วที่ มี ข นาดเล็ ก มี เ พี ย ง พ อ แม และบุ ต ร ซึ่ ง อาศั ย อยู บ า นเดี ย วกั น
เชนเดียวกับวัฒนธรรมตะวันตก พอแมทํางานนอกบาน ปลอยใหบุตรอยูตามลําพังหรืออยูกับพี่เลี้ยง
เด็ก หรือ สงไปใหปู ยา ตา ยายซึ่งอยูตางจังหวัดเลี้ยงดูในชวงที่บุตรยังเล็ก และที่สําคัญของการรับ
วัฒนธรรมตะวันตกโดยการขาดการกลั่นกรอง มีคานิยมรักความสนุก ความสะดวกสบาย ขาด
จริยธรรม มารยาททางสังคม ความกตัญูตอครอบครัวและสังคม การปฏิบัติตามหลักศาสนาลด
นอยลง และมีแนวโนมเปนครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) ที่มีพอแมคนเดียวมากขึ้น (One parent
family) มากขึ้น จึงสรุปไดวาลักษณะของครอบครัวไทยในสังคมเมืองปจจุบันหรือแนวโนมจะมี
ลักษณะดังนี้
1. สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีอิสระในการดํารงชีวิตมากขึ้น ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน สามี
ภรรยาตางพึ่งพาตนเองไดดี ทํางานหาเลี้ยงตนเอง จึงขาดการพึ่งพาอาศัยกัน
2. นิ ย มวั ต ถุ อํ า นวยความสะดวกเพื่ อ มาบํ า รุ ง ความสุ ข ภายนอก ต า งคนก็ ห าความสุ ข กั บ
กิจกรรมหรือวัตถุตามความสมัครใจ เชน บุตรเลนเกมคอมพิวเตอร แมอาจจะดูละครโทรทัศน พอ
อาจจะอานหนังสือทําใหสมาชิกครอบครัวตางไมพึงพาอาศัยกันหรือทํากิจกรรมที่อยูในความสนใจ
รวมกัน
3. ความสัมพันธในครอบครัวเหินหาง เพราะพอแมตองออกไปทํางานนอกบานเกิดความเห็ด
เหนื่อยโดยคํานึงถึงความเจริญทางเศรษฐกิจเปนหลักจึงไมมีเวลาใหกัน จะไมมีเวลาพูดจา เอาใจใสกัน
4. ครอบครัวที่สตรีตองเลี้ยงบุตรตามลําพังเพิ่มขึ้น เนื่องจาก แยกจากสามี เปนหมาย และหยา
ราง ตามรายงานสํานักงานสถิติแหงชาติ (2546) พบวา หัวหนาครัวเรือนที่เปนหญิงรอยละ 50 มีสภาพ
สมรสเปนหมายแยกกับสามีรอยละ 6.5 และหยารางรอยละ 4.9
5. เปนครอบครัวที่มีสตรีเลี้ยงดูบุตรตามลําพังในสังคมเมือง กรุงเทพมหานครพบวามีอายุ
ระหวาง 41-45 ป และ46-50 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 23.36 รองลงมาคืออายุระหวาง 31-35 ป คิดเปน
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รอยละ19.99 ซึ่งเปนสตรีไทยชวงวัยกลางคนเปนสวนใหญที่มีบุตรอยูในวัยเด็กและวัยรุน (พวงเพ็ญ
ชุณหปราณและคณะ, 2543: 21)
6. คานิยมการอยูรวมกันแบบพึ่งตนเอง ขาดความเอื้ออาทรตอกัน อันเนื่องมาจากตางคนตาง
มีภาระ ความรับผิดชอบในงาน
7. พึ่งองคกรสถาบันตางๆแทนครอบครัว เชน สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนสอนพิเศษ เปนตน
จากสภาพครอบครัวในสังคมเมืองที่ตองเผชิญหนากับสภาพแวดลอมความเปนอยูที่แขงขัน
เรงรีบ หารายไดเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ยึดวัตถุนิยม จึงมีภาวะเสี่ยงตอการเผชิญกับ
ความเครียดดวยตัวคนเดียวไดมากเพราะสมาชิกทุกคนไมมีเวลาใหกันและขาดการค้ําจุน สนับสนุน
จากสมาชิก ญาติผูใหญหรือบุคคลรอบขางในครอบครัวชวยเหลือสนับสนุน ใหกําลังใจ พึ่งพากัน
ประกอบกับครอบครัวที่สตรีตองเลี้ยงดูบุตรตามลําพังฝายเดียว ตองทํางานหนักเพิ่มขึ้น ทดแทนรายได
จากคูสมรสที่เปลี่ยนไป และในสังคมไทยรัฐบาลไมมีนโยบายในการใหความชวยเหลือค้ําจุนเศรษฐกิจ
และความมั่นคงใหกับสตรีไทยในกลุมนี้ จากสภาพดังกลาวจึงทําใหสตรีไทยที่เลี้ยงดูบุตรตามลําพังมี
ความซึมเศรา ทํารายบุตรมีความเครียดประจําวันมีการรับรูคุณคาในตนเองต่ําลง จะเห็นไดวาสตรีที่
ตองเผชิญหนากับการเลี้ยงดูครอบครัวเพียงลําพังอันเนื่องมาจากแยกจากสามี หยาราง เปนหมาย ยอม
กอใหเกิดภาวะวิกฤตแกสตรี ทั้งดานอารมณ เศรษฐกิจ รางกาย และการเลี้ยงดูบุตร
จะเห็นไดวาบทบาทและภาระของสตรีที่มีตอครอบครัวในสังคมเมืองปจจุบันนี้ มีภาวะเสี่ยง
ต อ สุ ข ภาพจิ ต และอารมณ ข องสตรี ม ากขึ้ น หากไม ส ามารถเผชิ ญ และปรั บ ตั ว ได อ ย า งสมดุ ล กั บ
สภาวะการณ ห รื อ ความรั บ ผิ ด ชอบดั ง กล า ว ครอบครั ว ที่ มี ป ฎิ สั ม พั น ธ กั น มี ป ระกาศให ส มาชิ ก
ครอบครัว รับรู เพื่ อชว ยใหสมาชิกในครอบครัวแสดงออกอยางมีอิสระมี เหตุผล มี การสนับสนุน
ชวยเหลือในการแกปญหา มีสวนรวมในการตัดสินใจจะชวยใหสมาชิกในครอบครัวเปนสุข ลดภาวะ
ความตึงเครียดของชีวิตครอบครัว ดังนั้นองคประกอบสําคัญดานครอบครัวที่มีผลตอ ความเครียด การ
เกิดภาวะวิกฤตในชีวิตครอบครัว มีดังนี้
1. ภาวะเครียดในครอบครัว (Family stress) เปนการมองทั้งระบบ โดยใชวิธีวัดการรับรูถึง
ความออนลา ความคับของใจ ความตึงเครียดที่มีอยูในบาน เมื่อสมาชิกในครอบครัว ถาเกิดขึ้นอยาง
สม่ําเสมอจะเกิดการแบงแยกภายในครอบครัว
2. ความพึงพอใจในครอบครัว (Family satisfaction) เปนการรับรูความผาสุกภายใน
ครอบครัว ความพึงพอใจ และความสุขในครอบครัวโดยรวม ซึ่งมีความสัมพันธอยางสูงกับคุณภาพ
ของการปฏิสัมพันธ ครอบครัวที่มีระบบการทํางานดําเนินไปดวยดีจะมีความขัดแยงและความเครียด
ในระบบยอยๆต่ํา ปญหาสุขภาพและปญหาทางการเงินจะไมใชปญหาหลักในครอบครัวที่มีความพึง
พอใจในครอบครัวสูง
3. การสนับสนุนภายในครอบครัว (Family support) เปนขอมูลหรือการสื่อสาร ซึ่งทําให
สมาชิกครอบครัวเชื่อวาตนไดรับการดูแลเอาใจใส ความรักและการใหคุณคา มีงานวิจัยที่สนับสนุนให
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เห็นวา การใหหรือการไดรับการสนับสนุนทางสังคมไมเพียงพออาจโนมนําไปสูอันตรายทําใหกระทบ
ตอความผาสุก ซึ่งกดดันจากบุคคลที่มีความสําคัญหรือการขาดการสนับสนุนจากบุคคลอื่นๆ ชวงที่มี
ความลําบากนั้นกอใหเกิดความเครียดได นอกจากนี้การสนับสนุนภายในครอบครัวจะชวยปกปองจะ
ชวยปกปองคุมครองบุคคลในภาวะวิกฤตจากภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพระยะยาวได
4. ความผูกพันกลมเกลียวในครอบครัว (Family cohesion) คือ ความรูสึกผูกพันซึ่งสมาชิก
ครอบครัวมีตอบุคคลในครอบครัว และความมีอิสระในตนเอง เปนความสมดุลระยะการแยกจากกัน
และการติดตออยูรวมกันซึ่งสมาชิกแตละคนประสบ ครอบครัวที่มีสุขภาพอารมณดีจะมีการรับรูถึง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัว ซึ่งความผูกพันกลมเกลียวในครอบครัวจะชวยสมาชิกลด
ความไวตอการรับความเครียด แตทั้งนี้อาจเพิ่มความเครียดใหกับสมาชิกที่พยายามจะเปลี่ยนแปลง
บรรทัดฐานของครอบครัว
5. การปรับตัวของครอบครัว (Family adaptation) เปนความสามารถของระบบครอบครัวใน
การเปลี่ยนแปลงโครงสราง ของอํานาจความเกี่ยวพัน ของบทบาทหนาที่และกฎเกณฑในการ
ตอบสนองตอสถานการณ และการขยายตัวของภาวะเครียด ความสามารถในการปรับตัวขึ้นอยูกับ
ระดับความเขมงวด โครงสราง ความยืดหยุนหรือความสับสนยุงเหยิงขณะที่ภาวะเครียดเพิ่มมากขึ้น
ครอบครัวที่มีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนโครงสรางจะมีสุขภาพดีที่สุด ครอบครัวซึ่งสามารถทํา
หนาที่ไดอาจสังเกตจากความสามารถในการปรับเปลี่ยนอยางเหมาะสมตอความตองการที่เพิ่มขึ้น
ความผาสุกในครอบครัวขึ้นอยูกับความสามารถในการปรับตัวของหนวยครอบครัวที่คอยๆเพิ่มขึ้น
ตามระยะตางๆในวงจรชีวิต เชน การเกิด การเติบโต ความเจ็บปวย การแตงงาน ความชรา และความ
ตาย เปนตน
6. คานิยมในการใชชีวิตครอบครัว ซึ่งจะพบวามีความแตกตางกันไปตามกลุมบุคคล สังคม
และวัฒนธรรมถายทอดกันมาจากตนตระกูลของแตละครอบครัวดวย เชน คานิยมในครอบครัวสังคม
ชนบทจะแตกตางในเมือง คานิยมที่พอแมไดรับการเลี้ยงดูแบบใหอิสระ มักจะใหการอบรมเลี้ยงดูบุตร
แบบใหอิสระเชนกันเปนตน ดังนั้นถาพอแมที่มาจากวัฒนธรรม คานิยม การดําเนินชีวิตที่ใกลเคียงกัน
ก็จะมีโอกาสอยูรวมกันในครอบครัวอยางมีความสุขโอกาสที่จะขัดแยงกันลดนอยลงดวยเชนกัน
7. การดําเนินบทบาทในครอบครัว (Family role process) บทบาทเปนแบบแผนของ
พฤติกรรมของบุคคลหรือเปนลําดับของการกระทํา ถูกหลอหลอมโดยกระบวนการทางวัฒนธรรมโดย
ผานทางบุคคลในสังคมหรือครอบครัว บทบาทในครอบครัว เปนการวางพฤติกรรมของบุคคลและ
ความคาดหวังที่สมาชิกครอบครัวมีการดําเนินบทบาทเปนหัวใจสําคัญที่จะนําไปสูความผาสุกหรือ
ความเครียดในระบบครอบครัว การประเมินการดําเนินบทบาทในครอบครัวประกอบดวย
7.1 ความขัดแยงในบทบาท (Role conflict) เชื่อวาเกิดขึ้นเมื่อมีความคิดเห็นขัดแยงใน
บทบาท หรือบทบาทนั้นไมตรงกับบทบาทที่คาดหวังไว ความขัดแยงในครอบครัวจะสกัดกั้นหรือ
ขั ด ขวางความพยายามของสมาชิ ก ครอบครั ว ที่ จ ะเผชิ ญ ป ญ หาหรื อ การกระทํ า การใดๆให บ รรลุ
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เปาประสงค ในครอบครัวที่มีสุขภาพอารมณดีความขัดแยงจะมีนอย หากมีการรับรูถึงความขัดแยงสูง
ความผูกพันกลมเกลียวจะลดต่ํา ความเฉลียวฉลาดในการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมและการจัด
ระเบียบความสําคัญหรือประโยชนตางๆจะลดนอยลง
7.2 บทบาทมากเกินไป (Role overload) เปนความขัดแยงระหวางบทบาทตางๆของ
บุคคลอันเนื่องมาจากความตองการที่มากมายหลากหลายแตกตางกันออกไป เปนแหลงความเครียดที่
สําคัญ เชน ในครอบครัวที่มีเด็กปวยเรื้อรัง โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีซึ่งตองรับผิดชอบสูงในการดูแลบาน
และบุตรในขณะที่ตองรับผิดชอบงานนอกบานก็จะประสบปญหาบทบาทที่มีมากเกินไปนี้
7.3 ความคลุมเครือในบทบาท (Role ambiguity) เกิดเมื่อสมาชิกครอบครัวมีความรูไม
เพียงพอหรือบทบาทที่ครอบครัวคาดหวังในตัวสมาชิกนั้นไมชัดเจน ความรูสึกมั่นคงภายในสมาชิก
ครอบครัวจะเกี่ยวของกับความชัดเจนของระบบโครงสรางและบทบาทของตนในครอบครัว
7.4 การไมมีสวนรวมในบทบาท(Role nonparticipation) หมายถึง การมีสวนรวมนอย
หรื อ ไม มี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจของครอบครั ว ความรู สึ ก เป น ส ว นหนึ่ ง ของครอบครั ว มี น อ ย
ติดตอสื่อสารไมดีและไมสามารถชักจูงใครได ดังนั้นสมาชิกครอบครัวชวยกันรับผิดชอบและเปด
โอกาสใหแสดงความรูสึกตอการเผชิญปญหาจะทําใหการเผชิญความเครียดในครอบครัวเปนไปไดดี
7.5 การเตรียมพรอมในบทบาท (Role preparedness) เปนการวัดลักษณะของพอแม
และวัดการรับรูของพอแม ถึงประสบการณที่ผานมาและการเรียนรูซึ่งชวยในการเตรียมตัวเปนพอแม
เรียนรูบทบาทพอแม ในระยะเริ่มแรกมาจากแบบอยางในครอบครัวจากพอแม
8. ความเปราะบางของครอบครัว (Family vulnerability)
เปนที่ทราบกันดีวามีปจจัยมากมายที่มีอิทธิพลตอความเครียดในครอบครัว เชน จาก
กรรมพันธุ สรีระ สังคม จิตใจหรือวิญญาณ คาลดเวลลไดเสนอปจจัยที่ควรนํามาประเมินดังนี้
8.1 อาการทางกายซึ่งสัมพันธกับจิตใจ (Psychosomatic symptoms) ไดแก อาการปวด
ศรีษะ กระเพาะอาหารปนปวนและอาการทางประสาท ปจจัยเสีย่ งตอการเกิดพยาธิ สภาพเหลานีอ้ าจ
ถายทอดจากรุน หนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งของครอบครัวและนําไปสูภาวะเครียดในครอบครัว สมาชิกบาง
คนในครอบครัวที่มีเด็กปวยเรื้อรังอาจมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอาการผิดปกติ เชน ปวดศีรษะ ปสสาวะ
ไหลไมรูสึกตัว กระเพาะอาหารปนปวน อาการกลัวผิดปกติ หลงลืม ทองผูก เปนตน สิ่งที่มีอิทธิพลตอ
ความเปราะบางของครอบครัว ไดแก ชนิดและความเครียดซึ่งเกิดกับบุคคลอันเนื่องมาจากโครงสราง
ของครอบครัว สวนประกอบของการทํางานและสิ่งที่ผานมาทางกรรมพันธุ สรีระ จิตสังคม
8.2 ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) เปนการรับรูช ีวิตของตนโดยทั่วไปของ
บุคคล เหตุการณตางๆในชีวิตที่สามารถกอใหเกิดภาวะเครียดของบุคคล มักตกอยูในเรื่องของ
ครอบครัวหรือมีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมของครอบครัว สภาพความขัดแยงทีก่ อใหเกิดความเครียด เกิด
จากวิกฤตภายในครอบครัวจะไมเกิดขึ้น ดังครอบครัวไทยมีลักษณะทีพ่ ึงประสงค ตามนโยบายและ
แผนงานในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในป 2540 ไดสรุปไวดังนี้คือ
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1. สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรักใครกลมเกลียว สมานฉันท ชวยเหลือเกื้อกูล เอื้อ
อาทรตอกัน พูดจาใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน และมีการแกไขปญหารวมมือกันอยางสรางสรรค
2. สมาชิกในครอบครัวมีการทํากิจกรรมรวมกัน และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
3. พอแม และสมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบประกอบอาชีพสุจริตรูจักประหยัดและ
ออม รวมกันเสริมฐานะของครอบครัวใหมั่นคง
4. พอแม หรือหัวหนาครอบครัว ตองทําตนเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม
ไมเลือกปฏิบัติ ไมทํารายกันและกัน อบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวใหเปนคนดีและมีประโยชนตอ
สังคม ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมของศาสนา
สรุปไดวา จากสภาพปจจัย ดานครอบครัวที่มีผลใหเกิด ภาวะวิกฤตของชีวิตสตรีไทยสมรส
ที่แสดงออกถึง ความตึงเครียด การไมสามารถเผชิญปญหาและการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใน
ครอบครัวไดอันเนื่องมาจากปจจัยดานครอบครัว ที่คณะวิจัยไดสรุปเปนองคประกอบหลัก ๆ 4 ดาน
คือ ภาระตอครอบครัว สัมพันธภาพกับคูสมรส การสนับสนุนจากครอบครัว และความผูกพันทาง
ศาสนาในครอบครัว
3.1 ภาระตอครอบครัว
ภาระตอครอบครัว หมายถึง การที่บุคคลรับรูวาตนเองตองรับผิดชอบตอบุคคลในครอบครัว
รวมถึงรับผิดชอบตอภาระงานบาน ซึ่งในปจจุบันชายและหญิงจะมีการตอบสนองตอชีวิตแตงงาน
แตกตางกันไป จากการวิจัยพบวาผูชายจะมีความสุขกับชีวิตแตงงานมากกวาผูหญิง สวนผูหญิงจะมี
ความพึงพอใจในชีวิตแตงงานนอยกวาผูชาย ผูหญิงแตงงานแลวจะมีความเครียดมากกวา มีอาการ
เจ็บปวยทางจิตมากกวา ความแตกตางเหลานี้มาจากการที่ผูหญิงและผูชายมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน
เมื่อแตงงานแลวนอกจากผูหญิงในปจจุบันจะตองทํางานนอกบานเหมือนผูชายแลว เนื่องจากรายได
ของสามีคนเดียวมักไมเพียงพอ เมื่อกลับมาบานยังตองรับผิดชอบทํางานบานและเลี้ยงบุตร ตองดูแล
ทุกขสุขของสมาชิกในครอบครัว ทําใหผูหญิงในปจจุบันมีความเครียดสูง ในขณะที่ผูชายเพียงแต
ทํางานนอกบานอยางเดียว (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2545: 49) อาจกลาวไดวาผูหญิงในปจจุบันมีหลาย
บทบาท ไดแก บทบาทภรรยา บทบาทมารดา และบทบาทในการทํางานอาชีพ ซึ่งเหตุผลหลักที่
ผูหญิงในปจจุบันตองทํางานนอกบานมาจากความตองการทางดานการเงิน อยางไรก็ตามบทบาทที่
ผูหญิงใหความสนใจมากกวาบทบาทอื่นๆ คือ บทบาทมารดา ในขณะเดียวกัน การที่สามีผลักภาระ
งานบาน การเลี้ยงดูและอบรมบุตรใหภรรยารับผิดชอบอยางเต็มที่ จะทําใหผูหญิงเกิดความเครียดมาก
ขึ้น เหนื่อยลา ซึ่งจะมีผลกระทบตอผูหญิงทั้งดานสวนตัว การงานอาชีพ และความสามารถในการ
เลี้ยงดูบุตรลดประสิทธิภาพลง (ณัฐสุดา สุจินันทกุล, 2541: 17-23) นอกจากนี้ความขัดแยงระหวาง
งานและครอบครัว ทําใหเกิดความเครียด เนื่องจากผูที่มีความขัดแยงระหวางงานและครอบครัวสูง
ไดรับบทบาทที่มากเกินไปทั้งบทบาทในฐานะคนทํางาน บทบาทฐานะคูสมรส ฐานพอ แม และกรณี
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อื่น ๆ ซึ่งในแตละบทบาทตางก็ตองการเวลา พลังงาน และการผูกมัด ซึ่งความตองการที่เพิ่มขึ้นทําให
เกิดความเครียด (ถนิมกาญจน พิพัฒนโยธะพงศ, 2544: 104; อางอิงจาก Kelley & Voydanof, 1985)
ถาพิจารณากระบวนการที่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัว อาจแบงภารกิจที่ครอบครัวตองปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กลาวมาแลวออกเปน 3 ดาน (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2544: 4) ไดแก
1. ภารกิจพื้นฐาน (Basic tasks) เปนภารกิจพื้นฐานที่ครอบครัวจะตองกระทําเพื่อใหสมาชิก
ในครอบครัวสามารถดํารงชีวิตอยูได เชน การจัดหาที่อยูอาศัยใหสมาชิกในครอบครัว การดูแล
อาหารและเครื่องนุงหมที่เหมาะสม รวมทั้งดูแลดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย เปนตน
2. ภารกิจดานพัฒนาการ (Developmental tasks) เปนภารกิจของครอบครัวที่ไมเคยหยุดนิ่ง
แตจะพัฒนาไปตามขั้นตอนตางๆของวงจรชีวิต เชน การสรางเอกลักษณของครอบครัวที่สมาชิกทุก
คนจะตระหนักและยอมรับรวมกัน รวมถึงมีทิศทางในการพัฒนาที่เหมาะสม เปนตน
3. ภารกิจในยามวิกฤต (Crisis tasks) ในแตละครอบครัวลวนตองประสบภาวะที่ฉุกเฉิน
เชน การตกงาน การเจ็บปวย การเสียชีวิต การหยาราง เปนตน ซึ่งภาวะนี้มีผลกระทบอยางแนนอน
ตอสมาชิกและครอบครัวโดยรวม ภารกิจที่ครอบครัวจะตองปรับตัวและจัดการแกไขวิกฤตการณ
เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวยังสามารถดํารงอยูไดอยางสมดุล และพัฒนาตอไปไดอยางเหมาะสม
งานวิจัยที่สนับสนุนวา ภาระครอบครัวมีความเกี่ยวของกับภาวะวิกฤติชีวิต ดังการศึกษาใน
กลุมสตรีวัยกลางคนตอนปลายที่ไมตองรับภาระในการเลี้ยงดูบุตรที่เปนเด็กเล็ก ทําใหมีความเครียด
นอยกวาสตรีวัยกลางคนตอนตนที่ยังตองรับภาระในการเลี้ยงดูบุตรที่เปนเด็กเล็ก (พรศิริ โรจนรัตน
เกียรติ, 2535: 124; อางอิงจาก Skinner, 1980: 478; citing Rapoport & Rapoport, 1971; Catherine &
John, 1988: 131) ซึ่งในชวง20ปที่ผานมามีการศึกษาของ พรทิพย เกยุรานนท (2527: 113) ที่ศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
พยาบาลที่มีภาระทางครอบครัวตางกันจะมีความเครียดตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เชนเดียวกับการศึกษาของ อรัญญา จรัสสุริยงค (2539: 75-77) ไดศึกษาความเครียดของเจาหนาที่ของ
รัฐบาลและเอกชน
พบวา บุคคลที่มีภาระครอบครัวตางกันมีระดับความเครียดตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตอมา พรศิริ โรจนรัตนเกียรติ (2535: 139) ไดศึกษาวาการใชกลวิธี
เผชิญภาวะเครียดแบบแกไขโครงสรางความนึกคิด โดยคิดในดานบวกจะชวยใหบุคคลลดความตึง
เครียดในบทบาทลงได ฉะนั้นสตรีจึงตองมองและเปลี่ยนการรับรูของตนเองที่มีตอบทบาท และเชื่อวา
สิ่งที่เกิดขึ้นไมไดเลวรายเกินกวาที่จะทําใหชีวิตการทํางานนอกบานนั้นตองทําใหเกิดความยุงยาก จน
ไมสามารถจัดการภาระครอบครัว และในชวง 10 ปหลังนี้มีการศึกษาของ จุฑารัตน สุคันธรัตน
(2541: 94)
ไดศึกษาเรื่องการรับรูบรรยากาศขององคกร และความเครียดของบุคลากรใน
โรงพยาบาลตากสิน พบวา กลุมตัวอยางที่มีภาระทางครอบครัวตางกันมีระดับความเครียดแตกตางกัน
ทั้งนี้ หัทยา มัทยาท (2541: 94) ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยการทํางาน และปจจัยทางจิตใจ ที่
เกี่ยวของกับความเหนื่อยหนายของพยาบาลวิชาชีพประจําการ ในโรงพยาบาล พบวา พยาบาลที่มี

62
ภาระครอบครัวที่เดือดรอนปานกลางถึงมาก จะมีความเหนื่อยหนายดานความออนลาทางอารมณ และ
สุนี ตรีทิเพนทร (2542: 74) ศึกษาพบวาบุคคลวางงานที่มีความรับผิดชอบตอครอบครัวทางดาน
การเงินตางกันมีความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน จิราภรณ แพรตวน
(2543: 123-124) ไดศึกษาความเครียดและความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร พบวา บุคลากรพยาบาลที่มีภาระครอบครัวปานกลาง มี
ความเครียดมากกวาบุคลากรพยาบาลที่ไมมีภาระตอครอบครัว ตอมา วันทนา เจริญรัตนโชติ (2545:
75) ศึกษาพบวา ครูประถมศึกษากลุมรัตนโกสินทรที่มีภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวตางกันมี
ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนกัน สวน
การศึกษาของ ศิริพร อรุณสิงคะ (2544 : 66) ที่ศึกษาพบวา ภาระความรับผิดชอบตอสมาชิกใน
ครอบครัวมีความสัมพันธทางลบกับความวิตกกังวลตอความมั่นคงในการทํางาน สวน ศิริรัตน อัจนา
มนัสสิริ (2545: 49) ทําการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
บํารุงราษฎร พบวา ความรับผิดชอบตอครอบครัวปานกลางมีความสัมพันธทางบวกกับความเครียด
ของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความรับผิดชอบในครอบครัวนอย มี
ความสัมพันธทางลบกับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
พัชรินทร คงราศรี (2546: 100) ไดศึกษาสาเหตุความเครียดและวิธีลดความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของครู พบวา ครูประถมศึกษาที่มีภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวดี มีระดับความเครียดสูงกวา
ครูที่มีความรับผิดชอบตอครอบครัวในระดับไมดี และมีความรับผิดชอบตอครอบครัวในระดับปาน
กลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 สัมพันธภาพกับคูสมรส
สัมพันธภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคล 2 คนปฏิบัติตอกัน บุคคลจะเปนสวนหนึ่งของ
สัมพันธภาพและจะไดรับผลจากสัมพันธภาพนั้นดวย (วุฒิณี กมลภัทรากูร, 2546: 37-41)
สัมพันธภาพกับคูสมรส จึงหมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอคูสมรส วาเปนความผูกพันสนิทสนม
มีความรักตอกัน รูสึกอบอุนเมื่ออยูใกลชิด ความหวงใย เอาใจใสซึ่งกันและกัน การที่ครอบครัว
ประกอบดวยบุคคลมากกวา 1 คนขึ้นไปมาอยูรวมกันนั้น ทําใหครอบครัวกลายเปนระบบแหง
ความสัมพันธ (Relationship system) ความสัมพันธในครอบครัวจึงไมใชความสัมพันธทางเดียว ซึ่ง
ความสัมพันธของคูสมรสจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะตางๆของวงจรชีวิตครอบครัว เมื่อครอบครัว
กาวจากวงจรชีวิตระยะหนึ่งไปสูอีกระยะหนึ่งนั้น จะมีความเครียดเกิดขึ้นดวยเสมอ คูสมรสจะตอง
ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งและความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกั น และระหว า งสมาชิ ก ให เ หมาะสมกั บ ชี วิ ต ที่
เปลี่ยนแปลงไปดวย (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2544: 7, 26-37) ซึ่งวงจรชีวิตครอบครัวมี 6 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 (บุคคลเปนผูใหญเต็มตัว) ระยะนี้บุคคลตองแยกตัวและเปนอิสระจากครอบครัวเดิม
เพื่อทํางานสรางฐานะ สรางความสัมพันธลึกซึ้งกับบุคคลอื่น และสรางเปนครอบครัวใหมของตนเอง
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ระยะที่ 2 (แตงงานและสรางครอบครัวใหม) เปนระยะที่คูสมรสแตงงานใหม จะเรียนรูจาก
กันและปรับตัวเขาหากันไดดีที่สุด เนื่องจากยังไมมีภาระและความเครียดจากการที่ตองเลี้ยงลูก คู
สมรสสวนใหญยังคงอยูกับพอแมในระยะแรก ซึ่งการอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญอาจทําใหคูสมรส
มีปญหากัน เนื่องจากปญหาดานความสัมพันธระหวางพอแมของแตละฝาย การแยกครอบครัว
ออกไปอยูอยางอิสระจึงเปนทางเลือกที่ดี แตในขณะเดียวกันก็ควรคงความสัมพันธที่ดีกับครอบครัว
เดิมไว เพราะคูสมรสใหมยังคงตองอาศัยความชวยเหลือและประสบการณอันมีคุณคาจากครอบครัว
เดิมมาใชในการสรางครอบครัวของตน
ระยะที่ 3 (ครอบครัวที่มีลูกเล็ก) ระยะนี้คูสมรสจะมีความเครียดเกิดขึ้น เนื่องจากระบบ
ความสัมพันธเปลี่ยนไป จากที่เคยเพียง 2 คน เปลี่ยนมาเปน 3 คน คูสมรสจะรูสึกวาชีวิตมีแตภาระ
และพบปญหาในดานการแบงหนาที่และความรับผิดชอบ ซึ่งทําใหความสัมพันธแยลง ขาดโอกาสที่
จะมีความสุข กลาวคือ ภรรยาตองทํางานทั้งนอกบานและเลี้ยงลูก ทําใหรูสึกวาตนเองถูกเอาเปรียบ
ตางฝายตางมีเวลาใหกันนอยลง มีเวลาอยูเพียงลําพังลดลง สวนสามีอาจรูสึกตนเองถูกทอดทิ้ง
ระยะที่ 4 (ครอบครัวที่มีลูกโตเปนวัยรุน) ในระยะที่ลูกเขาสูวัยรุน ความผูกพันที่เคยมีกับพอ
แมจะลดลง และไปสรางความผูกพันกับบุคคลนอกครอบครัวมากขึ้น เชน ครูและเพื่อน ในระยะนี้คู
สมรสกําลังเขาสูระยะวิกฤตของชีวิต ที่เรียกวา Midlife crisis ที่คูสมรสจะตองรวมกันหาวิธีอบรมลูก
วัยรุนใหอยูในขอบเขต ในขณะเดียวกันก็ใหโอกาสลูกในการพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง
ระยะที่ 5 (ลูกแยกไปจากครอบครัว) ในระยะนี้ลูกอาจออกไปสรางครอบครัวของตนเอง หรือ
ออกไปอยูตามลําพังเพื่อทํางาน ระยะนี้คูสมรสจะตองมาอยูดวยกันตามลําพังอีกครั้งหนึ่ง บางคูจะมี
ความสุขมากขึ้นเพราะภาระในการเลี้ยงลูกหมดไป มีเวลาวางขึ้น จึงเปนระยะที่จะสรางความสัมพันธ
ระหวางคูสมรสใหดีขึ้น เพื่อที่จะเปนเพื่อนพึ่งพากันในวัยชรา ในขณะบางคูอาจรูสึกอึดอัด ความ
ขัดแยงของคูสมรสที่เคยมีลูกชวยประสานอาจแตกหัก ในระยะจะเกิดการหยารางของคูสมรสสูง
ผูชายเมื่ อหย ารางแลวมั กแต งงานใหมเพราะตองการคนดูแ ล สวนผูหญิงมักไมคอยแตงงานใหม
เพราะไมตองการมีภาระเหมือนในอดีต
ระยะที่ 6 (สูบั้นปลายของชีวิต) ในระยะนี้ตองพบกับการสูญเสียคูสมรส ซึ่งผูชายที่สูญเสีย
ภรรยาจะมีปญหาในการปรับตัวมากกวาผูหญิงที่สูญเสียสามี เพราะขาดคนดูแลเอาใจใส และไม
สามารถดูแลตนเองได ในขณะที่ผูหญิงมักดูแลตนเองไดดีกวา เพราะทําหนาที่ดูแลผูอื่นมาตลอด
นอกจากนี้ การสมรสเปนการที่คนสองคนตกลงใจใชชีวิตอยูรวมกัน มีเปาหมายและความฝน
รวมกันในความสัมพันธของคูสมรส จึงเปนความสัมพันธที่มีความคาดหวังตอกัน ความรูสึกเปน
เจาของกันและกัน มีหลายอารมณเกิดขึ้นอยางหลากหลายและรุนแรง ไมวาจะเปนอารมณรัก โกรธ
เสียใจหรือขมขื่น เปนตน ตามทฤษฎีการเรียนรูแลว คูสมรสมักสังเกตและสนใจกับพฤติกรรมเชิงลบ
ของอีกฝายมากกวาพฤติกรรมเชิงบวก และตอบโตกันโดยอิงพฤติกรรมของอีกฝายหนึ่งในอดีต ซึ่ง
กอใหเกิดปญหาตามมา ดังนั้น ในชีวิตสมรส คูสมรสจะตองมีการอุทิศตนตอกัน (Commitment) ซึ่ง
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การอุทิศตนตอกันจะชวยใหความสัมพันธของคูสมรสดํารงอยูไดอยางมั่นคง แมจะมีความทุกขความ
ขัดแยงหรือความผิดหวังเกิดขึ้น โดยคูสมรสตองรับผิดชอบรวมกันในการดูแลรักษาชีวิตคูเอาไว ตอง
พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อใหความสัมพันธดําเนินไปไดดวยดี เมื่อพบปญหาตองไมโยนความผิดใหอีก
ฝาย นอกจากนี้ชีวิตคูเปนระบบยอยที่อยูในระบบใหญแหงครอบครัว ชุมชนและสังคม ซึ่งระบบ
เหลานี้มักมากระทบชีวิตคูไดเสมอ เชน ลูก เครือญาติ ที่ทํางาน เปนตน จึงเปนหนาที่ของคูสมรสที่
จะตองสรางขอบเขต (Boundary) ที่เหมาะสมเพื่อปองกันระบบอื่นเขามาแทรกแซงความสัมพันธของ
ตน (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2545: 12-13,30)
การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางคูสมรส
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545 : 245-254) ไดกลาวถึงการสรางสัมพันธภาพที่ดี ระหวางคูสมรสมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 สรางความรักและความเขาใจอันดีซึ่งกันและกันเมื่อทั้งสามีและภรรยาตางมีความรัก
ซึ่งกันและกันจะเปนพื้นฐานสําคัญที่สงเสริมและสนับสนุนใหทั้งสองฝายเกิดความเขาใจอันดีตอกัน
พยายามมองกันในดานดีเสมอ พรอมทั้งหาสาเหตุผลสนับสนุนใหสอดคลองกับการมองกันในดานดี
นั้นจะเปนปจจัยใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันไดเปนอยางดี
1.2 การมีความจริงใจตอกันทั้งสามีและภรรยาทั้งสองฝายจะตองแสดงพฤติกรรมที่
เปดเผยตอกัน ไมมีการปดบัง เคลือบแฝง เมื่อทั้งสองฝายมีความจริงใจตอกัน มีความรูสึกเปนเพื่อนกัน
สิ่งที่ไดรับคือ ความไววางใจซึ่งกันและกัน
1.3 การชวยกันทางเศรษฐกิจและการเงินทั้งสองฝายจะตองเปดเผยรายรับรายจายซึ่งกัน
และกัน ทําความตกลงงบประมาณรายรับรายจายรวมของครอบครัวและของสวนตัว รวมทั้งการ
ปรึกษาหรือกันเกี่ยวกับการหาทางเพิ่มรายไดและ/หรือ การลดรายจายลง
1.4 การมีความฉลาดทางอารมณซึ่งจะชวยในการพัฒนาความอดทนอดกลั้นตอความ
โกรธหรือความไมพึงพอใจที่อาจจะเกิดขึ้นได รวมทั้งจะชวยใหเปนมนุษยที่มีสติรูจักยับยั้งชั่งใจวา
อะไรควรพูด ควรทํา และมีปญญาคิดสรางสรรคครอบครัวใหมั่นคงอันเปนการรักษา สัมพันธภาพอัน
ดีตอกันไว
1.5 การมีความสัมพันธทางเพศที่สอดคลองกันเปนธรรมชาติของสามีภรรยาที่แตงงาน
กัน ยอมมีค วามสั มพั น ธทางเพศตอกัน ดวยความรักและความเข า ใจซึ่ งกั น และกัน ทั้งสองฝา ยควร
คํานึงถึงการใชชีวิตที่มีความสุขรวมกัน ฉะนั้นจึงควรมีกิจกรรมความสัมพันธทางเพศที่ทําใหเกิดความ
พึงพอใจรวมกัน รวมทั้งเปดเผยความในใจซึ่งกันและกันได
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2545: 53-54) ไดกลาวถึงความสัมพันธที่ดีของคูสมรสเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในชีวิตสมรส กลาวคือ คูสมรสควรมีความรักใครกัน เห็นคุณคาของกัน
และกัน พยายามมองสวนดีของอีกฝาย มีบุคลิกภาพและพื้นอารมณที่เขากันได สามารถพึ่งพากันทาง
อารมณ มีความเห็นพองกันเรื่องลูก มีการใหและรับอยางพอดี มิใชฝายใดเปนเพียงผูใหและอีกฝาย
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เปนเพียงผูรับ สามารถรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นและฟนฝาอุปสรรครวมกัน ตัดสินใจเรื่องตางๆ
รวมกัน มีคานิยมและความสนใจในเรื่องคลายคลึงกัน รวมถึงมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
งานวิจัยที่สนับสนุนวา สัมพันธภาพกับคูสมรส มีความเกี่ยวของกับภาวะวิกฤติชีวิต ดัง
การศึกษาของ มูสเสนและคอนเกอร (พิณทิพย สีนุย, 2545: 73; อางอิงจาก Mussen & Conger, 1959
: 60) พบวา พื้นฐานของครอบครัว ไดแก การมีมนุษยสัมพันธที่ดีเกิดขึ้นเนื่องจากบรรยากาศของบาน
ก็ยอมแสดงพฤติกรรมที่เปนมิตรและสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นดวย หากครอบครัวใด
มีสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวเปนไปไดดวยดี สมาชิกในครอบครัวก็จะมีความสุข สงผลให
บุคคลนั้นมีกําลังที่จะตอสูกับชีวิตและหนาที่การงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป และการศึกษาของ
บราวน และโมเบิรก (Brown & Moberg, 1980 : 170-172) ไดกลาวไววา สาเหตุที่กอใหเกิดความเครียด
จากชีวิตสวนตัว ไดแก ลักษณะของครอบครัว และความไมเขาใจของคูสมรส
นอกจากนี้ มรกต ศรีสุข (2542: 131) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางหญิงชายกับความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของผูหญิงในครอบครัวไทย พบวา ความสัมพันธที่ดีระหวางสามีภรรยา ซึ่งหมาย
รวมถึง ความรับผิด ชอบที่ สามีมีต อครอบครัว อันเปนความสั มพัน ธที่ อยู บนพื้นฐานของความรัก
ครอบครั ว มีผลทํ าใหผูหญิ งมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยความมั่นคง
ปลอดภัยของผูหญิงมี 2 มิติ คือ ระยะสั้นและระยะยาว ความมั่นคงปลอดภัยของผูหญิงระยะสั้น
เกี่ยวของกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยทางดานรางกาย การมี
สุขภาพอนามัยที่ดี และการไดมีโอกาสพักผอนหยอนใจ สวนในระยะยาวเกี่ยวของกับความมั่นคง
ปลอดภั ย ของผู ห ญิ ง ในครอบครั ว ที่ ผู ห ญิ ง จะอยู ร ว มกั บ สมาชิ ก อื่ น ๆ ในครอบครั ว อย า งสงบสุ ข
สามารถมีรายไดเลี้ยงตัวเองได มีสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตดี ไดรับการพักผอนหยอนใจ ตลอดจน
มีหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความสามารถในการตอบแทนพอแมไดในระยะยาว
สวนการศึกษาของ สิทธิศักดิ์ อัครฮาด (2542: 79-83) ศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจจราจรมี
ความเครียด เนื่องจากไมมีเวลาวางใหครอบครัว คูสมรสไมเขาใจเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
ทําใหเกิดทะเลาะเบาะแวงและ ตรีชฎา พลอาสา (2544: 53 – 56) ยังศึกษาความเครียดของครูแนะแนว
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด พบวา การที่ชีวิตคูมีปญหาเปนสาเหตุที่ทํา
ใหเกิดความเครียดซึ่ง นิติ ภิรมย (2544: 60 – 62) ไดศึกษาพบวา ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดของ
ขาราชการพลเรือน ไดแก คูสมรสไมเขาใจเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ คูสมรสกดดันหรือเรียกรองมาก
เกินไป คาดหวังในอาชีพรับราชการมากเกินไป และอยากใหลาออกไปประกอบอาชีพอื่น
สอดคลองกับการศึกษาของ พิณทิพย สีนุย (2545: 73) ที่ศึกษาพบวาสัมพันธภาพระหวาง
พยาบาลกับสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงาน ของ
พยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกับการศึกษาของ จักรพันธุ เจริญผล (2546:
92-95)
ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงเหตุกับความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน
การสื่อสารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ พบวา ความสัมพันธภายในครอบครัว สงผลทางตรงตอ
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ความเครียดในการปฏิบัติงาน และ พรดารา แซฉั่ว (2547: 88-89) ศึกษาพบวา สัมพันธภาพใน
ครอบครัวเปนตัวแปรที่สามารถวิธีเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขอารมณได
3.3 การสนับสนุนจากครอบครัว
การสนับสนุนทางสังคม (Social support) เปนการที่บุคคลรูสึกถึงความเปนเจาของ การ
ไดรับการยอมรับ ไดรับความรัก รูสึกวามีคุณคาในตนเอง เปนที่ตองการของบุคคลอื่น โดยไดรับ
จากกลุมบุคคลในระบบสังคม เปนผูสนับสนุนดานจิต อารมณ วัสดุอุปกรณ ขาวสาร คําแนะนํา
อันจะทําใหบุคคลนั้นสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม (พิมพรรณ กิตติวงศภักดี, 2547:
41; อางอิงจาก Pender, 1987: 396) การสนับสนุนทางสังคมจะเปนตัวคั่นกลางระหวางภาวะกดดัน
กับภาวะตึงเครียด และเปนกระบวนการลดความรุนแรงของภาวะกดดันที่จะสงผลเปนภาวะตึงเครียด
ในการทํางานใหนอยลง โดยบริลฮารท (กรัณยพิชญ โครตประทุม, 2546: 25; อางอิงจาก Brillhart,
1988)ไดกลาววาระบบการสนับสนุน ไดแก ครอบครัว ญาติ เพื่อน และกลุมบุคคลในชุมชนหรือแหลง
บริการตาง ๆ สามารถเปนแหลงประโยชนของการเผชิญความเครียดอันเปนปจจัยหนึ่งของการให
บุคคลสามารถมีการเผชิญความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ การไดรับการประคับประคอง ความรัก
และความเขาใจเปนสิ่งที่ผูปวยปรารถนาจะไดจากครอบครัวเมื่อเกิดการเจ็บปวย นอกจากนี้บราวน
(ณัฎฐณิชย สวัสดีมงคล, 2547: 61; อางอิงจาก Brown, 1986: 4) เชื่อวา การสนับสนุนทางสังคม
อยางเพียงพอจะชวยใหบุคคลปรับตัวไดอยางเหมาะสม การไดรับการสนับสนุนทางสังคมเปนความ
ตองการพื้นฐานของบุคคล ซึ่งจําเปนตองมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น กลาวไดวา และครอบครัวคือปจจัย
การสนับสนุนทางสังคมที่มีความสําคัญ ซึ่ง สมจิต หนุเจริญกุล (2536: 114) ไดกลาวถึงแรง
สนับสนุ นทางสังคมช วยใหบุ คคลสามารถปรับตัว ตอภาวะเครียดไดดี ทั้ งนี้ แบรนทและไวเนิรท
(Brandt & Weinert, 1985:2) ไดสรุปการสนับสนุนทางสังคมไว 3 ประเภท คือ
1. การสนับสนุนทางดานอารมณ (Emotional support) หมายถึง การสนับสนุนคุนเคย
หรือยืนยันความมั่นใจ
2. การสนับสนุนทางดานวัตถุ (Tangible support) หมายถึง การใหความชวยเหลือดาน
วัตถุ สิ่งของตามความตองการ
3. การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร (Information support) ดานรูคิด (Cognitive
support) หมายถึง การใหความชวยเหลือดานขอมูล และขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรบั
การสนับสนุน และชวยแนะนํา ใหสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได
การสนับสนุนทางสังคม (Social support) เปนปรากฏการณทางจิตวิทยาสังคมของบุคคล ที่
เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคมที่บุคคลรับรู หรือประเมินวาจะไดรับความชวยเหลือและไดรับ
การตอบสนองความตองการของตนทางดานรางกาย จิตใจอารมณและสังคม เชน การไดรับความรัก
การยกยอง การเห็นคุณคา ความภาคภูมิใจ และเปนสวนหนึ่งของเครือขายทางสังคมและมีความผูกพัน
ซึ่งกันและกัน ซึ่งมีผลทางบวกและลบตอความเปนอยู การตัดสินใจและการปรับตัวกับความเครียด
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ของบุคคล เมื่อใดก็ตามที่ตองตกอยูในภาวะวิกฤตหรือรุนแรง มีนอยคนที่จะไมใชทรัพยากรทาง
สังคม สิ่งที่บุคคลตองการอันดับแรกคือ การทําดํารงรักษาความภูมิใจในตนเอง ซึ่งแตละคนมีการ
โตตอบตอสาเหตุความเครียดอยางเดียวกันที่แตกตางกัน แหลงความชวยเหลือและการตอบสนอง
ความตองการของบุคคลมีทั้งแหลงสนับสนุนดานอารมณ ความผูกพัน และสิ่งที่มองเห็นไดรวมทั้ง
ขอมูลตางๆ (กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ, 2542 : 552-553) ซึ่งเพนเดอร (กฤตยา อาชวนิจกุลและ
คณะ, 2542; อางอิงจาก Pender, 1987) ไดแบงประเภทกลุมสนับสนุนทางสังคมออกเปน 5 กลุมคือ
1. กลุมสนับสนุนตามธรรมชาติ เชน ครอบครัวเปนกลุมปฐมภูมิในการใหความชวยเหลือที่
เหมาะสมซึ่งกันและกัน มีความไวและเห็นความสําคัญของความสําคัญของความตองการของสมาชิก
แตละคน และมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบครัวที่มีความสามารถเผชิญภาวะวิกฤตอยางมี
ประสิทธิภาพจะมีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ตองเปนครอบครัวที่มีทรัพยากรสูง
หมายถึง ครอบครัวที่มีความแข็งแกรง มีความมั่นคงชัดเจนในโครงสรางบทบาทของครอบครัว มี
ความไววางใจ ยกยอง นับถือ ชวยเหลือสนับสนุนกัน มีความยืดหยุนและมีความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค มีความผูกพันและมีเปาหมายรวมกันในครอบครัว ประการที่สอง เปนครอบครัวที่มี
พฤติกรรมหรือมีกลยุทธในการปรับตัว เรียนรูพฤติกรรมการปรับตัวใหมเมื่อวิธีครั้งแรกใชไมไดผล
2. กลุมเพื่อนซึ่งทําหนาที่อยางไมเปนทางการในการตอบสนองความตองการทั่วไปและความ
ตองการเฉพาะเจาะจงแกสมาชิก
3. องคกรทางศาสนาซึ่งเปนสถาบันสนับสนุนที่เกาแกในสังคม
4. กลุมวิชาชีพที่มีทักษะและความชํานาญในการดูแลและใหบริการ
5. องคกรใหความชวยเหลือที่ไมเปนวิชาชีพ เชน อาสาสมัครซึ่งใหความชวยเหลือแกบุคคล
บางกลุมในการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมตองการ
งานวิจัยที่สนับสนุนวา การสนับสนุนจากครอบครัวมีความเกี่ยวของกับภาวะวิกฤติชีวิต ดัง
การศึกษาของ แมสแลช (หัทยา มัทยาท, 2541 : 104; อางอิงจาก Maslach, 1986: 106-111) ได
ศึกษาพบวา การสนับสนุนทางสังคม มีบทบาทสําคัญที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกสําเร็จในการทํางาน
ซึ่งชวยลดความเครียดและความเหนื่อยงายตอการเรียนและการทํางานได และ ซาเวจ (ณัฎฐณิชย
สวัสดีมงคล, 2547: 61; อางอิงจาก Savage, 1987: 49) ไดกลาววา ครอบครัวเปนแหลงที่มาของการ
สนับสนุนทางสังคมที่สําคัญในชวงที่บุคคลประสบปญหาอันนําไปสูความเครียด หากไดรับการ
สนับสนุนทางดานอารมณ โดยการใหกําลังใจ จะทําใหบุคคลมีกําลังใจที่จะตอสูกับแรงกดดันตาง ๆ
ทําใหความเครียดลดนอยลง สวน นอรทเฮาส (สุวรรณี ลิ่มศิลา, 2547: 91; อางอิงจาก Northouse,
1988: 91) ไดกลาวถึงแรงสนับสนุนทางสังคมมีกลไกในการชวยเหลือใหบุคคลสามารถเผชิญ
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ความเครียดไดดี ตอมา ฟลอเรนซ และอเล็กเซีย (วาทินี ผองอําไพ, 2546: 60-62; อางอิงจาก
Florence & Alexius, 1994: 266-273) ไดศึกษาผูหญิงที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี จํานวน 8 คน พบวา
ผูหญิงที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีการปรับตัวไดดีกวาผูหญิงที่ไมไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และผูหญิงที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสามารถ
เผชิญปญหาไดดีกวาผูหญิงที่ไมไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
นอกจากนี้ การศึกษาของ โสภา ชปลมันนและคณะ (2534: 24-27) ศึกษาวา ผูที่มีความพึง
พอใจในครอบครัวสูง จะรูสึกวาตนเองมีคุณคา ไดรับการยกยองชื่นชมจากสมาชิกในครอบครัว ไดรับ
ความเห็นอกเห็นใจ และมีกําลังใจทําใหพรอมที่จะเผชิญกับปญหาตาง ๆ ได ตอมา ศศิมา กุสุมา ณ
อยุธยา และอรทัย โสมนรินทร (2540: 22) ศึกษาพบวา การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดดานแกไขความรูสึกที่เปนทุกขอยางมีนัยสําคัญทางสติติที่
ระดับ .01 สอดคลองกับการศึกษาของ ดรุณรัตน ผลสวัสดิ์ (2544: 86-88) ที่พบวา นักศึกษาที่ไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมตางกัน จะมีการปรับตัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เนื่องมาจากผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก ถึงแมวาจะตองรับผิดชอบดานการทํางานและการ
เรียน แตเมื่อไดรับความหวงใย กําลังใจจากเพื่อนและครอบครัว แลวสงผลใหผูนั้นสามารถปรับตัว
ไดดี สวน ถนิมกาญจน พิพัฒนโยธะพงศ (2544: 102) ไดศึกษาพบวา พนักงานธนาคารที่สมรสแลว
และไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสูง มีความพึงพอใจในชีวิตสูงกวาพนักงานธนาคารที่
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวที่ต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และวาทินี
ผองอําไพ (2546: 60-62) ไดศึกษาพบวาการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการปรับตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน ณัฎฐณิชย สวัสดีมงคล (2547:
60)
ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเปนปจจัยที่มีผลตอความเครียด และ สุภาณี เกษมสันต (2547: 3031) ไดศึกษาภาวะเครียดของแรงงานสตรีที่รับงานมาทําที่บานในเขตภาคเหนือ พบวา ปจจัยดาน
แหลงสนับสนุนในครอบครัวมีความสัมพันธกับระดับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.4 ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว
จะเห็นวา ความผูกพันทางศาสนาของคนในสังคมเมืองมีลักษณะตางไปจากคนในชนบท โดย
วัดไมไดมีไวเพื่อประกอบพิธีการทางศาสนา ไมไดเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชนเหมือนใน
ชนบท คนในเมืองหลวงจะไปวัดเมื่อไดทําบุญตามวันสําคัญของตนเอง เชน วันเกิด วันครบรอบ การ
ประกอบพิธีเพื่อเปนศิริมงคลในกิจการการคาตาง ๆ การทําบุญก็เปนลักษณะตางคนตางไปตางคนตาง
ทํา ทําบุญเสร็จก็รีบกลับบาน ไมเหมือนคนชนบทที่ยังอยูตอชวยงานวัด นั่งคุยกัน สนทนากับพระสงฆ
สวนกลุมแมบานในชนบทจะมีการนอนถือศีลในวันพระ กิจกรรมทางศาสนาจะดําเนินไปพรอมกับวิถี
ชีวิตและกิจกรรมในสังคม ในเมืองหลวงคนสวนใหญ มุงทํามาหากิน การทําบุญสวนใหญเฉพาะ ใส
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บาตรตอนเชา ไปวัดเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา ทําใหคนในเมืองขาดความผูกพันทางจิตใจในพุทธ
ศาสนาเมื่อเกิดปญหาจึงขาดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอันกอใหเกิดความเครียดและความรุนแรงไดงาย
ความเชื่อทางพุทธศาสนา เปนลักษณะทางจิตของบุคคล หมายถึงการรับรูและการยอมรับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งวาเปนความจริง และการปฏิบัติทางพุทธศาสนา หมายถึง การกระทําตามคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา และพระสงฆสาวกผูสืบทอดพุทธศาสนา (พระเทพเวที, 2532: 6, 647) ซึ่งในการศึกษา
ของ งามตา วนินทานนท (2545:90-92) ไดศึกษา ลักษณะทางศาสนากับคุณภาพชีวิตสมรส ใน
ความหมายของลักษณะทางศาสนาที่ประกอบดวย การปฏิบัติทางพุทธกับ วิถีชีวิตแบบพุทธ นั่นคือ
การปฏิบัติทางพุทธ หมายถึง ปริมาณการประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
โดยไมละเมิดตอศีล 5 ประการ ซึ่งเปนขอบังคับพื้นฐาน คือ การหามฆาสัตว หามลักทรัพย หาม
ประพฤติ ผิด ในกาม ห า มพู ด ปดและห า มดื่ ม สุ ร า สิ่ ง เสพติด และอบายมุ ข สว นวิ ถี ชี วิต แบบพุ ท ธ
หมายถึง ปริมาณการเลือกที่จะปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน โดยยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนาและ
หลีกเลี่ยงการใชชีวิตผิดศีลในเรื่อง การประกอบอาชีพ การพักผอนหยอนใจ การเที่ยวเตร การทําบุญ
ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวของการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การกระทําของสตรีไทย
สมรส เกี่ยวกับการใชชีวิตรวมกันกับคูสมรสโดยยึดหลักคุณความดีทางศาสนาในการครองเรือนใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งการไปเขารวมกิจกรรมทางศาสนารวมกันในครอบครัว
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามการศึกษาของ ซับแบททอลลี และซีซิล พิโก (Sabattalli & CecilPigo, 1985: 934) ศึกษาความเหนียวแนนของคูสามีภรรยา ชาวอเมริกัน 310 คน พบวา คูสมรสที่มี
ความผูกพันทางศาสนาโดยมีความหนักแนนในความเชื่อทางศาสนาสูง ก็จะมีความผูกพันซึ่งกันและ
กันสูงมากดวย โดยวัดจาก ปริมาณความเหนี่ยวแนนซึ่งกันและกัน และระดับความสัมพันธที่มีตอกัน
ยาวนาน และการศึกษาของ งามตา วนินทานนท (2536:240) ศึกษาลักษณะทางพุทธศาสนาและ
พฤติกรรมศาสตรของบิดามารดาที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร ในกลุมบิดามารดาที่มีบุตร อายุ 815 ป จํานวน 545 คน พบวา องคประกอบของลักษณะทางพุทธ ที่วัดจาก วิถีชีวิตแบบพุทธ การปฏิบัติ
ทางพุทธและความเชื่อทางพุทธ มีความสัมพันธสูงกับการอบรมเลี้ยงดู สุขภาพจิตและความสัมพันธ
ระหวางคูสมรส นอกจากนี้ในการศึกษาของ ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2538 : 16-17) ทําการศึกษา
ความสัมพันธเชิงเหตุระหวางลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิต และผลการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ของครูและพยาบาล พบวา คนไทยวัยทํางานอายุ 30-40 ป ที่ประกอบอาชีพครูกับพยาบาล มี
ลักษณะทางพุทธศาสนา ที่ประกอบดวย ความเชื่อทางพุทธศาสนา การปฏิบัติทางพุทธศาสนาและวิถี
แบบพุทธ จะสงผลตอการปฏิบัติงาน โดยพยาบาลจะมีคะแนนสูงกวาครูเล็กนอย และลักษณะทาง
พุทธศาสนา มีอิทธิพลทางตรงตอการปฏิบัติงานของพยาบาลดวยน้ําหนักอิทธิพล เทากับ 0.309 และ
ในการศึกษา ของ วรรณะ บรรจง (2537 : 35) พบวา เด็กนักเรียนที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนาสูงจะมี
การคบเพื่ อ นที่ เ หมาะสมที่ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ส ว นการศึ ก ษาของ งามตา วนิ น ทานนท
(2545:248) ศึกษา การวิเคราะหดัชนีเชิงเหตุและผลของคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัว ซึ่งสวนหนึ่ง
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ของผลการวิจัยพบวา ตัวแปรเชิงเหตุในกลุมลักษณะทางศาสนา มีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางคู
สมรสทั้งทางตรงและทางออม นั่นคือ ถาสามีรับรูวาภรรยาของตนมีการปฏิบัติทางพุทธมากเทาใดก็ยิ่ง
มีความสัมพันธที่ดีกับภรรยามากเทานั้น ดวยน้ําหนักอิทธิพล เทากับ 0.18 และการศึกษาของ เสริมศรี
โสภิกุล (2549:131-132) ศึกษาชายหญิงที่สมรสแลวรวม 350 คน พบวา ตัวแปร ความเชื่อทางศาสนา
เกี่ยวกับการครองเรือน เปนตัวแปรหนึ่งในการทํานายการกาวราวรุกรานในชีวิตสมรสที่สามีกระทําตอ
ภรรยาและที่ภรรยากระทําตอสามี
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยดานครอบครัว พบวามีความเกี่ยวของและมี
อิทธิพลตอภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน เปนสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้

ตอนที่ 4 ปจจัยดานการทํางานที่เกี่ยวของกับการรับรูภาวะวิกฤตชีวิตและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สภาพเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมในสั ง คมเมื อ งในป จ จุ บั น ทํ า ให บุ ค คลต อ งประสบกั บ
สถานการณที่ตองดําเนินชีวิตอยางเรงรีบ รับมือกับปญหาตางๆรอบดานเพื่อการแขงขัน อาจจะสงให
เกิดความตึงเครียดอยางหลีกเลี่ยงไมได ความเครียดเหลานี้จึงมีผลมาจากการดําเนินชีวิตประจําวัน และ
ความเครี ย ดจากการทํ า งานโดยเฉพาะสภาพแวดล อ มในองค ก รที่ เ ป น สาเหตุ สํ า คั ญ ในการเพิ่ ม
ความเครียดใหกับคนที่ทํางานมากขึ้น อาจเปนสภาพแวดลอมทางกายภาพเปนอันตรายไมปลอดภัย
ลักษณะงานที่ซ้ําซาก งานหนักเกินไป งานตองใชความรับผิดชอบสูง เรงรัด ขาดโอกาสที่กาวหนา
ดังนั้น ถาบุคคลมีความเครียดมากจนไมสามารถปรับตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอมในการ
ทํางานได จะสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานต่ําลง ดังนั้นแหลงกําเนิดที่สงผลใหสตรีที่สมรส
แลว อยูในภาวะวิกฤตตามการรับรู นั้นนอกจากในชีวิตประจําวันที่อยูกั บครอบครัว สวนใหญ แต
ชวงเวลาอีกเกือบครึ่งของแตละวันใชชีวิตอยูกับการทํางานในองคกร จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองเผชิญกับ
ความเครีย ดตา งๆในชี วิ ตการทํ างานทุ ก วัน จะเห็ น ไดวา หลายคนที่เครี ย ดจากการทํ างาน และไม
สามารถเผชิญปญหาและปรับตัวใหสามารถทํางานในองคกรตอไปได จนในที่สุดก็ตองลาออกจากงาน
หรือขาดงานบอยๆ เจ็บปวยดวยโรคทางกายหรือทางจิต พฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นวาบุคลากรเกิด
ความเครียดในการทํางาน เชน ทําไมทันตามกําหนด ผิดนัด มาทํางานสาย ทํางานผิดพลาดบอย ลังเล
ไมกลาตัดสินใจ มีปญหาเขากับบุคคลผูรวมงานไมได
ทั้งนี้ อังศินันท อินทรกําแหง(2549: 31-32) ไดสรุปปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานไว 4 กลุมดังนี้
ปจจัยดานงาน
1. ลักษณะของงาน หมายถึง งานนาสนใจ ทาทายความสามารถ ตองใชความคิด ประดิษฐ
คนหาสิ่งใหม มีโอกาสไดเรียนรูงาน ใชความรูตรงกับความถนัด
2. โอกาสกาวหนาในการทํางาน หมายถึง มีโอกาสไดเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงขึ้นคาจาง
เงินเดือน และเพิ่มพูนคุณวุฒิ
3. เปนงานอาชีพ ที่มีเกียรติในสังคม
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4. มีความมั่นคงในอาชีพ ไดแก ความรูสึกวาไดทํางานในหนาที่อยางเต็มความสามารถมี
หลัก ประกันความมั่นคง และไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
1. สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สภาพที่สะดวกสบายเหมาะสมกับการทํางาน ทั้ง
ดานสี เสียง อากาศ หอง อุปกรณ อํานวยความสะดวก ชั่วโมงทํางานเหมาะสมสะดวกในการไปกลับ
ระหวางที่พักกับที่ทํางานและติดตอสื่อสารทั้งในและนอกองคกรไดดี
2. องค ก รและการจั ด การ หมายถึ ง ความพอใจในหน ว ยงานที่ มี ชื่ อ เสี ย ง มี น โยบาย
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอสังคม
3. โอกาสที่จะมีสวนรวมในการทํางาน หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การทํางาน เปนบุคคลสําคัญของหนวยงาน รูสึกเทาเทียมกันในหมูผูรวมงานและมีกําลังใจทํางาน
ปจจัยดานคน
1. ทัศนคติที่ดีตองาน เปนความรูสึกภาคภูมิใจในงานที่ทําประโยชนตอตนเองและสังคม
2. การบริหารของผูบังคับบัญชาขั้นตน หมายถึงผูบริหารมีใจเปนธรรม มีมนุษยสัมพันธ
3. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานกับสังคมได หมายถึงการยกยองนับถือ การชวยเหลือ และ
ความมีไมตรีที่ดีตอกัน ทํางานรวมกับบุคคลอื่นอยางมีสัมพันธที่ดีตอกัน
4. การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการชมเชยในผลสําเร็จจากงานความ
เชื่อถือในผลงานจากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน หรือบุคคลอื่น
ป จ จั ย ที่ เ ป น ประโยชน เ กื้ อ กู ล ได แ ก เงิ น เดื อ น บํ า เหน็ จ ตอบแทนเมื่ อ ออกจากงาน ค า
รักษาพยาบาล เครื่องราชอิสริยาภรณ สวัสดิการ ที่พักอาศัย เปนตน จะพบวา หากบุคคลไมสามารถ
ไดรับการตอบสนองความตองการของ ทั้ง 4 กลุมปจจัย บุคคลจะรูสึกไมพอใจ ไมมีกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดภาวะเครียดจากการทํางานได
สวน แครนเวล วารด (Cranwell Ward, 1987 : 47-61) ไดกลาวถึงสาเหตุของความเครียดวาเกิด
จากสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. จากองคกร หนวยงาน หรือผูบังคับบัญชา มีปริมาณความลาชามาก ไดแก ระบบราชการ
การเปลี่ยนแปลงภายในองคกร เชน การเปลี่ยนผูบริหาร หรือทิศทางการทํางาน การใชเทคโนโลยี
ระดับสูง และหนวยงานใหบริการ
2. จากงานที่ปฏิบัติ มีปริมาณของงานมากเกินไป การตัดสินใจในการทํางาน เพราะกลัว
ผิดพลาด การทํางานแขงกับเวลา หรือทํางานในเวลาที่จํากัด ความรับผิดชอบตอคนอื่น
3. จากอาชีพที่ปฏิบัติอยู จากอาชีพไมเหมาะกับตนเอง ขาดเปาหมายที่ชัดเจนในการทํางาน
4. จากความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ครอบครัว และญาติมิตร การติดตอสัมพันธกับบุคคล
ดังกลาวมีศักยภาพทําใหเกิดความเครียดได
5. จากงานภายนอก ความสมดุลที่เหมาะสมระหวางชีวิตที่บานกับที่ทํางานไมเทากัน
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ดังแสดงความสัมพันธของปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดกับผลกระทบที่เกิดจากความเครียดดัง
ภาพประกอบ 7
ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียด

ผลกระทบที่เกิดจากความเครียด

ปจจัยที่เกี่ยวกับงาน
บทบาทภายในองคกร
ความสัมพันธในทีท่ ํางาน
การวางแผนและพัฒนา
อาชีพ
โครงสรางและ
บรรยากาศขององคกร
ความสัมพันธระหวาง
ครอบครัวกับงาน

บุคคล

ผลกระทบตอบุคคล
- ความดันโลหิตสูง
- จิตใจไมแจมใส
- ดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น
- หงุดหงิดงาย
- ปวดบริเวณหนาอก
ผลกระทบตอองคกร
- การขาดงานสูง
- อัตราการลาออกสูง
- เกิดปญหาการรวมกลุม
แรงงานสัมพันธ
- คุณภาพงานต่ํา

- โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
- อาการปวยทางจิต

- ประทวงหยุดงาน
- เกิดอุบัติเหตุรุนแรงและ
บอยครั้ง
- มีความเฉือ่ ยชา

ภาพประกอบ 7 แสดงปจจัยที่กอใหเกิดความเครียด และผลกระทบที่เกิดจากความเครียด
นอกจากความเครียดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลแลว ความเครียด
ยังมีผลกระทบตอองคกรดวย (พสุ เดชะรินทร, 2536 : 82 – 96)
1. ความเครียดสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลลดลง โดยอาจนําไปสูการ
ตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือมีปญหาความสัมพันธกับผูอื่น
2. บุคคลที่เกิดความทอถอยหรือยอมแพตอความเครียด อาจนําไปสูการไมประสบผลสําเร็จ
ในการทํางาน การลางานบอยขึ้น หรืออาจลาออกจากงาน
ความเครียดสามารถกอใหเกิดทัศนคติที่ไมดีตอองคกร ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานหรือ
ลูกนอง ทําใหความพึงพอใจในการทํางาน และความภักดีที่มีตอองคกรลดนอยลง
สรุปไดวา ปจจัยดานการทํางานที่สัมพันธกับการรับรูผลวิกฤตชีวิตของบุคคล นั้นมี 2 ปจจัย
หลักๆคือลักษณะงานและสภาพแวดลอมที่สงผลใหเกิดความรูสึกทางลบของบุคคลในการปฏิบัติงาน
สงผลใหเกิดความเครียดและไมสามารถเผชิญ และปรับตัวกับปญหาเหลานี้ได ซึ่งคณะวิจัยจึงไดจัด
กลุมของปจจัยดานการทํางานวัดจากองคประกอบ 4 ดาน คือ ภาระงาน ความกาวหนาในงาน ความ
คลุมเครือในงาน และการสนับสนุนจากเพื่อรวมงานและผูบังคับบัญชา
4.1 ภาระงาน
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ภาระงาน หมายถึ ง การรั บรูของบุคคลเกี่ยวกับงานที่ ตนเองต องทํานั้น วาต อ งใชค วาม
รวดเร็ว ใชความพยายามสูงยากลําบากเกินไป หนักเกินไป หรือตองใชสมาธิ ความรับผิดชอบสูงและมี
ปริมาณงานมากเกินศักยภาพที่มีอยู
การทํางานที่หนักเกินไป (Work overload) (นุชรัตน สิริประภาวรรณ, 2542: 20) สามารถ
แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก
1. การทํางานที่หนักเกินไปในเรื่องของปริมาณงาน (Quantitative overload) การที่งานมีมาก
เกินไปทําใหตองใชเวลายาวนานในการทํางาน หรือตองทํางานในเวลาที่จํากัดใหเสร็จเรียบรอย
2. การทํางานที่หนักเกินไปในงานที่ยากเกินไป (Qualitative overload) จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ขาดทักษะในการทํางาน
ชูฑิตย ปานปรีชา (2529 : 486-488) ไดกลาวถึงปจจัยภายดานการทํางานที่กอใหเกิด
ความเครียดได ไดแก การทํางานบางชนิดที่ขาดความปลอดภัยในที่ทํางาน งานเสี่ยงอันตราย งานที่
ไมพึงพอใจ มองไมเห็นความสําคัญของงานที่ทํา ซึ่ง ความเครียดโดยสวนใหญมักจะมีสาเหตุจากเรื่อง
ของการทํางาน โดยเฉพาะความเครียดที่เกิดจากการทํางานที่หนักเกินไป กําหนดเวลา เรงรัดงานและ
ขาดความมั่นคงของงาน ผลตอบแทนจากการทํางานตามปกติไมเพียงพอตอคาใชจาย พนักงานจึง
จําเปนตองทํางานลวงเวลาเพื่อใหไดรายไดที่เพิ่มขึ้นและประกอบกับบริษัทจัดใหมีวันหยุดพักผอน
นอย จึงทําใหรางกายพักผอนไมเพียงพอ สงผลทําใหเกิดความเครียดทางดานรางกายและดานอารมณ
ความคิด (กองกิตต อุนเจริญ, 2547: 59)
ชัยวัฒน เพชรกูล (2539: 5) กลาววา ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดในการทํางานไดแก
ปจจัยดานตัวงาน ทั้งสภาพการทํางานโดยตรง ลักษณะงาน ความยากงาย ปริมาณงานมาก
บราวน และโมเบริ์ก (Brown & Moberg,1980) ไดกลาวถึงปจจัยเกี่ยวกับตัวงานวา สาเหตุที่
กอใหเกิดความเครียดจากการทํางาน ไดแก สภาพการทํางาน(Working condition) เชน การที่ตองการ
ทํางานอยางรวดเร็ว ตองใชความพยายามสูงหรืองานที่ลําบากเกินไป และงานที่หนักเกินไป(Work
overload) หมายถึง การมีปริมาณงานที่ตองทํามากหรืองานที่ตองใชสมาธิในการทํางานสูง ใชเวลา
รวดเร็ว หรือเปนการตัดสินใจที่มีความหมาย
คลีมอนตและซาคอฟสกา (นุชรัตน สิริประภาวรรณ, 2542; อางอิงจาก Clements &
Zarkorwska, 1994) กลาววาผูที่เครียดมักจะมีสาเหตุเกี่ยวของกับปจจัยดานเนื้อหาของงาน ไดแก
ระดับ ความยากของงานเกินกวาความสามารถของตนที่มีอยู ความไมพึงพอใจ/อันตรายจากงาน ความ
หนักเบาของงาน งานมากหรือนอยเกินไป มีสิ่งมารบกวนในงานที่ทําอยู และขอจํากัดในเรื่องเวลา
(deadline) ระดับอํานาจตัดสินใจในงานที่ทํา และตองรับผิดชอบคน งบประมาณ หรือเครื่องมือ
งานวิจัยที่สนับสนุนวา ภาระงานมีความเกี่ยวของกับภาวะวิกฤต ดังการศึกษาของนีดเดิล
และคนอื่น ๆ (ชุมพรศรี ฉัตรปยานนท, 2538: 60 – 63; อางอิงจาก Needle & others, 1981: 175181) ไดศึกษาถึงสาเหตุของความเครียดของครู พบวา สวนหนึ่งเกิดจากงานมีมากเกินไป และไมมี
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ความปลอดภัยในการทํางาน สวน คิริลลอฟ และโคส (ฉัตรกมล ออกกิจวัตร, 2546: 72; อางอิงจาก
Burns, 1993 : 431; citing Kirilloff & Close, 1983) ศึกษาพบวา สาเหตุที่ทําใหพยาบาลเกิด
ความเครียดเกิดจากปริมาณงานที่มากและจํานวนพยาบาลไมเพียงพอ และเอนเซอร (ปาลชาติ ชาว
โพธิ์หลวง, 2543: 95; อางอิงจาก Ensor, 1983) ไดศึกษาพบวา การมีภาระงานมากเกินไปมีผลทําให
เกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับการศึกษาของ นายานัน เมนอน และสเปคเตอร (จักร
พันธุ เจริญผล, 2546: 97-99; อางอิงจาก Naryanan, Menon, & Spector, 1999) ที่ศึกษาพบวา
พยาบาลที่ทํางานในหนวยฉุกเฉินมีปริมาณงานมาก ซึ่งสงผลตอความเครียดในการทํางาน
นอกจากนี้ การศึกษาของ รพาพิมพ เมฆศรีอรุณ (2536: 103) ไดศึกษาสาเหตุของ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ พบวา การปฏิบัติงาน
เปนตนเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความเครียด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สุขภาพเสื่อมโทรมมีผลมา
จากการทํางานหนักในหองสมุด ไมเคยไดหยุดพักผอน เพราะภารกิจในงานมีมาก และบุคลากรมีไม
เพียงพอ เชนเดียวกับการศึกษาของ ชุมพรศรี ฉัตรปยานนท (2538: 60 – 63) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยบางประการกับความเครียดของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ลักษณะงานที่ทํา มี
ความสัมพันธกับความเครียดของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคลองกับการศึกษาของจิระพร อุดมกิจ (2539: 91-92) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดใน
การทํางานของบุคลากรคอมพิวเตอร พบวา ปจจัยดานลักษณะงาน ไดแก ความยากงายของงานและ
ปริมาณงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการศึกษาของ หัทยา
มัทยาท (2541: 94) ที่ศึกษาพบวา พยาบาลวิชาชีพประจําการที่มีลักษณะงานหนักมาก มีความเหนื่อย
หนายดานความออนลาทางอารมณสูง และณัฐกานต ภาณุมาศ (2541: 82 – 83) ไดศึกษาความเครียด
ของอาจารยอุตสาหกรรมศึกษาในสถาบันราชภัฏ พบวา ปจจัยดานสภาพงานที่ทํา การตองเสี่ยงกับ
ความไมปลอดภัยจากสภาพมลภาวะทุกครั้งที่ปฏิบัติงานในโรงฝกงาน และปริมาณงานที่ทํากลาวคือ
การทํางานจนแทบไมมีเวลาพักผอน ปจจัยเหลานี้ลวนสงผลทําใหเกิดความเครียดไดทั้งสิ้น สวน จิรา
ภรณ แพรตวน (2543: 123-124) ไดศึกษาพบวา บุคลากรพยาบาลที่มี ลักษณะงาน สภาพแวดลอม
ในที่ทํางานตางกัน มีความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับ
การศึกษาของ ตรีชฎา พลอาสา (2544: 53 – 56) ไดศึกษาความเครียดของครูแนะแนวโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด พบวา สาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด ไดแก การ
มีชั่วโมงสอนมาก ทํ า ให ไ ม มีเ วลาปฏิบัติ ง านแนะแนวเต็มที่ งานที่ท า นรั บผิ ดชอบมี ม ากเกิ น ไป
ลักษณะงานที่ทําอยูนาเบื่อหนาย และ นิติ ภิรมย (2544: 60 – 62) ไดศึกษาพบวา ปจจัยที่กอใหเกิด
ความเครียดของขาราชการพลเรือน ไดแก ปจจัยดานหนาที่การงาน กลาวคือปริมาณงานที่ไดรับมี
มากและสลับซับซอน งานที่ทํามีการกําหนดระยะเวลาใหแลวเสร็จ
นอกจากนี้ ธิดา ผองอําไพ (2547: 79) ไดศึกษาพบวา บุคลากรทางการพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยมีอาการนอย มีความเครียดสูงกวา บุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
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แผนกผูปวยวิกฤต เนื่องจากพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกอาการคอนขางนอยตองมีการติดตอสัมพันธ
กับบุคคลหลายอาชีพ หลายระดับไดแก ผูรวมงาน ญาติ และผูปวยเปนจํานวนมาก แตละคนมีความ
แตกตางทางดานอารมณ เชน ผูรับบริการตองการความสะดวก รวดเร็ว ไมตองรอคอย ทําใหเกิดการ
ขัด แยงโตเ ถียงระหว างผู ใหบริก าร และผูรับบริการอยูเสมอ พยาบาลตองคอยใหคํา แนะนะ และ
ประสานงานอยูเสมอ สรุปไดวา ลักษณะของงานที่มีความละเอียดและมีภาระงานมากกอใหเกิด
ความเครียดไดงาย สวน จักรพันธุ เจริญผล (2546: 92-95) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงเหตุ
กับความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานการสื่อสารแหงประเทศไทย (สํานักงานใหญ) พบวา
ลักษณะงานและปริมาณงาน สงผลทางตรงตอความเครียดในการปฏิบัติงาน เชนเดียวกับที่ สิทธิศักดิ์
อัครฮาด (2542: 79-83) ศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจมีความเครียดตอการปฏิบัติหนาที่ เนื่องจาก
ตองเสี่ยงภัย และอันตรายตลอดเวลา มีความเครียดตอการไดรับมอบหมายงานมากเกินไป และ
สิริพร เลียวกิติกุล (2545: 92) ไดศึกษาปจจัยในการทํางาน การเผชิญปญหาและความเครียดของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการในสํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลพบวา ปจจัยดานตัวงาน และ
บทบาทหนา มีความสัมพันธทางลบกับความเครียด
4.2 ความกาวหนาในงาน
ความกาวหนาในงานนั้นเปน การรับรูของบุคคล เกี่ยวกับความรูสึกวามีความหวังมีเสนทาง
ความกาวหนาที่ชัดเจนมีโอกาสไดเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน เพิ่มพูนคุณวุฒิ ไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถ และไดรับผลตอบแทนสวัสดิการตางๆจนรูสึกวามีความมั่นคงในการ
ทํางาน ซึ่งมีผูศึกษาไวหลากหลาย เชน บราวน และโมเบริ์ก (Brown & Moberg, 1980) ไดกลาวถึง
ปจจัยที่เปนสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดจากการทํางาน ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับบทบาทขององคกร
ไดแก พัฒนาการทางอาชีพ ไดแก การขาดความมั่นคงปลอดภัยในงานและไมมีความกาวหนาในงาน
ชัยวัฒน เพชรกูล (2539: 5) กลาวถึงปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดในการทํางาน ไดแกปจจัย
ดานความกาวหนาในอาชีพ โดยมีสาเหตุจากความคาดหวังที่จะไดรับผลตอบแทนเลื่อนตําแหนง ซี่ง
คลีมอนตและซาคอฟสกา (นุชรัตน สิริประภาวรรณ, 2542; อางอิงจาก Clements & Zarkorwska,
1994) กลาววาผูที่เครียดมักจะมีสาเหตุเกี่ยวของกับปจจัยโอกาสในการพัฒนา คือ ขาดโอกาสเรียนรู
และความกาวหนาในอาชีพ แผนการพัฒนาในดานสายงานอาชีพไมชัดเจน องคกรความมั่นคงในงาน
นอย มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือขั้นตอนการทํางาน และเฮลททรีเจล, สโลคัม และวูดแมน (สิริ
พร เลียวกิตติกุล, 2545:32; อางอิงจาก Hellriegel, Sloocum & Woodman, 1998) กลาวถึง สาเหตุ
หลักของความเครียดในการทํางาน วาเกี่ยวของกับการวางแผนและการพัฒนาทางอาชีพนั้น ไดแก
ความกาวหนา การสับเปลี่ยนโยกยาย การมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และความมั่นคงในอาชีพ เชน
การไดรับการสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาในตําแหนงอยางมากหรือการไมไดรับการสนับสนุนให
เกิดความกาวหนาในตําแหนง สามรถทําใหพนักงานเครียดมากขั้น และแนวคิดของอมรากุล อินโอชา
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นนท (ธีรพร ศรประสิทธิ์, 2544: 125; อางอิงจาก อมรากุล อินโอชานนท, 2534) กลาววา
ความกาวหนาในตําแหนงการงาน และการพัฒนาทางดานอาชีพ เปนสาเหตุใหเกิดความเครียดแกบุคคลได
และสุจิตรา จรจิตร(2532 : 48) ไดใหความหมายของ ความกาวหนาในงาน วาหมายถึง การมี
โอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงในหนวยงาน มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยการฝกอบรมหรือศึกษา
ตอเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถของตน และ มีความมั่นและความสําเร็จคงในการทํางาน
งานวิจัยที่สนับสนุนวา ความกาวหนาในงาน มีความเกี่ยวของกับภาวะวิกฤต ดังการศึกษา
ของ แมคมิลแลน และดูเอน (นฤมล พระใหญ, 2547: 61 – 64; อางอิงจาก Macmillan & Duane,
1982: 45) ไดกลาวถึงบุคคลที่ไมไดรับตําแหนงหรือไดรับตําแหนงในระดับที่เกินความสามารถของ
ตนเอง จะก อ ให เ กิ ด ความเครี ย ดในการทํ างาน สอดคลองกั บ การศึก ษาของนิ เ ดิล และคนอื่น ๆ
(ชุมพรศรี ฉัตรปยานนท, 2538: 60 – 63; อางอิงจาก Needle & others, 1981: 175-181) ไดศึกษาถึง
สาเหตุของความเครียดของครู พบวา สวนหนึ่งเกิดจากงานที่ทําไมนาสนใจมีโอกาสกาวหนานอย
นอกจากนี้ รพาพิมพ เมฆศรีอรุณ (2536: 103) ไดศึกษาพบวา บรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยของ
รัฐ มีสาเหตุของความเครียดมาจากความไมกาวหนาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการที่เปนขาราชการ
สาย ข. เสียเปรียบกวาขาราชการสาย ก. ทั้งความกาวหนาและสวัสดิการ รวมถึงการที่ไมไดรับ
ความกาวหนาในการประกอบวิชาชีพทางสายงานบรรณารักษเทาที่ควร สวน ภาวดี นวลมณี (2537)
ที่ศึกษาพบวา โอกาสกาวหนาในหนาที่การงานมีความสัมพันธตอความเครียดของตํารวจภูธรจังหวัด
อุบลราชธานีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเฉพาะดานความรูสึกที่ไดรับจากการสนับสนุน
ใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน หรือโอกาสไดรับการพัฒนาความรูความสามารถใน
รูปแบบตาง และชัยวัฒน เพชรกูล (2539: 82) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดของตํารวจจราจร
ในเขตนครบาล พบว า ความก า วหน า ในอาชี พ มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ ความเครี ย ดอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เชนเดียวกับการศึกษาของ ดุษณี ทัศนาจันธานี (2539: 75-83)
บรรยากาศในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมขององคกรพยาบาลหนวยฉุกเฉิน มีความสัมพันธกับ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน เนื่องมาจากการสงเสริมความกาวหนา สรางขวัญกําลังใจ และการให
ค า ตอบแทนที่ ไ ม เ หมาะสม ล ว นจะทํ า ให พ ยาบาลมี ค วามเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง าน เช น เดี ย วกั บ
การศึกษาของ จิระพร อุดมกิจ (2539: 91-92) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทํางานของ
บุคลากรคอมพิวเตอร พบวา ความกาวหนาในอาชีพมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเครียดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติอุราภรณ บุญเรือง (ธีรพร ศรประสิทธิ์, 2544: 125; อางอิงจาก อุราภรณ บุญเรือง,
2542) ศึกษาพบวา ความกาวหนาในการทํางานเปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอความเครียดในเชิงลบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งในดานการไดรับเลื่อนตําแหนงและเงินเดือนใหสูงขึ้น การ
เพิ่มพูนความรู ความสามารถและสงเสริมใหพนักงานพัฒนาตนเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
ตอมา นุชรัตน สิริประภาวรรณ (2542: 96) ไดศึกษา พบวา ความสําเร็จและ
ความกาวหนาในอาชีพมีความสัมพันธเชิงลบกับความเครียดของผูพิพากษาในเขตกรุงเทพมหานคร
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เชนเดียวกับการศึกษาของ สิริพร เลียวกิติกุล (2545: 92) ไดศึกษาปจจัยในการทํางาน การเผชิญ
ปญหาและความเครียดของบุคลากรระดับปฏิบัติการในสํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา
ปจจัยดานความสําเร็จและความกาวหนาในงานมีความสัมพันธทางลบกับความเครียด และการศึกษา
ของ วรภรณ คลายประยงค (2546: 144) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดและความ
คาดหวังของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)หลังการปฏิรูปองคการ พบวา
ความกาวหนาในงานมีความสัมพันธเชิงลบระดับปานกลางกับความเครียดของพนักงาน โดยพนักงาน
ที่มีความกาวหนาในงานสูง เปนผูที่ประสบความสําเร็จในการทํางานตามเปาหมายที่ตั้งไว และเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็มีความเชื่อวาตนเองสามารถทําใหสําเร็จไดเชนกัน จึงสงผลใหเกิดความตึง
เครียดต่ํา และจักรพันธุ เจริญผล (2546: 92-95)
ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงเหตุกับ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานการสื่อสารแหงประเทศไทย (สํานักงานใหญ) พบวา
ความกาวหนาในหนาที่การงาน สงผลทางตรงตอความเครียดในการปฏิบัติสอดคลองกับการศึกษา
ของ นฤมล พระใหญ (2547: 61 – 64) ไดศึกษาความเครียดและสาเหตุของความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลประจําวันในโรงพยาบาลเอกชนแหงนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา พยาบาล
สวนใหญมีความเครียดในการปฏิบัติงานมาจากสาเหตุดานความกาวหนาในงานมากที่สุดคิดเปนรอย
ละ 72.32
ทั้ งนี้เ นื่ อ งจากเบื่ อ นโยบายของผูบ ริห ารที่ไ ม เ ป ด โอกาสให ไ ปอบรมหรื อศึ ก ษาต อ
ความกาวหนาจึงขึ้นอยูกับอายุงานมากกวาความสามารถสวนตัว และทํางานนานหลายปแตรายไดนอย
นอกจากนี้ คารไรท และคูเปอร (จักรพันธุ เจริญผล, 2546: 97-99; อางอิงจาก Cartwright &
Cooper, 1996) ไดกลาววา การตั้งเปาหมายในอาชีพ เชน ตองการกาวไปในตําแหนงสูงสุดของ
บริษัท แตไมมีโอกาสเลื่อนขั้น หรือตําแหนงทําใหขาดขวัญในการทํางาน และกอใหเกิดความเครียด
ในการทํางานไดเชนกัน
4.3 ความคลุมเครือในงาน
ความคลุมเครือในงาน ไดแก สภาวะที่บุคคล รูสึกวาตนเองขาดความเขาใจที่ชัดเจนในระบบ
การทํางาน มีคานิยมในการทํางานที่ไมตรงกับคานิยมรวมของหนวยงาน จึงทําใหรูสึกอึดอัด ไมมี
ความสุขในการทํางาน การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานไมชัดเจนโดยวัดไดจากความชัดเจนของ
นโยบาย โครงสรางการบังคับบัญชา เปาหมายวิสัยทัศนที่ไมชัดเจนหรือเกินความสามารถของคนใน
องคกร ความรับผิดชอบของงานไมชัดเจน ขาดความยุติธรรมในการปฏิบัติงาและความขัดแยงในงาน
ลูทัน(Luthans,1992) กลาววา องคกรเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดความเครียดได ไดแก นโยบาย
โครงสราง สภาพแวดลอมในการทํางาน และกระบวนการดําเนินงานไมชัดเจน และไมเหมาะสม เชน
นโยบายขององคกรหรือหนวยงานขาดความยุติธรรมตอบุคคล การจายคาตอบแทนไมเสมอภาค
องคกรมีกฎเกณฑการทํางานเขมงวดเกินไป ขั้นตอนการทํางานที่คลุมเครือ พนักงานไมทราบวาจะทํา
อะไร การสื่อสารไมดี ทําใหมีความผิดพลาดในการทํางานกอใหเกิดความไมเขาใจกัน เปนตน สิ่ง
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เหล า นี้ เ ป น สาเหตุ ใ ห เ กิ ด ความเครี ย ดได ผลการปฏิ บั ติ ง านลดลง ความเครี ย ดที่ เ ลยไปจะเป น
ความเครียดทางลบ เนื่องจากความเครียดทางลบจะทําใหผลการ ปฏิบัติงานของบุคคลลดลง
บราวน และโมเบริ์ก (Brown & Moberg, 1980) ไดกลาวถึงปจจัยที่เปนสาเหตุที่กอใหเกิด
ความเครียดจากการทํางาน ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับบทบาทขององคกร ไดแก
1. บทบาทที่คลุมเครือ(Role ambiguity) หมายถึง การที่คนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของงาน บทบาทความคาดหวังเกี่ยวกับงานของผูรวมงาน และเกี่ยวของกับขอบเขต ความ
รับผิดชอบของงานที่ไมชัดเจน
2. บทบาทที่ขัดแยง (Role conflict) การที่บทบาทหนาที่ของแตละบุคคลในองคกรถูกกําหนด
ขึ้นอยางสับสนเกี่ยวกับงานที่ตองกระทํา หรือไมตองกระทํา
3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความรับผิดชอบเปนบทบาทหนึ่งในองคกรแบงเปน 2
ประเภท คื อ ความรั บผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ คน หมายถึ ง การที่ ต อ งใช เ วลามากในการพบปะผูค น การ
สังสรรคแ ละความรั บผิดชอบเกี่ ยวกับสิ่งของ จากการศึกษาพบวา ความรับผิ ดชอบเกี่ ย วกับ คนมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับโรคหลอดเลือดหัวใจมากกวาความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งของ และมี
ความสัมพันธกับสูบบุหรี่จัดและความดันโลหิตสูง
ชัยวัฒน เพชรกูล (2539: 5) กลาวถึง ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดในการทํางาน ไดแก ปจจัย
ดานบทบาทหนาที่ มีสาเหตุมาจากความสับสนคลุมเครือ หรือความขัด แยงในดานของเขตความ
รับผิดชอบในการทํางานหรือในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และปจจัยดานโครงสรางและบรรยากาศ
องค กร เกิดความไมสอดคลองในดานระบบ ระเบียบวิธี สายบังคับบัญชา การติด ตอสื่อสาร การ
ควบคุมงาน
คลีมอนตและซาคอฟสกา (นุชรัตน สิริประภาวรรณ, 2542; อางอิงจาก Clements &
Zarkorwska,1994) กลาววาผูที่เครียดมักจะมีสาเหตุเกี่ยวของกับปจจัยดานบทบาทในงานดานตางๆ
คือ ความชัดเจนในบทบาท ไมทราบวัตถุประสงคที่ชัดเจน ความขัดแยงที่เกิดจากตองสวมหนาที่
หลายบทบาท ความขัดแยงที่เกิดจากคนอื่นคาดหวังในบทบาทหนาที่ของเรา และความเหมาะสมใน
บทบาทที่บุคคลรับรูถึงสถานภาพของตน มีความสับสนในบทบาทที่เพิ่งไดรับมอบหมาย
มิทเชล (ศุกรใจ เจริญสุข, 2537 : 75; อางอิงจาก Mitchell, 1983) ไดกลาวถึง กระบวนการ
เกิดความขัดแยงในบทบาทการทํางานไววา บทบาทจะเกิดขึ้นเมื่อผูดํารงบทบาทไดรับความคาดหวัง
จากบุคคลอื่นเกี่ยวกับบทบาทในตําแหนงงานของตนโดยผานการสื่อสารเกี่ยวกับความคาดหวังนั้นๆ
ผูดํารงบทบาทจะแสดงพฤติกรรมตามความคาดหวังดังกลาว แตถาขาดการสื่อสารเกี่ยวกับความ
คาดหวังในบทบาทกับผูดํารงบทบาทแลว ผูดํารงบทบาทจะไมทราบวาควรปฏิบัติตนอยางไร มีการ
รับรูบทบาทไมตรงกับผูอื่น จึงกอใหเกิดความคลุมเครือในบทบาทและขัดแยงในบทบาท
งานวิจัยที่สนับสนุนวา ความคลุมเครือในงานมีความเกี่ยวของกับภาวะวิกฤต ดังการศึกษา
ของ เฟรดแมน (รังสรรค โฉมยา, 2543: 149; อางอิงจาก Fredman, 1997: 1-32) ไดศึกษาถึงระดับ
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ความแตกตางกันของความเบื่อหนายในการทํางาน พบวา ความคลุมเครือในบทบาทเปนตัวแปรหนึ่งที่
ทําใหระดับความเบื่อหนายในการทํางานเพิ่มขึ้น และ คาเพล (ชุมพรศรี ฉัตรปยานนท, 2538: 60 –
63; อางอิงจาก Caple, 1987 : 279-288) ไดศึกษาพบวา บทบาทที่คลุมเครือในการทํางานมี
ความสัมพันธกับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ จิระพร อุดมกิจ (2539: 91-92) ได
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทํางานของบุคลากรคอมพิวเตอร พบวา ปจจัยดานบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบ ไดแก ความไมชัดเจนของหนาที่ ความซ้ําซอนของงานมีความสัมพันธเชิง
บวกกับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ ดุษณี ทัศนาจันธานี (2539 : 75-83) ไดศึกษา
พบว า บรรยากาศในการปฏิ บั ติ ง านด า นสภาพแวดล อ มขององค ก รพยาบาลหน ว ยฉุ ก เฉิ น มี
ความสัมพันธกับความเครียดในการปฏิบัติงาน เนื่องมาจากนโยบายและกฎระเบียบของหนวยงาน การ
กํ า หนดบทบาทของพยาบาล การจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ที่ จํ า เป น ต อ การปฏิ บั ติ ง านไม
เหมาะสม ทําใหพยาบาลมีความเครียดในการปฏิบัติงาน เชนเดียวกับ การศึกษาของ วรินทร บุญเลี่ยม
(2543: 74) ศึกษาพบวา ความรูสึกวามีการกําหนดหนาที่ในการทํางานอยางชัดเจน มีความสัมพันธ
กับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 กลาวคือ บทบาทการทํางานที่คลุมเครือ ไม
แนนอนชัดเจนจะกอใหบุคคลเกิดความเครียดได
4.4 การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา หมายถึง การที่บุคคลรับรูถึงความ
ชวยเหลือในการปฏิบัติงานดานตางๆ เชน ดานจิตใจอารมณและสังคม ดานวัตถุและดานขอมูลขาวสาร
จากหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน ซึ่ง บราวน และโมเบริ์ก (Brown & Moberg,1980) ไดกลาวถึงปจจัย
ที่เปนสาเหตุกอใหเกิดความเครียดจากการทํางาน ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับบทบาทขององคกร คือ
1. สัมพันธภาพในหนวยงาน สัมพันธภาพระหวางผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูรวมงาน
เปนสาเหตุของความเครียดประการหนึ่ง สัมพันธภาพไมดีจะกอใหเกิดความไววางใจในระดับต่ํา และ
ความชวยเหลือเกื้อกูลในระดับต่ํา ความสนใจที่จะพยายามแกปญหานอยลง ความไววางใจของบุคคล
ในหนวยงานมีความสัมพันธกับบทบาทที่คลุมเครือ ซึ่งมีผลทําใหไมมีการสั่งการระหวางบุคคลสงผล
ใหเกิดความเครียดทางใจและรูสึกวาถูกคุกคามเกี่ยวกับงานและความสุขของตนเอง
1.1 สัมพันธภาพกับผูบริหาร ผูบริหารที่มุงสัมพันธต่ํา คือ มีความเปนเพื่อน มีความ
จริงใจ ยอมรับ และใหความอบอุนนอย ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกกดดันในงาน
1.2 สัมพันธภาพกับผูรวมงาน การขาดความชวยเหลือทางสังคมในสถานการณที่
ยุงยากเปนปจจัยหนึ่งกอใหเกิดความเครียด
2. บรรยากาศในการทํางาน ไดแก การคุกคามตออิสรภาพแตละบุคคล เชน การไมมีสวน
รวมในการตัดสินใจ การขาดการใหคําแนะนําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจากผูบังคับบัญชาการสื่อสารที่
ไมดีและการแสดงออกของพฤติกรรมถูกจํากัด
3. ระบบรางวัล การประเมินผลในการกอใหเกิดความเครียดขึ้นได
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4. การเปลี่ยนแปลงในงาน เชน เปลี่ยนแปลงหนาที่ใหม การเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน
โดยเฉพาะเมื่อการเปลี่ยนแปลงถูกตัดสินใจโดยปราศจากเหตุผล และไมมีการอธิบายใดๆใหทราบถึง
ความคาดหวังที่จะไดรับจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
ซึ่ง ชัยวัฒน เพชรกูล (2539: 5) ไดกลาวถึงปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดในการทํางาน ไดแก
ปจจัยดานโครงสรางและบรรยากาศองคกร เกิดความขัดแยงกันระหวางสมาชิกภายในองคกรและดาน
การลําดับขั้นบังคับบัญชา สวน คลีมอนตและซาคอฟสกา (นุชรัตน สิริประภาวรรณ, 2542; อางอิง
จาก Clements & Zarkorwska,1994) กลาววาผูที่เครียดมักจะมีสาเหตุเกี่ยวกับปญหาสัมพันธภาพใน
สังคมการทํางานดานตางๆ คือ มีความขัดแยง ขาดสามัคคี ขาดขอมูลและไมไดรับการสนับสนุน
จากหัวหนางานหรือผูรวมงาน และ ไดรับความกดดันจากผูบริหารระดับสูงและขอเรียกรองจากลูกคา
การสรางความสัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงาน
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545 : 263-265) กลาววา การทํางานกับเพื่อนรวมงาน ตองมีการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันในการทํางาน กระทําตนใหเปนที่เชื่อถือ ไววางใจได นาคบหาสมาคม นารักใคร
และนับถือในระหวางเพื่อนรวมงาน การสรางสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกับเพื่อนรวมงาน มีดังนี้
1. ใหความเปนมิตร เปนคูคิดใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ใหการชี้นําในแนวทางที่ดี
สรางสรรค และเปนประโยชนแกเพื่อนรวมงาน ใหความรวมมือและสนับสนุนในการรวมกันทํางาน
จนเปนผลสําเร็จดวยดี
2. ให ค วามจริ ง ใจ โดยมีความปรารถนาดี หวั งดีตอเพื่อ นร ว มงานตองการให เ พื่ อน
รวมงานมีความสําเร็จในการดําเนินชีวิตในหนาที่การงาน
3. สนับสนุนใหมีความกาวหนา เมื่อมีโอกาสและมีตําแหนงหนาที่เราจะตองชวยเหลือ
สนับสนุนเพื่อนรวมงานที่เปนผูมีความรู ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ มีความรับผิดชอบ
ในการทํางานสูง มีผลงานดีเดน มีคุณลักษณะและคุณสมบัติเหมาะสม โดยเสนอชื่อใหผูบังคับบัญชา
ไดรับทราบและเปนผูพิจารณาตอไป
4. ใหการแบงปนสิ่งของตามโอกาสอันสมควร
5. ใหการชวยเหลือและสงเคราะหเมื่อมีความทุกข การใหความชวยเหลือและการให
ความสงเคราะหแกเพื่อนรวมงานเมื่อคราวตกทุกขไดยาก
การสรางความสัมพันธภาพระหวางผูใตบังคับบัญชา
อํานวย แสงสวาง (2540 : 105-110) กลาววา ผูบังคับบัญชาเปนหัวใจที่สําคัญขององคการ
จะตองเปนบุคคลที่เปนหลัก เปนที่พึ่งพาอาศัยทั้งการงาน การใหขวัญและกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา
1. สรางแบบอยางการเปนผูนําที่ดี เปนตัวอยางที่ดีในการทํางานเปนระบบ ใชหลักวิชาการ
ในการทํางาน เอาใจใสในการทํางาน เปนหลักและที่พึ่งได และสามารถชวยแกไขปญหาในการทํางาน
ใหแกผูใตบังคับบัญชาไดเสมอ
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2. สรางขวัญและกําลังใจ หมั่นเอาใจใสดูแลเยี่ยมเยียนผูใตบังคับบัญชาในขณะทํางานอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อรับทราบความเปนอยู ความเดือดรอน ปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน เพื่อจัดการทําใหเกิด
สภาพบรรยากาศการทํางานที่ดี มีความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน มีความสุขในการทํางาน มีขวัญ
และกําลังใจในการทํางานตลอดเวลาโดยไมถูกทอดทิ้งหรืออยูหางไกลโดดเดี่ยวจากผูบังคับบัญชา
3. ใหการยกยองชมเชยเมื่อผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดผลงานดีเดนสรางชื่อเสียงใหแก
องคการ ใหการสนับสนุนสงเสริมโดยการกลาวยกยองชมเชย มองสิ่งของรางวัล มอบเงิน รางวัลพิเศษ
หรือปูนบําเหน็จความดีความชอบให เพื่อประกาศเปนตัวอยางที่ดีใหปรากฏแกสมาชิกขององคการ ทํา
ใหผูใตบังคับบัญชาที่กระทําดีมีความรูสึกวาไดรับเกียรติยกยอง มีขวัญและกําลังใจที่จะกระทําดีสืบไป
4.
ใหการสนับสนุนใหมีโอกาสกาวหนาในอาชีพ ใหการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาที่
ทํางานดี มีคุณภาพดี มีผลงานเปนที่เชื่อถือและไววางใจไดใหมีโอกาสกาวหนาในอาชีพ โดยการเขารับ
การฝกอบรม การดูงาน และการศึกษาตอเพิ่มเติมและเมื่อมีโอกาสอันสมควรก็จะตองสนับสนุน และ
มอบความไววางใจใหไดรับการเลื่อนตําแหนงหนาที่ใหสูงขึ้นเพื่อเปนการตอบแทน และสนับสนุน
สงเสริมใหมีโอกาสกาวหนาในอาชีพ
5. ใหหลักประกันความมั่นคงในอาชีพ ผูบังคับบัญชาจะตองทําใหผูใตบังคับบัญชามี
ความรูสึกมั่นใจวา ตนเองมีหลักประกันความมั่นคงในอาชีพ ไมถูกลงโทษโดยไมเปนธรรม ไมถูกเลิก
จางใหออกจากงานโดยไมมีความผิด
6. เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทํางาน สงเสริมและเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมี
สวนรวมในการทํางาน นับตั้งแตการรวมกําหนดเปาหมายการทํางาน การเสนอแนะวิธีการทํางานที่ดี
การเสนอแนะการพัฒนางานใหมีความกาวหนา เพราะวาผูใตบังคับบัญชาเปนผูปฏิบัติงาน ยอมรูจัก
สภาพเหตุการณ เงื่อนไขขอจํากัด ปญหาที่เกิดจากการทํางานไดดีกวาผูบังคับบัญชา โดยใชวิธีการ
ระดมสมอง ดังนั้นในการประชุมผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดพูด ไดแสดง
ความคิดเห็นตอปญหาตาง ๆ ภายในขอบเขตที่เหมาะสม
7.
ให ค วามช ว ยเหลื อ สงเคราะห ต ามโอกาสอั น ควร สามารถเป น ที่ พึ่ ง พาอาศั ย ของ
ผูใตบังคับบัญชาไดตลอดเวลา แนะนําปรึกษาเมื่อมีปญหา ใหการชวยเหลือเมื่อมีโอกาสในงานตาง ๆ
เกี่ยวกับการเยี่ยมไขเมื่อเจ็บปวย การรวมงานมงคลสมรส การรวมทําบุญ การรวมงานฌาปนกิจ
งานวิจัยที่สนับสนุนวา การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา มีความเกี่ยวของ
กับภาวะวิกฤต ดังการศึกษาของ คิริลลอฟ และโคส (ฉัตรกมล ออกกิจวัตร, 2546: 72; อางอิงจาก
Burns. 1993 : 431; citing Kirilloff & Close, 1983) ศึกษาพบวาการที่ตองปฏิบัติงานรวมกับ
ผูรวมงานที่ไมรวมมือและไมชวยเหลือกันในการทํางานเปนสาเหตุใหเกิดความเครียด และ ลานรอส
(ฉัตรกมล ออกกิจวัตร, 2546: 73; อางอิงจาก Lanros, 1988 : 637) ไดกลาววา การไมไดรับการ
สนับสนุนหรือเอาใจใสจากผูบังคับบัญชา อาจจะทําใหบุคลากรรูสึกวาตนเองไมมีความสําคัญ ยอม
สงผลใหเกิดความเครียดดานรางกายและจิตใจได และแมคแกรธ (ตรีชฎา พลอาสา, 2544: 53 – 56;
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อางอิงจาก McGrath, 1989: 2880-A) ไดกลาวไววา การสนับสนุนของ ผูบริหารจะมีผลตอ
ความเครียด และการไมใหอิสระในการตัดสินใจในการทํางานก็เปนสาเหตุใหเกิดความเครียดได
สอดคลองกับการศึกษาของโคเฮน และ วิลล (ศุกรใจ เจริญสุข, 2537 : 73; อางอิงจาก Cohen & Will,
1987) ไดศึกษา พบวา การสนับสนุนทางสังคมจะชวยลดภาวะวิกฤต โดยการสนับสนุนทางสังคม
เปนเสมือนเกราะกําบังที่ชวยลดใหความเครียดนอยลง
นอกจากนี้ การศึกษาของ รัชดา เอี่ยมยิ่งพานิช (2531: 117-119) ไดศึกษาพบวา สิ่งที่สงผล
ตอความเครียดในการทํางานมากที่สุดในเรื่องที่ผูรวมงานไมคอยเอาใจใส หรือใหความชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน เชนเดียวกับการศึกษาของ ศุกรใจ เจริญสุข (2537 : 73) ไดศึกษา ความเครียดในบทบาท
ของอาจารยพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล พบวา การสนับสนุนทางสังคมทั้งจากเพื่อนรวมงานและจาก
ผูบังคับบัญชามีความสัมพันธทางลบกับความเครียดในบทบาทของอาจารยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และชัยวัฒน เพชรกูล (2539: 82) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดของตํารวจจราจรใน
เขตนครบาล พบวา ความสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับการศึกษาของ สิทธิศักดิ์ อัครฮาด
(2542: 79-83) ศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจมีความเครียดตอการปฏิบัติหนาที่ เนื่องจากไมเคยไดรับ
ความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติหนาที่ สวน จิราภรณ แพรตวน (2543: 123-124) ได
ศึกษาพบวา บุคลากรพยาบาลที่มี สัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงานตางกัน มีความเครียดแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน นุชรัตน สิริประภาวรรณ (2542: 96) ไดศึกษา พบวา
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงลบกับความเครียดของผูพิพากษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และการศึกษาของ ชัยวัฒน สุมังคะละ (2543: 63 – 64) ไดศึกษาพบวา สาเหตุที่ทํา
ใหผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเกิดความเครียด ไดแก สาเหตุจากผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และ
เพื่อนรวมงานและการศึกษาของ ตรีชฎา พลอาสา (2544: 53 – 56) ไดศึกษาความเครียดของครูแนะ
แนวโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด พบวา สาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียด
ไดแก เพื่อนรวมงานไมใหการสนับสนุนและรวมมือในการปฏิบัติงาน คอยจับผิดในการปฏิบัติหนาที่
และเขากับเพื่อนรวมงานไมคอยได นอกจากนี้ผูบริหารยังไมสงเสริมดานขวัญกําลังใจ ไมสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงานและวางกฎระเบียบเขมงวดเกินไป และ นิติ ภิรมย (2544: 60 – 62) ได
ศึกษาพบวา ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดของขาราชการพลเรือน ไดแก ปจจัยดานขวัญและกําลังใจ
กลาวคือ เมื่อทํางานประสบผลสําเร็จหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาจะเฉยเมย ไมเคยชมเชยและให
กําลังใจ นอกจากนี้ผลการปฏิบัติงานไมเปนที่ยอมรับของเพื่อนขาราชการ ตําแหนงไมมีศักดิ์ศรีเทา
เทียมกับตําแหนงขาราชการอื่นในระดับเดียวกัน
ตอมา พิณทิพย สีนุย (2545: 75)
ไดศึกษาพบวาสัมพันธภาพระหวางพยาบาลกับ
ผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของพยาบาลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน วันทนา เจริญรัตนโชติ (2545: 75) ศึกษาพบวา ครูประถมศึกษา
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กลุมรัตนโกสินทรที่มีสัมพันธภาพระหวางครูกับเพื่อนรวมงานตางกันมีความเครียดในการปฏิบัติงาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกับ วรภรณ คลายประยงค (2546: 142-143)
ศึกษาพบวา การสนับสนุนทางสังคมจากหัวหนางานและเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธเชิงลบระดับ
ปานกลางกับความเครียด โดยพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหนางานสูงจะเปนผูที่มี
สามารถปฏิบัติงานใหกับองคการอยางเต็มที่ มีกําลังใจในการพัฒนางานของตนเองใหเปนที่ยอมรับ
ของหัวหนางาน เนื่องจากวาไดรับความยุติธรรม ความเอื้อเฟอดานตาง ๆ จากหัวหนางาน พนักงานจึง
พยายามอยางเต็มที่ในการทํางานแมในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการไดรับกําลังใจ และความ
ชวยเหลือจากหัวหนางาน ทําใหความเครียดต่ํา สวน จักรพันธุ เจริญผล (2546: 92-95) ไดศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงเหตุกับความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานการสื่อสารแหงประเทศ
ไทย (สํานักงานใหญ) พบวา ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับผูรวมงาน สงผล
ทางตรงตอความเครียดในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับการศึกษาของ พัชรินทร คงราศรี (2546:
100) ไดศึกษาพบวา ครูประถมศึกษาที่มีสัมพันธภาพระหวางครูกับผูบริหารตางกัน มีความเครียดและ
วิ ธี ล ดความเครี ย ด และครู ป ระถมศึ ก ษาที่ มี สั ม พั น ธภาพระหว า งครู กั บ เพื่ อ นร ว มงานต า งกั น มี
ความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี้ ธิดา ผองอําไพ (2547: 81-82) ไดศึกษาพบวา บุคลากรทางการพยาบาลไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมมากจะมีความเครียดนอย อธิบายไดวาบุคลากรทางการพยาบาลที่ไดรับความ
สนใจ กําลังใจใหการยอมรับ ไดรับการสนับสนุนทางดานความรู ขอมูลขาวสาร การเงิน อุปกรณ
เครื่องใชอยางพอเพียง ตลอดจนสงเสริม สิ่งแวดลอมใหเอื้ออํานายตอการทํางาน เชน มีการพึ่งพา
ระหวางกัน มีความไววางใจ และชวยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่งเหลานี้จะชวยใหบุคลากรสามารถปรับตัว
ปรับพฤติการณเพื่อผอนคลายความเครียดที่มีอยูไดอยางรวดเร็ว และ นฤมล พระใหญ (2547: 61 –
64) ไดศึกษาพบวา สาเหตุของความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาล
เอกชนแหงหนึ่ง ไดแก ดานสัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน สอดคลองกับการศึกษาของ
นวรัตน มั่นสวาทะไพบูลย (2547: 69) ศึ ก ษาพบว า สั ม พั น ธภาพระหว า งพยาบาลกั บ ผู บั ง คั บ
บัญชา มีความสัมพันธทางบวกกับความเครียดอยางมีนัยสําคัญในทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา
พยาบาลที่มีสัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา มีความสนิทสนมไดรับการยอมรับและความศรัทธาจาก
ผูบังคับบัญชาก็จะสงผลใหเกิดความสุขในการทํางาน เมื่อเกิดความสุขในการปฏิบัติงานแลว ไม
กอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของผูบังคับบัญชา ไดแก การใหการ
สนับสนุน ไววางใจ การประเมินผลงาน การเลื่อนขั้น การเลื่อนตําแหนง รวมทั้งการใหรางวัลและการ
ลงโทษของผู บั ง คั บ บั ญ ชา นอกจากนี้ สั ม พั น ธภาพระหว า งพยาบาลกั บ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี
ความสัมพันธทางบวกกับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา พยาบาลที่มี
สัมพันธภาพดีกับผูใตบังคับบัญชา มีความเครียด เพราะการปฏิบัติงานพยาบาลตองประสานรวมมือกับ
ผูใตบังคับบัญชา และตองมีการประเมินผลงานของผูใตบังคับบัญชา การนิเทศงาน รวมทั้งการลงโทษ
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เมื่อผูใตบังคับบัญชาทําความผิด และการศึกษาของ ณัฎฐณิชย สวัสดีมงคล (2547: 60) ไดศึกษา
พบวา การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา มีผลตอความเครียด
จากการศึกษาแนวคิดของปจจัยดานการทํางานดังกลาว พบวามีอิทธิพลตอภาวะวิกฤตชีวิต
ของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน จึงกําหนดเปนสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้

ตอนที่ 5 ปจจัยดานสังคมเมืองที่เกี่ยวของกับการรับรูภาวะวิกฤตชีวิตและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ประชากรวัยทํางานหลั่งไหลเขามาทํางานในเมืองเพื่อหา
รายไดกันมากขึ้นตลอดเวลา ลักษณะความเปนสังคมเมืองจึงแออัด ทํางานแขงกับเวลานํามาสูปญหา
ตางๆ มากมาย ดังที่ พวงเพ็ญ ชุณหปราน และคณะ (2543: 13) ไดสรุปไวดังนี้
1. ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนจะอาศัยความชํานาญเฉพาะอยางและมีผลมา
จากการแขงขันกันทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม
2. วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนเมืองเกี่ยวของกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาก
3. ชาวเมืองถือสถานภาพทางสังคมจากการประกอบอาชีพ การแตงกาย สภาพที่อยูอาศัย
การศึกษาซึ่งชาวชนบทไมยึดถือเรื่องนี้
4. ประชาชนชุ ม ชนเมื อ งมั ก จะต า งคนต า งอยู มี ก ารติ ด ต อ กั น แบบชั่ ว คราว ซึ่ ง ต า งกั บ
ประชาชนในชุมชนชนบท ซึ่งมีความใกลชิดสนิทสนมกัน
5. ประชาชนในชุมชนเมือง พรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงใหมๆมีความคาดหมายมีการ
เปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่มที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
6. ในชุ ม ชนเมื อ ง เงิน มี บ ทบาทในการกํา หนดค านิ ย ม ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของระบบ
เศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจแบบครอบครัว เปนระบบเศรษฐกิจที่ใชเงินตรา
สวน อานนท อาภาภิรม (2534) ไดกลาวถึงลักษณะของสังคมกรุงเทพมหานครโดยสรุปดังนี้
1. ความสัมพันธระหวางคนกรุงเทพมหานคร เปนไปในลักษณะทุติยภูมิ (Secondary) คือมี
ความสัมพันธกันตามลักษณะหนาที่การงานและผลประโยชนตอบแทนเปนสําคัญ
2. กรุงเทพมหานครเปนจุดรวมของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกัน เนื่องมาจากอพยพยายถิ่น
ของชาวตางจังหวัดเขามาอยูตลอดเวลา ตัวเมืองขยายออกไปเรื่อยๆ บุคคลประกอบอาชีพตางกัน
3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนไปอยางรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากความกาวหนาของระบบ
อุตสาหกรรม และความเจริญทางวิทยาการ เกิดการสรางสรรคและวิธีการใหมๆอยูเสมอ เปนผลใหมี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดเวลา
4. การเคลื่อนไหวทางสังคมมีมาก เนื่องจากมีการแขงขันในการดําเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ มีการเลือกประกอบอาชีพและการเปลี่ยนแปลงอาชีพอยูเสมอ ประกอบกับการอพยพมีมาก ทํา
ใหสังคมเคลื่อนไหวมาก
5. สังคมกรุงเทพมหานครมีความเจริญทางวัตถุมาก แตความเจริญทางจิตใจไมทันความเจริญ
ทางดานวัตถุ จึงทําใหมีการลาหลังทางวัฒนธรรม
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6. ครอบครัวมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว เนื่องจากภาวะการดําเนินชีวิตในกรุงเทพมหานคร
ตองพึ่งตนเองตลอดเวลา เมื่อมีสมาชิกในครอบครัวแตงงาน จึงนิยมแยกออกไปจากครอบครัวเดิม
7. ครอบครัวไมคอยมีความมั่นคง เนื่องจากสังคมกรุงเทพมหานคร มีการแขงขันกันสูงมาก
สมาชิกของครอบครัวมีกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นทุกวัน เวลาที่จะพบกันมีนอยเพราะทุกคน
ตางดิ้นรนเพื่ออนาคตของตน ทําใหสมาชิกในครอบครัวขาดความใกลชิดและความเห็นอกเห็นใจ ซึ่ง
จะนําไปสูความไมมั่นคงของครอบครัวในที่สุด
8. มีความกาวหนาในระบบการศึกษาสูง จึงเปนศูนยกลางของความเจริญกาหนาและเปนที่
รวมของนักวิชาการสาขาตางๆ
9. ความเห็นอกเห็นใจมีนอย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวทางสังคมสูง คน
กรุงเทพมหานครจึงไดรับความกดดันจากผลของการแขงขันในการประกอบอาชีพและการตอสูเพื่อ
ความอยูรอด ทําใหคนกรุงเทพมหานครเห็นแกตัวและแลงน้ําใจ
นอกจากลักษณะดังกลาวแลว ชุมชนเมืองเขตกรุงเทพมหานครยังมีปญหาดานอื่นๆอีก เชน
ดานสวัสดิการสังคม ดานความปลอดภัยในชีวิต ดานความผูกพันทางศาสนา (อานนท อาภาภิรม, 2534)
1. ปญหาดานสวัสดิการสังคม เกิดจากการขยายของเมืองอยางรวดเร็วและไมถูกตอง มีการ
เพิ่มของประชากรทั้งจากในกรุงเทพมหานครและทั้งจากการอพยพของคนตางจังหวัด ทําใหเกิดแหลง
เสื่อมโทรม ที่อยูอาศัยแออัดและสภาพไรที่อยูอาศัย
2. ปญหาการคมนาคมเกิดจากการจราจรติดขัด การคมนาคมไมสะดวก มีการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอสุขภาพจิตของคน ไมมีสถานที่เรียนพอเพียง คนยากจนอพยพมาไมมี
สํามะโนครัว ทําใหเขาเรียนไมได ปญหาขาดที่พักผอนหยอนใจ เมื่อประชาชนทํางานหนักพบกับ
ความเครียดแตไมมีที่พักผอน ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครก็เปนปญหาหนัก เพราะประชาชนทิ้ง
ขยะไมเปนที่หรือลงใน แมน้ําลําคลอง เกิดการหมักหมมและเกิดน้ําเสีย น้ําเนา เปนอันตรายตอสุขภาพ
เมื่อมีการเจ็บไขไดปวย ไมมีสถานบริการเพียงพอในการใหบริการ หรือมีแตไมไดรับความสะดวก
ตองคอยนาน และเสียเงินคารักษามาก จึงไมไดรับการบริการแตพยายามรักษาตัวเอง
3. ปญหาการวางงาน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร และในป 2540 เกิดภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ทําใหไมมีการจางงานและมีการลดจํานวนคนจากงาน ทําใหจํานวนคนวางงานเพิ่มขึ้น
ปญหาคาครองชีพในเมืองจะมีคาใชจายสูงกวาในชนบททุกอยาง ตองใชเงินซื้อไมสามารถเพาะปลูก
หรือหาไดตามธรรมชาติเหมือนในชนบท ทําใหรายไดไมสมดุลกับรายจายอีกประการหนึ่งคือ การได
ทํางานที่ไมตรงตามความสามารถ เนื่องจากมีงานนอย ทําใหคนไมคอยมีโอกาสเลือกงาน ดังนั้นเมื่อจบ
การศึกษาสาขาหนึ่ง แตไดงานในวิชาชีพอื่นก็จําเปนตองทําเพื่อใหมีรายไดเลี่ยงตัว ทําใหเกิดความ
ขัดแยงและไมพึงพอใจในการทํางาน
4 . ปญหาดานความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีปญหาอาชญากรรมเพราะมีคนยากจน
อยูมาก เกิดการลักขโมย ทํารายรางกาย และเกิดคดีไมเวนแตละวัน มีปญหาเรื่องยาเสพติด เพราะมี
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ชุมชนแออัด มีกลุมมิจฉาชีพพยายามขายยาบาและหลอกลวงเยาวชนใหติดยา โดยเฉพาะเด็กที่มาจาก
ครอบครัวที่พอแมหยารางหรือขาดความอบอุน
5. ปญหาดานความผูกพันทางศาสนา ในชุมชนเมือง วัดมีไวเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา แต
ไมไดเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชนเหมือนในชนบท คนเมืองหลวงจะไปวัดเมื่อไดทําบุญตางคน
ตางทํา ทําบุญเสร็จก็รีบกลับบาน ไมเหมือนในชนบทที่ทําบุญเสร็จแลวก็จะนั่งคุยกันเอง หรือคุยกลับ
พระสงฆ กลุมแมบานจะมีการนอนถือศีลที่วัดในวันพระ กิจกรรมทางศาสนาจะดําเนินไปพรอมๆกับ
กิจกรรมทางสังคม ในเมืองหลวงคนสวนใหญดิ้นรนทํามาหากิน การทําบุญสวนใหญเปนการใสบาตรตอน
เชา หรือไปทําบุญที่วัดเฉพาะในวันสําคัญเทานั้น ทําใหคนในเมืองขาดผูยึดมั่นทางจิตใจ เมื่อเกิดปญหาทํา
ใหหาสิ่งยึดเหนี่ยวยาก และนํามาซึ่งความเครียดและความกาวราวรุนแรงในครอบครัว
นับวาปจจัยดานสังคมเมือง ถือเปนสิ่งเราที่กอใหเกิดภาวะวิกฤตชีวิตของบุคคล ตามการรับรู
ของแตละบุคคล ถึงความรุนแรงมากนอยแตกตางกัน ขึ้นกับปจจัยดานบุคคล ครอบครัว และการ
ทํางานรวมดวย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้คณะวิจัย ไดวัดองคประกอบของปจจัยสังคมเมือง จาก 2 ดานคือ
5.1 สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน
จากการศึกษาผลกระทบจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสังคมเมือง พบปจจัยที่อาจ
นําไปสูภาวะเครียดในสังคมได เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม แตเมื่อถึงชวงชีวิตหนึ่งของวัยทํางาน กลับ
ไมมีเพื่อนไมมีสังคมเนื่องจากภาระตาง ๆ ที่ตองมุงทํางานเพื่อความอยูรอดและเพิ่มพูนฐานะ ดังนั้น
ผูคนในสังคมเมืองจึงมีลักษณะที่เห็นไดชัดคือ ตางคนตางอยู ขาดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เมื่อครอบครัว
ใดมีปญหา ตางคนตางครอบครัวก็ไมสามารถพึ่งพาอาศัยกันไดเพื่อชวยกัน จากสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเมือง นํามาสูการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของบุคคลที่อยูในสภาพแวดลอมที่เปนสิ่งเรากระตุนให
เกิดการตอบสนองเปนสิ่งเราที่เปนบอเกิดของความเครียด ซึ่งในบางครั้งจึงเปนสิ่งที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุม จึงนับเปนปจจัยทางสังคมเมืองที่เกิดขึ้นจากภายนอกครอบครัวและการทํางาน ที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิต ดังเชน
1. สภาพปญหาในสังคมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงมนุษย ที่เปนภาระ เชน การ
เปลี่ยนแปลงที่อยู ความยากลําบากในการเดินทาง การเปลี่ยนเวลาทํางาน การทํากิจกรรมทางสังคม
การมีภาระหนี้สินจํานวนมาก การปรับตัวทางธุรกิจ ภาระงานเพื่อสังคม สภาพสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ
เปนภัยตอสุขภาพและความมั่นคงของมนุษยลวนทําใหเกิดความตึงเครียดไดงาย
2 คานิยมในสังคมเมืองที่ขาดความเอื้ออาทรกันระหวางเพื่อนบาน ระหวางภายในสังคม เมื่อ
เกิดเหตุการณเล็กนอยกอใหเกิดความขัดแยงไดงาย
3. การรับรูขาวสารจากสื่อตางๆ เนื่องจากขอมูลขาวสารในปจจุบันที่เผยแพรผานสื่อตางๆ
ลวนขาดการคัดกรองขอความ เปนภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสงคม ภาพขาวอาชญากรรม ละครที่
แพรภาพถึงการทะเลาะวิวาท การใชความรุนแรงลวนเปนสิ่งเราที่กระตุนใหบุคคลโดยเฉพาะที่มีภาวะ
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ทางจิ ต ที่ ออ นแอ มั ก จะคล อ ยตาม เกิ ด ความวิ ต กกั ง วล เครี ย ด และโยงมาสู ต นเอง กั ง วลจะเกิ ด
เหตุการณรุนแรงเหลานั้นมาสูตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ สัมพันธภาพระหวางบุคคลอาจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลทั้งสองฝายมีความตองการตรงกัน
หรือฝายหนึ่งฝายใดมีความตองการเกิดขึ้นกอน ซึ่งความตองการมีสัมพันธภาพระหวางบุคคลจะ
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลตองการไดรับความชวยเหลือ ตองการไดรับเพื่อนเพื่อทํากิจกรรมหรือ แลกเปลี่ยน
ประสบการณกัน ตองการลดความกลัวหรือความวิตกกังวล ตองการขาวสารขอมูล หรือตองการ
เปรียบเทียบตนเองกับผูอื่น โดยปจจัยหนึ่งที่สําคัญและมีความสัมพันธในการกําหนดสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล ไดแก ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อบุคคลมาอยูรวมกันยอมตองการมี
สัมพันธภาพตอกัน พฤติกรรมที่บงบอกวาเปนคนไทยยอมอาศัยพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่
ผานกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization process) การเกิดสัมพันธภาพระหวางชาวไทย
ดวยกันจึงมีรากฐานมาจากทุนทางสังคม (Social capital) ซึ่งจะมีความเอื้ออาทรชวยเหลือกัน มีระบบ
เครือญาติและความผูกพันมีประเพณีปฏิบัติแตละทองถิ่น (สุรพล พยอมแยม. 2548: 21-29,181-182)
สังคมไทยเปนสังคมแหงการพึ่งพาอาศัย เพื่อนบานเปนบุคคลที่อยูในอาณาบริเวณเดียวกันกับ
บุคคล จึงเปนสิ่งหลีกเลี่ยงไมไดที่บุคคลจะตองสรางสัมพันธภาพอันดีตอกัน ซึ่ง ทองใบ ทองเปาด
(2545: 105-106) ไดเสนอแนวคิดวาหากบานใกลเรือนเคียงทุกฝายอยูในกรอบแหงศีลธรรม คุณธรรม
และกฎหมายที่ดี ไมเอารัดเอาเปรียบกัน หรือเห็นแกเล็กแกนอย เอาแตใจตนเอง โดยไมคิดถึงคนอื่น
ก็จะไมเกิดปญหากระทบกระทั่งกันได ถาทุกฝายอดทนอดกลั้น มีขันติธรรมและปรารถนาที่จะอยู
ดวยกันอยางสันติก็สามารถทําได คือ เริ่มจากการเคารพกฎหมายหรือจารีตประเพณี ไมลวงละเมิดกัน
ถาเกิดปญหาก็แกดวยสันติธรรม พูดคุยเจรจาตกลงกัน เรื่องจะสามารถยุติไดโดยไมตองขึ้นโรงขึ้นศาล
ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาในขอบเขตของสัมพันธภาพกับเพื่อนบาน วาหมายถึง การที่บุคคล
รับรูถึงสภาพการดําเนินชีวิตความเปนอยูและ ความสัมพันธของเพื่อนบานในสังคมเมืองที่ขาดความ
เอื้ออาทรตอกัน ขัดแยงกันไดงายหรือขาดจริยธรรมในสังคม จนเปนเหตุใหบุคคลรับรูวาเปนภัย
คุกคามตอชีวิตความเปนอยู ทําใหขาดความสงบสุข
5.2 สภาพแวดลอมในชุมชนที่อยูอาศัย
สภาพแวดล อ มในชุม ชนที่ อยูอาศัย นั บ เปน ป จ จัย ที่สําคั ญในการดํา รงชีวิต ของมนุษ ย ถ า
สภาพแวดลอมดีก็ยอมสงผลให บุคคลนั้นมีความสุขในการทํางานและการดํารงชีวิตในครอบครัว
ดังที่ ชูฑิตย ปานปรีชา (2529 : 486-488) ไดกลาวถึงปจจัยภายนอกบางประการที่กอใหเกิดความเครียด
ได ไดแก ภัยอันตรายตาง ๆ ที่คุกคามชีวิตและทรัพยสิน ไมวาจะเปนภัยที่มนุษยสรางขึ้น หรือภัย
ธรรมชาติ เชน อยูในถิ่นที่มีโจรผูรายชุกชุม ถูกขูจะทํารายรางกาย น้ําทวม และไฟไหมบาน ภาวะ
ดังกลาวทําใหเกิดความกดดันบีบคั้นจิตใจอยางรุนแรง เกิดความเครียดอยางรุนแรงได นอกจากนี้ ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา ยากจน เปนหนี้สิน ทําใหการเจริญเติบโตไมสมบูรณขาดอาหาร อยูในชุมชนแออัด ไมมี
ความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย สิ น ทําให เกิ ดความวิตกกังวล หวาดกลั ว คิ ดมาก บี บคั้ นจิ ตใจ เกิ ด
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ความเครียดได และสภาพของสังคม มีคนหลั่งไหลเขามาอยูหรือหางานทําในเมืองมากขึ้นเรื่อย ๆ อยูกัน
แออัดยัดเยียด ชีวิตตองแขงขัน ชิงดีชิงเดน การเดินทางไปไหนมาไหนไมสะดวก เพราะการจราจรติดขัด
ชีวิตครอบครัวไมอบอุน ตางคนตางอยู ขาดอากาศบริสุทธิ์หายใจ สภาพดังกลาวทําใหเกิดความเครียดได
งานวิจัยที่สนับสนุนวา สภาพแวดลอมในชุมชนที่อยูอาศัยมีความเกี่ยวของกับภาวะวิกฤต ดัง
การศึกษาของ สุรศักดิ์ ศานุจารย (ธีรพร ศรประสิทธิ์, 2544: 128; อางอิงจาก สุรศักดิ์ ศานุจารย,
2536) ศึกษาพบวา ปจจัยดานความพอใจสภาพของที่พักอาศัยมีความสัมพันธกับความเครียดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 โดยปจจัยที่มีผลตอความเครียดในระดับมาก ไดแก ความตองการที่จะ
มีที่พักอาศัยของตนเอง ที่พักที่อยูในปจจุบันไมใชที่อยูของตนเอง ที่พักอาศัยอยูในปจจุบันคับแคบ
ความปลอดภัยในเรื่องทรัพยสิน บริเวณทองที่อาศัยอยูมีเสียงดังรบกวน และที่พักอาศัยมีปญหาดาน
สาธารณูปโภค สวน ขนิษฐา อารยภิญโญ (2542: 56) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเครียดของ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ก รุ ง เทพ พบว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ทั ศ นะไม ดี ต อ
สภาพแวดล อ มด า นหอพั ก และวิ นั ย ในหอพั ก จะมี ค วามเครี ย ดสู ง กว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ทั ศ นะดี ต อ
สภาพแวดลอมดานหอพักและวินัยในหอพักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 เชนเดียวกับ
การศึกษาของ วรินทร บุญเลี่ยม (2543: 76) ที่ศึกษาพบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมของที่พักอาศัย มี
ความสัมพันธกับความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยพบวาที่พักอาศัยที่เปนบานเชา
มีความคับแคบแออัด เกา ชํารุด สิ่งแวดลอมรอบบริเวณที่พักอาศัยไมดีมีเสียงดัง เสียงรบกวน ขยะ
สงกลิ่นเหม็น การระบายของน้ําและอากาศไมดี ลวนมีผลตอจิตใจของผูพักอาศัย นอกจากนี้ผูที่มี
ความเครียดที่กอตัวจากการทํางาน เมื่อกลับมายังที่พักและพบกับสภาพที่ไมพึงพอใจ จะทําใหมี
ความเครียดเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ ธีรพร ศรประสิทธิ์ (2544: 128) ศึกษาพบวา
สภาพแวดลอมของที่พักอาศัยมีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางทางการแพทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ ตรีชฎา พลอาสา (2544: 53 – 56)
ไดศึกษาพบวา การมีปญหาเรื่องที่อยูอาศัย ไมมีที่พักผอนหยอนใจ เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดได
สรุปไดวา สภาพแวดลอมในชุมชนที่อยูอาศัย เปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการเกิดภาวะวิกฤตใน
ชีวิตไดซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดศกึ ษาตัวแปร สภาพแวดลอมในชุมชนที่อยูอาศัย ในขอบเขตที่ครอบคลุมถึง
การรับรูของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน วาในเขตชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูนนั้ มีปญหาขาดที่พกั ผอน
หยอนใจ มีมลภาวะที่มีผลตอสุขภาพรางกายและจิตใจของบุคคล ไมมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสินของตนเอง รวมถึงปญหาการคมนาคม สิ่งแวดลอมแออัด และมลภาวะที่มผี ลตอสุขภาพ
จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของทั้งหมด สามารถสังเคราะหไดวา ปจจัยดานบุคคล ปจจัย
ดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน ปจจัยดานสังคมเมืองมีผลตอภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรส
วัยกลางคนที่ทํางานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ มีปฏิสัมพันธกันระหวางตัวแปรยอยในกลุม
ปจจัยดานบุคคล ดานสังคมเมือง กับตัวแปรในกลุมปจจัยดานครอบครัวและดานการทํางานนั้นสงผล
ตอภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรส เปนสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบการวิจัยเชิงสหสัมพันธและเชิงอธิบาย มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
และพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ ของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบานใน
กลุมภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและกลุมรวม ทําการวิเคราะหดัชนีวัดภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสที่
ทํางานนอกบานในกลุมรวม พรอมทั้งศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมปจจัยดานบุคคล ดาน
สังคมเมือง กับตัวแปรในกลุมปจจัยดานครอบครัวและดานการทํางานจะสงผลตอภาวะวิกฤตของสตรี
ไทยสมรสในกลุมรวม ตลอดจน ศึกษาผลกระทบของวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน
และ คนหาแนวทางในการปองกันการเกิดภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน
การสรางและพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ ของภาวะวิกฤตชีวติ ของสตรีไทยสมรสที่
ทํางานนอกบานในกลุมภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและกลุมรวมครั้งนี้จาก การทบทวนวรรณกรรม
และรายงานการวิจัยทีเ่ กี่ยวของ และผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่ประกอบดวย จิตแพทยใน
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ทํางานเกีย่ วของเพื่อสตรี และนักวิชาการดาน
จิตวิทยา รวม 5 คน เพื่อหาความหมายและองคประกอบของวิกฤตชีวิตของสตรีสมรสที่ทํางานนอก
บานและกําหนดรางของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุและเครื่องชี้วัดวิกฤตชีวิตตามรูปแบบสมมติฐาน
ขึ้น และทําการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษที่เปนความ
คิดเห็นของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมลิสเรล 8.72 โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจยั 2 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การสรางและพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ ของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่
ทํางานนอกบานในกลุมภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและกลุมรวม
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับ ประกอบดวย ทฤษฎีภาวะวิกฤต (Crisis
Theory) (Aguilera & Messick,1982) จิตวิทยากลุมรูคิด (Allport,1968) บุคลิกภาพหวั่นไหว-มั่นคง
ในอารมณ (Eysenck,1970) จิตวิทยาการปรับตัว (วราภรณ ตระกูลสฤษดิ,์ 2545) ทฤษฎี
พัฒนาการทางจิตสังคม ของอิริคสัน ทฤษฎีความเครียด และเผชิญปญหา (Lazarus & Folkman, 1984)
แนวคิด บทบาทหนาที่ และความสัมพันธในครอบครัว ( ดวงเดือน พันธุมนาวินและคณะ, 2536 )
คานิยมการใชชีวิตในครอบครัว (งามตา วนินทานนท, 2545) ความเครียดจากการทํางาน ( Brown &
Moberg, 1980; Luthans , 1992) แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมือง และแนวคิดความรุนแรง
และพฤติกรรมกาวราว
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2. จัดทํารางตนแบบของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ ของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทย
สมรสที่ทํางานนอกบาน ทีไ่ ดจากการทบทวนวรรณกรรม
3. สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิประกอบดวยจิตแพทยในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน บุคคลที่มี
ชื่อเสียงที่ทํางานเกี่ยวของเพือ่ สตรีและนักวิชาการดานจิตวิทยา รวม 5 คน เพื่อทบทวน ความหมายและ
องคประกอบของวิกฤตชีวิตของสตรีสมรสที่ทํางานนอกบานตามรางตนแบบ
4. นําผลที่ไดจากการสัมภาษณ มาปรับปรุงรางตนแบบของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ
และองคประกอบที่ชี้วัดภาวะวิกฤตชีวิตตามการรับรูของสตรี เพื่อกําหนดเปนรูปแบบความสัมพันธเชิง
เหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบานตามสมมติฐานขึ้น (ดังภาพประกอบ 2 หนา
11) เพื่อใหรูปแบบมีความกระชับและมีความสอดคลองกับขอมูลความเปนจริงตามธรรมชาติของสตรีไทย
สมรสที่ทํางานนอกบานมากที่สุด กอนที่จะนํารูปแบบไปทดสอบกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ และองคประกอบที่ชวี้ ัด
ภาวะวิกฤตชีวิต ตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ และการปฏิสัมพันธระหวางตัวแปร
ในการตรวจสอบความสอดคล อ งของรูป แบบสมมติ ฐ านครั้ ง นี้ ใช ก ารเก็ บ รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรม Lisrel 8.72
และการวิเคราะหหาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปร ดวยโปรแกรม SPSS for Windows v.11 โดยมีขั้นตอน
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. การเลือกกลุมประชากร
2. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
3. ตัวแปรสําหรับการวิจยั
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอ มูล
1. การเลือกกลุมประชากร
ประชากร ไดแก สตรีไทยที่สมรสแลวที่มีอายุระหวาง 35-55 ป และทํางานนอกบานใน
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการเลือกประชากร
ใชการเลือกแบบเจาะจงดวยเหตุผล หนวยงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเปนกลุมที่อยูใน
สภาพแวดลอมในสังคมเมืองที่มีโอกาสกระทบสิ่งเรา
หรือปจจัยที่เปนเหตุคุกคามใหสตรีไดรับ
การกระตุนใหเกิดภาวะวิกฤตในชีวติ ไดมาก โดยแบงกลุมสตรีไทยที่สมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอก
บานเปน 4 กลุมคือ กลุม 1 เปนกลุมสตรีที่ทํางานภาครัฐ กลุม 2 เปนกลุม สตรีที่ทํางานรัฐวิสาหกิจ กลุม
3 เปนกลุมสตรีที่ทํางานเอกชน และกลุมรวม เปนสตรีทงั้ 3 กลุมรวมกันทั้งหมด
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2. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กําหนดกลุมตัวอยาง จากกลุมประชากรสตรีไทยสมรสวัยกลางคนอายุ
35-55 ป มีบุตรอยางนอย 1 คน และปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ เอกชน และวิสาหกิจ ซึ่งตั้งอยูใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุมหลักคือ กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางแรก ใชเปนกลุม ตัวอยางเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธ
เชิงเหตุผลของภาวะวิกฤตชีวติ ของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบานตามสมมุติฐาน กับ
ขอมูลความคิดเห็นทีเ่ ก็บรวบรวมจากแบบสอบถามซึ่งเปนขอมูลเชิงปริมาณ โดยทําการวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมลิสเรล และใชในการวิเคราะหขอมูล การปฏิสัมพันธระหวางตัวแปร ตามวัตถุประสงค
การวิจยั ขอ 1 ถึง ขอ 4 และตอบสมมติฐานการวิจัย
กลุมตัวอยางสอง ใชเปนกลุมตัวอยางสําหรับการสนทนากลุมเพื่อคนหาแนวทางการเผชิญ
และแกปญหาภาวะวิกฤตไดอยางมีคุณภาพเพื่อประกอบการจัดทําเปนคูมือตอไป
ทั้งนี้ในการกําหนดขนาดกลุม ตัวอยางกลุมแรก
เพือ่ ใชในการตรวจสอบรูปแบบตาม
สมมติฐานตามแนวคิดของ Saris และ Stronkhorst (1984:213-214 ;อางใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542:54)
กําหนดวาขอมูลในการวิเคราะหโมเดลลิสเรล เปนตัวแปรที่มีการแจกแจงปกติพหุนามทุกตัว ควรใช
กลุมตัวอยางขนาดเทากันหรือมากกวา 100 และ Bonllen (1989:268 ;อางใน นงลักษณ วิรัชชัย,
2542:54) เสนอแนะวา เรื่องของขนาดกลุมตัวอยางควรพิจารณาควบคูไปกับจํานวนพารามิเตอรที่
ตองการประมาณคา ถามีจาํ นวนมาก ควรจะตองมีขนาดกลุมตัวอยางเพิ่มมากขึน้ ดวย คณะผูวิจัย
เลือกใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชกฎงายๆวาอัตราสวนระหวางหนวยตัวอยาง และจํานวน
พารามิเตอรหรือตัวแปรควรจะเปน 20 ตอ 1(Linderman, Merenda & Gold, 1980:163 & Weiss,1972 ;
อางใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542:54) ในการวิจัยครั้งนี้มีตวั แปรวัดไดทใี่ ชในการวิจัยรวมจํานวน 18 ตัว
แปร จึงประมาณขนาดกลุมตัวอยางตามขอกําหนดนี้ได 360 คน
สวนในการกําหนดกลุมตัวอยางที่สอง สําหรับเปนกลุมสนทนาคณะผูวิจัยใชการคัดเลือก
จากเกณฑที่คณะผูวิจัยกําหนดขึ้น เปนสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ประสบความสําเร็จทั้งครอบครัว
และงาน และเคยผานประสบการณวิกฤตชีวิตมา รวมจํานวน 8 คน ใชเปนกลุมตัวอยางสําหรับการ
สนทนากลุมเพื่อคนหาแนวทางการเผชิญและแกปญหาภาวะวิกฤตไดอยางมีคุณภาพ พรอมเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําคูมือแนวทางการเผชิญ และแกปญหาภาวะวิกฤตตอไป ดังแสดงตามภาพสรุปการ
กําหนดกลุมตัวอยางการวิจัยดังนี้
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สตรีไทยสมรสอายุ
35-55 ป ที่ทํางานใน
หนวยงานของภาครัฐ

กลุมประชากร
สตรีไทยสมรส
อายุ 35-55 ป ที่
ทํางานนอกบาน
ในเขต
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

สตรีไทยสมรสอายุ
35-55 ป ที่ทํางานใน
ภาครัฐวิสาหกิจ

สตรีไทยสมรสอายุ
35-55 ป ที่ทํางานใน
หนวยงานของเอกชน

กลุมตัวอยางที่1เปนสตรีไทยที่ทํางานใน
หนวยงานภาครัฐ 4 แหงรวม 367 คน
กลุมตัวอยางที่2 เปนกลุมสนทนากลุม
ประมาณ 2-3 คน
กลุมตัวอยางที่1 เปนสตรีไทยที่ทํางานใน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 5 แหงรวม 534 คน
กลุมตัวอยางที่2 เปนกลุมสนทนากลุม
ประมาณ 2-3 คน
กลุมตัวอยางที่1 เปนสตรีไทยที่ทํางานใน
หนวยงานภาคเอกชน 4 แหงรวม 474 คน
กลุมตัวอยางที่2 เปนกลุมสนทนากลุม
ประมาณ 2-3 คน

ภาพประกอบ 8 แสดงการกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจยั
การไดกลุมตัวอยางจากหนวยงานขนาดใหญภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวม 12 แหง
รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,375 คน ซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ มีดังนี้
หนวยงานภาครัฐ จํานวน 367 คน ประกอบดวย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงคมนาคม
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 534 คน ประกอบดวย
การไฟฟานครหลวง
การสื่อสารแหงประเทศไทย การขนสง การปะปานครหลวง และการเคหะแหงประเทศไทย
หนวยงานเอกชน จํานวน 474 คน ประกอบดวย ธนาคารพาณิชย บริษัทในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย โรงพยาบาลเอกชน และสํานักงานหนังสือพิมพไทยรัฐ บานเมืองและ The Nation
3. ตัวแปรสําหรับการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรแฝงทั้งหมด 6 ตัว
เปนตัวแปรแฝงภายในซึ่งเปนตัวแปรตาม 2 กลุม คือ
1. การรับรูภาวะวิกฤตชีวติ ของบุคคล วัดจากองคประกอบ 3 ดาน จากการแสดงออกทาง
ความรูสึก อาการและพฤติกรรม
1.1 ความเครียด
1.2 การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ
1.3 การปรับตัว
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2. ผลกระทบจากภาวะวิกฤต วัดจากองคประกอบ 3 ดาน คือ
2.1 การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง
2.2 ความรุนแรงตอตนเองและผูอ ื่น
2.3 ผลกระทบตอการทํางาน
และประกอบดวยตัวแปรแฝงภายนอกซึ่งเปนตัวแปรตน 4 กลุมตัวแปร ดังนี้
1. ปจจัยดานบุคคล วัดจากองคประกอบ 2 ดาน คือ
1.1 บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
1.2 ประสบการณสูญเสียในชีวิต
2. ปจจัยดานครอบครัว วัดไดจากองคประกอบ 4 ดาน คือ
2.1 ภาระตอครอบครัว
2.2 สัมพันธภาพกับคูสมรส
2.3 การสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว
2.4 ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว
3. ปจจัยดานการทํางาน วัดจากองคประกอบ 4 ดาน คือ
3.1 ภาระงาน
3.2 ความกาวหนาในงาน
3.3 ความคลุมเครือในงาน
3.4 การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา
4. ปจจัยดานสังคมเมือง วัดไดจากองคประกอบ 2 ดาน คือ
4.1 สภาพแวดลอมในชุมชนที่อยูอาศัย
4.2 สัมพันธภาพกับเพือ่ นบาน
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม มีดังนี้
1. แบบสัม ภาษณ แบบมีโ ครงสราง (ดั งในภาคผนวก)
เพื่อสั ม ภาษณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประกอบดวยจิตแพทยในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ทํางานเกี่ยวของเพื่อสตรี
และนักวิชาการดานจิตวิทยา รวม 5 คน เพื่อทบทวน ความหมายและองคประกอบของวิกฤตชีวิตของ
สตรีสมรสที่ทํางานนอกบานตามรางตนแบบ
2. แบบสอบถามความคิดเห็นดานพฤติกรรม เพื่อวัดระดับการรับรูเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของ
กับภาวะวิกฤต เปนแบบสอบถามประมาณคา 6 ระดับ 244 ขอ จํานวน 6 ตอน มีดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไป บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวและประสบการณ
สูญเสียในชีวติ รวม 33 ขอ วัดจาก ขอมูลทั่วไป 10 ขอและปจจัยดานบุคคล 2 ดานคือ

94
1.1 แบบสอบถามดานบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว จํานวน 11 ขอ ซึ่งคณะวิจยั พัฒนาขึน้ จาก
แนวคิดทฤษฏีลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ (Traits & Personality) ของ ไอยเซนค (Eysenck,1970) และ
แบบสอบถามบุคลิกภาพของประชุมพร บัวคลี่ (2544) ชลธิชา บุญเลี้ยง (2546) และ ประพิศ จันทร
พฤกษา (2537) มีมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากทีส่ ุด (1) ไปถึงเปนจริงมากทีส่ ุด (6) ผูไดคะแนน
สูงกวาแสดงวา มีบุคลิกภาพหวั่นไหวและไมมั่นคง มากกวาผูไดคะแนนนอยกวา ทั้งนี้แบบสอบถาม
ที่ใชวัดฉบับนีม้ ีขอความเชิงบวกทั้งหมด มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยูระหวาง 0.3972-0.6346
และคาความเชื่อมั่นรายขอ ( คา ∝ ) อยูระหวาง 0.8347-0.8521
1.2 ประสบการณสูญเสียในชีวติ จํานวน 12 ขอ คณะผูว ิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดและการ
สัมภาษณขอมูลเบื้องตนจากผูทรงคุณวุฒิ เปนมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากที่สุด (1) ไปถึง
เปนจริงมากทีส่ ุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเคยรับรูต อประสบการณสูญเสียในชีวิตและรูสึกยังมี
ผลคุกคามตอตนเองมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา ทั้งนี้แบบสอบถามที่ใชวัดฉบับนี้มีขอความเชิงบวก
ทั้งหมด มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r) อยูระหวาง 0.4400-0.6347 และคาความเชื่อมั่นรายขอ
(คา ∝) อยูระหวาง 0.8295-0.8439
ตอนที2่ เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับการรับรูแ ละพฤติกรรมทีม่ ีตอครอบครัวรวม 52 ขอประกอบดวย
2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาระตอครอบครัว จํานวน 9 ขอ โดยพัฒนาแบบสอบถามภาระ
ความรับผิดชอบตอสมาชิกในครอบครัว จากแบบสอบถามของณัฐสุดา สุจินนั ทกุล(2541) โดย
การศึกษาครั้งนี้ไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุง และพัฒนาใหอยูในขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาแบบ
สอบถามภาระความรับผิดชอบตอสมาชิกในครอบครัว มาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากที่สดุ (1)
ไปถึงเปนจริงมากที่สดุ (6)ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีภาระตอครอบครัวมากกวาผูไดคะแนนนอย
กวา ทั้งนีแ้ บบสอบถามที่ใชวัดฉบับนี้มีขอ ความเชิงบวกทั้งหมด มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยู
ระหวาง 0.4107-0.7237 และคาความเชื่อมัน่ รายขอ ( คา ∝ ) อยูระหวาง 0.8033-0.8457
2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับคูสมรส จํานวน 15 ขอ ปรับใชจาก แบบสอบถาม
ความสัมพันธระหวางคูสมรส ของดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ(2536) งามตา วนินทานนท (2545)
และพิมพใจ ไมตรีเปรม (2543) แบบสอบถามเปนมาตราวัด 6 ระดับ จากมีความสัมพันธกันนอย
ที่สุด (1)ไปถึงมีความสัมพันธกันมากที่สดุ (6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวา มีสัมพันธภาพกับคูสมรส
มากกวาผูไดคะแนนนอยกวา ทั้งนี้แบบสอบถามที่ใชวดั ฉบับนี้มีขอความเชิงบวก 7 ขอและเชิงลบ 8
ขอ มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยูระหวาง 0.6294-0.8136 และคาความเชื่อมัน่ รายขอ ( คา ∝ )
อยูระหวาง 0.9378-0.9426
2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนจากครอบครัว จํานวน 15 ขอ พัฒนามาจาก
แบบสอบถามของ นวลฉวี ประเสริฐสุข (2542) มีมาตราวัด 6 ระดับ จากมีการสนับสนุนนอยที่สุด
(1)ไปถึงมีการสนับสนุนกันมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวา ไดรับการสนับสนุนจากสมาชิก
ในครอบครัว มากกวาผูไดคะแนนนอยกวา ทั้งนี้แบบสอบถามที่ใชวดั ฉบับนี้มีขอความเชิงบวก 13 ขอ
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และเชิงลบ 2 ขอ มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยูระหวาง 0.5917-0.8574 และคาความเชื่อมั่นราย
ขอ ( คา ∝ ) อยูระหวาง 0.9473-0.9534
2.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว จํานวน 13 ขอ พัฒนาจาก
แบบวัดของ งามตา วนินทานนท(2545) เปนมาตราวัด 6 ระดับ จากมีความผูกพันทางศาสนาใน
ครอบครัว นอยที่สุด (1)ไปถึงมีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมากที่สุด(6) ผูไดคะแนนสูงกวา
แสดงวามีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา ทั้งนีแ้ บบสอบถามที่ใชวัด
ฉบับนี้มีขอความเชิงบวกทั้งหมด มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยูระหวาง 0.5010-0.7339 และคา
ความเชื่อมั่นรายขอ ( คา ∝ ) อยูระหวาง 0.8921-0.9023
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการรับรูและพฤติกรรมที่มตี อการทํางานรวม 49 ขอ ประกอบดวย
3.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาระงาน จํานวน 14 ขอ พัฒนาขึ้นจากแบบสอบถามของ ธีรพร
ศรประสิทธ (2544) ฉัตรกมล ออกกิจวัตร (2546) ภัทราภรณ สุกาญจนาภรณ (2546) กฤติกา วงศนคร
(2546) เปนมาตราวัด 6 ระดับ จากมีภาระงานนอยที่สุด(1)ไปถึงมีภาระงาน มากที่สดุ (6) ผูไดคะแนน
สูงกวา แสดงวามีภาระงานมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา ทั้งนี้แบบสอบถามที่ใชวดั ฉบับนี้มีขอความ
เชิงบวกทั้งหมด มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยูระหวาง 0.2824-0.6081 และคาความเชื่อมั่นรายขอ
( คา ∝ ) อยูระหวาง 0.8177-0.8376
3.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความกาวหนาในงาน จํานวน 11 ขอ พัฒนาขึ้นจากแบบสอบถาม
คุณภาพชีวิตการทํางานของ ณัฐวุฒิ สุนทราณู(2545) กฤติกา วงศนคร (2546)และประพันธ แฟมคลอง
ขอม (2542) เปนมาตราวัด 6 ระดับ จากมีความกาวหนาในงานนอยที่สุด (1)ไปถึงมีความกาวหนาใน
งานมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวามีความกาวหนาในงานมากกวาผูไดคะแนนนอยกวาทั้งนี้
แบบสอบถามที่ใชวัดฉบับนีม้ ีขอความเชิงบวกทั้งหมด มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยูระหวาง
0.3739-0.7575 และคาความเชื่อมั่นรายขอ ( คา ∝ ) อยูระหวาง 0.8501-0.8719
3.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคลุมเครือในงาน จํานวน 11 ขอ พัฒนาขึ้นจากแนวคิด
พฤติกรรมองคกรและแบบสอบถามของ ปาริชาติ ตันติวัฒน (2538) ธารารัตน ชิ้นทอง (2542) และ
ถนิมกาญจน พิพัฒนโยธะพงศ (2544) เปนมาตราวัด 6 ระดับ จากมีความคลุมเครือในงาน นอยที่สุด
(1)ไปถึงมีการรับรูถึงความคลุมเครือในงาน มากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวามีการรับรูถึง
ความคลุมเครือในงาน มากกวาผูไดรับคะแนนนอยกวาทั้งนี้แบบสอบถามที่ใชวัดฉบับนี้มีขอความเชิง
บวกทั้งหมด มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยูระหวาง 0.4975-0.7359 และคาความเชื่อมั่นรายขอ (
คา ∝ ) อยูระหวาง 0.8728-0.8904
3.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา จํานวน 13
ขอ พัฒนาขึ้นจากแบบสอบถามของจารุพร แสงเปา (2542) ฉัตร กมล ออกกิจวัตร (2546) ภัทราภรณ
สุกาญจนาภรณ (2546) และ พิณทิพย สีนยุ (2545) โดยการศึกษาครั้งนี้ไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุง
และพัฒนาใหอยูในขอบเขต แบบสอบถามเปนมาตรวัด 6 ระดับ จากไดรับการสนับสนุนนอยที่สุด
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(1)ไปถึงไดรับการสนับสนุนมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวาไดรับการสนับสนุนมากกวาผู
ไดรับคะแนนนอยกวาทั้งนีแ้ บบสอบถามที่ใชวัดฉบับนี้มขี อความเชิงบวกทั้งหมด มีคาความสัมพันธ
รายขอ (คา r ) อยูระหวาง 0.5113-0.7224 และคาความเชื่อมัน่ รายขอ ( คา ∝ ) อยูระหวาง 0.8899-0.8976
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับการรับรูแ ละพฤติกรรมที่มตี อสังคมเมืองรวม 19 ขอ ประกอบดวย
4.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพแวดลอมในชุมชนทีอ่ ยูอาศัย จํานวน 10 ขอ พัฒนาขึ้นเอง
จากแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง สภาพแวดลอมในชุมชนทีอ่ าศัย เปนมาตรวัด 6 ระดับ จาก
สภาพแวดลอมในชุมชนที่อยูอาศัยไมนาอยู นอยที่สุด (1)ไปถึงมีสภาพแวดลอมในชุมชนที่อยูอาศัยไม
นาอยูมากที่สุด(6) ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวารับรูวาสภาพแวดลอมในชุมชนที่อยูอาศัยไมนาอยูมากกวาผู
ไดคะแนนนอยกวาทั้งนี้แบบสอบถามที่ใชวัดฉบับนี้มีขอความเชิงบวกทั้งหมดมีคาความสัมพันธรายขอ
(คา r ) อยูระหวาง 0.4234-0.8331 และคาความเชื่อมั่นรายขอ ( คา ∝ ) อยูร ะหวาง 0.8773-0.8974
4.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน จํานวน 9 ขอ คณะวิจยั ไดสรางขึ้นเอง
จากแนวคิด จริยธรรมทางสังคม และสัมพันธภาพของคนในสังคมเมือง และแบบสอบถามของ
ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ (2546) เปนมาตรวัด Rating scale 6 ระดับ จากมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานไม
ดีนอยที่สุด (1)ไปถึงมีสัมพันธภาพกับเพือ่ นบานไมดีมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวา แสดงวารับรูวา
สัมพันธภาพกับเพื่อนบานไมดี มากกวาผูไดคะแนนนอยกวา ทัง้ นี้แบบสอบถามที่ใชวัดฉบับนี้มี
ขอความเชิงลบทั้งหมด มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยูระหวาง 0.5468-0.7871 และคาความ
เชื่อมั่นรายขอ ( คา ∝ ) อยูระหวาง 0.8935-0.9066
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกีย่ วกับการรับรูถึงภาวะวิกฤตชีวติ ของตนเองรวม 42 ขอ ประกอบดวย
5.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความเครียด จํานวน 17 ขอ พัฒนาแบบสอบถาม จาก
แบบสอบถามของกรมสุขภาพจิตเกีย่ วกับเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวติ ขององคกรอนามัยโลกฉบับภาษาไทย
(2545) วณี เทศนธรรม (2541) ณัฐกานต ภาณุมาศ (2541) วันทนา เจริญรัตนโชติ(2541) ตรีชฎา พล
อาสา (2544) และวราภรณ ตระกูลสฤษดิ(์ 2545) โดยนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและพัฒนาใหอยูใ น
ขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษา มีมาตราวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากทีส่ ุด (1) ไปถึงเปนจริงมากทีส่ ุด
(6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีความเครียดมากกวาผูไ ดคะแนนนอยกวา ทั้งนี้แบบสอบถามที่ใชวัด
ฉบับนี้มีขอความเชิงบวกทั้งหมด มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยูระหวาง 0.5767-0.7511 และคา
ความเชื่อมั่นรายขอ ( คา ∝ ) อยูระหวาง 0.9229-0.9273
5.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ จํานวน 10 ขอ พัฒนามาจาก
แบบสอบถามของลาซารัสและโฟลคแมน (1984) ศิริพร เลียวกิตติกุล(2545) ชาตรี ลักษณะศิริ (2546)
และฉัตรกมล ออกกิจวัตร(2546) มีมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมาก
ที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีการเผชิญปญหามุงปรับอารมณไดเหมาะสมกวาผูไดคะแนน
นอยกวา ทั้งนีแ้ บบสอบถามที่ใชวัดฉบับนีม้ ีขอความเชิงบวกทั้งหมด มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r )
อยูระหวาง 0.2958-0.5932 และคาความเชื่อมั่นรายขอ ( คา ∝ ) อยูระหวาง 0.7409-0.7650

97
5.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัว จํานวน 15 พัฒนาขึ้นเองจากแนวคิดจิตวิทยาการ
ปรับตัวของ วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2545) และแบบสอบถามการปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรใน
ชุมชนเมืองของพวงเพ็ญ ชุณหปราณ (2543) มีมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากทีส่ ุด (1) ไปถึงเปน
จริงมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีการการปรับตัวไดเหมาะสมกวาผูไดคะแนนนอยกวา
ทั้งนี้แบบสอบถามที่ใชวัดฉบับนี้มีขอความเชิงบวกทั้งหมด มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยู
ระหวาง 0.3628-0.6537 และคาความเชื่อมัน่ รายขอ ( คา ∝ ) อยูระหวาง 0.8579-0.8695
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤตชีวิตรวม 49 ขอ ประกอบดวย
6.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความรูสึกสูญเสียคุณคาในตนเอง จํานวน 17 ขอ พัฒนาขึ้นจาก
แนวคิดการปรับตัวอยางมีความสุข ของ วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2545) แบบวัดการเห็นคุณคาใน
ตนเองของ กชกร ภัททกวงศ (2542) และสิตา เพียรพิจิตร (2542) และแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณของกรมสุขภาพจิต(2545) มีมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมาก
ที่สุด(6)ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง มากกวาผูไดคะแนนนอย
กวา ทั้งนีแ้ บบสอบถามที่ใชวัดฉบับนี้มีขอความเชิงบวกทั้งหมด มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยู
ระหวาง 0.4575-0.7723 และคาความเชื่อมัน่ รายขอ ( คา ∝ ) อยูระหวาง 0.9244-0.9304
6.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบตอการทํางาน จํานวน 12 ขอ สรางขึ้นจากแนวคิด
ทฤษฏีเกี่ยวของกับการทํางาน มีมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากที่สุด (1) ไปถึงเปนจริงมากที่สุด
(6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวา มีการถดถอยในการทํางานมากกวาผูไดคะแนนนอยกวา
ทั้งนี้
แบบสอบถามที่ใชวัดฉบับนีม้ ีขอความเชิงบวกทั้งหมด มีคาความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยูระหวาง
0.3392-0.7043 และคาความเชื่อมั่นรายขอ ( คา ∝ ) อยูระหวาง 0.8262-0.8482
6.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความรุนแรงตอตนเองและผูอื่น จํานวน 20 ขอ พัฒนาขึ้นจาก
แนวคิดและแบบตรวจวัดโรคซึมเศราในประชากรไทย มีมาตรวัด 6 ระดับ จากไมเปนจริงมากที่สดุ (1)
ไปถึงเปนจริงมากที่สุด (6) ผูไดคะแนนสูงกวาแสดงวา มีการกระทําความรุนแรงตอตนเองและผูอื่น
มากกวาผูไดคะแนนนอยกวาทั้งนี้แบบสอบถามที่ใชวัดฉบับนี้มีขอความเชิงบวกทั้งหมด
มีคา
ความสัมพันธรายขอ (คา r ) อยูระหวาง 0.3895-0.6874 และคาความเชื่อมั่นรายขอ ( คา ∝ ) อยู
ระหวาง 0.9033-0.9128
เครื่องมือที่เปนแบบสอบถามที่ใชในงานวิจัยเพื่อตรวจสอบรูปแบบนี้ มีลักษณะเปนมาตร
ประมาณคา 6 ระดับ ซึ่งความหมายของคาเฉลี่ยที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
5.50 – 6.00 สอดคลองเปนจริงกับความคิดเห็น และพฤติกรรมหรือประสบการณของสตรี
ผูตอบแบบสอบถาม มากที่สุด
4.50 – 5.49 สอดคลองเปนจริงกับความคิดเห็น และพฤติกรรมหรือประสบการณของสตรี
ผูตอบแบบสอบถาม มาก
3.50 – 4.49 สอดคลองเปนจริงกับความคิดเห็นและ พฤติกรรมหรือประสบการณของ สตรี
ผูตอบแบบสอบถาม คอนขางมาก
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2.50 – 3.49 สอดคลองเปนจริงกับความคิดเห็น และพฤติกรรมหรือประสบการณของสตรี
ผูตอบแบบสอบถาม คอนขางนอย
1.50 – 2.49 สอดคลองเปนจริงกับความคิดเห็น และพฤติกรรมหรือประสบการณของสตรี
ผูตอบแบบสอบถาม นอย
0.50 – 1.49 สอดคลองเปนจริงกับความคิดเห็น และพฤติกรรมหรือประสบการณของสตรี
ผูตอบแบบสอบถาม นอยทีส่ ุดหรือไมมีเลย
4 แบบสัมภาษณในการสนทนากลุม เพื่อสอบถามความคิดเห็น นําไปประกอบการจัดทํา
คูมือแนวทางการเผชิญและปองกันภาวะวิกฤตในชีวิตและประกอบการอธิบายรูปแบบความสัมพันธ
ในโมเดลที่ไดจากการวิจัย ซึง่ มีประเด็นคําถาม ดังนี้
1. เมื่อทานรับรูวา ตนเองวาอยูในภาวะวิกฤตชีวิตในเรื่องอะไรบาง ทานทําอยางไรบาง
ในระยะแรก ระยะตอ ๆ มา และทานคิดวาเหมาะสมหรือไมอยางไร
2. ทานจัดการอยางไรถึงไดผานพนภาวะวิกฤตชีวิตของตนเองไดอยางสําเร็จจนถึงปจจุบัน
3. ทานมีแนวทางในการปองกันมิใหเกิดปญหาภาวะวิกฤตชีวิตขึ้นกับตัวทานอยางไร
4. ทานมีขอเสนอแนะอยางไรบางสําหรับสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบานในการ
ดํารงชีวิตในครอบครัวและทํางานในที่ทาํ งาน และสามารถอยูร วมกับสังคมไดอยางสมดุลมีความสุข
5. ทานมีขอเสนอแนะใหกับนักพัฒนาและผูเกี่ยวของกับการดูแลสังคมไทย ในปจจุบนั
อยางไรบาง เพื่อใหสถาบันครอบครัวมั่นคง สังคมเปนสุขโดยมี กลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนเปนจุด
เชื่อมตอในการดูแลสรางสรรคลูกหลานและเยาวชนไทยตอไป
6. ทานเห็นดวยหรือไมเห็นดวยอยางไรกับแผนภาพ รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของ
ภาวะวิกฤตชีวติ สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ซึง่ เปน
ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
ขั้นตอนของการพัฒนาเครื่องมือที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเอง มีดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกีย่ วของ และผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเบื้องตน
2. ศึกษาโครงสรางคูมือการใชแบบวัด และเครื่องมือที่มีผูวิจัยพัฒนาขึ้นแลว
3. กําหนดโครงสรางและคูมือการใชแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ พรอมกําหนดขอ
คําถามใหครอบคลุมทุกตัวแปรในการศึกษาวิจัย
4. ตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาภาษาที่ใชโดยผูเชีย่ วชาญ 5 คน พรอมทดลองใหสตรี
สมรสวัยกลางคนในที่ทํางาน ทดลองทํา 5 คน และสอบถามความเขาใจของขอคําถาม
5. นําแบบวัดทั้งหมดที่ปรับปรุงแกไขไปทดสอบทดลองใช กับสตรีสมรสวัยกลางคน ใน
หนวยงานภาคราชการรวม จํานวน 99 คน และสัมภาษณเพื่อตรวจสอบความเขาใจ ของขอคําถาม
แลวนําขอมูลที่ไดมาศึกษาคุณภาพของการวัดแตละฉบับ โดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของ
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แบบวัด ใชสตู รสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows version 11.0 ผลปรากฏดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป บุคลิกภาพ และประสบการณสูญเสียในชีวิต วัดจาก
1.1 คําถามขอมูลทั่วไป
10 ขอ คาความเชื่อมัน่
1.2 บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
11 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.8529
1.3 ประสบการณการสูญเสียในชีวิต
12 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.8501
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูและพฤติกรรมในครอบครัว วัดจาก
2.1 ภาระตอครอบครัว
9 ขอ
คาความเชื่อมัน่ 0.8376
2.2 สัมพันธภาพกับคูสมรส
15 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.9441
2.3 การสนับสนุนจากครอบครัว
15 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.9531
2.4 ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว 13 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.9034
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูและพฤติกรรมในการทํางาน วัดจาก
3.1 ภาระงาน
14 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.8362
3.2 ความกาวหนาในงาน
11 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.8727
3.3 ความคลุมเครือในงาน
11 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.8897
3.4 การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
13 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.9017
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูตอชีวิตในสังคมเมือง วัดจาก
4.1 สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย
10 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.8971
4.2 สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน
9 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.9085
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูถึงภาวะวิกฤตชีวติ ของตนเอง วัดจาก
5.1 ความเครียด
17 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.9296
5.2 การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ
10 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.7646
5.3 การปรับตัว
15 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.8710
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤตชีวิต วัดจาก
6.1 ความรูสึกสูญเสียคุณคาในตัวเอง
17 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.9309
6.2 ผลกระทบตอการทํางาน
12 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.8497
6.3 ความรุนแรงตอตนเองและครอบครัว 20 ขอ คาความเชื่อมัน่ 0.9111
ทั้งนี้ คณะวิจัยไดปรับปรุงแบบวัดรายขอที่มีคาความสัมพันธรายขอ ( คา r ) ที่ต่ํากวาขออื่น ๆ
มาก (ต่ํากวา 0.28) โดยตัดภาษาที่ใชซ้ําซอนใหกระชับชัดเจนขึ้น หรือตัดขอคําถามออกโดยไมทําให
โครงสรางขอคําถามเปลี่ยนแปลง
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. คณะผูวจิ ัยดําเนินการสัมภาษณ ผูทรงคุณวุฒิ รวมจํานวน 5 คน เตรียมเครื่องมือ
แบบสอบถามใหเพียงพอและขอความอนุเคราะหไปยังหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมายเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลในชวงเดือน กุมภาพันธ –สิงหาคม พ.ศ. 2549
2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ
รวมทั้งสิ้น
1,375 ฉบับ นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองขอมูลกอนกําหนดรหัสขอมูล ลงรหัสและตรวจสอบ
ขอมูลใหตรงตามขอตกลงของการวิเคราะหดวยโปรแกรมลิสเรล เพื่อเตรียมการวิเคราะหขอมูลตอไป
3. นัดกลุมเพื่อทําการสนทนากลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคน รวม 8 คน เพื่อคนหาแนว
ทางการเผชิญและแกปญหาภาวะวิกฤตไดอยางมีคุณภาพ
6. การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพือ่ ใหทราบลักษณะการแจกแจง
ของตัวแปรแตละตัวเปน
การวิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิติบรรยายใหเพื่อพิจารณาคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ความเบ (Skewness) ความโดง (Kustosis) และคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (Coefficient of
Variance (CV) ของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวแปรตอเนื่อง และการวิเคราะหคารอยละสําหรับตัวแปร
นามบัญญัติ ที่เปนขอมูลเบื้องตน
2. วิเคราะหสถิติเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตไดวดั ตัวแปรแฝง 6 ตัวคือการ
แตกตางอยางรับรูภาวะวิกฤตชีวิตของบุคคล ผลกระทบจากภาวะวิกฤต ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดาน
การทํางาน ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสังคมเมือง จําแนกตามหนวยงานโดยการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) ซึ่งผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวนี้ หาก
พบวา ตัวแปรใดไมมีความมีนัยสําคัญทางสถิติ ก็จะไมนําตัวแปรนั้นมาเปรียบเทียบในรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงเหตุดว ย โปรแกรมลิสเรล และวิเคราะหความแปรปรวนสามทาง (Three –way
ANOVA) เพื่อศึกษาการมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรทางชีวสังคม ตัวแปรทางจิตและตัวแปรทาง
สภาพแวดลอมสังคมที่สงผลตอภาวะวิกฤต
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนรายคู หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียร
สัน ระหวางตัวแปรสังเกตได 18 ตัว ในโมเดลความสัมพันธเชิงเหตุ เพื่อใหไดเมทริกซสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรสังเกตได และวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอย ดวยโปรแกรม SPSS for windows
4. วิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความ
สัมพันธเชิงเหตุ ของภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบาน ตามสมมติฐานกับ
ขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม โดยใชโปรแกรมลิสเรล ประมาณคาพารามิเตอรโดย
วิธีไลคลิฮูดสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates – ML) ผลการวิเคราะหจะเสนอในรูปของการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร คาสถิติสําคัญที่ใชตรวจสอบความสอดคลอง กลมกลืนของ
รูปแบบกับขอมูลความคิดเห็นคือ คาสถิติ ไค-สแควร (Chi – Square) ดัชนี GFI (Goodness of Fit
Index) ดัชนี AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) ทั้งกอนปรับและหลังปรับรูปแบบ และทําการ
ตรวจสอบความสอดคลองของ รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤต
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จากการดําเนินการวิจยั ดังกลาวสามารถสรุปเปนขั้นตอนไดดังภาพ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
ความหมายองคประกอบ
และผลกระทบ

เปนขั้นเตรียมโดยจัดทํากรอบการสัมภาษณและดําเนินการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญ และ
ผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาความหมาย ปจจัย และองคประกอบของภาวะวิกฤตชีวิตของ
สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบาน

ขั้นตอนที่ 2 จัดทําราง
ตนแบบรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของภาวะวิกฤตตาม
สมมติฐาน

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทํารูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุของภาวะวิกฤตของบุคคล ตามสมมุติฐาน
2.2 กําหนดตัวแปรปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอภาวะวิกฤตของบุคคล
2.3 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในขั้นตอนที่ 1 มาปรับปรุงรางรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของภาวะวิกฤตในกลุมสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน
ใหเห็นตัวแปรปจจัย ที่วัดจาก องคประกอบที่ชัดเจนเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 3
ตรวจสอบความ
สอดคลองของรูปแบบ
ความสัมพันธ และ
ดัชนีวัดภาวะวิกฤต

3.1 เลือกประชากรเปาหมายและสุมตัวอยาง พรอมกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
3.2 สรางและพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถามความคิดเห็นการรับรูดานบุคคล
ครอบครัว องคกรและภายนอกองคกร และการรับรูภาวะวิกฤตของบุคคล
3.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญและตรวจสอบความตรงและความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือโดยการวิเคราะหคาความเที่ยง และปรับแกไข
3.4 เก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ
3.5 ตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวยโปรแกรม SPSS for Windows
และตรวจสอบรูปแบบดวยโปรแกรมลิสเรล เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
และ องคประกอบของภาวะวิกฤต พรอมปรับแกไขรูปแบบใหสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ ของกลุมตัวอยาง

ขั้นตอนที่4 คนหา
แนวทางในการ
ปองกัน แกไข

จัดทํารายงานสรุป เสนอผูใหทุนเปนระยะๆ และสรุปสุดทาย พรอมนําเสนอหนวยงาน
ที่สามารถนําไปใชสถาบันครอบครัว กรมสุขภาพจิต สํานักงานกิจการสตรีและ
ครอบครัว กระทรวงความมั่นคงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย และฝายทรัพยากรมนุษย
ของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
พรอมนําเสนอสาธารณชนใน
วารสารวิชาการ

ขั้นตอนที่ 5 สรุป
อภิปรายผลและ
นําเสนอ

สนทนากลุม ผูทรงคุณวุฒิ และกลุมสตรีวัยทํางานที่มีประสบการณผานภาวะวิกฤต เพื่อ
คนหาแนวทางการเผชิญและแกปญหาไดอยางมีคุณภาพ

ภาพประกอบ 9 สรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิต
ของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน และกําหนดดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน
พรอมทั้งศึกษาผลกระทบและแนวทางในการปองกันการเกิดภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรส
วัยกลางคนที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน คณะวิจัยไดนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลแบงเปน 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
1.1 การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยของขอมูลเบื้องตน และการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของภาวะวิกฤตชีวิตในกลุมรวมที่มีลักษณะชีวสังคมที่ แตกตางกัน
1.2 คาเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาความเบ (Skewness) คาความโดง
(Kurtosis) และคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (Coefficient of variance : CV)
ของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวแปรตอเนื่อง
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตไดที่วัดตัวแปรแฝงดานภาวะวิกฤตชีวิต
ของสตรีไทยสมรสตามการรับรู ผลกระทบจากภาวะวิกฤต ปจจัยดานบุคคล ปจจัย
ดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน และปจจัยดานสังคมเมือง ระหวางกลุม 1 สตรี
ทํางานในหนวยงานภาครัฐ กลุม 2 สตรีทํางานรัฐวิสาหกิจ และกลุม 3 สตรีทํางานเอกชน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได18 ตัวแปร ที่ใชในการศึกษาเพื่อ
พัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสในกลุมรวม
และที่ทํางานในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และกลุมรวม และผลการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบาน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผลกระทบที่เกิดขึ้นตามการรับรูของตนเอง
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอภาวะวิกฤตชีวิตตามโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษจากทั้ง 3 กลุม
ตอนที่ 6 ผลการศึกษาการมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดในกลุมปจจัยชีวสังคม ปจจัยดาน
บุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน และปจจัยดานสังคมเมืองกับภาวะ
วิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกลุมรวม
ตอนที่ 7 ผลการสนทนากลุมเพื่อเสนอแนวทางการเผชิญปญหา และการปองกันการเกิดภาวะ
วิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบาน
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ผลการหาคาสถิติตางๆที่แสดงไวในการแปลผลการวิเคราะหขอมูล คณะวิจัยใชสัญลักษณ
ตาง ๆ แทนชื่อตัวแปรดังตอไปนี้
Χ
หมายถึง คาเฉลี่ย
SD
หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
CV
หมายถึง สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน
GFI
หมายถึง ดัชนีระดับความกลมกลืน
CFI
หมายถึง ดัชนีระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ
AGFI
หมายถึง ดัชนีระดับความกลมกลืนที่ปรับแก
RMR
หมายถึง ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของเศษ(Root Mean Square Residual)
RMSEA หมายถึง ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ
(Root Mean Square Error of Approximation)
TE
หมายถึง อิทธิพลรวม
IE
หมายถึง อิทธิพลทางออม
DE
หมายถึง อิทธิพลทางตรง
N
หมายถึง จํานวนผูตอบแบบสอบถามที่ใชวิเคราะหขอมูล
ตัวแปรแฝง 6 ตัวแปรมีสัญลักษณ ดังนี้
CRISIS หมายถึง ภาวะวิกฤตชีวิต
IMPAC หมายถึง ผลกระทบ
PERS
หมายถึง ปจจัยดานบุคคล FAMIL หมายถึง ปจจัยดานครอบครัว
WORK หมายถึง ปจจัยดานการทํางาน SOCIALหมายถึง ปจจัยดานสังคมเมือง
ตัวแปรสังเกตได 18 ตัวแปรมีสัญลักษณ ดังนี้
PERS
หมายถึง บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
EXP
หมายถึง ประสบการณสูญเสียในชีวิต
FTASK หมายถึง ภาระตอครอบครัว
FREL
หมายถึง สัมพันธภาพกับคูสมรส
FSUPP หมายถึง การสนับสนุนจากครอบครัว
FBUDH หมายถึง ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว
WTASK หมายถึง ภาระงาน
WPRO หมายถึง ความกาวหนาในงาน
WCONF หมายถึง ความคลุมเครือในงาน
WSUPP หมายถึง การสนับสนุนจากจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา
RELA
หมายถึง สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน
ENVI
หมายถึง สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย
STRESS หมายถึง ความเครียด
COPIN หมายถึง การเผชิญปญหามุงอารมณ
ADAP
หมายถึง การปรับตัว
SELP
หมายถึง การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง
WIMP
หมายถึง ผลกระทบตอการทํางาน
VILU
หมายถึง ความรุนแรงตอตนเองและครอบครัว
การดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะวิกฤตชีวิต พรอมพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธเชิงเหตุของปจจัยดานบุคคล ดานครอบครัว ดานการทํางาน และดานสังคมเมือง
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ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ภาวะวิ ก ฤตชี วิ ต ของสตรี ไ ทยสมรสวั ย กลางคนที่ ทํ า งานนอกบ า น ในครั้ ง นี้
คณะวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลเชิงประจักษจาก 3 กลุมตัวอยางที่ทํางานในหนวยงาน คือ
กลุม 1 ภาครัฐ กลุม 2 รัฐวิสาหกิจ กลุม 3 เอกชน โดยใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรั บรูสถานการณ ความรูสึก และพฤติกรรมตนเองของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
แบงเปน 6 ตอน จํานวน 244 ขอความ ประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป บุคลิกภาพ
ประสบการณสูญเสียในชีวิต ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูและพฤติกรรมในครอบครัว
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูและพฤติกรรมในการทํางาน ตอนที่ 4 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรูตอชีวิตในสังคมเมือง ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูถึงภาวะวิกฤตชีวิต
ของตนเอง และ ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤตชีวิต และ
การสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการเผชิญและจัดการกับภาวะวิกฤตชีวิตของตนเอง ซึ่ง
คณะวิจัยใชนํามาประกอบการหาขอสรุปเพื่อจัดทําคูมือเกี่ยวกับแนวทางการเผชิญและการจัดการ
กับภาวะวิกฤตอยางเหมาะสม
ขอมูลตามความคิ ดเห็ น ที่ไ ด จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ คณะวิจัยไดดํ าเนินการ
ตรวจสอบ และนําขอมูลความคิดเห็นที่ตอบอยางสมบูรณเทานั้นมาทําการศึกษาวิเคราะหขอมูล
ซึ่งขอมูลความคิดเห็นทั้งหมดไดมาจากสตรีไทยสมรสวัยกลางคนและมีบุตรอยางนอย 1 คน โดย
ปฏิบัติงานในหนวยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนรวมทั้งสิ้น 1,375 คน ประกอบดวย
1. หนวยงานภาครัฐ รวม 367 คน ประกอบดวย
- กระทรวงสาธารณสุข
จํานวน
199 คน
- กระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน
148 คน
- กระทรวงคมนาคม
จํานวน
20 คน
2. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รวม 534 คน ประกอบดวย
- การไฟฟานครหลวง
จํานวน
174 คน
- การสื่อสารแหงประเทศไทย
จํานวน
107 คน
- การขนสง
จํานวน
102 คน
- การประปานครหลวง
จํานวน
100 คน
- การเคหะแหงชาติ
จํานวน
51 คน
3. หนวยงานเอกชน รวม 474 คน ประกอบดวย
- ธนาคารพาณิชย
จํานวน
173 คน
- บริษัทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
จํานวน
102 คน
- โรงพยาบาลเอกชน
จํานวน
100 คน
- สํานักพิมพไทยรัฐ บานเมืองและ The Nation จํานวน
99 คน
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
1.1 การแจกแจงความถี่ รอยละคาเฉลี่ยของขอมูลเบื้องตน และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของภาวะวิกฤตชีวิตในกลุมรวมที่มีลักษณะชีวสังคมที่แตกตางกัน ของผูตอบแบบสอบถามที่ให
ขอมูลที่สมบูรณครบถวน ประกอบดวย กลุมตัวอยางเปนสตรีไทยสมรสวัยกลางคนและมีบุตร
อยางนอย 1 คน และทํางานนอกบาน รวมจํานวน 1,375 คน จําแนกเปน 3 กลุม คือ กลุม 1
สตรีทํางานใน ภาครัฐ จํานวน 367 คน กลุม 2 สตรีทํางานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 534 คน และ
กลุม 3 สตรีทํางานเอกชน จํานวน 474 คน คิดเปนรอยละ 26.69, 38.84 และ 34.47
ตามลําดับ และขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา
ตําแหนงบริหาร ระยะเวลาที่อยูอาศัยกับสามี จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนบุตร รายได
เฉพาะของตนเอง และรายไดรวมทั้งครอบครัวรวมกัน ดังแสดงในตาราง
ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะชีวสังคมของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
กลุมตัวอยาง
ลักษณะชีวสังคม

1. อายุชวง 35 – 55 ป
35 – 39 ป
40 – 44 ป
45 – 49 ป
50 – 55 ป
2. อายุงาน
≤ 10 ป
11 – 14 ป
15 – 19 ป
20 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

กลุม 1
กลุม 2
กลุม 3
ภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
รวม
N = 367 คน N = 534 คน N = 474 คน N = 1,375 คน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

34
56
122
155

9.3
15.3
33.2
42.2

142
146
115
131

26.6
27.3
21.5
24.5

137
140
114
83

28.9
29.5
24.1
17.5

313
342
351
369

22.8
24.9
25.5
26.8

74
62
120
111

20.2
16.9
32.7
30.2

83
98
162
191

15.5
18.4
30.3
35.8

149
159
106
60

31.4
33.5
22.4
12.7

306
319
388
362

22.3
23.2
28.2
26.3

9
320
35
3

2.5
87.2
9.5
0.8

118
357
57
2

22.1
66.9
10.7
0.4

25
435
12
2

5.3 152 11.1
91.8 1,112 80.9
2.5 104 7.6
0.4
7
0.5

106
ตาราง (ตอ)
แสดงการแจกแจงความถี่และรอยละของขอมูลเบื้องตนของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามกลุมตัวอยาง
ลักษณะชีวสังคม
4. ตําแหนงบริหาร
ไมมีตําแหนงบริหาร
ผูบริหารระดับตน
ผูบริหารระดับกลาง
ผูบริหารระดับสูง
5. ระยะเวลาที่อยูอาศัยกับสามี
≤ 9 ป
10 – 14 ป
15 – 19 ป
20 ปขึ้นไป
6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1 – 3 คน
4 – 5 คน
6 – 7 คน
8 คนขึ้นไป
7. จํานวนบุตร
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
8. รายไดเฉพาะของตนเอง
≤ 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
9. รายไดรวมทั้งครอบครัว
≤ 35,000 บาท
35,001 – 50,000 บาท
50,001 – 65,000 บาท
65,001 บาทขึ้นไป

กลุม 1
กลุม 2
กลุม 3
รวม
ภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
N = 367 คน N = 534 คน N = 474 คน N = 1,375 คน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

152
151
28
36

41.4
41.1
7.6
9.8

289
179
42
24

54.1
33.5
7.9
4.5

61
346
43
24

12.9
73.0
9.1
5.1

386
676
113
200

28.1
49.2
8.2
14.5

80
124
99
64

21.8
33.8
27.0
17.4

78
142
132
182

14.6
26.6
24.7
34.1

109
205
97
63

23.0
43.2
20.5
13.3

267
471
328
309

19.4
34.3
23.9
22.5

54
250
38
25

14.7
68.1
10.4
6.8

76
407
36
15

14.2
76.2
6.7
2.8

58
326
69
21

12.2
68.8
14.6
4.4

188
983
143
61

13.7
71.5
10.4
4.4

65
176
106
20

17.7
48.0
28.9
5.4

111
317
88
18

20.8
59.4
16.5
3.4

99
288
73
14

20.9
60.8
15.4
3.0

275
781
267
52

20.0
56.8
19.4
3.8

103
96
93
75

28.1
26.2
25.3
20.4

71
72
86
305

133
13.5
16.1
57.1

122
184
103
65

25.7
38.8
21.7
13.7

296
352
282
445

21.5
25.6
20.5
32.4

127
165
61
14

34.6
45.0
16.6
3.8

61
149
87
237

11.4
27.9
16.3
44.4

137
284
25
28

28.9
59.9
5.3
5.9

325
598
173
279

23.6
43.5
12.6
20.3
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จากตาราง 2 แสดงการแจกแจงความถี่ จํานวนและรอยละของขอมูลชีวสังคมของกลุม
ตัวอยางทั้ง 3 กลุม คือ สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน
พบวา สตรีทํางานภาครัฐสวนใหญมีชวงอายุมากที่สุด คือ อยูในชวง 50 – 55 ป คิดเปนรอยละ
42.2 สวนสตรีทํางานรัฐวิสาหกิจและเอกชน สวนใหญมีชวงอายุมากที่สุด คือ อยูในชวง 40 – 44
ป คิดเปนรอยละ 27.3 และ 29.5 ตามลําดับ สวนอายุงาน สตรีทํางานรัฐวิสาหกิจสวนใหญมี
อายุงานมากกวา 20 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 35.8 สตรีทํางานภาครัฐสวนใหญมีอายุงาน 15 – 19
ป คิดเปนรอยละ 32.7 และสตรีทํางานเอกชนสวนใหญมีอายุงาน 11 – 14 ป คิดเปนรอยละ
33.5 ระดับการศึกษา ทั้งสามกลุมสวนใหญจบปริญญาตรี สวนตําแหนงบริหารสําหรับสตรี
ทํางานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สวนใหญ ไมมีตําแหนงบริหาร คิดเปนรอยละ 41.4 และ 54.1
ตามลําดับ สวนสตรีทํางานเอกชน สวนใหญ เปนผูบริหารระดับตน คิดเปนรอยละ 73.0
เมื่อพิจารณา ระยะเวลาที่อยูอาศัยกับสามี พบวา สตรีทํางานรัฐวิสาหกิจสวนใหญอาศัย
อยูกับสามีนานที่สุด คือ 20 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 34.1 สวนสตรีทํางานภาครัฐและเอกชน
สวนใหญอาศัยอยูกับสามี 10 – 14 ป คิดเปนรอยละ 33.8 และ 43.2 ตามลําดับ ทั้งสามกลุม
สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คนและมีจํานวนบุตร 2 คน
เมื่อพิจารณารายไดเฉพาะของตนเอง สตรีทํางานภาครัฐมีรายไดต่ําสุด อยูระดับต่ํากวา
15,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.1 สวนสตรีทํางานรัฐวิสาหกิจมีรายไดสูงสุดสวนใหญอยูในชวง
มากกวา 25,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 57.1 และสตรีทํางานเอกชนมีรายไดสูงสุดอยู
ในชวง 15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.8 และเมื่อพิจารณารายไดรวมทั้งครอบครัว
เชนกัน สตรีทํางานรัฐวิสาหกิจมีรายไดรวมมากที่สุด รองลงมาเปนภาครัฐ และเอกชน
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะชีวสังคมของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามกลุมตัวอยาง
ลักษณะ
ชีวสังคม

กลุม 1
ภาครัฐ
N = 367 คน

กลุม 2
รัฐวิสาหกิจ
N = 534 คน
Χ

Χ

SD

N = 1,375 คน

Χ

SD

กลุม 3
เอกชน
N = 474 คน

Χ

SD

5.776

43.314

5.371

44.739

5.644

6.125

13.207

4.780

15.484

5.774

6.339

12.968

5.309

14.315

5.921

1.221

4.669

1.363

4.56

1.386

0.765 2.015
บาท/เดือน

0.734

2.0815

0.780

SD

1. อายุชวง 35 – 55 ป
47.409 4.846 44.170
2. อายุงานชวง 1 – 35 ป
15.749 5.413 17.324
3. ระยะเวลาทีอ่ ยูอาศัยกับสามีชวง 1 – 37 ป
13.376 5.339 16.155
4. จํานวนสมาชิกในครอบครัวชวง 3 – 14 คน
4.711
1.597 4.367
5. จํานวนบุตรชวง 1 – 5 คน
2.234
0.839 2.036
6. รายไดเฉพาะของตนเอง ชวง 4,000 – 165,000

31,091.667 15,526.116 20,033.650 9,597.509

รวม

20,220.447

7,050.023

40,444.027

14,334.317 67,511.049 33,674.753 40,980.591 15,290.420 51,139.775 27,303.139

7. รายไดรวมทั้งครอบครัว ชวง 10,000 – 400,000 บาท/เดือน

24,378.039 12,926.966

จากตาราง 3 พบวา อายุเฉลี่ยของสตรีทํางานภาครัฐสูงสุด คือ 47.409 ป สวนอายุงาน
เฉลี่ยสูงสุดเปนอายุงานของสตรีทํางานรัฐวิสาหกิจ คือ 17.324 ป ระยะเวลาเฉลี่ยที่อาศัยอยูกับ
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สามี พบวา สตรีทํางานรัฐวิสาหกิจอาศัยอยูกับสามีนานที่สุด คือ 16.155 ป สวนจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวโดยเฉลี่ยใกลเคียงกันทั้ง 3 กลุมตัวอยาง โดยจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยของ
สตรีทํางานภาครัฐมากที่สุด คือ 4.711 รองลงมาเปนสตรีทํางานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ คือ
4.669 และ 4.367 ตามลําดับ จํานวนบุตรของสตรีที่ทํางานทั้งสามกลุมก็ใกลเคียงเชนเดียวกันคือ
โดยเฉลี่ยประมาณ 2 คน อีกทั้งสตรีที่ทํางานรัฐวิสาหกิจ จะมีรายไดเฉพาะของตนเองและ
รายไดรวมทั้งครอบครัวโดยเฉลี่ยมากที่สุด คือ 31,091.667 และ 67,511.049 บาท รองลงมา
เปนสตรีทํางานเอกชนและภาครัฐ ตามลําดับ
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน
ที่ทํางานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมกันซึ่งมีลักษณะชีวสังคมที่แตกตางกัน
ตัวแปรชีวสังคม
1. อายุ
ต่ํากวา 45 ป
45 ปขึ้นไป
2.ประสบการณการทํางาน
ต่ํากวา 15 ป
15 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ตั้งแตปริญญาตรีลงมา
ตั้งแตปริญญาโทขึ้นไป
4. ตําแหนงบริหาร
ไมดํารงตําแหนงบริหาร
ดํารงตําแหนงบริหาร
5. ระยะเวลาที่อยูอาศัยกับสามี
ต่ํากวา 14 ป
14 ปขึ้นไป
6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ต่ํากวา 4 คน
4 คนขึ้นไป

คาเฉลี่ย

สวน
SD error
เบี่ยงเบน
mean
มาตรฐาน

t-test

655
720

3.7958
4.0171

0.637
0.636

0.025
0.024

6.442 1,373

0.000

625
750

3.931
3.896

0.672
0.622

0.027
0.023

1.017 1,373

0.309

1,264
111

3.914
3.885

0.648
0.619

0.018
0.588

0.450 1,373

0.653

386
989

3.786
3.961

0.607
0.654

0.031
0.021

4.555 1,373

0.000

696
679

3.975
3.846

0.660
0.625

0.025
0.024

3.720 1,373

0.000

850
525

3.849
4.013

0.666
0.599

0.023
0.026

4.586 1,373

0.000

จํานวน
(คน)

- ตอ -

df

Sig
2 tailed
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ตัวแปรชีวสังคม
7. จํานวนบุตร
1 – 2 คน
3 คนขึ้นไป
8. รายไดเฉพาะของตนเอง
ต่ํากวา 20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
9. รายไดรวมทั้งครอบครัว
ต่ํากวา 40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
นัยสําคัญทางสถิติที่ p-value <

คาเฉลี่ย

สวน
SD error
เบี่ยงเบน
mean
มาตรฐาน

t-test

1,056
319

3.870
4.048

0.639
0.649

0.020
0.036

4.340 1,373

0.000

648
727

3.932
3.894

0.731
0.559

0.029
0.021

1.073 1,373

0.283

582
793
0.05

4.023
3.830

0.722
0.570

0.030
0.203

5.548 1,373

0.000

จํานวน
(คน)

df

Sig
2 tailed

จากตาราง 4 การเปรียบเทียบเบื้องตนของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน
ที่มีลักษณะชีวสังคมที่แตกตางกัน
ระยะเวลาที่อยูอาศัยกับสามี

พบวา สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีอายุ ตําแหนงบริหาร
จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนบุตร และรายไดรวมทั้ง

ครอบครัวที่แตกตางกัน จะมีภาวะวิกฤตชีวิตที่แตกตางกันดวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แสดงวา หากสตรีไทยสมรสวัยกลางคน มีอายุนอยกวา มีตําแหนงบริหาร ระยะเวลาที่อยู
อาศัยกับสามีนอยกวา

จํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา จํานวนบุตรมากกวา และรายได

รวมทั้งครอบครัวนอยกวา จะมีภาวะวิกฤตชีวิตไดมากกวาสตรีที่มีลักษณะชีวสังคมตรงกันขาม
จากขางตน สวนสตรีที่มีประสบการณการทํางาน ระดับการศึกษา และรายไดเฉพาะของตนเองที่
แตกตางกัน จะมีภาวะวิกฤตชีวิตที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาความเบ (Skewness) คาความโดง
(Kurtosis) และคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (Coefficient of variance: CV)
ของตัวแปรสังเกตไดของกลุมรวม (N = 1,375 คน)
ตัวแปรสังเกตได
(Χ )
ตัวแปรแฝงภายใน – ภาวะวิกฤตชีวิต (CRISIS)
1. ความเครียด (STRESS)
3.623
2. การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ (COPIN)
3.947
3. การปรับตัว (ADAP)
4.215
ตัวแปรแฝงภายใน – ผลกระทบจากภาวะวิกฤต (IMPAC)
1. การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง(SELP) 3.193
2. ผลกระทบตอการทํางาน (WIMP)
3.465
3. ความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว (VILU)
2.689
ตัวแปรแฝงภายนอก - ปจจัยดานบุคคล (PERS)
1. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (PERS)
3.437
2. ประสบการณสูญเสียในชีวิต (EXP)
3.378
ตัวแปรแฝงภายนอก – ปจจัยดานครอบครัว (FAMIL)
1. ภาระตอครอบครัว (FTASK)
3.698
2. สัมพันธภาพกับคูสมรส (FREL)
4.158
3. การสนับสนุนจากครอบครัว (FSUPP)
4.309
4. ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว (FBUDH)
4.302
ตัวแปรแฝงภายนอก – ปจจัยดานการทํางาน (WORK)
1. ภาระงาน (WTASK)
3.727
2. ความกาวหนาในงาน (WPRO)
3.714
3. ความคลุมเครือในงาน (WCONF)
3.647
4. การสนับสนุนจากจากเพื่อนรวมงาน
4.146

SD

Skewness Kurtosis

CV%

0.966
0.648
0.896

-0.144
0.300
-0.774

-0.982
-0.506
-0.234

26.666
16.418
21.257

0.720
0.762
0.824

-0.158
-0.111
0.878

-0.889
-0.554
1.002

22.549
21.991
30.643

0.921
0.899

0.035
0.093

-0.832
-0.768

26.797
26.613

0.965
0.711
0.794
0.819

-0.148
0.077
-0.470
-0.683

-0.821
-0.992
-0.718
-0.351

26.095
17.099
18.427
19.038

0.942
1.109
0.838
0.823

-0.005
-0.198
-0.067
-0.570

-1.016
-1.159
-0.519
-0.199

25.275
29.860
22.978
19.850

1.221
0.798

-0.086
0.343

-1.233
-0.279

36.535
25.951

และผูบังคับบัญชา (WSUPP)

ตัวแปรแฝงภายนอก – ปจจัยดานสังคมเมือง (SOCIAL)
1. สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน (RELA)
3.342
2. สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย (ENVI)
3.075
ตัวแปรสังเกตได มีคะแนนอยูในชวง 1 – 6
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จากตาราง 5 เมื่อพิจารณาถึงการกระจายของขอมูลตัวแปรสังเกตไดในภาพรวมของกลุม
ตัวอยางรวมทั้งหมด จํานวน 1,375 คน พบวา ตัวแปรสังเกตไดทั้ง 18 ตัว มีคาเฉลี่ย( Χ ) อยูใน
ระดับปานกลางถึงคอนขางสูงคือ เทากับ 2.689 – 4.309 ซึ่งคาเฉลี่ยของตัวแปรที่มีคาสูงสุด คือ
การสนับสนุนจากครอบครัว และคาเฉลี่ยของตัวแปรที่มีคาต่ําสุด คือ ความรุนแรงตอตนเองและ
ครอบครัว และเมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวามีการกระจายของขอมูลเปนแบบ
โคงปกติ คือ อยูในชวง 0.648 – 0.966 ซึ่งมีคาไมเกิน 1 แตมี 2 ตัวแปรที่สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกิน 1 เล็กนอย ซึ่งขอมูลมีการกระจายกันมาก คือ ความกาวหนาในงานและ สัมพันธภาพกับ
เพื่อนบาน ซึ่งมีคาเทากับ 1.109 และ 1.221 ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาลั ก ษณะการกระจายของตั ว แปรสั ง เกตได ทั้ ง หมด จากค า ความเบ
(Skewness) และคาความโดงของขอมูล (Kurtosis) พบวา คาความเบของตัวแปรติดลบ แสดงวา
ตัวแปรมีการแจกแจงแบบเบไปทางซาย และตัวแปรที่มีความเบไปทางซายสูงสุด คือ การปรับตัว
มีคาความเบเทากับ -0.774 สวนตัวแปรอื่นๆมีคาเขาใกล 0 แสดงวา ตัวแปรมีการแจกแจงแบบเบ
ไปทางซายเล็กนอย สวนตัวแปรที่มีคาบวก แสดงวา ตัวแปรมีการแจกแจงแบบเบไปทางขวา
และตัวแปรที่มีความเบไปทางขวาสูงสุด คือ ความรุนแรงตอตนเองและครอบครัว มีคาความเบ
เทากับ 0.878 สวนคาความโดงของตัวแปรที่มีคาความโดงไมสูง สวนใหญมีคาไมเกิน 1 โดยตัว
แปรที่มีความโดงสูงสุด คือ สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน มีคาความโดงเทากับ -1.233 ตัวแปรที่มี
คาความโดงต่ําสุด คือ สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย มีคาความโดงเทากับ -0.279
เมื่อเปรียบเทียบการกระจายของตัวแปรสังเกตได จากคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน
(CV%) พบวา ตัวแปรสัมพันธภาพกับเพื่อนบาน มีคาสูงสุดเทากับ 36.535 และการเผชิญปญหา
มีคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันต่ําสุด เทากับ 16.418
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาความเบ (Skewness)คาความโดง
(Kurtosis) และคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (Coefficient of variance: CV)
ของตัวแปรสังเกตไดของกลุม 1 สตรีทํางานภาครัฐ (N = 367 คน)
ตัวแปรสังเกตได
(Χ)
ตัวแปรแฝงภายใน – ภาวะวิกฤตชีวิต (CRISIS)
1. ความเครียด (STRESS)
4.403
2. การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ (COPIN)
3.928
3. การปรับตัว (ADAP)
4.754
ตัวแปรแฝงภายใน – ผลกระทบจากภาวะวิกฤต (IMPAC)
1. การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง(SELP) 3.399
2. ผลกระทบตอการทํางาน (WIMP)
4.145
3. ความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว (VILU)
3.131
ตัวแปรแฝงภายนอก - ปจจัยดานบุคคล (PERS)
1. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (PERS)
4.256
2. ประสบการณสูญเสียในชีวิต (EXP)
4.014
ตัวแปรแฝงภายนอก – ปจจัยดานครอบครัว (FAMIL)
1. ภาระตอครอบครัว (FTASK)
4.546
2. สัมพันธภาพกับคูสมรส (FREL)
4.280
3. การสนับสนุนจากครอบครัว (FSUPP)
4.635
4. ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว (FBUDH)
4.591
ตัวแปรแฝงภายนอก – ปจจัยดานการทํางาน (WORK)
1. ภาระงาน (WTASK)
4.691
2. ความกาวหนาในงาน (WPRO)
2.948
3. ความคลุมเครือในงาน (WCONF)
4.238
4. การสนับสนุนจากจากเพื่อนรวมงาน
4.347

SD

Skewness Kurtosis

CV%

0.738
0.581
0.648

-1.510
-0.140
-2.309

2.027
-0.894
6.199

16.761
14.791
13.631

0.877
0.639
0.853

-0.427
-0.890
0.386

-1.396
0.727
0.273

25.802
15.416
27.244

0.699
0.710

-1.063
-0.662

1.113
0.941

16.424
17.688

0.769
0.659
0.617
0.648

-1.634
-0.167
-1.319
-1.696

2.142
-0.964
3.105
4.696

16.916
15.397
13.312
14.115

0.707
1.237
0.823
0.662

-2.205
0.827
-0.734
-1.854

4.651
-0.946
-0.334
4.611

15.071
41.961
19.420
15.229

0.952
0.743

1.478
0.201

1.375
1.071

44.156
24.249

และผูบังคับบัญชา (WSUPP)

ตัวแปรแฝงภายนอก – ปจจัยดานสังคมเมือง (SOCIAL)
1. สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน (RELA)
2.156
2. สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย (ENVI)
3.064
ตัวแปรสังเกตได มีคะแนนอยูในชวง 1 – 6
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จากตาราง 6 เมื่อพิจารณาถึงการกระจายของขอมูลตัวแปรสังเกตไดในกลุม 1 สตรีทํางาน
ภาครัฐ จํานวน 367 คน พบวา ตัวแปรสังเกตไดทั้ง 18 ตัว มีคาเฉลี่ย( Χ ) อยูในระดับคอนขาง
สูง คือเทากับ 2.948 – 4.754 ซึ่งคาเฉลี่ยของตัวแปรที่มีคาสูงสุด คือ การปรับตัว และคาเฉลี่ยของ
ตัวแปรที่มีคาต่ําสุด คือ ความกาวหนาในงาน และเมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
พบวา มีการกระจายของขอมูลเปนแบบโคงปกติ คือ อยูในชวง 0.581 – 0.952 ซึ่งมีคาไมเกิน 1
และมีตัวแปร ความกาวหนาในงาน ที่มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกิน 1 เล็กนอย คือเทากับ 1.237
ซึ่งขอมูลมีการกระจายกันมากกวาตัวแปรอื่นๆ
เมื่ อ พิ จ ารณาลั ก ษณะการกระจายของตั ว แปรสั ง เกตได ทั้ ง หมด จากค า ความเบ
(Skewness) และคาความโดงของขอมูล (Kurtosis) พบวา คาความเบของตัวแปรสวนใหญติดลบ
แสดงวา ตัวแปรสวนใหญมีการแจกแจงแบบเบไปทางซาย และตัวแปรที่มีความเบไปทางซาย
สูงสุด คือ การปรับตัว มีคาความเบเทากับ -2.309 สวนตัวแปรที่มีคาความเบเปนบวก แสดงวา
ตั ว แปรมี ก ารแจกแจงแบบเบ ไ ปทางขวา และตั ว แปรที่ มี ค วามเบ ไ ปทางขวาสู ง สุ ด คื อ
สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน มีคาความเบเทากับ 1.478 สวนตัวแปรที่มีคาความเบต่ําสุดซึ่งมีคาเขา
ใกล 0 คือ การเผชิญปญหา มีคาความเบเทากับ -0.140 และเมื่อพิจารณาคาความโดงของตัวแปร
พบวา การปรับตัวเปนตัวแปรที่มคี าความโดงสูงสุด เทากับ 6.199 และตัวแปรที่มีคาความโดง
ต่ําสุด คือ ความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว มีคาความโดงเทากับ 0.273
เมื่อเปรียบเทียบการกระจายของตัวแปรสังเกตได จากคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน
(CV%) พบวา ตัวแปรสัมพันธภาพกับเพื่อนบาน มีคาสูงสุดเทากับ 44.156 และการสนับสนุน
จากครอบครัว มีคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันต่ําสุด เทากับ 13.312
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาความเบ (Skewness) ค า ค ว า ม
โดง (Kurtosis) และคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (Coefficient of variance: CV)
ของตัวแปรสังเกตไดของกลุม 2 สตรีทํางานรัฐวิสาหกิจ (N = 534 คน)
ตัวแปรสังเกตได
(Χ)
ตัวแปรแฝงภายใน – ภาวะวิกฤตชีวิต (CRISIS)
1. ความเครียด (STRESS)
3.336
2. การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ (COPIN)
3.821
3. การปรับตัว (ADAP)
3.836
ตัวแปรแฝงภายใน – ผลกระทบจากภาวะวิกฤต (IMPAC)
1. การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง(SELP) 3.185
2. ผลกระทบตอการทํางาน (WIMP)
3.311
3. ความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว (VILU)
2.636
ตัวแปรแฝงภายนอก - ปจจัยดานบุคคล (PERS)
1. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (PERS)
3.253
2. ประสบการณสูญเสียในชีวิต (EXP)
3.254
ตัวแปรแฝงภายนอก – ปจจัยดานครอบครัว (FAMIL)
1. ภาระตอครอบครัว (FTASK)
3.387
2. สัมพันธภาพกับคูสมรส (FREL)
3.915
3. การสนับสนุนจากครอบครัว (FSUPP)
3.835
4. ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว (FBUDH)
3.829
ตัวแปรแฝงภายนอก – ปจจัยดานการทํางาน (WORK)
1. ภาระงาน (WTASK)
3.416
2. ความกาวหนาในงาน (WPRO)
3.726
3. ความคลุมเครือในงาน (WCONF)
3.392
4. การสนับสนุนจากจากเพื่อนรวมงาน
3.794

SD

Skewness Kurtosis

CV%

0.811
0.641
0.766

-0.198
0.848
0.245

0.063
0.408
-0.349

24.311
16.776
19.969

0.616
0.566
0.700

-0.730
-0.475
0.414

0.716
0.441
1.884

19.341
17.095
26.555

0.666
0.731

0.151
0.116

1.256
0.695

20.473
22.465

0.795
0.714
0.801
0.811

-2.17
0.628
0.560
0.221

0.172
0.092
-0.262
-0.416

23.472
18.238
20.887
21.180

0.678
0.768
0.687
0.770

0.032
0.452
-0.106
0.530

0.168
-0.015
-0.221
-0.175

19.848
20.612
20.254
20.295

0.843
0.752

0.049
-0.038

-0.157
-0.264

22.958
22.475

และผูบังคับบัญชา (WSUPP)

ตัวแปรแฝงภายนอก – ปจจัยดานสังคมเมือง (SOCIAL)
1. สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน (RELA)
3.672
2. สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย (ENVI)
3.346
ตัวแปรสังเกตได มีคะแนนอยูในชวง 1 – 6
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จากตาราง 7 เมื่อพิจารณาถึงการกระจายของขอมูลตัวแปรสังเกตไดในกลุม 2 สตรีทํางาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 534 คน พบวา ตัวแปรสังเกตไดทั้ง 18 ตัว มีคาเฉลี่ย( Χ ) อยูในระดับ
คอนขางสูง คือเทากับ 2.636 – 3.915 ซึ่งคาเฉลี่ยของตัวแปรที่มีคาสูงสุด คือ สัมพันธภาพกับคู
สมรส และคาเฉลี่ยของตัวแปรที่มีคาต่ําสุด คือ ความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว และเมื่อ
พิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวามีการกระจายของขอมูลเปนแบบโคงปกติ คือ อยู
ในชวง 0.566 – 0.843 ซึ่งมีคาไมเกิน 1 และตัวแปรที่มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด คือ
สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน และตัวแปรที่มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ําสุด คือ ผลกระทบตอ
การทํางาน
เมื่ อ พิ จ ารณาลั ก ษณะการกระจายของตั ว แปรสั ง เกตได ทั้ ง หมด จากค า ความเบ
(Skewness) และคาความโดงของขอมูล (Kurtosis) พบวา คาความเบของตัวแปรมีทั้งเบไป
ทางขวาและเบไปทางซาย ซึ่งตัวแปรที่มีความเบไปทางขวาสูงสุด คือ การเผชิญปญหา มีคา
ความเบเทากับ 0.848 และตัวแปรที่มีคาความเบต่ําสุดซึ่งมีคาเขาใกล 0 คือ ภาระงาน มีคาความเบ
เทากับ 0.032 และเมื่อพิจารณาคาความโดงของตัวแปร พบวา ความรุนแรงตอตนเองและ
ครอบครัว เปนตัวแปรที่มีคาความโดงสูงสุด เทากับ 1.884 และตัวแปรที่มีคาความโดงต่ําสุด
คือ ความกาวหนาในงาน มีคาความโดงเทากับ -0.015
เมื่อเปรียบเทียบการกระจายของตัวแปรสังเกตได จากคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน
(CV%) พบวา ตัวแปรความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว มีคาสูงสุดเทากับ 26.555 และการ
เผชิญปญหามุงปรับอารมณ มีคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันต่ําสุด เทากับ 16.776
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ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาความเบ (Skewness) คาความโดง
(Kurtosis) และคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (Coefficient of variance: CV)
ของตัวแปรสังเกตไดของกลุม 3 สตรีทํางานเอกชน (N = 474 คน)
ตัวแปรสังเกตได
ตัวแปรแฝงภายใน – ภาวะวิกฤตชีวิต (CRISIS)
1. ความเครียด (STRESS)
2. การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ (COPIN)
3. การปรับตัว (ADAP)

(Χ)

SD

3.342
4.106
4.224

0.951
0.672
0.979

0.355
-0.058
-1.195

-1.158
-0.695
0.236

28.456
16.366
23.177

3.112
2.407

0.653
0.708
0.790

0.267
-0.028
1.850

-1.232
-1.192
3.334

21.459
22.751
32.821

3.010
3.026

0.918
0.950

0.509
0.713

-0.847
-0.756

30.498
31.395

0.879
0.669
0.631
0.686

0.160
-0.253
-1.171
-1.437

-0.713
-1.556
0.317
1.116

25.929
15.430
13.744
14.877

3.477
4.386

0.827
0.964
0.781
0.856

0.276
-1.100
0.228
-1.250

-0.670
0.190
-0.211
0.968

24.910
22.450
22.462
19.517

2.777

1.146
0.785

-0.554
1.058

-1.243
0.401

29.475
28.268

ตัวแปรแฝงภายใน – ผลกระทบจากภาวะวิกฤต (IMPAC)
1. การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง(SELP) 3.043
2. ผลกระทบตอการทํางาน (WIMP)
3. ความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว (VILU)
ตัวแปรแฝงภายนอก - ปจจัยดานบุคคล (PERS)
1. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (PERS)
2. ประสบการณสูญเสียในชีวิต (EXP)

ตัวแปรแฝงภายนอก – ปจจัยดานครอบครัว (FAMIL)
1. ภาระตอครอบครัว (FTASK)
3.390
2. สัมพันธภาพกับคูสมรส (FREL)
4.336
3. การสนับสนุนจากครอบครัว (FSUPP)
4. ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว (FBUDH)

4.591
4.611

ตัวแปรแฝงภายนอก – ปจจัยดานการทํางาน (WORK)
1. ภาระงาน (WTASK)
3.320
2. ความกาวหนาในงาน (WPRO)
4.294
3. ความคลุมเครือในงาน (WCONF)

4. การสนับสนุนจากจากเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา (WSUPP)
ตัวแปรแฝงภายนอก – ปจจัยดานสังคมเมือง (SOCIAL)
1. สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน (RELA)
3.888
2. สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย (ENVI)

ตัวแปรสังเกตได มีคะแนนอยูในชวง 1 – 6

Skewness Kurtosis

CV%
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จากตาราง 8 เมื่อพิจารณาถึงการกระจายของขอมูลตัวแปรสังเกตไดในกลุม 3 สตรีทํางาน
เอกชน จํานวน 474 คน พบวา ตัวแปรสังเกตไดทั้ง 18 ตัว มีคาเฉลี่ย( Χ ) อยูในระดับคอนขาง
สูง คือเทากับ 2.407 – 4.611 ซึ่งคาเฉลี่ยของตัวแปรที่มีคาสูงสุด คือ ความผูกพันทางศาสนาใน
ครอบครัว และคาเฉลี่ยของตัวแปรที่มีคาต่ําสุด คือ ความรุนแรงตอตนเองและครอบครัว และเมื่อ
พิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวามีการกระจายของขอมูลเปนแบบโคงปกติ คือ อยู
ในชวง 0.653 – 1.146 ซึ่งตัวแปรที่มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด คือ สัมพันธภาพกับเพื่อน
บาน และตัวแปรที่มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ําสุด คือ การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของ
ตนเอง
เมื่ อ พิ จ ารณาลั ก ษณะการกระจายของตั ว แปรสั ง เกตได ทั้ ง หมด จากค า ความเบ
(Skewness) และคาความโดงของขอมูล (Kurtosis) พบวา คาความเบของตัวแปรมีทั้งเบไป
ทางขวาและเบไปทางซาย ซึ่งตัวแปรที่มีความเบสูงสุดนั้นเบไปทางขวา คือ ความรุนแรงตอ
ตนเองและครอบครัว มีคาความเบเทากับ 1.850 และตัวแปรที่มีคาความเบต่ําสุดนั้นเบไป
ทางซาย คือ ผลกระทบตอการทํางาน มีคาความเบเทากับ -0.028 ซึ่งมีคาเขาใกล 0 และเมื่อ
พิจารณาคาความโดงของตัวแปร พบวา ความรุนแรงตอตนเองและครอบครัว เปนตัวแปรที่มีคา
ความโดงสูงสุด เทากับ 3.334 และตัวแปรที่มคี าความโดงต่ําสุด คือ ความกาวหนาในงาน มี
คาความโดงเทากับ 0.190
เมื่อเปรียบเทียบการกระจายของตัวแปรสังเกตได จากคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน
(CV%) พบวา ตัวแปรความรุนแรงตอตนเองและครอบครัว มีคาสูงสุดเทากับ 32.821 และการ
สนับสนุนจากครอบครัวมีคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันต่ําสุด เทากับ 13.744
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตไดที่วัดตัวแปรแฝงดานภาวะวิกฤตชีวิต
ของสตรีไทยสมรสตามการรับรู ผลกระทบจากภาวะวิกฤต ปจจัยดานบุคคล ปจจัย
ดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน และปจจัยดานสังคมเมือง ระหวางกลุม 1
สตรีทํางานภาครัฐ กลุม 2 สตรีทํางานรัฐวิสาหกิจ และกลุม 3 สตรีทํางานเอกชน
การวิเคราะหครั้งนี้ เปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได ที่วัดตัวแปรแฝง
6 ตัว ใชในการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ระหวางกลุม 1 สตรีทํางานภาครัฐ กลุม 2 สตรีทํางานรัฐวิสาหกิจ และ กลุม 3 สตรีทํางาน
เอกชน ไดผลดังแสดงในตาราง 9
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ตาราง 9 แสดงการเปรียบเทียบตัวแปรสังเกตไดที่วัดตัวแปรดานภาวะวิกฤตชีวิต ผลกระทบ
จากภาวะวิกฤต ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน และ
ปจจัยดานสังคมเมือง ระหวางสามกลุม
แหลงความแปรปรวน

df

1. ภาวะวิกฤตชีวิต
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
1,372
รวม
1,374
2. ผลกระทบจากภาวะวิกฤต
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
1,372
รวม
1,374
3. ปจจัยดานบุคคล
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
1,372
รวม
1,374
4. ปจจัยดานครอบครัว
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
1,372
รวม
1,374
5. ปจจัยดานการทํางาน
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
1,372
รวม
1,374
6. ปจจัยดานสังคมเมือง
ระหวางกลุม
2
ภายในกลุม
1,372
รวม
1,374

Sum of
Square

Mean
Square

F – ratio

Sig

137.949
434.792
572.741

68.974
0.317

217.651

0.000

103.321
524.913
628.234

51.661
0.383

275.889
737.292
1013.181

137.945
0.537

132.890
376.632
509.523

66.445
0.275

61.531
472.219
533.757

30.767
0.344

204.286
661.359
865.642

102.143
0.482

นัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05

คูกลุมที่มี
นัยสําคัญ
ราชการ–รัฐวิสาหกิจ
ราชการ–เอกชน
รัฐวิสาหกิจ–เอกชน

135.029

0.000

ราชการ–รัฐวิสาหกิจ
ราชการ–เอกชน
รัฐวิสาหกิจ–เอกชน

256.696

0.000

ราชการ–รัฐวิสาหกิจ
ราชการ–เอกชน
รัฐวิสาหกิจ–เอกชน

242.047

0.000

ราชการ–รัฐวิสาหกิจ
ราชการ–เอกชน
รัฐวิสาหกิจ–เอกชน

89.396

0.000

ราชการ–รัฐวิสาหกิจ
ราชการ–เอกชน
รัฐวิสาหกิจ–เอกชน

211.898

0.000

ราชการ–รัฐวิสาหกิจ
ราชการ–เอกชน
รัฐวิสาหกิจ–เอกชน
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จากตาราง 9 เมื่อพิจารณาคาสถิติ F-Ratio พบวา คาเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตไดที่วัดตัว
แปรแฝงดานภาวะวิกฤตชีวิต ผลกระทบจากภาวะวิกฤต ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว
ปจจัยดานการทํางาน และปจจัยดานสังคมเมือง ระหวางกลุม 1 สตรีทํางานภาครัฐ กลุม 2 สตรี
ทํางานรัฐวิสาหกิจ และ กลุม 3 สตรีทํางานเอกชน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
p < 0.05 เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบภายหลังเพื่อหาความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี Scheffe’
พบวา คาเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตไดที่วัดตัวแปรแฝงระหวางคู มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทั้ง 3 คู คือ ระหวางคูกลุม 1 กับกลุม 2 ระหวางคูกลุม 1 กับกลุม 3 และระหวางคูกลุม 2
กับกลุม 3 เมื่อผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว พบวา ขอมูลเบื้องตนของขอมูลทั้ง 3
กลุ ม ทุ ก คู มี ค วามแตกต า งกั น จึ ง เป น กลุ ม ที่ เ หมาะสมที่ ส ามารถนํ า มาทํ า การวิ เ คราะห ค วาม
สอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่
ทํางานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนตอไป
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได 18 ตัว ที่ใชในการศึกษาเพื่อ
พัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานใน
ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและกลุมรวม และผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางคูตัวแปรสังเกตได 18 ตัว จํานวน 152 คู โดยมีคา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได ในรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของ
สตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกลุมรวม กลุม 1 สตรีทํางานภาครัฐ กลุม 2
สตรีทํางาน
รัฐวิสาหกิจ และกลุม 3 สตรีทํางานเอกชน ซึ่งไดนําเสนอไวในตารางเมทริกซ สหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรสังเกตไดดังแสดงไวในตาราง 10 ตาราง 11 ตาราง 12 และตาราง 13 ตามลําดับ
และในการนําเสนอตารางเมทริก ซสหสัมพั นธ ระหวางตัว แปรสังเกตไดทุก คู เพื่อเป น ขอมูล
พื้นฐาน ทําใหทราบขนาดและทิศทางของความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดแตละคู เมื่อ
พิจารณาเมทริกซสหสัมพันธโดยภาพรวม พบวา คูตัวแปรสังเกตไดสวนใหญ มีความสัมพันธกนั
ในขนาดที่คอนขางสูง คือ 0.2 ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวนมากกวา
128 คู จากทั้งหมด 152 คู ดังแสดงรายละเอียดไวในตาราง 10 ถึงตาราง13
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ตาราง 10 แสดงเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได ของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของกลุมรวม (N = 1,375 คน)
ตัวแปรสังเกตไดที่ / ตัวแปรสังเกตไดที่

1

1. ความเครียด (STRESS)
2. การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ (COPIN)
3. การปรับตัว (ADAP)
4. การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง (SELP)
5. ผลกระทบตอการทํางาน (WIMP)
6. ความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว (VILU)
7. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (PERS)
8. ประสบการณสูญเสียในชีวิต (EXP)
9. ภาระตอครอบครัว (FTASK)
10. ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว (FBUDH)
11. สัมพันธภาพกับคูสมรส (FREL)
12. การสนับสนุนจากครอบครัว (FSUPP)
13. ภาระงาน (WTASK)
14. ความกาวหนาในงาน (WPRO)
15. ความคลุมเครือในงาน (WCONF)
16. การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน (WSUPP)
17. สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน (RELA)
18. สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย (ENVI)

1.000

คาเฉลีย่
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-0.031

1.000

0.335**

0.586**

1.000

0.459**

-.519**

-.197**

1.000

0.770**

-.237**

0.174**

0.632**

1.000

0.582**

-.246**

0.097**

0.617**

0.685**

1.000

0.756**

-.115**

0.328**

0.449**

0.755**

0.610**

1.000

0.745**

-.082**

0.297**

0.394**

0.652**

0.487**

0.783**

1.000

0.760**

-.005**

0.428**

0.346**

0.657**

0.520**

0.740**

0.719**

1.000

0.227**

-.555**

0.632**

-.214**

0.057*

-0.029

0.055*

0.519**

0.260**

1.000

-.100**

0.552**

0.486**

-.599**

-.279**

-.417**

-.218**

-.168**

-.073**

0.530**

1.000

0.133**

0.495**

0.594**

-.309**

-0.022

-.138**

0.028

0.054*

0.156**

0.802**

0.659**

1.000

0.751**

0.103**

0.530**

-.268**

0.708**

0.492**

0.778**

0.710**

0.757**

0.361**

0.029

0.279**

1.000

-.194**

0.498**

0.293**

-.244**

-.397**

-.234**

-.233**

-0.051

-.163**

0.362**

0.277**

0.292**

-.106**

1.000

0.704**

0.158**

0.517**

0.151**

0.564**

0.502**

0.683**

0.609**

0.696**

0.342**

0.061*

0.232**

0.723**

-0.063*

1.000

0.211**

0.511**

0.674**

-.161**

0.077**

0.012

0.142**

0.174**

0.240**

0.675**

0.453**

0.640**

0.344**

0.464**

0.329**

1.000

-.811**

0.100**

-.368**

-.393**

-.746**

-.526**

-.749**

-.711**

-.748**

-.187**

0.074**

-.106**

-.745**

0.320**

-.689**

-.215**

1.000

-.216**

-.419**

-.464**

0.031

-0.069*

-0.049

-.105**

-.240**

-.210**

-.594**

-.324**

-.502**

-.252**

-.532**

-.234**

-.622**

0.153**

1.000

3.623

3.948

4.215

3.193

3.465

2.689

3.437

3.378

3.698

4.302

4.158

4.309

3.727

3.714

3.647

4.146

3.342

3.074

0.966

0.648

0.896

0.720

0.762

0.824

0.921

0.899

0.965

0.819

0.711

0.794

0.942

1.103

0.838

0.823

1.221

0.798

* นัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 , ** นัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.01
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ตาราง 11 แสดงเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของกลุมสตรีทํางานภาครัฐ (N = 367 คน)
ตัวแปรสังเกตไดที่ / ตัวแปรสังเกตไดที่

1

1. ความเครียด (STRESS)
2. การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ (COPIN)
3. การปรับตัว (ADAP)
4. การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง (SELP)
5. ผลกระทบตอการทํางาน (WIMP)
6. ความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว (VILU)
7. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (PERS)
8. ประสบการณสูญเสียในชีวิต (EXP)
9. ภาระตอครอบครัว (FTASK)
10. ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว (FBUDH)
11. สัมพันธภาพกับคูสมรส (FREL)
12. การสนับสนุนจากครอบครัว (FSUPP)
13. ภาระงาน (WTASK)
14. ความกาวหนาในงาน (WPRO)
15. ความคลุมเครือในงาน (WCONF)
16. การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน (WSUPP)
17. สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน (RELA)
18. สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย (ENVI)

1.000

คาเฉลีย่
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.092

1.000

0.667**

0.187**

1.000

0.183**

-.489**

0.127*

1.000

0.660**

-.318**

0.577**

0.592**

1.000

0.538**

-.185**

0.438**

0.522**

0.656*

1.000

0.680**

-.153**

0.589**

0.329**

0.674**

0.627**

1.000

0.481**

0.111*

0.383**

0.151**

0.299**

0.324**

0.514**

1.000

0.737**

0.009

0.611**

0.193**

0.674**

0.472**

0.688**

0.493**

1.000

0.536**

0.513**

0.628**

-.138**

0.250**

0.236**

0.366**

0.527**

0.523**

1.000

0.036

0.471**

0.132**

-.642**

-.252**

-.443**

-.210**

-0.018

-0.021

0.289**

1.000

0.390**

0.278**

0.619**

-.261**

0.215**

0.075

0.333**

0.409**

0.423**

0.434**

0.710**

1.000

0.780**

0.124*

0.779**

0.099

0.664**

0.455**

0.696**

0.517**

0.819**

0.693**

0.140**

0.614**

1.000

-.236**

0.260**

-.145**

0.170**

-.321**

-0.018

-.197**

0.261**

-.285**

0.167**

-0.127*

0.016

-.174**

1.000

0.685**

0.221**

0.592**

-.157**

0.430**

0.529**

0.563**

0.261**

0.595**

0.477**

-0.155*

.393**

0.633**

-.372**

1.000

0.486**

0.083

0.534**

0.266**

0.462**

0.340**

0.450**

0.399**

0.468**

0.456**

0.021

0.424**

0.559**

0.200**

0.380**

1.000

-.810**

0.042

-.674**

-.158**

-.738**

-.457**

-.680**

-.370**

0.809**

-.489**

-0.045

-.425**

-.816**

0.455**

-.686**

-.484**

1.000

-.188**

0.230**

-.247**

-.254**

-.155**

-.253**

-.253**

-.517**

-.201**

-.390**

0.016

-.325**

-.301**

-.593**

-0.016

-.468**

0.103*

1.000

4.403

3.928

4.754

3.399

4.145

3.131

4.256

4.014

4.546

4.591

4.280

4.635

4.691

2.948

4.238

4.347

2.156

3.064

0.738

0.581

0.648

0.877

0.639

0.853

0.699

0.710

0.769

0.648

0.659

0.617

0.707

1.237

0.823

0.662

0.952

0.743

* นัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 , ** นัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.01
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ตาราง 12 แสดงเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของกลุมสตรีทํางานรัฐวิสาหกิจ (N = 534 คน)
ตัวแปรสังเกตไดที่ / ตัวแปรสังเกตไดที่

1

1. ความเครียด (STRESS)
2. การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ (COPIN)
3. การปรับตัว (ADAP)
4. การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง (SELP)
5. ผลกระทบตอการทํางาน (WIMP)
6. ความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว (VILU)
7. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (PERS)
8. ประสบการณสูญเสียในชีวิต (EXP)
9. ภาระตอครอบครัว (FTASK)
10. ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว (FBUDH)
11. สัมพันธภาพกับคูสมรส (FREL)
12. การสนับสนุนจากครอบครัว (FSUPP)
13. ภาระงาน (WTASK)
14. ความกาวหนาในงาน (WPRO)
15. ความคลุมเครือในงาน (WCONF)
16. การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน (WSUPP)
17. สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน (RELA)
18. สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย (ENVI)

1.000

คาเฉลีย่
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

-.142**

1.000

0.092*

0.782**

1.000

0.682**

-.515**

-.332**

1.000

0.713**

-.142**

0.004

0.652**

1.000

0.658**

-.324**

-.135**

0.759**

0.674*

1.000

0.621**

-.128**

0.047

0.567**

0.564**

0.572**

1.000

0.704**

-0.102*

0.172**

0.509**

0.548**

0.468**

0.643**

1.000

0.698**

-.127**

0.108*

0.517**

0.539**

0.536**

0575**

0.660**

1.000

0.146**

0.547**

0.499**

-.522**

-.244**

-.439**

-0.002

0.203**

0.170**

1.000

-.203**

0.610**

0.648**

-.410**

-.155**

-.280**

0.284**

-.234**

-.253**

0.519**

1.000

-0.033

0.647**

0.759**

-.267**

0.050

-.127**

-0.057

-0.029

-0.061

0.705**

0.699**

1.000

0.570**

0.196**

0.371**

0.263**

0.458**

0.310**

0.443**

0.518**

0.452**

0.491**

0.016

0.302**

1.000

0.153**

0.623**

0.704**

-.286**

0.029

-.138**

0.094*

0.208**

0.122**

0.707**

0.465**

0.693**

0.514**

1.000

0.644**

0.071

0.274**

0.433**

0.598**

0.474**

0.540**

0.582**

0.556**

0.356**

-0.092*

0.122**

0.582**

0.281**

1.000

0.093*

0.694**

0.774**

-.330**

0.004

-.149**

0.065

0.158**

0.100*

0.719**

0.487**

0.708**

0.372**

0.786**

0.210**

1.000

-.632**

0.089*

-.200**

-.504**

-.515**

-.519**

-.470**

-.549**

-.530**

-.116**

0.148**

0.096*

-.340**

-.136**

-.560**

-.145**

1.000

-.301**

-.452**

-.599**

0.084

-.239**

-0.074

-.194**

-.337**

-.293**

-.622**

-.364**

-.499**

-.423**

-.588**

-.386**

-.603**

0.250**

1.000

3.336

3.821

3.836

3.185

3.311

2.636

3.253

3.254

3.387

3.829

3.918

3.835

3.416

3.726

3.392

3.794

3.672

3.346

0.811

0.641

0.766

0.616

0.566

0.700

0.666

0.731

0.795

0.811

0.714

0.801

0.678

0.768

0.687

0.770

0.843

0.752

* นัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 , ** นัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.01
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ตาราง13 แสดงเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได ของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของกลุมสตรีทํางานเอกชน (N = 474 คน)
ตัวแปรสังเกตไดที่ / ตัวแปรสังเกตไดที่
1. ความเครียด (STRESS)
2. การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ (COPIN)
3. การปรับตัว (ADAP)
4. การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง (SELP)
5. ผลกระทบตอการทํางาน (WIMP)
6. ความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว (VILU)
7. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (PERS)
8. ประสบการณสูญเสียในชีวิต (EXP)
9. ภาระตอครอบครัว (FTASK)
10. ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว (FBUDH)
11. สัมพันธภาพกับคูสมรส (FREL)
12. การสนับสนุนจากครอบครัว (FSUPP)
13. ภาระงาน (WTASK)
14. ความกาวหนาในงาน (WPRO)
15. ความคลุมเครือในงาน (WCONF)
16. การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน (WSUPP)
17. สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน (RELA)
18. สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย (ENVI)
คาเฉลีย่
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.000
0.019

1.000

0.090*

0.691**

1.000

0.454**

-.581**

-.529**

1.000

0.707**

-.308**

-.273**

0.716**

1.000

0.397**

-.192**

-.132**

0.540**

0.591**

1.000

0.720**

-0.057

0.150**

0.417**

0.695**

0.473**

1.000

0.766**

-0.114*

0.146**

0.410**

0.679**

0.404**

0.862**

1.000

0.630**

0.133**

0.325**

0.222**

0.424**

0.331**

0.676**

0.719**

1.000

-0.038

0.468**

0.426**

-.356**

-.266**

-.214**

-.251**

-.128**

0.019

1.000

-.287**

0.568**

0.597**

-.776**

-.610**

-.521**

-.390**

-.314**

-.147**

0.546**

1.000

-.148**

0.475**

0.400**

-.460**

-.402**

-.354**

-.349**

-.226**

-.103**

0.845**

0.668**

1.000

0.662**

0.146**

0.336**

0.260**

0.589**

0.413**

0.819**

0.759**

0.706**

-0.002

-.196**

-.160**

1.000

0.092*

0.690**

0.834**

-.550**

-.266**

-.128**

0.140**

0.139**

0.360**

0.534**

0.618**

0.479**

0.377**

1.000

0.595*

0.250**

0.480**

0.047

0.352**

0.319**

0.700**

0.672**

0.687**

0.086

-0.008

-0.041

0.722**

0.543**

1.000

0.088

0.515**

0.616**

-.392**

-.156**

-0.082

0.020

0.079

0.157**

0.611**

0.529**

0.521**

0.248**

0.685**

0.332**

1.000

0.800**

0.130**

-0.062

-.442**

-.638**

-.360**

-.704**

-.798**

-.630**

0.066

0.279**

0.199**

-.659**

-0.076

-.595**

-0.103*

1.000

0.250**

-.421**

-.469**

0.186**

-0.005

0.016

-0.106*

-.192**

-.251**

-.587**

-.364**

-.483**

-.308**

-.530**

-.309**

-.648**

0.276**

1.000

3.342

4.106

4.224

3.043

3.112

2.407

3.010

3.026

3.390

4.611

4.336

4.591

3.332

4.294

3.477

4.386

3.888

2.777

0.951

0.672

0.979

0.653

0.708

0.790

0.918

0.950

0.879

0.686

0.669

0.631

0.827

0.964

0.781

0.856

1.146

0.785

* นัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 , ** นัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.01
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จากตาราง 10 แสดงความสัมพันธระหวางคูตัวแปรสังเกตไดของรูปแบบความสัมพันธ
เชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีกลุมรวม พบวา ความสัมพันธระหวางคูตัวแปรสังเกตได 18
ตัว มีคาความแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 10 คู และมีคา
ความแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 คู มีคาความแตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 138 คู จากจํานวนคูความสัมพันธทั้งหมด 152
คู คิดเปนรอยละ 93.42 จําแนกคู ตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธทางบวก จํานวน 89 คู และมี
ความสัมพันธทางลบ จํานวน 53 คู โดยตัวแปรสังเกตได คือ การปรับตัว ความคลุมเครือในงาน
และสัมพันธภาพกับเพื่อนบานนั้น มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรสังเกตไดตัว
อื่นทุกตัว มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดอยูระหวาง 0.057 – 0.811 และคู
ตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธกันสูงสุด คือ ระหวาง ความเครียด กับสัมพันธภาพกับเพื่อน
บาน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.811 รองลงมาเปนความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ
แบบหวั่นไหวกับประสบการณสูญเสียในชีวิต ระหวางบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวกับภาระงาน
ระหวางความเครียดกับผลกระทบตอการทํางาน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.802, 0.778
และ 0.770 ตามลําดับ สวนคูตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด คือ ผลกระทบตอการ
ทํางานกับความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.057
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดภายในกลุมตัวแปรแฝง
เดียวกัน พบวา ตัวแปรสังเกตไดภายในตัวแปรแฝง คือ ภาวะวิกฤตชีวิต มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูร ะหวาง 0.335 – 0.586 ภายในตัวแปรแฝง ผลกระทบจากภาวะวิกฤต มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.617 – 0.685 ภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานบุคคล มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.783 ภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานครอบครัว มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูร ะหวาง -0.073 – 0.802 ภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานการทํางาน
มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง -0.106 – 0.723 และภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานสังคมเมือง
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.153
จากตาราง 11 แสดงความสัมพันธระหวางคูตัวแปรสังเกตไดของรูปแบบความสัมพันธ
เชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีทํางานภาครัฐ พบวา ความสัมพันธระหวางคูตัวแปรสังเกต
ได 18 ตัว มีคาความแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 15 คู และ
มีคาความแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 6 คู มีคาความแตกตาง
จากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 131 คู จากจํานวนคูความสัมพันธทั้งหมด
152 คู คิดเปนรอยละ 90.13 จําแนกคูตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธทางบวก จํานวน 101 คู
และมีความสัมพันธทางลบ จํานวน 42 คู โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธกับตัวแปรสังเกต
ไดตัวอื่นๆ ครบทุกตัวคือ การปรับตัว ผลกระทบตอการทํางาน บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ความ
ผูกพัน ทางศาสนาในครอบครัวและความคลุมเครือในงาน ความสัมพันธระหวางคูตัวแปรสังเกต
ไดมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.057 – 0.811 คูตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธกัน
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สูงสุด คือ ภาระตอครอบครัวกับภาระงาน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.819 รองลงมา
เปน ความเครียดกับสัมพันธภาพกับเพื่อนบาน ภาระตอครอบครัวกับสัมพันธภาพกับเพื่อนบาน
ความเครียดกับภาระงาน และการปรับตัวกับภาระงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ
0.810, 0.809, 0.780 และ 0.779 ตามลําดับ และคูตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด คือ
สัมพันธภาพกับเพื่อนบานกับสภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ
0.103
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดภายในกลุมตัวแปรแฝง
เดียวกัน พบวา ตัวแปรสังเกตไดภายในตัวแปรแฝง คือ ภาวะวิกฤตชีวิต มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูร ะหวาง 0.187 – 0.677 ภายในตัวแปรแฝง ผลกระทบจากภาวะวิกฤต มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.522 – 0.656 ภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานบุคคล มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.514 ภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานครอบครัว มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูร ะหวาง 0.289 – 0.710 ภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานการทํางาน มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูร ะหวาง -0.174 – 0.633 และภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานสังคมเมือง มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.103
จากตาราง 12 แสดงความสัมพันธระหวางคูตัวแปรสังเกตไดของรูปแบบความสัมพันธ
เชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีทํางานรัฐวิสาหกิจ พบวา ความสัมพันธระหวางคูตัวแปร
สังเกตได 18 ตัว มีคาความแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 15
คู และมีคาความแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 9 คู และมีคา
ความแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 128 คู จากจํานวนคู
ความสัมพันธทั้งหมด 152 คู คิดเปนรอยละ 90.13 จํานวนคูตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธ
ทางบวก จํานวน 85 คู และมีความสัมพันธทางลบ จํานวน 52 คู โดยตัวแปรสังเกตไดที่มี
ความสั ม พั น ธ กั บ ตั ว แปรสั ง เกตได ตั ว อื่ น ๆครบทุ ก ตั ว คื อ สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นบ า น
ความสัมพันธระหวางคูตัวแปรสังเกตไดมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.089 – 0.786 คู
ตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธกันสูงสุด คือ ความกาวหนาในงานกับการสนับสนุนจากจาก
เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.786 รองลงมาเปน การ
เผชิญปญหากับการปรับตัว การปรับตัวกับการสนับสนุนจากครอบครัว การสูญเสียความรูสึกใน
คุณคาของตนเองกับความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว และการปรับตัวกับการสนับสนุนจากจาก
เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.782, 0.759, 0.759 และ
0.774 ตามลําดับ และคูตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด คือ การเผชิญปญหากับ
สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.089
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดภายในกลุมตัวแปรแฝง
เดียวกัน พบวา ตัวแปรสังเกตไดภายในตัวแปรแฝง คือ ภาวะวิกฤตชีวิต มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูร ะหวาง 0.092 – 0.782 ภายในตัวแปรแฝง ผลกระทบจากภาวะวิกฤต มีคา
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.652 – 0.759 ภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานบุคคล มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.643 ภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานครอบครัว มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูร ะหวาง 0.170 – 0.705 ภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานการทํางาน มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูร ะหวาง 0.210 – 0.786
และภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานสังคมเมือง มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.250
จากตาราง 13 แสดงความสัมพันธระหวางคูตัวแปรสังเกตไดของรูปแบบความสัมพันธ
เชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีทํางานเอกชน พบวา ความสัมพันธระหวางคูตวั แปรสังเกต
ได 18 ตัว มีคา ความแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 18 คู และ
มีคาความแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 6 คู และมีคาความ
แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 128 คู จากจํานวนคูค วามสัมพันธ
ทั้งหมด 152 คู คิดเปนรอยละ 88.16 จํานวนคูตวั แปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธทางบวก จํานวน
72 คู และมีความสัมพันธทางลบ จํานวน 56 คู โดยทีไ่ มมีตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธกับ
ตัวแปรอื่นๆครบทุกตัว แตมีความสัมพันธกับตัวแปรอืน่ เกือบทุกตัว คือ ความกาวหนาในงาน
ภาระงาน
การสนับสนุนจากครอบครัว
สัมพันธภาพกับคูสมรส
ภาระตอครอบครัว
ประสบการณสูญเสียในชีวติ ผลกระทบตอการทํางาน การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง
และการปรับตัว โดยความสัมพันธระหวางคูตัวแปรสังเกตได มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยู
ระหวาง 0.090 – 0.862 คูตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธกันสูงสุด คือ บุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหว กับประสบการณสูญเสียในชีวติ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.862 รองลงมา
เปน ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวกับการสนับสนุนจากครอบครัว
การปรับตัวกับ
ความกาวหนาในงาน บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว กับภาระงาน และความเครียดกับสัมพันธภาพ
กับเพื่อนบาน
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.845, 0.835, 0.819 และ 0.800 ตามลําดับ และ
คูตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด คือ ความเครียดกับความกาวหนาในงาน มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.092
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดภายในกลุมตัวแปรแฝง
เดียวกัน พบวา ตัวแปรสังเกตไดภายในตัวแปรแฝง คือ ภาวะวิกฤตชีวิต มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูร ะหวาง 0.090 – 0.691 ภายในตัวแปรแฝง ผลกระทบจากภาวะวิกฤต มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง -0.132 – 0.716 ภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานบุคคล มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.862 ภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานครอบครัว มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูร ะหวาง -0.103 – 0.845 ภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานการทํางาน
มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.248 – 0.722 และภายในตัวแปรแฝงปจจัยดานสังคมเมือง มี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.276
สําหรับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพื่อศึกษาตัวแปรทั้งหมดในการทํานายภาวะ
วิกฤตชีวิต ที่ครอบคลุมตัวแปรปจจัยทั้งดานชีวสังคมและตัวแปรสังเกตไดทุกตัวดังแสดงในตาราง
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ตาราง 14 แสดงสัมประสิทธิ์ถดถอยและการทดสอบนัยสําคัญของการวิเคราะหถดถอยของตัวแปร
ในการทํานายภาวะวิกฤตชีวติ สตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกลุมรวม (N=1,375 คน)
สัมประสิทธิ์ถดถอย
t
Sig
มาตรฐาน หรือ Beta (B)
อายุ
0.060
1.662
0.097
ประสบการณการทํางาน
-0.007
-0.314
0.753
ระยะเวลาที่อยูก ับสามี
-0.041
-1.946
0.052
รายไดรวมทั้งครอบครัว
0.007
0.445
0.657
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
0.130
4.710
0.000
ประสบการณการสูญเสียในชีวิต
-0.005
-0.230
0.818
ภาระตอครอบครัว
0.138
6.092
0.000
สัมพันธภาพกับคูสมรส
0.171
9.640
0.000
การสนับสนุนจากครอบครัว
-0.009
-0.383
0.702
ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว
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
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
0.123
6.092
0.000
และผูบังคับบัญชา
สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน
-0.201
-8.100
0.000
สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย
-0.018
-0.969
0.333
R2 = 0.792 , ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05
จากตาราง 14 เมื่อทําการวิเคราะหถดถอยพหุคุณแบบ Enter โดยใชตัวแปรสังเกตได
ทั้งหมดในกลุมปจจัยชีวสังคม ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน และ
ปจจัยดานสังคมเมือง รวมทั้งหมด 16 ตัวแปร พบวา ตัวแปรชีวสังคมที่ประกอบดวย อายุ
ประสบการณการทํางาน ระยะเวลาที่อยูกับสามี และรายไดรวมทั้งครอบครัว มีคาเบตานอยมาก
เทากับ 0.007-0.041 แสดงวา ปจจัยดานชีวสังคมไมมีอิทธิพลในการทํานาย ภาวะวิกฤตชีวิตสตรี
ไทยสมรสในกลุมรวม แตเมื่อพิจารณาตัวแปรปจจัยทั้งหมดรวมกันในการทํานาย ภาวะวิกฤตชีวิต
สตรีไทยสมรสในกลุมรวมไดรอยละ 79.2 (R2 = 0.792) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีตัว
แปรที่สําคัญในการทํานายคือ สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน มีคาเบตาเทากับ -0.201 รองลงมา คือ
ความคลุมเครือในงาน และสัมพันธภาพกับคูสมรส มีคาเบตาเทากับ 0.182 และ 0.171 ตามลําดับ
ตัวแปรปจจัย
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบาน
ในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามการรับรูของตนเอง
สตรีไทยสมรสวัยกลางคนทีท่ ํางานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
รวมกันทั้งหมด 1,375 คน ซึ่งไดตอบแบบสอบถามภาวะวิกฤตชีวติ ตามการรับรู โดยวัดจาก
ความเครียด จํานวน 17 ขอ การเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณ จํานวน 10 ขอ และการปรับตัว
จํานวน 15 ขอ รวมทั้งหมด 42 ขอ และตอบแบบสอบถามการรับรูถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤต
โดยวัดจากการสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง จํานวน 17 ขอ ผลกระทบตอการทํางาน
จํานวน 12 ขอ ความรุนแรงตอตนเองและครอบครัว จํานวน 20 ขอ รวมทั้งหมด 49 ขอ
(รายละเอียดดังภาคผนวก) เมื่อนํามาวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) ดวยโปรแกรม
LISREL V.8.72 ดังแสดงรายละเอียดในตาราง
ตาราง 15 แสดงการวิเคราะหดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิต และผลกระทบจากภาวะวิกฤตของสตรี
ไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมกัน
องคประกอบของ
1. วิกฤตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางาน
นอกบาน
ความเครียด (STRESS)
การเผชิญปญหามุงอารมณ (COPIN)
การปรับตัว (ADAP)

จํานวนกลุม
ตัวอยาง (คน)

น้ําหนัก
องคประกอบ

% การทํานาย
(% R 2 )

1,375
1,375
1,375

0.36
0.97
0.99

13
95
99

เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบ
ตัวแปร
STRESS
COPIN ADAP
STRESS
1.00
COPIN
0.35**
1.00
ADAP
0.35**
0.97**
1.00 ** P < 0.01
ดัชนีวัดความสอดคลอง
Chi – Square = 3,221.09, df = 616, p = 0.00, GFI = 0.90, AGFI = 0.86, CFI = 0.98, RMR = 0.14, RMSEA = 0.54
2. ผลกระทบจากภาวะวิกฤต
การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง (SELF)
ผลกระทบตอการทํางาน (IMW)
ดานความรุนแรงตอตนเองและครอบครัว (VIL)

1,375
1,375
1,375

0.89
0.86
0.90

เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบ
ตัวแปร
SELF
IMW
VIL
SELF
1.00
IMW
0.77**
1.00
VIL
0.80**
0.78**
1.00 ** P < 0.01
ดัชนีวัดความสอดคลอง
Chi–Square = 9,875.53, df = 991, p = 0.00, GFI = 0.77, AGFI = 0.72, CFI = 0.97, RMR = 0.15,
RMSEA = 0.081

79
75
81
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จากตาราง 15 แสดงการวิเคราะหดัชนีวดั ภาวะวิกฤตชีวิต และผลกระทบจากภาวะวิกฤต
ของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมกัน จํานวนกลุม
ตัวอยาง 1,375 คน พบวา ภาวะวิกฤตชีวิตตามการรับรูของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางาน
นอกบาน สามารถวัดไดจาก ความเครียด การเผชิญปญหามุงอารมณ และการปรับตัว โดยมี
องคประกอบดาน
การปรับตัวมีเปอรเซ็นตการทํานายความแปรปรวนของภาวะวิกฤตชีวิตได
สูงสุด เทากับรอยละ 99 รองลงมาคือ การเผชิญปญหามุงอารมณ และความเครียด มีเปอรเซ็นต
การทํานายความแปรปรวนของภาวะวิกฤตชีวิตได เทากับรอยละ 95 และ 13 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามความสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบ พบวาการเผชิญปญหาแบบ
มุงปรับอารมณ กับการปรับตัวมีความสัมพันธกันสูงสุดที่ r เทากับ 0.97 รองลงมาคือ ความเครียด
กับการเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณ และความเครียดกับการปรับตัวที่ r เทากับ 0.35 และ 0.35
ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
พบวา
มีความ
สอดคลองกันในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากคาดัชนีความกลมกลืน ดวยคา GFI, AGFI และ
CFI ที่มีคาเขาใกล 1.00 และคา RMSEA ซึ่งมีคาเขาใกล 0 แสดงวา ภาวะวิกฤตของสตรีไทย
สมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบาน สามารถวัดไดจากองคประกอบดานความเครียด การเผชิญ
ปญหามุงอารมณ และการปรับตัว
จากผลการวิเคราะหองคประกอบของผลกระทบจากภาวะวิกฤต พบวา องคประกอบ
ดานความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว มีเปอรเซ็นตการทํานายความแปรปรวนของภาวะวิกฤตชีวิต
ไดสูงสุด เทากับรอยละ 81 รองลงมาคือ การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง และ
ผลกระทบตอการทํางาน มีเปอรเซ็นตการทํานายความแปรปรวนของภาวะวิกฤตชีวิตได เทากับ
รอยละ 79 และ 75 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบ ของผลกระทบจากภาวะวิกฤต
พบวา การสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง กับความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัวมี
ความสัมพันธกันสูงสุดที่ r เทากับ 0.80 รองลงมาคือ ผลกระทบตอการทํางานกับความรุนแรงตอ
ตนเอง ครอบครัว และการสูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเองกับผลกระทบตอการทํางานที่ r
เทากับ 0.78 และ 0.77 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา มีความสอดคลอง
กันในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากคาดัชนีความกลมกลืน ดวยคา GFI, AGFI และ CFI ที่มี
คาเขาใกล 1.00 และคา RMSEA ซึ่งมีคาเขาใกล 0 แสดงวา ผลกระทบจากภาวะวิกฤตของสตรี
ไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบาน สามารถวัดไดจากองคประกอบดานการสูญเสียความรูสึก
ในคุณคาของตนเอง ผลกระทบตอการทํางานและความรุนแรงตอตนเองและครอบครัว
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ภาวะวิกฤตชีวิตตามรูปแบบสมมติฐานกับขอมูลความคิดเห็นของกลุมรวม และกลุมแยก
จากการวิเคราะหความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของปจจัยดานบุคคล
ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน และปจจัยดานสังคมเมืองที่มีอิทธิพลตอภาวะวิกฤต
ชี วิ ต ของสตรี ไ ทยสมรสวัย กลางคน ที่ ทํ า งานในหน ว ยงานภาครัฐ รัฐ วิสาหกิจ และเอกชน
รวมกัน 1,375 คน และกลุมแยก ประกอบดวย กลุม 1 สตรีทํางานภาครัฐ จํานวน 367 คน
กลุม 2 สตรีทํางานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 534 คน และกลุม 3 สตรีทํางานเอกชนจํานวน 474 คน
โดยใชการวิเคราะหเสนทาง (Path analysis) ดวยโปรแกรมลิสเรล เวอรชั่น 8.72 พบวา รูปแบบ
ความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตตามสมมติฐานมีความสอดคลองกับขอมูลความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมและกลุมรวม ในระดับปานกลาง โดยยอมรับใหความคลาดเคลื่อน
ของตัวแปรสังเกตไดบางตัวมีความสัมพันธกันเปนไปตามการปรับแกรปู แบบตามดัชนีการปรับแก
(Modification Indices for THETA-EPS, THETA-DELTA) จนไดรูปแบบดัชนีวัดความ
สอดคลองที่ยอมรับได ดังนั้นการตรวจสอบความตรงของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของแตละ
กลุม จึงมีความแตกตางกันในบางสวนของเสนทางอิทธิพลและขนาดอิทธิพล ซึ่งนําเสนอไวดัง
ภาพประกอบ 10 แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัย
กลางคนที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐ ภาพประกอบ 11 แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของ
ภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาพประกอบ 12
แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานใน
หนวยงานเอกชน และภาพประกอบ 13 แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิต
ของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกลุมรวม พรอมทั้งนําเสนอผลการวิเคราะหคาสถิติการวิเคราะห
เสนทางอิทธิพล และเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของ
ภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
และกลุมรวม ดังแสดงในตาราง 16 ถึง ตาราง 19 ตามลําดับ
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บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว

0.76

0.49

ปจจัยดาน
บุคคล

ภาระตอครอบครัว

ประสบการณ
สูญเสียในชีวิต

0.76
0.13

0.99

สัมพันธภาพกับคูสมรส
การสนับสนุนจากครอบครัว

0.39

0.58

ปจจัยดาน
ครอบครัว

ความผูกพันทางศาสนา
ในครอบครัว

ความเครียด
ภาระงาน
ความกาวหนาในงาน
ความคลุมเครือในงาน

0.80

0.93

0.81

0.02

0.06

ปจจัยดาน
การทํางาน

0.70

0.75

ภาวะวิกฤตชีวิตตาม
การรับรูของตนเอง

การสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชา

- 0.25

0.68

ปจจัยดาน
สังคมเมือง

สัมพันธภาพ
กับเพื่อนบาน

การปรับตัว

0.77

0.59

0.80

การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ

0.33

สภาพแวดลอมใน
ชุมชนที่อาศัย

ผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤต
0.90

ความรุนแรงตอ
ตนเอง ครอบครัว

0.60

การสูญเสียความรูสึก
0.91 ในคุณคาของตนเอง

ผลกระทบตอการทํางาน

ภาพประกอบ 10 แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานใน
หนวยงานภาครัฐ
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บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว

0.67

0.68 ประสบการณ

ปจจัยดาน
บุคคล

สูญเสียในชีวิต

ภาระตอครอบครัว
0.14

สัมพันธภาพกับคูสมรส

0.51
0.79

0.27
ปจจัยดาน
ครอบครัว
ภาระงาน

การสนับสนุนจากครอบครัว
0.87

ความผูกพันทางศาสนา
ในครอบครัว
ความเครียด

0.44

0.91

0.12

ความกาวหนาในงาน 0.83
ความคลุม
เครือในงาน

0.33

ปจจัยดาน
การทํางาน

0.90

การสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชา

การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ
0.82

0.37

การปรับตัว
0.92

0.56

ภาวะวิกฤตชีวติ ตาม
การรับรูของตนเอง

- 0.12

0.54
0.97
ปจจัยดาน
สังคมเมือง
0.71

สัมพันธภาพ
กับเพื่อนบาน

0.38

สภาพแวดลอมใน
ชุมชนที่อาศัย

ผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤต
0.86

0.89

ความรุนแรงตอ
ตนเอง ครอบครัว
0.76

การสูญเสียความรูสึก
ในคุณคาของตนเอง

ผลกระทบตอการทํางาน

ภาพประกอบ 11 แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานใน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
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0.90

บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
0.84

ปจจัยดาน
บุคคล

ภาระตอครอบครัว

ประสบการณ
สูญเสียในชีวิต

0.06
0.70

สัมพันธภาพกับคูสมรส
0.82

0.30

การสนับสนุนจากครอบครัว
0.75

ปจจัยดาน
ครอบครัว

ความผูกพันทางศาสนา
ในครอบครัว
ความเครียด
0.01

ภาระงาน
ความกาวหนาในงาน
ความคลุมเครือในงาน

0.87

0.34

0.49

ปจจัยดาน
การทํางาน

0.86
0.29

การสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชา

0.82

การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ
0.75

0.78

0.32

ภาวะวิกฤตชีวติ ตาม
การรับรูของตนเอง

- 0.99

0.44

0.67

ผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤต

ปจจัยดาน
สังคมเมือง
0.79

สัมพันธภาพ
กับเพื่อนบาน

การปรับตัว

0.56
0.62
0.37

สภาพแวดลอมใน
ชุมชนที่อาศัย

ความรุนแรงตอ
ตนเอง ครอบครัว

0.91

การสูญเสียความรูสึก
ในคุณคาของตนเอง

ผลกระทบตอการทํางาน

ภาพประกอบ 12 แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานใน
หนวยงานเอกชน
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0.90

ปจจัยดาน
บุคคล

บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
0.82

ภาระตอครอบครัว

ประสบการณ
สูญเสียในชีวิต

0.24
0.64

สัมพันธภาพกับคูสมรส
0.75

-0.15

ภาระงาน
ความกาวหนาในงาน
ความคลุมเครือในงาน

0.99

0.96

ปจจัยดาน
ครอบครัว

การสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชา

ความผูกพันทางศาสนา
ในครอบครัว

ความเครียด

0.81

0.91

การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ

0.24

0.12
0.90

การสนับสนุนจากครอบครัว

0.07

ปจจัยดาน
การทํางาน

การปรับตัว
0.68

0.10

0.34

ภาวะวิกฤตชีวิตตาม
การรับรูของตนเอง

-0.86

0.83
ปจจัยดาน
สังคมเมือง
0.79

สัมพันธภาพ
กับเพื่อนบาน

0.24

สภาพแวดลอมใน
ชุมชนที่อาศัย

ผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤต
0.64

ความรุนแรงตอ
ตนเอง ครอบครัว

0.51

การสูญเสียความรูสึก
0.98 ในคุณคาของตนเอง

ผลกระทบตอการทํางาน

ภาพประกอบ 13 แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสในกลุมรวม
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ตาราง 16

แสดงคาสถิติการวิเคราะหอิทธิพลและเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงของรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานภาครัฐ
(N=367 คน)

ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ
ปจจัยดานบุคคล(Person)
จากขอมูลประมาณคา

ปจจัยดานครอบครัว
TE IE DE

ปจจัยดานการทํางาน
TE IE DE

0.67
(0.08)
0.99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จากขอมูลมาตรฐาน
ปจจัยดานการทํางาน(Work)
จากขอมูลประมาณคา

-

-

-

1.51
(0.14)
0.93

-

-

-

-

-

-

จากขอมูลมาตรฐาน
ภาวะวิกฤตชีวิต(Crisis)
จากขอมูลประมาณคา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จากขอมูลมาตรฐาน
ปจจัยดานสังคมเมือง(Social)
จากขอมูลประมาณคา
จากขอมูลมาตรฐาน
ปจจัยดานครอบครัว(Family)
จากขอมูลประมาณคา

-

0.67 1.01 1.01
(0.08) (0.08) (0.08)
0.99 0.93 0.93

-

-

ภาวะวิกฤตชีวิต ผลกระทบจากภาวะวิกฤต
TE IE DE TE IE DE
0.79 0.79
(0.11) (0.11)
0.71 0.71
-0.19
(0.07)
-0.25

-

1.51 1.18 1.18
(0.14) (0.18) (0.18)
0.93 0.72 0.72
-

-

0.78
(0.10)
0.77

-

-

-

-

-

0.46 0.46
(0.08) (0.08)
0.48 0.48

-

-0.19 -0.11 -0.11
(0.07) (0.05) (0.05)
-0.25 -0.17 -0.17

-

-

-

-

-

0.69 0.69
(0.13) (0.13)
0.49 0.49

-

0.78 0.46 0.46
(0.10) (0.08) (0.08)
0.77 0.52 0.52

-

-

-

-

-

0.58 - 0.58
(0.08)
(0.08)
จากขอมูลมาตรฐาน
- 0.68 - 0.68
Chi – Square = 954.91, df = 103, p = 0.00, GFI = 0.78, AGFI = 0.63, RMR = 0.087, RMSEA = 0.15, CFI = 0.88
ตัวแปรสาเหตุ PERS1 EXP1 SREL1 SENV1
R 2 for X
0.57
0.24
0.64 0.11
ตัวแปรผล FATASK1 FREL1 FSUP1 FBUD1 WTASK1 WPRO1 WCON1 WSUP1 STRESS1 COPE1 ADAP1 SELF1 IWM1 VIL1
R 2 for Y 0.58 0.02 0.15 0.34 0.66 0.09 0.49 0.35 0.63 0.00 0.56 0.36 0.82 0.81
สมการโครงสราง Family Work Crisis Impact
R2
0.98 0.87 0.95 0.46
เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง
ตัวแปรแฝง
Family
Work
Crisis
Impact
Person
Social
Family
1.00
Work
0.93**
1.00
Crisis
0.93**
0.93**
1.00
Impact
0.63**
0.65**
0.68**
1.00
Person
0.99**
0.93**
0.92**
0.63**
1.00
Social
-0.83**
-0.77**
0.85**
-0.58**
-0.84**
1.00

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)
TE = อิทธิพลรวม IE = อิทธิพลทางออม DE = อิทธิพลทางตรง *p < 0.05 **p < 0.01
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จากตาราง 16 แสดงคาสถิติการวิเคราะหอิทธิพลและเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัว
แปรแฝงของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่
ทํางานภาครัฐ พบวา มีรูปแบบความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดวยคาไค-สแควร เทากับ
954.91 คา p เทากับ 0.00 ที่ระดับองศาอิสระ (df) เทากับ 103 อยูในระดับพอเพียง โดยพิจารณา
จากคาดัชนีบางตัวที่มีความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุกับขอมูลเชิงประจักษจาก
คา GFI, AGFI และ CFI มีคาเทากับ 0.78, 0.63 และ 0.88 ตามลําดับ ซึ่งมีคาอยูในระดับเขาใกล
1.00 และคา RMR และ RMSEA เทากับ 0.087 และ 0.15 ตามลําดับ ซึ่งมีคาเขาใกล 0 สวนคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดภายในตัวแปรแฝงภายนอก ( R 2 for X ) สวนใหญมี
คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นอยูในระดับ 0.11 – 0.64 โดยตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
สูงสุด คือ สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน (SREL1) เทากับ 0.64 รองลงมาคือ บุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหว (PERS1) ประสบการณสูญเสียในชีวิต (EXP1) และ สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย
(SENV1) เทากับ 0.57, 0.24 และ 0.11 ตามลําดับ ทั้งนี้ตัวแปรสาเหตุทั้งหมดในรูปแบบ
ความสัมพันธของกลุมสตรีทํางานภาครัฐนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผล คือ
ภาวะวิกฤตชีวิต ไดรอยละ 95 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในอีก 3 ตัว
คือ ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน และผลกระทบจากภาวะวิกฤต ไดรอยละ 98, 87
และ 46 ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห ค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรแฝง ดั ง ในเมทริ ก ซ
สหสัมพันธ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงภายในและตัวแปรแฝงภายนอก
มีความสัมพันธเปนบวก 10 คู เปนลบ 5 คู มีคาอยูในระดับสูงระหวาง 0.58 – 0.99 ที่มี
ความสัมพันธกันสูงสุด คือ ปจจัยดานบุคคล กับ ปจจัยดานครอบครัว ดวยคา r เทากับ 0.99 นั้น
แสดงว า สตรี ไ ทยสมรสวั ย กลางคนที่ ทํ า งานภาครั ฐ ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบหวั่ น ไหวมาก มี
ประสบการณสูญเสียในชีวิตมากขึ้น 1 หนวย จะรับรูสภาพปญหาที่เปนองคประกอบของ
ครอบครัวสูงขึ้นมาดวยเชนกันเทากับ 0.99 หนวย และคูที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด คือ ปจจัยดาน
สังคมเมือง กับ ผลกระทบจากภาวะวิกฤต ดวยคา r เทากับ -0.88 แสดงวา สตรีไทยสมรสวัย
กลางคนทํางานภาครัฐที่มีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานนอย อยูในสภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัยที่
ไมนาอยู 1 หนวย จะมีการรับรูถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤตสูงขึ้น 0.58 หนวย และปจจัยดาน
ครอบครัวจะมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆสูงสุด อยูระหวาง 0.63 ถึง 0.99 และปจจัยดานสังคม
เมือง จะมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆต่ําสุด อยูระหวาง -0.58 ถึง -0.85
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเหตุระหวางตัวแปร พบวา ตัวแปรสาเหตุ คือ
ปจจัยดานการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางาน
ภาครัฐ ดวยขนาดอิทธิพลที่สูงสุด เทากับ 0.77 แสดงวา สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางาน
ภาครัฐที่มีภาระงานมาก มีความกาวหนาในงานต่ํา
มีความคลุมเครือในงานมาก และมีการ
สนับสนุนจากจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาต่ํา จะมีภาวะวิกฤตชีวิตมากขึ้นดวย
นอกจากนี้ ตัวแปรสาเหตุอีก 1 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอภาวะวิกฤตชีวิต คือ
ปจจัยดานสังคมเมือง ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ -0.25 และตัวแปรสาเหตุอีก 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางออมตอภาวะวิกฤตชีวิต คือ ปจจัยดานบุคคล โดยสงผานปจจัยดานครอบครัวและปจจัยดาน
การทํางานมายังภาวะวิกฤตชีวิต และปจจัยดานครอบครัวมีอิทธิพลทางออมโดยสงผานปจจัยดาน
การทํางานมายังภาวะวิกฤตชีวิต และภาวะวิกฤตชีวิตมีอิทธิพลทางตรงตอผลกระทบจากภาวะ
วิกฤตชีวิตอยูในระดับสูง ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.68
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ตาราง27 แสดงคาสถิติการวิเคราะหอิทธิพลและเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงของรูปแบบความ
สัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนทํางานรัฐวิสาหกิจ(N =534 คน)
ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ
ปจจัยดานบุคคล
จากขอมูลประมาณคา

ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน
TE IE DE TE IE DE

ภาวะวิกฤตชีวิต
ผลกระทบจากภาวะวิกฤต
TE IE DE TE IE
DE

0.42
(0.09)
0.27

-

0.37 0.37
(0.08) (0.08)
0.24 0.24

-

-

-

-

-

จากขอมูลมาตรฐาน
ปจจัยดานครอบครัว
จากขอมูลประมาณคา

-

-

-

-0.14 -0.08 -0.08
(0.03) (0.03)
-0.12 -0.07 -0.07

-

-

-

จากขอมูลมาตรฐาน
ปจจัยดานการทํางาน
จากขอมูลประมาณคา

-

-

-

จากขอมูลมาตรฐาน
ภาวะวิกฤตชีวิต
จากขอมูลประมาณคา

จากขอมูลมาตรฐาน
ปจจัยดานสังคมเมือง
จากขอมูลประมาณคา

-

0.42 0.38 0.38
(0.09) (0.08) (0.08)
0.27 0.24 0.24

-

-0.14
(0.04)
-0.12

-

-

-

0.90
(0.04)
0.91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.03 -0.16 1.19
(0.08) (0.04) (0.09)
0.84 -0.13 0.97
0.03 0.03
(0.01) (0.01)
0.04 0.04

-

0.90 0.88 0.51 0.37 -0.38 -0.38
(0.04) (0.04) (0.13) (0.15) (0.03) (0.03)
0.91 0.88 0.51 0.37 -0.47 -0.47

-

-

-

0.57
(0.15)
0.56

-

-

-

-

-

0.57 -0.24 -0.24
(0.15) (0.07) (0.07)
0.56 -0.30 -0.30

-

-

-

-0.42 -0.42
(0.03)
(0.03)
จากขอมูลมาตรฐาน
- 0.54 0.54
Chi – Square = 1,029.92, df = 106, p = 0.00, GFI = 0.82, AGFI = 0.71, RMR = 0.13, RMSEA = 0.12, CFI = 0.91
ตัวแปรสาเหตุ PERS1 EXP1 SREL1 SENV1
R 2 for X
0.44 0.46 0.51
0.14
ตัวแปรผล FATASK1 FREL1 FSUP1 FBUD1 WTASK1 WPRO1 WCON1 WSUP1 STRESS1 COPE1 ADAP1 SELF1 IWM1 VIL1
R 2 for Y 0.02
0.26 0.62 0.75 0.19 0.69 0.11 0.81 0.02 0.67 0.84 0.80 0.57 0.74
สมการโครงสราง Family Work Crisis Impact
R2
0.07
0.89 0.84 0.92
เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง
ตัวแปรแฝง
Family
Work
Crisis
Impact
Person
Social
Family
1.00
Work
0.94 **
1.00
Crisis
0.89 **
0.91 **
1.00
Impact
0.22 **
0.14 ** 0.25 **
1.00
Person
0.27 **
0.36 ** 0.30 ** 0.81**
1.00
Social
-0.26 ** -0.36 ** -0.30 ** -0.78 ** -0.97 **
1.00

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)
TE = อิทธิพลรวม IE = อิทธิพลทางออม DE = อิทธิพลทางตรง *p < 0.05 **p < 0.01
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ตาราง 17 แสดงคาสถิติการวิเคราะหอิทธิพลและเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง
ของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางาน
รัฐวิสาหกิจ พบวา มีรูปแบบความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดวยคาไค-สแควร เทากับ
1,029.92 คา p เทากับ 0.00 ที่ระดับองศาอิสระ (df) เทากับ 106 อยูในระดับพอเพียง โดย
พิจารณาจากคาดัชนี บางตัว ที่มี ความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพัน ธเ ชิงเหตุกับขอมูลเชิ ง
ประจักษจากคา GFI, AGFI และ CFI มีคาเทากับ 0.82, 0.71 และ 0.91 ตามลําดับ ซึ่งมีคาอยูใน
ระดับเขาใกล 1.00 และคา RMR และ RMSEA เทากับ 0.13 และ 0.12 ตามลําดับ ซึ่งมีคาเขาใกล
0 สวนคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดภายในตัวแปรแฝงภายนอก ( R 2 for X)
สวนใหญมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นอยูในระดับ 0.14 – 0.51 โดยตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นสูงสุด คือ สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน (SREL1) เทากับ 0.51
รองลงมาคือ
ประสบการณสูญเสียในชีวิต (EXP1) บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (PERS1) และ สภาพแวดลอมใน
ชุมชนที่อาศัย (SENV1) เทากับ 0.46, 0.44 และ 0.14 ตามลําดับ ทั้งนี้ตัวแปรสาเหตุทั้งหมดใน
รูปแบบความสัมพันธของกลุมสตรีทํางานภาครัฐนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผล
คือ ภาวะวิกฤตชีวิตไดรอยละ 84 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในอีก 3 ตัว คือ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤต ปจจัยดานการทํางานและปจจัยดานครอบครัว ไดรอยละ 92, 89 และ 7 ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห ค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรแฝง ดั ง ในเมทริ ก ซ
สหสัมพันธ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงภายในและตัวแปรแฝงภายนอก
มีความสัมพันธเปนบวก 7 คู เปนลบ 8 คู มีคาอยูในระดับปานกลางถึงสูง ระหวาง -0.14 ถึง–
0.97 โดยคูที่มีความสัมพันธกันเชิงลบสูงสุด คือ ปจจัยดานสังคมเมือง กับ ปจจัยดานบุคคล ดวย
คา r เทากับ -0.97 และคูที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด คือ ปจจัยดานการทํางาน กับ ผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤต ดวยคา r เทากับ -0.14 ถาสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานรัฐวิสาหกิจมีสภาพปญหา
ที่เปนองคประกอบของการทํางานลดลง 1 หนวย จะมีการรับรูถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤตสูงขึ้น
0.14 หนวย และ ปจจัยดานสังคมเมืองจะมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆสูงสุด อยูระหวาง -0.26 ถึง -0.97
และผลกระทบจากภาวะวิกฤตชีวิต จะมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นต่ําสุด อยูระหวาง -0.14 ถึง 0.81
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเหตุระหวางตัวแปร พบวา ตัวแปรสาเหตุ คือ
ปจจัยดานการทํางานมีอิทธิพลเชิงบวกตอภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางาน
รัฐวิสาหกิจเชนเดียวกับสตรีที่ทํางานภาครัฐ ดวยขนาดอิทธิพลที่สูงสุด เทากับ 0.56 นอกจากนี้
ตัวแปรสาเหตุอีก 1 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอภาวะวิกฤตชีวิต คือ ปจจัยดานครอบครัว
ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.37 และตัวแปรสาเหตุอีก 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอภาวะวิกฤต
ชีวติ คือ ปจจัยดานบุคคลโดยสงผานปจจัยดานครอบครัวมายังภาวะวิกฤตชีวิตและปจจัยดานสังคม
เมืองมีอิทธิพลทางออมโดยสงผานปจจัยดานการทํางานมายังภาวะวิกฤตชีวิตและภาวะวิกฤตชีวิตมี
อิทธิพลทางตรงตอผลกระทบจากภาวะวิกฤตชีวิตอยูในระดับสูง ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.54
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ตาราง 18 แสดงคาสถิติการวิเคราะหอิทธิพลและเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงของรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานเอกชน(N = 367 คน)
ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ
ปจจัยดานบุคคล
จากขอมูลประมาณคา

ปจจัยดานครอบครัว
TE IE DE
0.16
(0.03)
0.30

-

-

-

-

จากขอมูลมาตรฐาน
ปจจัยดานครอบครัว
จากขอมูลประมาณคา

-

-

-

-

-

-

จากขอมูลมาตรฐาน
ปจจัยดานการทํางาน
จากขอมูลประมาณคา

-

-

-

จากขอมูลมาตรฐาน
ปจจัยดานสังคมเมือง
จากขอมูลประมาณคา

จากขอมูลมาตรฐาน
ภาวะวิกฤตชีวิต
จากขอมูลประมาณคา

-

ปจจัยดานการทํางาน
TE IE DE

0.16 0.09 0.09
(0.08) (0.08) (0.08)
0.30 0.10 0.10

-

0.25 0.25
(0.05) (0.05)
0.28 0.28

-

0.35 0.05
(0.03) (0.01)
0.80 0.12

0.30
(0.02)
0.67

-0.79 -0.26 -0.26
(0.04) (0.04) (0.04)
-0.99 -0.32 -0.32

-

0.06 0.06
(0.01) (0.01)
0.14 0.14

-

0.54 1.52 0.18 1.34 0.33 0.33
(0.05) (0.12) (0.03) (0.11) (0.04) (0.04)
0.34 0.93 0.93 0.82 -0.41 -0.41

-

-

-0.79
(0.04)
-0.99

-

-

-

0.54
(0.05)
0.34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ภาวะวิกฤตชีวิต
ผลกระทบจากภาวะวิกฤต
TE IE DE TE IE
DE

-

-

0.33
(0.04)
0.32

-

-

-

-

-

-

0.33 0.07 0.07
(0.04) (0.01) (0.01)
0.32 0.14 0.14
-

-

-

0.22 0.22
(0.03)
(0.03)
จากขอมูลมาตรฐาน
- 0.44 0.44
Chi – Square = 1,165.92, df = 103, p = 0.00, GFI = 0.79, AGFI = 0.64, RMR = 0.19, RMSEA = 0.14, CFI = 0.87
ตัวแปรสาเหตุ PERS1 EXP1 SREL1 SENV1
R 2 for X
0.82 0.70 0.62 0.14
ตัวแปรผล FATASK1 FREL1 FSUP1 FBUD1WTASK1WPRO1WCON1 WSUP1 STRESS1 COPE1 ADAP1 SELF1 IWM1 VIL1
R 2 for Y 0.00 0.50 0.67 0.56 0.76
0.24 0.74 0.08 0.00 0.56 0.60 0.38 0.83 0.31
สมการโครงสราง Family Work Crisis Impact
R2
0.09 0.89 0.80 0.62
เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง
ตัวแปรแฝง
Family
Work
Crisis
Impact Person
Social
Family
1.00
Work
0.03
1.00
Crisis
0.83 ** 0.34 **
1.00
Impact
0.57 ** 0.48 **
0.41 ** 1.00
Person
0.30 ** 0.98 **
0.05
0.65 **
1.00
Social
0.31 ** -0.88 **
-0.02
-0.69 ** -1.00 **
1.00

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)
TE = อิทธิพลรวม IE = อิทธิพลทางออมDE = อิทธิพลทางตรง *p < 0.05 **p < 0.01
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ตาราง 18 แสดงคาสถิติการวิเคราะหอิทธิพลและเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปร
แฝงของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางาน
เอกชน พบวา มีรูปแบบความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดวยคาไค-สแควร เทากับ 1,165.92
คา p เทากับ 0.00 ที่ระดับองศาอิสระ (df) เทากับ 103 อยูในระดับพอเพียง โดยพิจารณาจากคา
ดัชนีบางตัวที่มีความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุกับขอมูลเชิงประจักษจากคา GFI,
AGFI และ CFI มีคาเทากับ 0.79, 0.64 และ 0.87 ตามลําดับ ซึ่งมีคาอยูในระดับเขาใกล 1.00 และ
คา RMR และ RMSEA เทากับ 0.19 และ 0.14 ตามลําดับ ซึ่งมีคาเขาใกล 0 สวนคาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดภายในตัวแปรแฝงภายนอก ( R 2 for X ) สวนใหญมีคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นอยูในระดับ 0.14 – 0.82 โดยตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นสูงสุด
คือ บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว-มั่นคงในอารมณ (PERS1) เทากับ 0.82 รองลงมาคือ ประสบการณ
สูญเสียในชีวิต (EXP1) สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน (SREL1) และ สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย
(SENV1) เทากับ 0.70, 0.62 และ 0.14 ตามลําดับ ทั้งนี้ตัวแปรสาเหตุทั้งหมดในรูปแบบ
ความสัมพันธของกลุมสตรีทํางานภาคเอกชนนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผล คือ
ภาวะวิกฤตชีวิต ไดรอยละ 80 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในอีก 3 ตัว คือ
ปจจัยดานการทํางาน ผลกระทบจากภาวะวิกฤต และปจจัยดานครอบครัว ไดรอยละ 89,62 และ 9 ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห ค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรแฝง ดั ง ในเมทริ ก ซ
สหสัมพันธ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงภายในและตัวแปรแฝงภายนอก
มีความสัมพันธเปนบวก 11 คู เปนลบ 4 คู มีคาอยูในระดับต่ําถึงสูง ระหวาง -0.02 ถึง - 0.88 โดย
คูที่มีความสัมพันธกันเชิงลบสูงสุด คือ ปจจัยดานการทํางาน กับ ปจจัยดานสังคมเมือง ดวยคา r
เทากับ -0.88 และคูที่มีความสัมพันธเชิงบวกกันต่ําสุด คือ ปจจัยดานครอบครัว กับ ปจจัยดานการ
ทํางาน ดวยคา r เทากับ 0.03 แสดงวาปจจัยดานครอบครัวและดานการทํางาน แทบจะไมมี
ความสัมพันธหรือเกี่ยวของกันเลย สําหรับสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานเอกชน และปจจัย
ดานการทํางาน จะมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆเปนสวนใหญ ดวยคา r อยูระหวาง 0.34 ถึง 0.98
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเหตุระหวางตัวแปร พบวา ตัวแปรสาเหตุ คือ
ปจจัยดานครอบครัวมีอิทธิพลเชิงบวกตอภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางาน
เอกชน ดวยขนาดอิทธิพล เทากับ 0.82 นอกจากนี้ ตัวแปรสาเหตุอีก 1 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกตอภาวะวิกฤตชีวิต คือ ปจจัยดานการทํางาน ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.32 และตัวแปร
สาเหตุอีก 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอภาวะวิกฤตชีวิต คือ ปจจัยดานบุคคล โดยสงผาน
ปจจัยดานครอบครัวมายังภาวะวิกฤตชีวิต และปจจัยดานสังคมเมืองมีอิทธิพลทางออมโดยสงผาน
ปจจัยดานการทํางานมายังภาวะวิกฤตชีวิต และภาวะวิกฤตชีวิตมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตชีวิตอยูในระดับสูง ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.44
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ตาราง 19 แสดงคาสถิติการวิเคราะหอิทธิพลและเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงของรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกลุมรวม (N = 1,375 คน)
ตัวแปรผล
ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน
ตัวแปรสาเหตุ
TE IE DE TE IE DE
ปจจัยดานบุคคล
จากขอมูลประมาณคา - 0.91 - 0.91
(0.02)
(0.02)
จากขอมูลมาตรฐาน
- 0.81 - 0.81
ปจจัยดานสังคมเมือง
จากขอมูลประมาณคา -0.07 - -0.07 -0.04 -0.04 (0.01)
(0.01) (0.01) (0.01)
จากขอมูลมาตรฐาน -0.15 - -0.15 -0.04 -0.04 ปจจัยดานครอบครัว
จากขอมูลประมาณคา - 0.49 - 0.49
(0.05)
(0.05)
จากขอมูลมาตรฐาน
- 0.24 - 0.24
ปจจัยดานการทํางาน
จากขอมูลประมาณคา จากขอมูลมาตรฐาน
ภาวะวิกฤตชีวิต
จากขอมูลประมาณคา

ภาวะวิกฤตชีวิต
ผลกระทบจากภาวะวิกฤต
TE IE DE TE
IE
DE
0.08 0.08
(0.03) (0.03)
0.08 0.08
-0.78
(0.04)
-0.86

-

0.04 0.04
(0.02) (0.02)
0.02 0.02

-

-

-

-

-

-

0.09
(0.03)
0.10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.03 0.03
(0.01) (0.01)
0.06 0.06

-0.78 -0.26 -0.26
(0.04) (0.02) (0.02)
-0.86 -0.72 -0.72
-

-

0.01 0.01
(0.01) (0.01)
0.02 0.02

-

0.09 0.03 0.03
(0.03) (0.01) (0.01)
0.10 0.08 0.08

-

-

-

-

-

0.33
0.33
(0.02)
(0.02)
จากขอมูลมาตรฐาน
- 0.83
0.83
Chi – Square = 1393.15, df = 54, p = 0.00, GFI = 0.90, AGFI = 0.68, RMR = 0.15, RMSEA = 0.13, CFI = 0.95
ตัวแปรสาเหตุ
PERS1 EXP1 SREL1 SENV1
2
R for X
0.81
0.66
0.62
0.06
ตัวแปรผล FATASK1 FREL1 FSUP1 FBUD1 WTASK1 WPRO1 WCON1 WSUP1 STRESS1 COPE1 ADAP1 SELF1 IWM1 VIL1
R 2 for Y 0.06 0.41 0.56 0.92
0.99 0.01 0.81 0.12 0.83 0.00 0.46 0.26 0.95 0.41
สมการโครงสราง Family Work Crisis Impact
R2
0.02
0.77 0.89 0.69
เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง
ตัวแปรแฝง
Family
Work
Crisis
Impact Person
Social
Family
1.00
Work
0.37**
1.00
Crisis
0.17** 0.85**
1.00
Impact
0.14** 0.70** 0.83**
1.00
Person
0.16** 0.85** 0.97** 0.80**
1.00
Social
-0.15** -0.87** -0.94** -0.78** -1.03**
1.00

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)
TE = อิทธิพลรวม IE = อิทธิพลทางออม DE = อิทธิพลทางตรง *p < 0.05 **p < 0.01
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ตาราง 19 แสดงคาสถิติการวิเคราะหอิทธิพลและเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปร
แฝงของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกลุม
รวม พบวา มีรูปแบบความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดวยคาไค-สแควร เทากับ 1393.15 คา
p เทากับ 0.00 ที่ระดับองศาอิสระ (df) เทากับ 54 อยูในระดับพอเพียง โดยพิจารณาจากคาดัชนี
บางตัวที่มีความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุกับขอมูลเชิงประจักษจากคา GFI,
AGFI และ CFI มีคาเทากับ 0.90, 0.68 และ 0.95 ตามลําดับ ซึ่งมีคาอยูในระดับเขาใกล 1.00 และ
คา RMR และ RMSEA เทากับ 0.15 และ 0.13 ตามลําดับ ซึ่งมีคาเขาใกล 0 สวนคาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกตไดภายในตัวแปรแฝงภายนอก ( R 2 for X ) สวนใหญมีคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง 0.06 – 0.81 โดยตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
สูงสุด คือ บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (PERS1) เทากับ 0.81 รองลงมาคือ ประสบการณสูญเสียใน
ชีวิต (EXP1) สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน (SREL1) และ สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย (SENV1)
เทากับ 0.66, 0.62 และ 0.06 ตามลําดับ ทั้งนี้ตัวแปรสาเหตุทั้งหมดในรูปแบบความสัมพันธของกลุมรวม
นี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผล คือ ภาวะวิกฤตชีวิต ไดรอยละ 89 และสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในอีก 3 ตัว คือ ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน และ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤต ไดรอยละ 2, 77 และ 69 ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห ค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรแฝง ดั ง ในเมทริ ก ซ
สหสัมพันธ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงภายในและตัวแปรแฝงภายนอก
มีความสัมพันธเปนบวก 10 คู เปนลบ 5 คู มีคาอยูในระดับปานกลางถึงสูง ระหวาง 0.14 ถึง 1.03 โดยคูที่มีความสัมพันธกันเชิงลบสูงสุด คือ ปจจัยดานบุคคล กับปจจัยสังคมเมือง ดวยคา r
เทากับ -1.03 และคูที่มีความสัมพันธเปนบวกสูงสุดคือ ปจจัยดานบุคคล กับ ภาวะวิกฤตชีวิต ดวย
คา r เทากับ 0.97 แสดงวาสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มี
ประสบการณสูญเสียในชีวิตมากขึ้น 1 หนวย จะรับรูสภาพปญหาที่เปนองคประกอบของ
ครอบครัวสูงขึ้นมาดวยเชนกันเทากับ 0.97 หนวย และคูที่มีความสัมพันธเชิงบวกกันต่ําสุด คือ
ปจจัยดานครอบครัว กับ ผลกระทบจากภาวะวิกฤต ดวยคา r เทากับ 0.14 และปจจัยดานครอบครัว
จะมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆต่ําสุด อยูระหวาง 0.14 ถึง 0.36 และ ปจจัยดานบุคคล จะมี
ความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆสูงสุด อยูระหวาง 0.15 ถึง 0.97
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงเหตุระหวางตัวแปร พบวา ตัวแปรสาเหตุ คือ
ปจจัยดานสังคมเมืองมีอิทธิพลเชิงลบตอภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนกลุมรวม
ดวยขนาดอิทธิพล ที่สูงมากเทากับ -1.03 แสดงวาถาสตรีไทยสมรสวัยกลางคนมีสัมพันธภาพกับ
เพื่อนบานนอย และมีสภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัยไมนาอยู จะมีภาวะวิกฤตชีวิตอยูในระดับมากขึ้น
นอกจากนี้ ตัวแปรสาเหตุอีก 1 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอภาวะวิกฤตชีวิต
คือ ปจจัยดานการทํางาน ดวยขนาดอิทธิพลในระดับต่ําเทากับ 0.10 และตัวแปรสาเหตุอีก 2 ตัว
แปรที่มีอิทธิพลทางออมตอภาวะวิกฤตชีวิต คือ ปจจัยดานบุคคล โดยสงผานปจจัยดานการ
ทํางานมายังภาวะวิกฤตชีวิต และปจจัยดานครอบครัวมีอิทธิพลทางออมโดยสงผานปจจัยดานการ
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ทํางานมายังภาวะวิกฤตชีวิต และภาวะวิกฤตชีวิตมีอิทธิพลทางตรงตอผลกระทบจากภาวะวิกฤต
ชีวิตอยูในระดับสูง ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.83
ตาราง 20 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเสนทางอิทธิพลระหวางตัวแปรแฝงของรูปแบบความสัมพันธ
เชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิต และดัชนีตรวจสอบความสอดคลองและวัดระดับความ
กลมกลืนของรูปแบบตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษจากกลุมตัวอยาง 3 กลุมและ
กลุมรวม
การเปรียบเทียบ

คาสถิติ

1. คาพารามิเตอร
1.1 ปจจัยดานบุคคล

กลุม 1
กลุม 2
กลุม 3
กลุมรวม
ทํางานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
ทั้ง 3 กลุม
N =367 คน N = 534 คน N = 474 คน N=1,375 คน

อิทธิพลทางตรง (DE)
อิทธิพลทางออม (IE)
อิทธิพลรวม (TE)
1.2 ปจจัยดานสังคมเมือง อิทธิพลทางตรง (DE)
อิทธิพลทางออม (IE)
อิทธิพลรวม (TE)
1.3 ปจจัยดานครอบครัว อิทธิพลทางตรง (DE)
อิทธิพลทางออม (IE)
อิทธิพลรวม (TE)
1.4 ปจจัยดานการทํางาน อิทธิพลทางตรง (DE)
อิทธิพลทางออม (IE)
อิทธิพลรวม (TE)

0.71
0.71
-0.25
-0.25
0.72
0.72
0.77
0.77

0.24
0.24
-0.07
-0.07
0.37
0.51
0.88
0.56
0.56

0.28
0.28
-0.32
-0.32
0.82
0.93
0.93
0.32
0.32

0.08
0.08
-0.86
-0.86
0.02
0.02
0.10
0.10

2. ดัชนีตรวจสอบความ
สอดคลองของรูปแบบ
ตามสมมติฐานกับขอมูล
เชิงประจักษจากกลุม
ตัวอยางที่แตกตางกัน

954.91
0.00
103
9.27
0.78
0.63
0.88
0.08

1029.92
0.00
106
9.72
0.82
0.71
0.91
0.13

1165.92
0.00
103
11.32
0.79
0.64
0.87
0.19

1393.15
0.00
54
37.78
0.90
0.68
0.95
0.15

0.15

0.12

0.14

0.13

95 %

84 %

80 %

89 %

46 %

92 %

62 %

69 %

3. -รอยละในการทํานาย
ภาวะวิกฤต (% R2 )
-รอยละในการทํานาย
ผลกระทบจากภาวะ
วิกฤต (% R2 )

χ2

p
df
χ 2 / df
GFI
AGFI
CFI
RMR
RMSEA

144
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเสนทางอิทธิพลระหวางตัวแปรแฝงของ
รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิต และดัชนีตรวจสอบความสอดคลองและวัด
ระดับความกลมกลืนของ รูปแบบตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษจากกลุมตัวอยาง 3 กลุมและ
กลุมรวม พบวา มีปจจัยดานการทํางานของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทาํ งานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอภาวะวิกฤตชีวิต แสดงวาถาสตรีไทยสมรสวัยกลางคนมี
สภาพปญหาดานการทํางาน คือ ภาระงานมาก มีความกาวหนาในงานนอย มีความคลุมเครือในงานมาก
และไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาต่ําจะมีภาวะวิกฤตชีวิตมากขึ้นดวย
สวนปจจัยดานครอบครัวของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนเฉพาะกลุม 2 และ 3 ที่ทํางาน
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่มีอิทธิพลทางตรงตอภาวะวิกฤตชีวิต สวนกลุม 1 สตรีไทยทํางาน
ภาครัฐ พบวามีปจจัยดานครอบครัวมีอิทธิพลทางออมเชิงบวกโดยสงผานปจจัยดานการทํางาน
มายังภาวะวิกฤตชีวิต โดยที่สตรีทํางานภาครัฐ จะตองเผชิญกับสภาพปญหาดานครอบครัว และ
สงผลไปยังดานการทํางานกอนจึงนําสูภาวะวิกฤตชีวิต
สวนปจจัยดานบุคคล พบวา ไมมีอิทธิพลทางตรงตอภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยทั้ง
สามกลุม แตจะมีอิทธิพลทางออม โดยสงผานปจจัยดานครอบครัวมายังภาวะวิกฤตชีวิต และมี
อิทธิพลทางออมเชิงบวกในกลุมสตรีทํางานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน นั่นแสดงวา ถาสตรีมี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มีประสบการณสูญเสียในชีวิตมาก จะมีผลใหรับรูถึงสภาพปญหาใน
ครอบครัวมาก วัดจากการรับรูวามีภาระตอครอบครัว มีสัมพันธภาพกับคูสมรสนอย มีการสนับสนุน
จากครอบครัวนอยและมีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวนอยจะมีภาวะวิกฤตชีวิตมากขึ้นดวย
สวนปจจัยดานสังคมเมือง พบวามีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอภาวะวิกฤตชีวิตในกลุมสตรี
ทํ า งานภาครั ฐ และมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มเชิ ง ลบเช น กั น ต อ ภาวะวิ ก ฤตชี วิ ต ในกลุ ม สตรี ทํ า งาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเอกชน นั่ น แสดงว า ถ า สตรี มี สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นบ า นสู ง ขึ้ น และ
สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัยนาอยูขึ้น จะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตนอยลงในกลุมสตรีทํางาน
ภาครัฐ สวนกลุมสตรีทํางานรัฐวิสาหกิจและเอกชน จะสงผลผานปจจัยดานการทํางานกอน
โดยรับรูวามีสภาพปญหาดานการทํางานที่นอยลง จึงนําไปสูภาวะวิกฤตชีวิตที่นอยลงดวยเชนกัน
เมื่อพิจารณาการเปรียบเทียบดัชนีตรวจสอบความสอดคลองและวัดระดับความกลมกลืน
ของรูปแบบตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษจากกลุมตัวอยาง 3 กลุมและกลุมรวม พบวา
รูปแบบตามสมมติฐานไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแบบแนบสนิทกันพอดี เพราะพิจารณา
จากคาไคสแควรและคาองศาอิสระที่มีขนาดใหญ และคา p อยูในระดับที่ยังต่ํากวา 0.05 และคา
χ 2 / df ที่สูงกวา 1.00 แตเมื่อพิจารณาคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนตัวอื่นๆ คือ คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนพอดี (Goodness of Fit Index – GFI) และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก (Adjusted Goodness of Fit Index – AGFI) และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index – CFI) ที่มีคาเขาใกล 1.00 พรอมทั้งพิจารณาคาดัชนีราก
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กําลังสองเฉลี่ยของเศษ (Root Mean Square Residual – RMR) และคาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ย
ของคาความแตกตางโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation – RMSEA) ที่มี
คาเขาใกล 0 พบวา รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคน
ทั้งสามกลุม มีความสอดคลองและความกลมกลืนอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคาดัชนี
GFI, AGFI, CFI, RMR และ RMSEA ที่เปนไปตามเกณฑดังกลาว และรูปแบบตามสมมติฐานมี
ความสอดคล อ งกั บ รู ป แบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง เหตุ ข องภาวะวิ ก ฤตชี วิ ต ของสตรี ไ ทยสมรสวั ย
กลางคนที่ทํางานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมสตรีทํางานภาครัฐ และเอกชน
เนื่องจากคาดัชนีความสอดคลองและความกลมกลืนเปนไปตามเกณฑสูงกวา คา GFI, AGFI และ
CFI เขาใกล 1.00 มากกวา และคา RMSEA เขาใกล 0 มากกวา
ตอนที่ 6 ผลการศึกษาการมีปฎิสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดในกลุมปจจัยชีวสังคม ปจจัยดาน
บุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน และปจจัยดานสังคมเมือง กับภาวะ
วิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกลุมรวม
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way ANOVA) ของภาวะวิกฤติชีวิต
สตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกลุมรวม เพื่อศึกษาการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางตัวแปรสังเกตได
ภายในแตละกลุมปจจัยที่มีระดับแตกตางกันจะสงผลตอภาวะวิกฤตชีวิตตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยกําหนด คูตัวแปรสังเกตไดตามสมมติฐานที่ไดจากการทบทวนวรรณคดี มาทําการ
วิเคราะหความแปรปรวน และแสดงคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยางแตละกลุม พรอมทําการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 21
ตาราง 21 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัย
กลางคนที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัว บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว และภาระตอครอบครัว
ที่อยูในระดับแตกตางกัน
รายไดรวมทัง้
บุคลิกภาพ
ภาระตอ
จํานวน(คน) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
ครอบครัว แบบหวั่นไหว
ครอบครัว
มาตรฐาน
นอย
นอย
นอย
192
3.410
0.644
นอย
นอย
มาก
29
3.721
0.639
นอย
มาก
นอย
69
3.726
0.375
นอย
มาก
มาก
292
4.527
0.403
มาก
นอย
นอย
339
3.499
0.503
มาก
นอย
มาก
83
3.932
0.409
มาก
มาก
นอย
125
3.787
0.436
มาก
มาก
มาก
246
4.272
0.445
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จากตาราง 21 พบวา กลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัวนอย มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก และมีภาระตอครอบครัวในระดับมากจะมีคาเฉลี่ยของภาวะวิกฤต
ชีวิตสูงที่สุด เทากับ 4.527 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.403 รองลงมาเปนกลุมที่มีรายได
รวมทั้งครอบครัวมาก มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมีภาระตอครอบครัวมาก และกลุมสตรีที่
มีรายไดทั้งครอบครัวมาก บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย และมีภาระตอครอบครัวมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.272 และ 3.932 ตามลําดับ และกลุมสตรีที่มีคาเฉลี่ยของภาวะวิกฤตชีวิตต่ําสุด คือ
กลุมสตรีที่มีรายไดทั้งครอบครัวนอย มีบคุ ลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและมีภาระตอครอบครัวนอย
ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.410 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.644
และเมื่อนําขอมูลพื้นฐานจากตาราง 15 มาวิเคราะหความแปรปรวนของภาวะวิกฤตชีวิต
โดยพิจารณาจากตัวแปรรายไดรวมทั้งครอบครัว บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว และภาระตอครอบครัว
ที่ตางกัน พบวา คะแนนของภาวะวกฤตชีวิตจะแปรปรวนไปตามระดับตัวแปรปจจัยทีละตัว อยาง
เชื่อมั่นไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 22
ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three way –ANOVA) ของภาวะ
วิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัว บุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวและภาระตอครอบครัวที่แตกตางกัน
แหลงของความแปรปรวน
1. รายไดรวมกันทั้งครอบครัว
2. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
3. ภาระตอครอบครัว
4. รายไดรวมกันทั้งครอบครัว*
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
5. รายไดรวมกันทั้งครอบครัว * ภาระตอ
ครอบครัว
6. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว*ภาระตอ
ครอบครัว
7. รายไดรวมกันทั้งครอบครัว *
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว*ภาระตอ
ครอบครัว
8. Error
Total
R2 = 0.443 (Adjusted R2 = 0.440)

Sum of
Square
0.135
36.207
48.615
2.819

F-test

Sig

1
1
1
1

Mean
Square
0.135
36.207
48.615
2.891

0.579
155.213
208.406
12.391

0.447
0.000*
0.000*
0.000*

0.448

1

0.448

1.920

0.166

3.470

1

3.470

14.877

0.000*

2.250

1

2.250

9.647

0.000*

318.883
21612.036

df

1367 0.233
1375

0.002*
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จากการวิเคราะหปฎิสัมพันธระหวางรายไดรวมทั้งครอบครัว บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
และภาระตอครอบครัวโดยมีผลรวมกันของตัวแปรทั้งสาม เมื่อตัวแปรหนึ่งคงที่ จะมีผลตอภาวะ
วิกฤตชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนี้ 1) เมื่อสตรีไทยสมรสวัยกลางคนมีรายไดรวมกัน
ทั้งครอบครัวนอย มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมีภาระตอครอบครัวมาก จะมีภาวะวิกฤต
ชีวิตมากวาสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัวมาก มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
นอย และมีภาระตอครอบครัวนอย 2) เมื่อสตรีไทยสมรสวัยกลางคนมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
มาก และมีภาระตอครอบครัวมากจะมีภาวะวิกฤตชีวิตมากกวาสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและมีภาระตอครอบครัวนอย 3) สตรีที่มีรายไดรวมกันทั้งครอบครัว
นอยและมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากจะมีภาวะวิกฤตชีวิตมากกวาสตรีที่มีรายไดรวมกันทั้ง
ครอบครัวมากและมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย
ตาราง 23 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัย
กลางคนที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว และการสนับสนุน
จากครอบครัวที่อยูในระดับตางกัน
จํานวนสมาชิกใน บุคลิกภาพแบบ การสนับสนุนจาก จํานวน คาเฉลี่ย
ครอบครัว
หวั่นไหว
ครอบครัว
(คน)
นอย
นอย
นอย
214
3.606
นอย
นอย
มาก
209
3.371
นอย
มาก
นอย
232
4.542
นอย
มาก
มาก
195
3.825
มาก
นอย
นอย
139
3.806
มาก
นอย
มาก
81
3.335
มาก
มาก
นอย
197
4.498
มาก
มาก
มาก
108
3.903

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.607
0.541
0.359
0.425
0.457
0.490
0.387
0.429

จากตาราง 23 พบวา กลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวนอย
มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มีการสนับสนุนจากครอบครัวนอย จะมีคาเฉลี่ยของภาวะวิกฤต
ชีวิตสูงที่สุด เทากับ 4.542 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.359 รองลงมาเปนกลุมสตรีที่มีจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวมาก มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก และมีการสนับสนุนจากครอบครัวนอย และกลุม
สตรีที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมาก มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก และมีการสนับสนุนจาก
ครอบครัวมาก ดวยคาเฉลี่ยเทากับ 4.498 และ 3.903 ตามลําดับ และกลุมสตรีที่มีคาเฉลี่ยของภาวะ
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วิกฤตชีวิตต่ําสุด คือ กลุมสตรีที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมาก มีบคุ ลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย
และมีการสนับสนุนจากครอบครัวมากดวยคาเฉลี่ยเทากับ 3.335 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เทากับ
0.490
และเมื่อนําขอมูลพื้นฐานจากตาราง 17 มาวิเคราะหความแปรปรวนของภาวะวิกฤตชีวิต
โดยพิจารณาจากตัวแปร จํานวนสมาชิกในครอบครัว บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว และการสนับสนุน
จากครอบครัวที่ตางกัน พบวา คะแนนของภาวะวิกฤตชีวติ จะแปรปรวนไปตามระดับตัวแปรปจจัย
ทีละตัว อยางเชื่อมั่นไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 24
ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three way – ANOVA) ของ
ภาวะวิกฤตชีวติ ของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว การสนับสนุนจากครอบครัวที่ตางกัน
แหลงของความแปรปรวน

Sum of
Square
0.887
131.164
78.511
0.234

df

Mean
Square
0.887
131.164
78.511
0.234

F-test

Sig

1. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1
4.023 0.045
2. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
1
595.136 0.000*
3. การสนับสนุนจากครอบครัว
1
356.230 0.000*
4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว *
1
1.063 0.303
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
5. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว*
7.387
1
7.387 33.518 0.000*
การสนับสนุนจากครอบครัว
6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว*
0.173
1
0.173 0.784 0.376
การสนับสนุนจากครอบครัว
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว *
2.687
1
2.687 12.191 0.000*
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว *
การสนับสนุนจากครอบครัว
8. Error
301.278 1367 0.220
Total
21612.036 1375
R2 = 0.474 (Adjusted R2 = 0.471)
จากการวิเคราะหปฎิสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครอบครัว
บุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวและการสนับสนุนจากครอบครัว โดยมีผลรวมกันของตัวแปรทั้งสาม เมื่อตัวแปรหนึง่
คงที่ จะมีผลตอภาวะวิกฤตชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนี้ 1) เมื่อสตรีไทยสมรสวัย
กลางคนมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมาก มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและไดรับการสนับสนุน
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จากครอบครัวนอย จะมีภาวะวิกฤตชีวิตมากกวาสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวนอย มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย และไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวมาก 2) เมื่อ
สตรีไทยสมรสวัยกลางคนมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก และไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว
นอยจะมีภาวะวิกฤตชีวิตมากกวาสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและ
ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวมาก 3) จํานวนสมาชิกในครอบครัว มีปฎิสัมพันกับบุคลิกภาพ
แบบหวั่นไหว อยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 4) จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีปฎิ
สัมพันธกับการสนับสนุนจากครอบครัวอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เชนกัน
ตาราง 25 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัย
กลางคนที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว และมี
ความขัดแยงในงานที่แตกตางกัน
บุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหว
นอย
นอย
นอย
นอย
มาก
มาก
มาก
มาก

ความผูกพัน
ทางศาสนาใน
ครอบครัว
นอย
นอย
มาก
มาก
นอย
นอย
มาก
มาก

ความคลุมเครือ
ในงาน
นอย
มาก
นอย
มาก
นอย
มาก
นอย
มาก

จํานวน คาเฉลี่ย
(คน)
290
58
233
62
57
412
119
144

3.660
3.973
3.189
3.875
4.143
4.590
3.579
3.821

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.565
0.450
0.449
0.318
0.420
0.285
0.306
0.717

จากตาราง 25 พบวา กลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนทีบ่ ุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มี
ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวนอยมีความคลุมเครือในงานมาก จะมีคาเฉลี่ยของภาวะวิกฤต
ชีวิตสูงที่สุดเทากับ 4.590 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.285 รองลงมาเปนกลุมสตรีที่มีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวมาก มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวนอย และมีความคลุมเครือในงานนอยและ
กลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย
มีความผูกพันทางศาสนาใน
ครอบครัวนอยและมีความคลุมเครือในงานมากดวยคาเฉลี่ยเทากับ 4.143 และ 3.973 ตามลําดับ
และกลุมสตรีที่มีคาเฉลี่ยของภาวะวิกฤตชีวิตต่ําสุด คือ กลุมสตรีที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย
มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมาก และมีความคลุมเครือในงานนอยดวยคาเฉลี่ยเทากับ
3.189 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.449
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และเมื่อนําขอมูลพื้นฐานจากตาราง 25 มาวิเคราะหความแปรปรวนของภาวะวิกฤตชีวิต
โดยพิจารณาจากตัวแปร บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวและความ
คลุมเครือในงานที่ตางกัน พบวา คะแนนของภาวะวิกฤตชีวิตจะแปรปรวนในตามระดับตัวแปร
ปจจัยทีละตัว อยางเชื่อมั่นไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังแสดงรายละเอียดใน
ตาราง 26
ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three way – ANOVA) ของภาวะ
วิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว มีความผูกพันทาง
ศาสนาในครอบครัว และมีความคลุมเครือในงานทีแ่ ตกตางกัน
แหลงของความแปรปรวน

Sum of
Square
26.974
47.375
37.256
7.648

Df

Mean
Square
26.974
47.375
37.256
7.648

F-test

Sig

1. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
1
163.452 0.000
2. ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว
1
286.833 0.000*
3. ความคลุมเครือในงาน
1
225.758 0.000*
4. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว* ความ
1
46.346 0.000
ผูกพันทางศาสนาในครอบครัว
5. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว * ความ
1.248
1
1.248 7.564 0.006
คลุมเครือในงาน
6. ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว*
0.372
1
0.372 2.252 0.134
ความคลุมเครือในงาน
4.349
1
4.349 26.356 0.000*
7. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว * ความ
ผูกพันทางศาสนาในครอบครัว*
ความคลุมเครือในงาน
8. Error
225.591 1367 0.233
Total
21612.036 1375
R2 = 0.606 (Adjusted R2 = 0.604)
จากการวิเคราะหปฎิสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ความผูกพันทางศาสนา
ในครอบครัว และความคลุมเครือในงาน โดยมีผลรวมกันของตัวแปร เมื่อตัวแปรหนึง่ คงที่ จะมีผล
ตอภาวะวิกฤตชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนี้ 1) เมื่อสตรีไทยสมรสวัยกลางคนมี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวนอยและมีความคลุมเครือใน
งานมาก
สตรีผูนั้นจะมีภาวะวิกฤตชีวิตมากกวาสตรีไทยสมรสวัยกลางคนทีม่ ีบุคลิกภาพแบบ
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หวั่นไหวนอย มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมาก และมีความคลุมเครือในงานนอย 2) เมื่อ
สตรีไทยสมรสวัยกลางคน มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว
นอย จะมีภาวะวิกฤตชีวติ มากกวาสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยมี
ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมาก
3) เมื่อสตรีไทยสมรสวัยกลางคนมีบุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหวมาก มีความคลุมเครือในงานมาก จะมีภาวะวิกฤตชีวิตมากกวาสตรีไทยสมรสวัยกลางคน
ที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย มีความคลุมเครือในงานนอย 4) สวนการมีปฎิสมั พันธระหวาง
ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวกับความคลุมเครือในงานที่สงผลตอภาวะวิกฤติชีวิตอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตาราง 27 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสวัย
กลางคนที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว การสนับสนุนจากครอบครัว และการสนับสนุน
จากผูรวมงานและผูบังคับบัญชาที่แตกตางกัน
บุคลิกภาพ การสนับสนุน
แบบหวั่นไหว จากครอบครัว

การสนับสนุนจาก
จํานวน คาเฉลี่ย
สวน
ผูรวมงานและ
(คน)
เบี่ยงเบน
ผูบังคับบัญชา
มาตรฐาน
นอย
มาก
มาก
296
2.707
0.590
นอย
มาก
นอย
99
3.009
0.690
นอย
นอย
มาก
39
2.835
0.701
นอย
นอย
นอย
282
3.450
0.209
มาก
มาก
มาก
310
3.262
0.239
มาก
มาก
นอย
64
3.240
0.331
มาก
นอย
มาก
61
3.353
0.299
มาก
นอย
นอย
224
3.464
0.324
จากตาราง 27 พบวา กลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มี
การสนับสนุนจากครอบครัวนอยและมีการสนับสนุนจากผูรวมงานและผูบังคับบัญชานอย
มี
คาเฉลี่ยของภาวะวิกฤตสูงทีส่ ุดเทากับ 3.464 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.324 รองลงมาเปน
กลุมสตรีที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย มีการสนับสนุนจากครอบครัวนอย และมีการสนับสนุน
จากผูรวมงานและผูบังคับบัญชานอย และกลุมสตรีที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มีการ
สนับสนุนจากครอบครัวนอย และมีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.450
และ 3.353 ตามลําดับ และกลุมสตรีที่มีคาเฉลี่ยของภาวะวิกฤตชีวิตต่ําสุด คือ กลุมสตรีที่มี
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บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย
มีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก และมีการสนับสนุนจาก
ผูรวมงานและผูบังคับบัญชามาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.707 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.590
และเมื่อนําขอมูลพื้นฐานจากตาราง 21 มาวิเคราะหความแปรปรวนของภาวะวิกฤตชีวิต
โดยพิจารณาจากตัวแปรบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว การสนับสนุนจากครอบครัว และการสนับสนุน
จากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา คะแนนของภาวะวิกฤตจะแปรปรวนไปตามระดับตัว
แปรปจจัยทีละตัวอยางเชื่อมัน่ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงรายละเอียดใน
ตาราง 28
ตาราง 28 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (three way –ANOVA) ของภาวะวิกฤต
ชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและการสนับสนุนจาก
ครอบครัวและการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาที่แตกตางกัน
แหลงของความแปรปรวน
1. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
2. การสนับสนุนจากครอบครัว
3. การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา
4. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว*
การสนับสนุนจากครอบครัว
5. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว *
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา
6. การสนับสนุนจากครอบครัว*
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา
7. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว*
การสนับสนุนจากครอบครัว*
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา
8. Error
Total
R2 = 0.33 (Adjusted R2 = 0.327)

Sum of
Square
20.209
9.481
12.309

1
1
1

Mean
Square
20.209
9.481
12.309

116.447 0.000
54.629 0.000*
70.926 0.000*

0.968

1

0.968

5.579

0.018*

8.865

1

8.865

51.080

0.000*

2.415

1

2.415

13.915

0.000*

0.517

1

0.517

2.982

0.008*

1367
1375

0.174

237.234
14322.239

Df

F-test

Sig
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จากการวิเคราะหปฎิสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว การสนับสนุนจาก
ครอบครัว และการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา โดยมีผลรวมกันของตัวแปรทั้ง
สามตัว เมื่อตัวแปรหนึ่งคงที่ จะมีผลตอภาวะวิกฤตชีวติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนี้ 1)
เมื่อสตรีไทยสมรสวัยกลางคน มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากมีการสนับสนุนจากครอบครัวนอย
และมีการสนับสนุนจากเพือ่ นรวมงานและผูบังคับบัญชานอย จะมีภาวะวิกฤติชีวติ มากกวาสตรี
ไทยสมรสวัยกลางคนที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย มีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก และมี
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชามาก 2) เมื่อสตรีไทยสมรสวัยกลางคนมี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมีการสนับสนุนจากครอบครัวนอย จะมีภาวะวิกฤตชีวิตมากกวา
สตรีไทยสมรสวัยกลางคนทีม่ ีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและมีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก
3) สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก และมีการสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงานนอยจะมีภาวะวิกฤตชีวิตมากกวา สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
นอยและมีการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานมาก 4) สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีการสนับสนุน
จากครอบครัวนอยและมีการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชานอย จะมีภาวะวิกฤต
มากกวาสตรีไทยสมรสที่มีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก และมีการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา
ตาราง 29 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่มี
ระยะเวลาที่อยูกับสามี สัมพันธภาพกับคูสมรสและสัมพันธภาพกับเพื่อนบานที่อยูในระดับ
ตางกัน
ระยะเวลาที่
อยูกับสามี
นอย
นอย
นอย
นอย
มาก
มาก
มาก
มาก

สัมพันธภาพ
กับคูสมรส
นอย
นอย
มาก
มาก
นอย
นอย
มาก
มาก

สัมพันธภาพ
กับเพื่อนบาน
นอย
มาก
นอย
มาก
นอย
มาก
นอย
มาก

จํานวน คาเฉลี่ย
(คน)
160
4.580
203
3.844
159
4.201
174
3.288
153
4.398
115
3.799
181
4.077
230
3.322

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.344
0.377
0.510
0.636
0.382
0.351
0.562
0.475

จากตาราง 29 พบวากลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามีนอย มี
สัมพันธภาพกับคูสมรสนอยและสัมพันธภาพกับเพื่อนบานนอย จะมีคาเฉลี่ยของภาวะวิกฤตชีวิต
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สูงที่สุด เทากับ 4.580 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.344 รองลงมาเปนกลุมสตรีที่มีระยะเวลาอยูกับ
สามี ม าก สั ม พั น ธภาพกั บ คู ส มรสน อ ยและสั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นบ า นน อ ยและกลุ ม สตรี ที่ มี
ระยะเวลาอาศัยอยูกับสามีนอย สัมพันธภาพกับคูสมรสมาก และมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานนอย
ดวยคาเฉลี่ยเทากับ 4.398 และ 4.201 ตามลําดับ และกลุมสตรีที่มีคาเฉลี่ยของภาวะวิกฤตชีวิตต่ําสุด
คือ กลุมสตรีที่มีระยะเวลาอยูกับสามีนอยมีสัมพันธภาพกับคูสมรสมาก และสัมพันธภาพกับเพื่อน
บานมากดวยคาเฉลี่ยเทากับ 3.288 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.636
เมื่อนําขอมูลพื้นฐานตาราง 23 มาวิเคราะหความแปรปรวนของภาวะวิกฤตชีวิตโดย
พิจารณาจากตัวแปร ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามี สัมพันธภาพกับคูสมรส และสัมพันธภาพกับ
เพื่อนบาน ที่ตางกันพบวาคะแนนของภาวะวิกฤตชีวิตจะแปรปรวนไปตามระดับตัวแปรปจจัยทีละ
ตัวอยางเชื่อมั่นไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 30
ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three way – ANOVA) ของภาวะ
วิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีระยะเวลาอยูกับสามี สัมพันธภาพกับคูสมรส
และสัมพันธภาพกับเพื่อนบาน ที่แตกตางกัน
แหลงของความแปรปรวน

Sum of
Square
2.078
62.274
186.680
0.388

df

Mean
Square
2.078
62.274
186.680
0.388

F-test

Sig

1. ระยะเวลาอยูกับสามี
1
9.428 0.002*
2. สัมพันธภาพกับคูสมรส
1
282.619 0.000*
3. สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน
1
247.212 0.000*
4. ระยะเวลาอยูกับสามี*
1
1.763 0.184
สัมพันธภาพกับคูสมรส
5. ระยะเวลาอยูกับสามี *
1.776
1
1.776 8.058 0.005*
สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน
6. สัมพันธภาพกับคูสมรส*
2.305
1
2.305 10.459 0.001*
สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน
7. ระยะเวลาอยูกับสามี*สัมพันธภาพกับ
0.010
1
0.010 0.047 0.828
คูสมรส * สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน
8. Error
301.214 1367 0.220
Total
21612.036 1375
R2 = 0.474 (Adjusted R2 = 0.471)
จากการวิเคราะหปฎิสัมพันธระหวางระยะเวลาที่อยูกับสามี สัมพันธภาพระหวางกับคู
สมรสและสัมพันธภาพกับเพื่อนบานโดยมีผลรวมกันของตัวแปรเมื่อตัวแปรหนึ่งคงที่ จะมีผลตอ
ภาวะวิกฤตชีวติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนี้ 1) เมื่อสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มี
ระยะเวลาอยูก บั สามีนอย มีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานนอย จะมีภาวะวิกฤตชีวิตมากกวาสตรีไทย
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สมรสวัยกลางคนที่มีระยะเวลาอยูกับสามีนาน และมีสมั พันธภาพกับเพื่อนบานมาก 2) สตรีไทย
สมรสวัยกลางคนที่มีสัมพันธภาพกับคูสมรสนอย และมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานนอย จะมีภาวะ
วิกฤตชีวิตมากกวา สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีสัมพันธภาพกับคูสมรสมากและมีสัมพันธภาพ
กับเพื่อนบานมาก 3) สวนระยะเวลาที่อยูกับสามีมีปฎิสัมพันธกับสัมพันธภาพกับคูสมรสที่สงผล
ตอภาวะวิกฤตชีวิต อยางไมนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 4) และการปฎิสัมพันธรวมระหวาง
ระยะเวลาที่อยูก ับสามี สัมพันธภาพกับคูสมรสและสัมพันธภาพกับเพื่อนบาน ถาสงผลตอภาวะ
วิกฤตชีวิต อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตอนที่ 7 ผลการสนทนากลุมเพื่อเสนอแนวทางการเผชิญปญหา และการปองกันการเกิดภาวะวิกฤต
ชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบาน
เปนขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมสตรีวัยกลางคนที่ทํางาน
นอกบานที่มีประสบการณผานภาวะวิกฤตของชีวิต และประสบความสําเร็จทั้งดานครอบครัวและ
งาน รวมจํานวน 8 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางใน การเผชิญและ
การปองกันการเกิดภาวะวิกฤตชีวิต และเพื่อตรวจสอบความสอดคลองกับรูปแบบความสัมพันธ
เชิงเหตุของปจจัยที่สงผลตอภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรส กับความเห็นของกลุมสนทนา
ประเด็นขอคําถามการสนทนากลุมประกอบดวย
1. ภาวะวิกฤตชีวิตที่ผานมาเปนเรื่องอะไรบางและทําอยางไรบางในระยะแรก ระยะตอ ๆ มา
และทานคิดวาเหมาะสมหรือไมอยางไร
2. การจัดการที่ชวยใหทานสามารถผานพนภาวะวิกฤตชีวิตไปไดอยางสําเร็จ จนถึงปจจุบัน
3. แนวทางในการปองกันมิใหเกิดปญหาภาวะวิกฤตชีวิตขึ้น
4. ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ สตรี ไ ทยสมรสวั ย กลางคนที่ ทํ า งานนอกบ า นในการดํ า รงชี วิ ต
ครอบครัวและการทํางานในที่ทํางานเพื่อใหสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข
5. ข อ เสนอแนะให กั บ นั ก พั ฒ นาและผู เ กี่ ย วข อ งกั บ การดู แ ลสั ง คมไทย เพื่ อ ให ส ถาบั น
ครอบครัวมั่นคง สังคมเปนสุขโดยมี กลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนเปนจุดเชื่อมตอในการดูแล
สรางสรรคลูกหลานและเยาวชนไทยตอไป
6. ทานเห็นดวยหรือไมอยางไรกับรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
สรุปผลที่ไดจากการสนทนากลุม พบวา สภาพปญหาวิกฤตที่เกิดขึ้น สวนใหญเปนสาเหตุ
มาจากการไดรับสิ่งเราภายนอก เชน สูญเสียบุคคลใกลชิด ปญหาทางการเงิน ปญหาจากบุคคล
รอบขาง ปญหาสวนตัว สวนปญหาดานครอบครัวของตนเองและดานการทํางานในที่ทํางานเปน
ส ว นหนึ่ ง แต ก ารรั บ รู ข องสตรี ส ว นใหญ ข องผู ส นทนากลุ ม มั ก ประเมิ น ว า มี ส าเหตุ ม าจาก
บุคคลภายนอก เชน สามี ญาติพี่นอง เปนตน ดังแสดงสรุปประเด็นตามขอคําถามไวในตาราง 31 ดังนี้
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แนวทางการเผชิญและการปองกันภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน
ประเด็น
สรุปสาระจากการสนทนากลุม
คําถาม
1.ภาวะวิ ก ฤต ผูสนทนาคนที่ 1 พอเสียตั้งแตเล็ก มีพี่นองหลายคน ตนเองเปนคนกลางไมไดเรียนหนังสือตอง
ที่เกิดขึ้น
ชวยแมทําขนมขาย ทํานา รับจางทั่วไป ตอมาเมื่อโตจึงตองดิ้นรนหาเงินเรียนหนังสือเองจาก
การศึกษาผูใหญจนจบ ป.ว.ส.
ผูสนทนาคนที่ 2 สามีเสียป 2545 ในขณะที่ลูก 3 คน กําลังเรียนมหาวิทยาลัยและมัธยมศึกษา จึง
ตองตกลงกับลูกคนที่ 2 ใหเรียนมหาวิทยาลัยเปด ทํางานไปดวยเรียนดวย บานก็ตองผอน
เงินเดือนตนเองก็นอย ตองกูเงินสหกรณส งลูกเรียน ตองปรับเปลี่ยนชีวิตทันที จึงมักซึมเศรา
และรองไหเมื่ออยูคนเดียว ดังที่วา “คนที่ขาดหัวหนาครอบครัว คนที่ไปลอย ๆ อยูกลางอากาศ
แบบที่วาคนตาย ก็คือ อยางนี้หรือเปลา คือ เหมือนเราลอย เดินไมติดไมรูวาในหัวเราเหมือนมี
นุนอยูขางใน ไมมีสมองคิด พอมานั่งทํางานสมองก็เบลอๆ”
ผูสนทนาคนที่ 3 อาศัยอยูกับครอบครัวสามี ไมมีบุตร ซึ่งมักจะถูกตอวา ดุดานจากนองสาวสามี
เสมอซึ่งมีอาการทางจิตอยูบางสวนแมสามีก็ไมชวย สามีก็ชวยตักเตือนนองสาวไมได และมี
แนวโนมที่บรรยากาศในครอบครัวจะเครียดมากขึ้นเรื่อย ๆ
ผูสนทนาคนที่ 4 สามีเสียกะทันหัน ทิ้งหนี้สินไว ตนเองมีอาชีพตัดเสื้อผา จึงตองเลี้ยงลูกเอง
พยายามทํางานหนักใหไดเงินใชหนี้และเลี้ยงลูก
ผูสนทนาคนที่ 5 สามีไปมีเมียใหมจึงตองเลิกกับสามีขณะที่ตั้งทอง ไมมีที่อยู คลอดลูกไมมีเงิน
ตองใชผาหอลูกอยู 3 วัน ไมมีเงินซื้อเสื้อผาใหลูก อยูบานแมของสามี แมสามีก็พูดจาไมดี เครียด
มาตลอด เคยคิดฆาตัวตาย นอยใจในโชคชะตา แตพอลูกโต สามีกลับมาคืนดี ก็ทองอีก พอคลอด
ลูกคนเล็กก็มาทํางานโรงงานทอผา สามีก็ทิ้งอีก ไมมีเงินซื้อนมใหลูก ตองเปนหนี้ และทํางาน
รับจางพิเศษเลี้ยงลูกสงลูกเรียนจนได
ผูสนทนาคนที่ 6 สามีเสียในขณะที่กําลังขยายกิจการรับเหมากอสรางมีลูกนองเปนรอยคน สวน
ตนเองกําลังทําโรงเรียนอนุบาลมีครูและเจาหนาที่กวา 80 คน ซึ่งติดหนี้ธนาคารหลายสินลาน
สวนลูกชายเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษา 2 คน จึงเครียดมาก อยากจะเลิกกิจการแตสงสารลูกนอง
ผูสนทนาคนที่ 7 ปวยเปนโรคมะเร็งลําไส และถูกเจานายชายหลอกจะขมขืนแตหนีลอด และ
ขมขูไปบอกสามีใหรูและสามีไมเขาใจ กลาวหาวาเปนผูหญิงไมดี จึงเครียดมากอยากฆาตัวตาย
ผูสนทนาคนที่ 8 ทําธุรกิจลม พอก็พึ่งเสีย จึงตองทํางานทุกอยางเพื่อเลี้ยงลูก 2 คน และตองหยา
กับสามี เพื่อไมใหมีภาระที่ตองใชหนี้ธุรกิจของสามี
2. การจัดการ ผูสนทนาคนที่ 1 มีความขยัน อดทน พึ่งพาตนเองใหไดกอน จากคําพูด “เก็บผัก รับจางทํางาน
ที่ ทํ า ให ผ า น สะสมเงินไวเพื่อมาเรียนจึงคอยเดินทางมาหานาในหัวเมือง ผักอยูกับหนา ทํางานดวยเรียนไป
พ น ภ า ว ะ ดวย” ผูวิจัยพบวา ปญหาวิกฤตไดผานพนไปได คิดวาตองสู สูเพื่อการอยูคอด สิ่งใดทําไดทํา
วิกฤตชีวิตไป อะไรที่จะทําใหเปนเงินไดไมผิดอะไรก็จะทํา ใครจางทําอะไรก็ทําหมด เพื่อใหไดมีเงินไปเรียน
ไดอยางสําเร็จ หนังสือ และชวยแมไมใหลําบาก
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ผูสนทนาคนที่ 2 เรียกสติกลับคืนมา พูดคุยกับสมาชิกในบานใหเขาใจ ยอมรับปญหารวมกัน
และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งหมด เพื่อใหสามารถเผชิญปญหาวิกฤตนั้นไปใหได และ
จัดทํารายการสิ่งที่ควรจะทําอะไรกอนหลังเพี่อใหบรรลุเปาหมาย จากคําพูด “เริ่มตนคุยกับลูกวา
ทําอยางไรใหทุกคนไดเรียนใหจบทุกคน ตองกูเงินสหกรณมาสงลูก ประหยัด ตัดรายจายเหลือ
เฉพาะที่จําเปน เชน คาเทอม คากิน คาเชาบาน หนังสือเรียนก็ตองยืม ขอใหทุกคนหางานทําเพิ่ม
เวลาอยูกับลูกก็ยิ้มไมเครียดกับลูก พรอมตกลงกับลูกวา แมมีภาระขออยาใหลูกสรางภาระเพิ่ม
โชคดีลูกไดอยางใจสมกับที่เราเหนื่อย” ในประเด็นนี้ผูวิจัยพบวา ปญหาคอยคลี่คลายลง มี
แนวโนมที่จะผานพนได
ผูสนทนคนที่ 3 แกปญหาดวยการหนีไมเผชิญหนากับนองสาวของสามี เพื่อลดความตึงเครียดใน
ครอบครัว จากคําพูด “นองสามีเคาจะเครียดมากมองคนอื่นวาเปนคนผิดหมด ทําอะไรก็ผิด เชน
ทําน้ําหก เรายังไมทันไดเช็ด เคาก็วาเราไมดี สวนตัวเคาจะดีหมด จนทุกวันนี้ หนีดวยการไปถึง
บานทานขาวเสร็จ เรากับสามีก็จะขึ้นหอง พยายามไมพูดกับใคร แลวก็ไมเจอหนาใคร เปนเชนนี้
มาปครึ่ง ตอไปคิดวาถามีเงินจะยายออกจากบานนี้แตพี่สาวแฟนเคาไมอยากใหเรายายออกไป
ในประเด็นนี้ผูวิจัยพบวา ปญหาคงอยูยังไมถูกแกไข
ผูสนทนาคนที่ 4 ตั้งใจทํางานอยางเดียวใหเหนื่อย และไมไดคิด จากคําพูด “ ปญหาวิกฤตให
มันผานไปกับที่สามีตายไป พี่ก็ทํางานใหมากขึ้น เลี้ยงลูก 2 คน พูดใหลูกเขาใจ ทํางานหนักมาก
ขึ้นลูกเห็นแลวก็เห็นใจแม ทํางานอยางเดียว แลวก็ไมไดคิดอะไรมาก เพราะไมคอยมีเวลาคิด
อะไร” ในประเด็นนี้ผูวิจัยพบวา แกปญหาดวยการปรับอารมณและความคิด
ผูสนทนาคนที่ 5 อดทน ตอสู มีลูกเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจ และขอความชวยเหลือจากญาติ
พรอมกับยึดธรรมะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังคํากลาวที่วา “เคยคิดจะผูกคอตาย ก็เลยนึกถึงลูก
ตองอดทนอยูสูกับโลกไป ออกจากบานสามีมาอยูบานพี่ชาย พยายามแสวงหาบุญกุศลไปบวชชี
โกนผมอยู 15 วัน เอาธรรมะเขามาสอนจิตใจใหเขมแข็ง คิดวา เลิกกับสามี สามีไปมีแฟนใหม
เพราะวา เราเคยทํากรรมกับเคาไวในอดีตชาติ ชาตินี้จึงมาชดใชกรรมก็เลยปลง แลวลูกเปนคนดี
สงสารแม เห็นแมลําบากชวยแมทํางานตั้งแตเล็กจนโต ขณะนี้ลูก 2 คนจนจบปริญญาตรี แลว
ดวยความอดทน ยอมทนลําบาก ไมมีขาวก็งมหอยโขงตมกินกับขาว ตอนนี้ลูกหางานทําชวยแม
ไดชีวิตดีขึ้น แตก็ยังตองใชหนี้สินอยู และชวงนี้ก็ยังปฏิบัติธรรมอยู ใหธรรมเขาชวยใหมีความสุข
เกิดชาติหนาจะไดดีขึ้น” ในประเด็นนี้ผูวิจัยพบวา แกปญหาดวยการปรับอารมณและความคิด
ผูสนทนาคนที่ 6 จากเด็กทองนามาเปนเจาของโรงเรียนอนุบาลชื่อดัง ใชความพยายามแสวงหา
เพราะชอบทําเปนทั้งภาระโรงผูจัดการ ครูใหญโรงเรียน อดทนจริงใจ ทําทุกอยางโดยไมเอา
เปรียบใคร ชวงวิกฤตสุดที่สามีเสีย มีภาระหนี้สินทวมตัวแตดวยไดกําลังใจจากมาเซอรที่โบสถ
คริสตแหงหนึ่ง ทําใหไดคิดวา อยาคิดแตตัวเองใหคิด ถึงคนอื่น ๆ รอบใหขางใหมาก ๆ จาก
คําพูด “ เวลาเครียด ก็จะบอกกับลูกวาไมมีอะไร ทะกอยางเรียบรอย ลูกชาย 2 คน เรียน ร.ด. ก็
ตองใหผลัดเปลี่ยนกันเรียนดวยรองเทาคูเดียวจะประหยัดใหมาก จนวันนี้ก็คิดวาวันที่มีกําลังใจ
ที่สุด ก็คือวันที่เราขอทุกสิ่งทุกอยางกับแมพระ แลวก็พระชวยลูกติดอันดับหนึ่งวิศวะจุฬา
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จนกระทั่งวันที่ภูมิใจก็หายเหนื่อยตรงที่โรงเรียนไดรางวัลพระราชทาน เพราะความจริงใจกับทุก
คน ไมคิดรายกับใคร ใครทําใหเราโกรธ เราก็จะไมโกรธตอบ เพราะทํางานก็เหนื่อยอยูแลว และ
จริง ๆ พอเราไมคิดถึงตัวเอง เราคิดถึงคนรอบขาง คิดถึงเด็ก คิดถึงครู คิดถึงลูก คิดถึงบุคคลที่
เคาพึ่งเรา เราก็หวนกลับมาตอสูเพื่อเคาเหลานั้น ก็จะทําใหเรื่องคนอื่นที่เขามา จึงไมมีเวลาคิด
เรื่องเศราของตัวเอง ไมรูคิดทําไม” ในประเด็นนี้ผูวิจัยพบวา แกปญหาดวยการปรับอารมณและ
ความคิด
ผูสนทนาคนที่ 7 ตองอดทน ไมโกรธ ไมแคนตอบ หันพึ่งธรรมะ และมีเพื่อนรวมงานหญิงที่รูใจ
คอยใหกําลังใจ จากคําพูด “ คนที่เรารักมากที่สุด คือ สามียังไมเขาใจเรา แตไมเปนไรชวงนี้ก็ไมรู
วาจะมีชีวิตอยูยืนนานแคไหน ก็ตองอดทนไมโตตอบใครทั้งสิ้น และเขาหาธรรมะ สวดมนต
ภาวนาแตเมตตาทุกวัน ทุกวันนี้ก็รูสึกมีกําลังใจขึ้น มีเพื่อนที่รูใจคอยใหกําลังใจ เราก็เหมือนทํา
ความดี ชวยเหลือใครไดก็ชวย ทําใหสบายใจ พอนาน ๆ สามีก็เริ่มเขาใจเรา ตอนนี้ก็อยูกับสามี
ตอนผาตัดนอนอยูโรงพยาบาล สามีกับลูกมาผลัดกันเฝารูสึกมีความสุขมาก ทุกวันนี้ก็ไปเขาวัด
ปฏิบัติธรรมอยูเสมอ” ในประเด็นนี้ผูวิจัยพบวา แกปญหาดวยการปรับอารมณและความคิด
ผูสนทนาคนที่ 8 ตองอดทน ขยันมีความพยายาม ทํางานอะไรไดก็ทํา รับจางแปลเอกสารญี่ปุน
อังกฤษ เพราะจบดานภาษา ขายสินคาหลายชนิด เพื่อใหไดเงินมาเพื่อดูแลลูก และนั่งสมาธิ
ปฏิบัติธรรม และจากคําพูด “ เพื่อนบางคนก็กลาวหาวาเราบา เพราะมีเรื่องแปลก เวลานั่งสมาธิ
จะมีหลวงพอที่วัดที่เราไปปฏิบัติธรรมมาคอยกระชิบบอกวา พรุงนี้ใหทําอะไรบาง ใหไปพบใคร
เจรจาธุรกิจจะสําเร็จแน และเมื่อทําตามทุกครั้งก็จะสําเร็จ ทุกวันนี้ธุรกิจดีขึ้น จึงยังคงนั่งสมาธิ
ทําบุญมาก ๆ เพราะรูสึกชีวิตดีขึ้นเรื่อย ๆ” ในประเด็นนี้ผูวิจัยพบวา แกปญหาดวยการปรับ
อารมณและความคิด
3. แนวทางใน ผูสนทนาคนที่ 1 “ คิดวาไมทําเรื่องเกาขึ้นมาอีก เคยผานสถานการณที่ยุงยากมาแลว ตอไปจะทํา
การปองกัน อยางไรก็ตองคิดกอนทํา เพราะในอดีตเราไมมีประสบการณชีวิต แตตอนนี้ เรามี เราจะทําอะไร
ไมใหเกิด
เราตองคิดกอนที่จะทําทุกอยางลงไป แลวตัวเราก็จะไมสรางเรื่องอะไรคิดวาปองกันไดเทานี้”
ปญหาภาวะ ผูสนทนาคนที่ 2 “เสียสละ มีเปาหมายทําอะไรเพื่อคนอื่น เพื่อนลูก เพื่อคนรอบขาง ทําใหมี
วิกฤตชีวิต
กําลังใจในการทํางานมีกําลังในการเผชิญปญหาตาง ๆ จริงใจกับทุกคน ก็ไดผลดีตอบกลับมา ลูก
ดี คนรวมงานดีกับเราทุกคน
ผูสนทนาคนที่ 3 “ทําตัวใหราเริง ไมคิดหมกมุนไปเคา หรือทําจิตใจเศราหมองไปกับเคา ชวนกัน
ไปชอปปง”
ผูสนทนาคนที่ 4 “พี่เปนคนไมคิดมาก มีอะไรก็ทํา ทํางานตลอดไมตองคิดอะไรรับจางเย็บผาทั้งวัน”
ผูสนทนาคนที่ 5 “ทําใจใหสบายวันหยุด ศุกร เสาร อาทิตย ไปทําบุญที่วัดไปปฏิบัติธรรม ถือศีล
8 กับลูกและลูกเขาจะมีวิธีการทําใหแมหายเครียด คือ แบบ เอาความรักของลูกมาใหแมเยอะ ๆ
ตองผาตัดเนื้องอกสุขภาพไมดี แตลูกก็มาเฝา และพูดแบบติดตลกใหแมหาย เงินเดือนที่ลูกไดมา
ก็ใหแมหมด เปนคายารักษาแม ชวงนี้ชื่นใจกับลูกเปนความสุขใจอยางหนึ่ง”
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ประเด็น
คําถาม
-ตอ-

4. ขอเสนอ
แนะสําหรับ
สตรีไทย
สมรสวัย
กลางคน

5. ขอเสนอ
แนะที่ให
กับสังคม

6. รูปแบบ
ความสัมพันธ
ของภาวะ
วิ ก ฤ ต ที่ ไ ด
จากการวิจัย

สรุปสาระจากการสนทนากลุม
ผูสนทนาคนที่6 เมื่อพูดถึงวิกฤตการเงินที่ผานมาก็ทรมานมากตองเสียน้ําตาทุกป ดังนั้นจึง
พยายามไมคิดและทองเชาทองเย็นวาชีวิตนี้จะไมขอเปนหนี้ใครอีก จะไปเขาโบสถทุกเชา ตื่นตี
4 แลวนึ่งสอดครึ่งชั่วโมงทุกวัน ทําใหเราสบายในซึ่งทุกวันนี้ พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากที่สุด สวดมนต
ไหวพระและชวยใหมีความสุขกับคนอื่นแลวความสุขก็จะกลับมาหาตัวเราเขาใจอยางนั้นนะคะ”
ผูสนทนาคนที่ 7 “หมั่นทําความดี ชวยคนอื่น เขาวัดปฏิบัติธรรมอยูเสมอ มีธรรมะเปนที่พึ่ง”
ผูสนทนาคนที่ 8 “นั่งสมาธิ สวดมนตแผเมตตาใหกับทุกคน โดยเฉพาะใหเจากรรมนายเวร”
ผูสนทนาคนที่ 1 “พอแมควรใหเวลากับลูกปญหาในสังคมปจจุบันเกิดจากพอแมใหแตเงิน โดย
ไมคํานึงถึงความตองการของลูก เด็กมีปญหา ทองตั้งแต ม.1 สงผลใหเปนปญหาสังคม ซึ่งพอแม
เคยเปนเด็กก็ตองคิดเปนไมมีความเปนกุลสตรี”
ผูสนทนาคนที่ 2 “อยาเชื่อมั่นในทางที่ผิด แมมีอะไรก็ควรตกลงกับลูก พูดคุยกันใหเขาใจ”
ผูสนทนาคนที่ 3 “อยาเชื่อมั่นในตนเองสูงเกินไป ใครเตือนอะไรก็ควรเชื่อฟงดวยเก็บมาคิด
ทบทวน”
ผูสนทนาคนที่ 4 “ไมควรคิดมาก เรื่องดี ๆ ก็ผานไป ทําอยูกับปจจุบันในแตละวันใหดี”
ผูสนทนาคนที่ 5 “ผูหญิงถามีสามีไมซื่อตรง ก็ควรตั้งใจอยารักเคา รักตัวเองใหมาก เราเกิดคน
เดียวเมื่อตายก็ตายคนเดียว ถึงไมจากเขาวันนี้ เมื่อตายไปก็ตองจากกัน เขาไมสามารถเอาใครไป
ดวยถาเราตายไปสามีมีแฟนใหมก็ปลอยเคา”
ผูสนทนาคนที่ 6“ชีวิตคนเราไมไดอะไรมาตลอดเวลา มันจะตองมีการเสียสละใหคนอื่นดวย
และคอยดูแลลูกดูแลหลาน ก็สบายใจ แตสุดทาย แตละครอบครัวก็ตางกัน”
ผูสนทนาคนที่ 7 “ ควรยึดหลักปฏิบัติธรรม หาเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีไดพูดคุยปรึกษากัน”
ผูสนทนาคนที่ 8 “ควรยึดหลักธรรม เขาหาธรรมะดวยการไปฟงเทศน อานหนังสือ ฟงธรรม
ปฏิบัติธรรมสม่ําเสมอ เมื่อมีเรื่องทุกขก็จะรูวิธีจัดการหาความสุขไดจากภายในจิตใจเขาเอง”
1. เด็กควรไดรับการฝกใหเขาถึงธรรมะใหมากขึ้นเพราะตอไปจะเปนพอแม
2. ควรมีโรงเรียนสําหรับกอนแตงงานและโรงเรียนพอแม
3. พอแมและเด็กควรไดรับการศึกษาการคิด คิดอยางมีสติรอบคอบ คอย ๆ ทําโดยไมรีบรอน
4. พอแมที่ทํารายลูกควรตั้งกฎระเบียบ
5. หนวยงานพัฒนาสังคมควรมีกลไกและระบบรองรับการดูแลครอบครัว และฝกทั้งพอแมลูก
ที่คาดวาจะเปนปญหาใหกับสังคมอยางครบวงจร
6. อาจจัดใหมีอาสาสมัครโดยเฉพาะผูเกษียณแลวแตยังมีคุณคามาทํางานเพื่อชวยเหลือสังคม
ดูแลหญิงที่เดินทางผิดพลาดในชีวิต
เห็นดวยวา จะมีความเกี่ยวโยงสัมพันธกัน กําหนดวา ถาสตรีสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบาน
ถาเครียดและไมสามารถแกไขหรือปรับตัวได ก็จะทําใหมีวิกฤตชีวิต ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากทั้ง
ครอบครั ว ถ า ทุ ก คนในครอบครั ว คนใดคนหนึ่ง ไม มี ค วามสุ ข ก็ ส ง ผลให ค นรอบข า งก็ ไ ม มี
ความสุข เมื่อมาทํางานเพื่อนรวมงาน ก็ไมยอมรับ ทํางานไมได คนรอบขางก็เดือดรอน ทุกคนที่
รวมงานหรืออยูใกลก็เครียดไมมีความสุขเชนกัน
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จากตาราง 31 พบวา สตรีสมรสวัยกลางคนที่เคยผานภาวะวิกฤตชีวิต และสามารถดําเนิน
ชีวิตไดอยางปกติสุขในปจจุบัน ที่ใหขอมูลการสนทนากลุม สวนใหญเสนอแนวทางการเผชิญ
ปญหาไวสามารถสรุปไดวา
1. ปรับความคิด เรียกสติใหคงอยู ทบทวนและยอมรับกับปญหา
2. หาแนวทางการแกปญหาทั้งดวยตนเองและขอความชวยเหลือจากบุคคลใกลชิด
3. พึ่งพิงหลักพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรม ระงับอารมณความโกรธ เกลียด ทัง้ หมด ใชความ
อดทน ขยันทํางาน ตอสู ไมยอมแพกับชีวิตและชะตากรรม
4. หากําลังใจจากลูกหลานและบุคคลที่นับถือ
สวนแนวทางการปองกัน
1. ทําจิตใจใหราเริงแจมใส
2. พยายามไมคิดมาก หาอะไรทํา ทํางานที่มีประโยชนไปเรื่อย ๆ
3. ยึดหลักธรรมในการดํารงชีวติ
4. ตั้งเปาหมายระยะสั้น และรูจกั ยึดหยุน ถาไมสามารถทําถึงเปาหมาย
5. หางานอดิเรกทําเวลาวาง อาจไปเดินชอปปงบาง ออกกําลังกาย พักผอน
6. หมั่นทําความดี ชวยเหลือผูอ ื่น
7. นั่งสมาธิ สวดมนตแผเมตตาใหกับทุกคน ทุกสิ่ง
8. อยามีความเชือ่ มั่นในตนเองสูงเกินไป ถามีใครเตือนก็ฟงทบทวนเหตุผลความเปนจริง
9. สิ่งสําคัญอยูกับครอบครัว รักครอบครัวใหมาก ทําอะไรก็นึกถึงลูก ถึงคนที่เราตอง
ชวยเหลือเลี้ยงดู

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงอธิบายถึงความสัมพันธเชิงเหตุของ ภาวะวิกฤตชีวิตของสตรี
ไทยสมรสวัยกลางคนความแนวคิดรูปแบบลิสเรล (Lisrel model) วิเคราะหการมีปฎิสัมพันธ
รวมกันของตัวแปรสาเหตุสาเหตุเฉพาะบางตัวที่มีตอภาวะวิกฤตชีวิต
ตามแนวคิดรูปแบบปฎิ
สัมพันธนิยม (Interaction model) เปนกรอบในการประมวลเอกสาร และกําหนดตัวแปรเชิงเหตุที่
เกี่ยวของกับภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรส และผลกระทบจากการเกิดภาวะวิกฤต โดยมี
วัตถุประสงคการวิจยั ครั้ง
1. ศึกษาปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการรับรูภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน
2. วิเคราะหดัชนีวัดภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน ตามการรับรูของตนเอง
3. สรางและพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ ของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่
ทํางานนอกบานในกลุมภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและกลุมรวม
4. ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมปจจัยดานบุคคล ดานสังคมเมือง กับตัวแปรใน
กลุมปจจัยดานครอบครัวและดานการทํางานจะสงผลตอภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสในกลุมรวม
5. ศึกษาผลกระทบของวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน และ คนหาแนวทาง
ในการปองกันการเกิดภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน
และมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน ปจจัยดานสังคมเมืองมี
อิทธิพลตอภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานในภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ
เอกชนและกลุม รวม
2. ความเครียด การเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณ และการปรับตัว เปนดัชนีวดั ภาวะวิกฤต
ชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบานได
3. รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิต ของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนตาม
สมมติฐานมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากกลุม 1 สตรีทํางานภาครัฐ กลุม 2 สตรี
ทํางานรัฐวิสาหกิจ กลุม 3 สตรีทํางานเอกชน และกลุมรวม
4. สตรีไทยสมรสที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัวนอย
มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมี
ภาระตอครอบครัวมาก จะมีภาวะวิกฤตชีวติ สูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัวมาก
มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและมีภาระตอครอบครัวนอย
5. สตรีไทยสมรสที่มีสมาชิกในครอบครัวนอย มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก และมีการ
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สนันสนุนจากครอบครัวนอย จะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีสมาชิกในครอบครัว
มาก มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและมีการสนันสนุนจากครอบครัวมาก
6. สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มีการสนับสนุนจากครอบครัวนอยและมี
การสนันสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชานอย จะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรส
ที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย มีการสนับสนุนจากครอบครัวมากและมีการสนันสนุนจากเพื่อน
รวมงานและผูบ ังคับบัญชามาก
7. สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว
นอยและมีความคลุมเครือในงานมาก จะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพ
แบบหวั่นไหวนอย มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมากและมีความคลุมเครือในงานนอย
8. สตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลานอยที่อาศัยอยูกับสามี มีสัมพันธภาพกับคูสมรสนอย และมี
สัมพันธภาพกับเพื่อนบานนอย จะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู
กับสามีมาก มีสัมพันธภาพกับคูสมรสมาก และมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานมาก
สามารถสรุปขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ
ตอนที่ 1 สรางและพัฒนาการรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรส
วัยกลางคันที่ทํางานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฏีภาวะวิกฤต จิตวิทยากลุมรูคิด
บุคลิกภาพ จิตวิทยาการปรับตัว ทฤษฏีพัฒนาการทางจิตสังคมของอิริคสัน ทฤษฏีความเครียดและ
เผชิญปญหา และแนวคิดความสัมพันธในครอบครัว คานิยมการใชชีวิตในครอบครัว ความเครียด
จากการทํางาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมืองความรุนแรง และพฤติกรรมกาวราว
1.2 ศึกษาองคประกอบของปจจัยแตละดานและความหมายของตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
ประกอบดวยปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน ปจจัยดานสังคมเมือง
ภาวะวิกฤตชีวิต และผลกระทบจากภาวะวิกฤตชีวิตของบุคคล โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทาง
จิตวิทยาจํานวน 5 คนเพื่อพัฒนาความหมายตัวแปรและองคประกอบตางๆของภาวะวิกฤตใหสมบูรณ
1.3 จัดทําตนแบบของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทย
สมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ดังภาพประกอบ 2 )
ตอนที่2 ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ ของภาวะวิกฤตชีวิตของ
สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบานตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ
2.1 คัดเลือกกลุมประชากรเปนสตรีไทยที่แตงงานแลวมีอายุระหวาง 35-55 ป มีบุตรอยาง
น อ ย 1
คนและทํ า งานนอกบ า นในหน ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,375 คน ปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
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หน ว ยงานภาครั ฐ ประกอบด ว ย กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
กระทรวงคมนาคม รวมทั้งสิ้น 367 คน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย การไฟฟานครหลวง การสื่อสารแหงประเทศไทย
การขนสง การประปานครหลวง แบะการเคหะแหงชาติ รวม 534 คน
หน ว ยงานเอกชน ประกอบด ว ย ธนาคารพานิ ช ย บริ ษั ท ในธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย
โรงพยาบาลเอกชนและสํานักพิมพไทยรัฐ บานเมืองและ The Nation รวมทั้งสิ้น 474 คน
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 2 กลุมใหญ คือ
กลุมแรก เปนกลุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูป แบบความสัมพันธเชิง
เหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบานความสมมติฐานกับขอมูล
ความคิดเห็นที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม รวม 1,375 ฉบับ ทําการวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมลิสเรลเวอรชั่น 8.72
กลุมสอง เปนกลุมตัวอยาง สําหรับการสนทนากลุมเพื่อคนหาแนวทางในการเผชิญและ
แกปญหาภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสที่ทํางานนอกบาน เพื่อจัดทําเปนคูมือตอไป
2.2 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ตามแนวคิดไลนดีแมน มีเนนดาและโกลดและวิสล
(Linderman, Merenda & Gold, 1980:163 & Weiss,1972 ;อางใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542:54) คือ
อัตราสวนระหวางจํานวนตัวอยางตอจํานวนพารามิเตอร เทากับ 20 ตอ 1 โดยประมาณ
2.3 กําหนดตัวแปรสําหรับการศึกษาวิจัย ประกอบดวย
ตัวแปรแฝงภายนอก ซึ่งเปนตัวแปรสาเหตุ ไดแก
1. ปจจัยดานบุคคล วัดจากตัวแปรสังเกตได 2 ตัว คือ บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว และ
ประสบการณสูญเสียในชีวิต
2. ปจจัยดานสังคมเมือง วัดจากตัวแปรสังเกตได 2 ตัว คือ สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน และ
สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย
ตัวแปรแฝงภายใน ซึ่งเปนตัวแปรสาเหตุ 2 ตัว และตัวแปรผล 2 ตัว
1. ปจจัยดานครอบครัว วัดจากตัวแปรสังเกตได 4 ตัว คือ ภาระตอครอบครัว สัมพันธภาพกับ
คูสมรส การสนับสนุนจากครอบครัว และความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว
2. ปจจัยดานการทํางาน วัดจากตัวแปรสังเกตได 4 ตัว คือ ภาระงาน ความกาวหนาในงาน
ความคลุมเครือในงาน และการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา
3. ภาวะวิกฤตชีวิต ซึ่งเปนตัวแปรผล วัดจากตัวแปรสังเกตได 3 ตัว คือ ความเครียด การ
เผชิญปญหามุงปรับอารมณ และการปรับตัว
4. ผลกระทบจาก ภาวะวิกฤต ซึ่งเปนตัวแปรผล วัดจากตัวแปรสังเกตได 3 ตัว คือ การ
สูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง ผลกระทบตอการทํางาน และความรุนแรงตอตนเอง
ครอบครัว
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีจํานวน 3 ชุด ประกอบดวย
ชุดที่1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง มีจํานวนขอคําถาม 5 ประเด็นคือ
เพื่อนําคําตอบมาใชประกอบการสรางรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรี
ไทยสมรสวัยกลางคันตามสมมติฐาน และใชประกอบการกําหนดนิยามปฏิบัติของตัวแปร และการ
สรางขอคําถามในแบบสอบถามการวิจัย
ชุดที่2 แบบสอบถามการวิจัย เพื่อใชตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะ
วิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบาน (ดังภาคผนวก) มีจํานวนขอคําถามรวม
244 ขอเปนมาตราประมาณคา 6 ระดับ คือ เปนจริงมากที่สุด เปนจริงมาก เปนจริงคอนขางมาก
เปนจริงคอนขางนอย เปนจริงนอย ไมจริงเลย คือ ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไป บุคลิกภาพและ
ประสบการณสูญเสียในชีวิตมีจํานวน 33 ขอ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู และ
พฤติกรรมในครอบครัวมีจํานวน 52 ขอ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูและพฤติกรรมใน
การทํางานมีจํานวน 49 ขอ ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูตอชีวิตในสังคมเมืองมีจํานวน
19 ขอ ตอนที่5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรูถึงภาวะวิกฤตชีวิตของตนเองมีจํานวน 42 ขอ และ
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤตชีวิต มีจํานวน 49 ขอ และ
แบบสอบถามปลายเปดที่เกี่ยวกับแนวทางในการเผชิญและจัดการกับภาวะวิกฤตชองตนเอง เพือ่ ใช
ประกอบการหาขอสรุปในการจัดทําคูมือเกี่ยวกับแนวทางการเผชิญ และการจัดการกับภาวะวิกฤต
ของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน
ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อใชในการสนทนากลุม โดยใหขอมูลจํานวน 8
คน เปนสตรีไทยสมรสที่ประสบความสําเร็จทั้งดานครอบครัวและการทํางาน แตงงานกับสามีมา
นานเปนเวลามากกวา 10 ป และเคยผานประสบการณวิกฤต เพื่อนําขอมูลที่ไดจาก การสนทนา
กลุมมาประกอบการอภิปรายผล ที่ไดจากการวิจัยและนํามาประกอบการจัดทําคูมือเกี่ยวกับ แนว
ทางการเผชิญและจัดการกับภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน
การสร า งและพั ฒ นาเครื่ อ งมือ ในการวิ จั ย พั ฒ นามาจากแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิจั ย ที่
เกี่ยวของและผลการสัมภาษณและปรับปรุงมาจากแบบสอบถามที่ผูพัฒนาขึ้น โดยมีการตรวจสอบ
ความตรงโครงสราง เนื้อหา ภาษาที่ใชในเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 คน พรอมนํา
แบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีบุตรอยางนอย 1 คน ที่ทํางานใน
หนวยงานราชการ จํานวน 99 คน ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยูระหวาง 0.7646-0.9531
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีบุตรอยาง
นอย 1 คน ที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวม 2,400 ฉบับ แตไดแบบสอบถาม
ที่ต อบกลั บ มาที่ มี ค วามสมบู ร ณ ค รบทุ ก ขอ รวมจํ า นวน 1,375
ฉบับ คิด เป น รอ ยละ 57.29
คณะผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอน ทําการกําหนดรหัสและลงรหัสกอนวิเคราะห
ขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาสถิติพื้นฐานดวยโปรแกรม SPSS for windows
version 11 ใชในการวิเคราะห เปรียบเทียบสามกลุมตัวอยางที่เกี่ยวกับจํานวน รอยละของขอมูล
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เบื้องตน ลักษณะการแจกจงของตัวแปรทั้งหมด การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตไดใน
ตัวแปรแฝงทุกตัว วิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางตัวแปรสังเกตไดรายคู
และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิต และดัชนีวัดผลกระทบ
จากภาวะวิกฤต และวิเคราะหความสอดคลองของรูปแบบเพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบตาม
สมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทั้งสามกลุมดวยโปรแกรม
Lisrel version 8.72 พรอมศึกษาเสนทางอิทธิพลระหวางตัวแปรในรูปแบบของทั้งสามกลุม โดย
วิเคราะหคาประมาณพารามิเตอร คามาตรฐานของพารามิเตอร อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม
และอิทธิพลรวม ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษดวย
คาสถิติไค-สแควร (chi-square) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI-Goodness of Fit Index ) ดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก (AGFI – Adjust Goodness of Fit Index) ดัชนีรากกําลังสอง
เฉลี่ยของเศษ (RMR – Root Mean Squared Residual ) และดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความ
แตกตางโดยประมาณ (Root mean Square Error of Approximation)
สรุปผลการวิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยโดยแบงเปนตอน ไดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตุไดที่วัดตัวแปรแฝง ภาวะวิกฤตชีวิต
ผลกระทบจากภาวะวิกฤต ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานสังคมเมือง ปจจัยดานครอบครัว และปจจัย
ดานการทํางาน ระหวางกลุมตัวอยางสามกลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA)
ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะหสหสัมพัน ธร ะหวางตัวแปรสังเกตได 18 ตัว ที่ ใชก ารพัฒ นา
รูปแบบ ความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานใน
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และ ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อยืนยันดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตของ
สตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกลุมตัวอยางรวม และ ดัชนีวัดผลกระทบจากภาวะวิกฤต
ตอนที่ 5 ผลการวิ เ คราะห ค วามสอดคล อ งของรู ป แบบ เพื่ อ ตรวจสอบความตรงของ
รูปแบบตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษของกลุมตัวอยางสามกลุม และปจจัยที่อิทธิพลตอ
ภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห การปฎิสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตุไดบางตัวในกลุมปจจัย
ดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน และปจจัยดานสังคมเมือง ที่สงผลตอภาวะ
วิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวังกลางคนในกลุมตัวอยางรวม
ตอนที่ 7 แนวทางในการเผชิญและปองกันการเกิดภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัย
กลางคนที่ทํางานนอกบาน
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ตอนที่ 1

ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางในกลุมสตรีไทยสมรสที่ทํางานใน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

1. ชวงอายุของกลุมตัวอยางรวมทั้งสามกลุม อายุระหวาง 35-55 ปสวนใหญมีอายุอยู
ระหวาง 50-55 ป คิดเปนรอยละ 26.8 ซึ่งสตรีที่ทํางานในภาครัฐมีอายุเฉลี่ยมากที่สุด คือ 47.409 ป
รองลงมา สตรีที่ทํางานรัฐวิสาหกิจและเอกชนคือ 44.170 ป และ 43.374 ป ตามลําดับ
2. ชวงอายุงาน ของกลุมตัวอยางรวมทั้งสามกลุม ชวง 1-35 ป สวนใหญมีอายุงานอยู
ระหวาง 15-19 ป คิดเปนรอยละ 28.2 ซึ่งสตรีที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจมีอายุงานมากที่สุดเฉลี่ย คือ
17.324 ป รองลงมาเปนสตรีที่ทํางานภาครัฐและเอกชน คือ 15.749 ป และ 13.207 ปตามลําดับ
3. ระดับการศึกษา ของกลุมตัวอยางรวมทั้งสามกลุม สวนใหญจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 80.9 รองลงมาเปน ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คิด
เปนรอยละ 17.1 ,7.6 และ 0.5 ตามลําดับ และสตรีที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงสุดคือ สตรี
ทํางานเอกชน คิดเปนรอยละ 91.8
4. ตําแหนงบริหาร ของกลุมตัวอยางรวมทั้งสามกลุม สวนใหญ มีตําแหนงบริหารอยู
ในระดับตน คิดเปนรอยละ 49.2 รองลงมาเปนไมมีตําแหนง มีตําแหนงบริหารระดับสูงและมี
ตําแหนงบริหารระดับกลาง คิดเปนรอยละ 28.1, 14.5 และ 8.2 ตามลําดับ และกลุมสตรีทํางานใน
ภาครัฐสวนใหญมีตําแหนงบริหารระดับตนและสูง สตรีทํางานในภาครัฐวิสาหกิจสวนใหญไมมี
ตําแหนงบริหาร และสตรีทํางานเอกชนสวนใหญมีตําแหนงบริหารอยูในระดับตน
5. ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามีของกลุมตัวอยางรวมทั้งสามกลุม ชวง 1-37 ป สวน
ใหญอยูดวยกันมา 10-14 ป คิดเปนรอยละ 34.3 ซึ่งสตรีทํางานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ มี
ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามีสูงสุดเฉลี่ย 16.155 ป รองลงมาเปนสตรีทํางานภาครัฐ และเอกชน คือ
13.376 และ 12.968 ป ตามลําดับ
6. จํานวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยางรวมทั้งสามกลุมอยูในชวง 3-14 คน
สวนใหญมี 4-5 คน คิดเปนรอยละ 71.5 ซึ่งสตรีทํางานทั้งในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
ภาครัฐมีจํานวนสมาชิก 4-5 คนในครอบครัว คิดเปนรอยละ 76.2, 68.8 และ 68.1 ตามลําดับ
7. จํานวนบุตรของกลุมตัวอยาง รวมทั้งสามกลุมอยูในชวง 1-6 คน สวนใหญมี 2 คน
คิดเปนรอยละ 56.8 ซึ่งสตรีทํางานทั้งในหนวยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ สวนใหญมีบุตร
2 คน คิดเปนรอยละ 60.8 ,59.4 และ 48.6 ตามลําดับ
8. รายไดเฉพาะของตนเองของกลุมตัวอยางรวมทั้งสามกลุม อยูในชวง 4,000-165,000 บาท /
เดือน ซึ่งสตรีที่ทํางานในภาครัฐ มีรายไดสวนใหญอยูในชวงต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 28.1 สวนสตรีทํางานรัฐวิสาหกิจสวนใหญมีรายไดมากกวา 25,001 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 57.1 และ
สตรีทํางานเอกชนสวนใหญมีรายไดอยูในชวง 15,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.8 เมื่อพิจารณา
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คาเฉลี่ยของรายได พบวา สตรีทํางานรัฐวิสาหกิจมีรายไดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 31,091.667 บาท/เดือน รองลงมา
เปนสตรีทํางานราชการและเอกชนตามลําดับ คือ 20,220.447 และ 20,033.650 บาท/ เดือน ตามลําดับ
9. รายได ร วมทั้ ง ครอบครั ว ของกลุ ม ตั ว อย า งรวมทั้ ง สามกลุ ม อยู ใ นช ว ง 10,000400,000 บาท/เดือน ซึ่งสตรีทํางานในภาครัฐและเอกชนมีรายไดรวมทั้งครอบครัวสวนใหญอยู
ในชวง 35,000 -50,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 45.0 และ 59.9 ตามลําดับ สวนสตรีทํางานใน
รัฐวิสาหกิจมีรายไดรวมทั้งครอบครัวสูงสุดอยูในชวงมากกวา 65,001 บาท/เดือน ขึ้นไปคิดเปน
รอยละ 44.4 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของรายไดรวมพบวาสตรีทํางานรัฐวิสาหกิจมีรายไดเฉลี่ยรวมทั้ง
ครอบครัวสูงสุดคิดเปน 67,551.049บาท/เดือน รองลงมาเปนสตรีทํางานเอกชนและราชการมี
รายไดเฉลี่ยรวมกันทั้งครอบครัวเทากับ 40,980.591 และ 40,444.027 บาท/เดือน ตามลําดับ
10. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน
ในกลุมรวม ที่มีลักษณะทางชีวสังคมที่แตกตางกัน พบวา สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีอายุ ตําแหนง
บริหาร ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามี จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนบุตรและรายไดรวมกันทั้ง
ครอบครัวที่แตกตางกันจะมีภาวะวิกฤตชีวิตที่แตกตางกันดวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่มีประสบการณการทํางาน ระดับการศึกษา และรายไดของตนเองที่
แตกตางกันจะมีภาวะวิกฤตชีวิตที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรียบเทียบดวยคาเฉลี่ยของคะแนน ภาวะวิกฤตชีวิตที่ประกอบดานความเครียดพบวา
สตรีภาครัฐมีความเครียดมากสุดดวยคาเฉลี่ยเทากับ 4.403 รองลงมาเปนสตรีทํางานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจเทากับ 3.342 และ 3.336 ตามลําดับ สวนการเผชิญปญหามุงปรับอารมณไดไม
เหมาะสมมากที่สุด คือ สตรีที่ทํางานเอกชนดวยคาเฉลี่ยเทากับ 4.106 รองลงมาเปนสตรีทํางาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เทากับ 3.928 และ 3.821 ตามลําดับ สวนการปรับตัวไมเหมาะสมมากที่สุด
คือ สตรีทํางาน ภาครัฐ ดวยคาเฉลี่ยเทากับ 4.754 รองลงมาเปนสตรีทํางานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
เทากับ 4.224 และ 3.836 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตไดที่วัดตัวแปรแฝงภาวะวิกฤตชีวิต
ผลกระทบจากภาวะวิกฤต ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานสังคมเมือง ปจจัยดานครอบครัว
และป จ จั ย ด า นการทํ า งาน ระหว า งกลุ ม ตั ว อย า งสามกลุ ม โดยใช ก ารวิ เ คราะห ความ
แปรปรวน แบบทางเดียว (One way ANOVA)
พบวา ตัวแปรภาวะวิกฤตชีวิต ผลกระทบจากภาวะวิกฤต ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดาน
สังคมเมือง ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานการทํางาน ของทั้งสามกลุมตัวอยาง พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เปนรายคู ทั้งคูระหวางกลุม 1 สตรีทํางานภาครัฐ กับ
กลุม 2 สตรีทํางานรัฐวิสาหกิจ กลุม 1 สตรีทํางานภาครัฐ กับ กลุม 3 สตรีทํางานเอกชน และคู
ระหวางกลุม 2 สตรีทํางานรัฐวิสาหกิจ กับกลุม 3 สตรีทํางานเอกชน ดังนั้นทั้งสามกลุมตัวอยางจึง
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มีความเหมาะสมที่นํามาเปรียบเทียบและตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิง
เหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนตามสมมติฐาน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ ระหวางตัวแปรสังเกตได 18 ตัว ที่ใชในการพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานใน
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคูตัวแปรสังเกตไดของทั้งสามกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ กลุมสตรีทํางานใน
กลุมรวมมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เทากับ 142 คู จากทั้งหมด 152 คู กลุมสตรีทํางานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ มีจํานวนเทากับ 137 คู
จากทั้งหมด 152 คู เทากัน สวนสตรีทํางานเอกชน มีจํานวนเทากับ 134 คู จากทั้งหมด 152 คู เมื่อ
พิจารณาในกลุมรวมพบกวาตัวแปรสังเกตได คือ การปรับตัว ความคลุมเครือในงาน และ
สัมพันธภาพกับเพื่อนบานนั้น มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรสังเกตไดตัวอื่น
ๆ ทุกตัว ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อยูระหวาง 0.057-0.811 และ ตัวแปรสังเกตไดคูที่มี
ความสัมพันธกันสูงสุด คือ ความเครียด กับสัมพันธภาพกับเพื่อนบานเทากับ 0.881 รองลงมาเปนคู
ระหวาง บุคลิก ภาพแบบหวั่ น ไหวกับประสบการณสูญเสียในชีวิต คูระหว างบุ คลิก ภาพแบบ
หวั่นไหวกับภาระงาน คูระหวางความเครียดกับผลกระทบตอการทํางาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ 0.802, 0.778 และ 0.770 ตามลําดับ
สวนผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของตัวแปรชีวสังคม ตัวแปรสังเกตไดทั้งหมดในการ
ทํ า นายภาวะวิ ก ฤตชี วิ ต สตรี ไ ทยสมรสวั ย กลางคนในกลุ ม รวม พบว า ตั ว แปรชี ว สั ง คม
ประกอบดวย อายุ ประสบการณการทํางาน ระยะเวลาที่อยูกับสามี และรายไดรวมทั้งครอบครัว มี
คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานนอยมากอยูระหวาง 0.007-0.041 แสดงวาตัวแปรชีวสังคม แทบ
จะไมมีอิ ทธิพลในการทํา นาย ภาวะวิ กฤตชีวิ ตสตรีไทยสมรสวั ยกลางคนในกลุ มรวม แตเ มื่อ
พิจารณาตัวแปรปจจัยทั้งหมดที่รวมตัวแปรชีวสังคมดวยสามารถรวมกันในการทํานายภาวะวิกฤต
ชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกลุมรวมไดรอยละ 79.2 โดยตัวแปรที่น้ําหนักในการทํานาย
สูงสุด คือ สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน รองลงมา คือ ความคลุมเครือในงาน สัมพันธภาพกับคูสมรส
ภาระงาน ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว ภาระตอครอบครัว ความกาวหนาในงาน บุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหว และการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ตามลําดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อกําหนดดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตของสตรี
ไทยสมรสวัยกลางคนในกลุมตัวอยางรวม และผลกระทบจากภาวะวิกฤต
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พบวา ความเครียด การเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณ และการปรับตัวเปนดัชนีวัด
ภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบานมีน้ําหนักองคประกอบเทากับ
0.36 ,0.97 และ 0.99 ตามลําดับ และสามารถทํานายไดอยูในระดับสูงเทากับรอยละ 13, 95 และ 99
ตามลําดับ ดวยดัชนีวัดความสอดคลอง ไค- สแควร = 3221.09, df = 616, P-value =0.00 , GFI =
0.90 , AGFI =0.86 , CFI =0.98, RMR = 0.14 และ RMSEA = 0.054 สวนองคประกอบดาน การ
สูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง ผลกระทบตอการทํางาน และความรุนแรงตอตนเองและ
ครอบครัว มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.89, 0.86 และ 0.90 ตามลําดับ เปนดัชนีวัดผลกระทบ
จากภาวะวิกฤตไดดวยรอยละในการทํานายอยูในระดับสูงเทากับ 79, 75 และ 81 ตามลําดับ ดวย
ดัชนีวัดความสอดคลอง ไค- สแควร = 9875.53, df = 99.1, P-value =0.00, GFI = 0.77 , AGFI
=0.72 , CFI =0.97, RMR = 0.15 และ RMSEA = 0.081 ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐานขอ 2
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหความสอดคลองของรูปแบบเพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบตาม
สมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษของกลุมตัวอยางสามกลุม และปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน
1.1 ปจจัยทั้ง 4 ดาน คือ ดานบุคคล ดานครอบครัว ดานการทํางาน และดานสังคมเมือง
พบวา มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอตัวแปรตาม 2 ตัวคือ ภาวะวิกฤตชีวิตตามการรับรูของสตรี
ไทยสมรสวัยกลางคนและผละกระทบจากภาวะวิกฤต ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐานขอ 1
1.2 ผลการวิเคราะหความสอดคลอง ของรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤต
ชีวิต พบวารูปแบบตามสมมติฐาน มีความสอดคลองกับขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทั้ง 3
กลุมและกลุมรวม โดยรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุนี้สามารถทํานายคาความแปรปรวนของภาวะ
วิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและกลุมรวม ไดรอย
ละ 95, 84, 80 และ 89 ตามลําดับ และสามารถทํานายคาความแปรปรวนของผลกระทบตอภาวะ
วิกฤตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและกลุมรวม ไดรอยละ
46, 92, 62 และ 69 ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐานขอ 3
1.3 รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของกลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคน ที่ทํางานภาครัฐ
มีความสอดคลองกับรูปแบบสมมติฐานอยูในเกณฑปานกลาง พิจารณาจากดัชนีวัดความพอดีคือ
ไค-สแควร = 954.91 , P-value = 0.00 , df = 103 , GFI = 0.78 , AGFI = 0.63 , CFI =0.88, RMR =
0.098 และ RMSEA = 0.150 ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐานขอ 3
5.4 รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของกลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคน ที่ทํางานใน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ มีความสอดคลองกับรูปแบบสมมติฐานอยูในเกณฑปานกลางโดยพิจารณา
จากดัชนีวัดความพอดี คือ ไค-สแควร = 1029.92 , P-value =0.00 df = 106 , GFI = 0.82 , AGFI
=0.71 , CFI =0.91, RMR = 0.13 และ RMSEA = 0.12 ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐานขอ 3
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5.5
รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของกลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานใน
หนวยงานเอกชน มีความสอดคลองกับรูปแบบสมมติฐานอยูในเกณฑปานกลาง โดยพิจารณาจาก
ดัชนีวัดความพอดี คือ ไค- สแควร = 1165.92 , P-value =0.00 df = 103 , GFI = 0.79, AGFI =0.64 ,
CFI =0.87, RMR = 0.19 และ RMSEA = 0.14 ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐานขอ 3
5.6 รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของกลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานในกลุมรวม
มีความสอดคลองกับรูปแบบสมมติฐานอยูในเกณฑปานกลาง โดยพิจารณาจากดัชนีวัดความพอดี
คือ ไค- สแควร = 1393.15 , P-value =0.00 df = 54 , GFI = 0.90 , AGFI =0.68 , CFI =0.95, RMR
= 0.15 และ RMSEA = 0.13 ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐานขอ 3
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห การปฎิสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดบางตัวในกลุมชีวสังคม ปจจัย
ดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน และปจจัยดานสังคมเมือง ที่สงผล
ต อ ภาวะวิ ก ฤตชี วิ ต ของสตรี ไ ทยสมรสวั ย กลางคนในกลุ ม ตั ว อย า งรวม โดยใช ก าร
วิเคราะห ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three way ANOVA)
เมื่อทําการศึกษาปฎิสัมพันธรวมกันระหวางตัวแปรชีวสังคม ตัวแปรสังเกตไดในแตละกลุม
ปจจัยที่มีระดับแตกตางกันจะมีผลตอภาวะวิกฤตชีวิตที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม โดย
กําหนดคูตัวแปรรวมกันในการทํานาย ภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนไวโดยคณะวิจัยวัด
ตัวแปรภาวะวิกฤตชีวิตจากคะแนนรวมของทั้ง 3 องคประกอบเปนมิติเดียว ดังสมมติฐานการวิจัยดังนี้
4.1 สตรีไทยสมรสที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัวนอย มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมี
ภาระตอครอบครัวมากจะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีรายไดรวมทั้งครอบครัวมาก มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและมีภาระตอครอบครัวนอยซึ่งสอดคลองตามสมมติฐานขอ 4
4.2 สตรีไทยสมรสที่มีสมาชิกในครอบครัวนอย มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมากและมีการ
สนับสนุนจากครอบครัวนอยจะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีสมาชิกในครอบครัวมาก มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอยและมีการสนับสนุนจากครอบครัวมาก ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐานขอ 5
4.3 สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มีการสนับสนุนจากครอบครัวนอย
และมีการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชานอยจะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทย
สมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย มีการสนับสนุนจากครอบครัวมากและมีการสนับสนุนจาก
เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชามาก ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐานขอ 6
4.4
สตรีไทยสมรสที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก มีความผูกพันทางศาสนาใน
ครอบครัวนอยและมีความคลุมเครือในงานมากจะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มี
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวนอย มีความผูกพันทางศาสนาในครอบครัวมากและมีความคลุมเครือใน
งานนอย ซึ่งสอดคลองตามสมมติฐานขอ 7
4.5 สตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลานอยที่อาศัยอยูกับสามี มีสัมพันธภาพนอยกับคูสมรส
และมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานนอยจะมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลามากที่
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อาศั ย อยู กั บ สามี มี สั ม พั น ธภาพกั บ คู ส มรสมากและมี สั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นบ า นมากซึ่ ง ไม
สอดคลองตามสมมติฐานขอ 8 เนื่องจาก ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามี และสัมพันธภาพกับคูสมรส
พบวา ไมมีปฏิสัมพันธรวมกันที่จะมีผลตอภาวะวิกฤตชีวิต แสดงวาสตรีไทยที่อาศัยอยูกับสามีเปน
เวลานาน ไมจําเปนตองมามีสัมพันธภาพที่ดีกับคูสมรส
ซึ่งสามารถสรุปเปนแผนภาพการปฎิสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดดังภาพประกอบ
ตัวแปรชีวสังคม
รายไดรวมทั้งครอบครัว
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามี
ปจจัยดานบุคคล
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
ปจจัยดานครอบครัว
ภาระตอครอบครัว
การสนับสนุนจากครอบครัว
สัมพันธภาพกับคูสมรส
ความผู ก พั น ทางศาสนาใน
ครอบครัว
ปจจัยดานการทํางาน
ความคลุมเครือในงาน
การสนั บ สนุ น จากเพื่ อ น
รวมงานและผูบังคับบัญชา
ปจจัยดานสังคมเมือง
สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน

9.647* ทํานายได 44%
12.191* ทํานายได47.1%

ภาวะวิกฤตชีวิต
ตามการรับรู
2.982*ทํานายได 33%
ของตนเอง
0.047 ทํานายได 47.7%
26.356* ทํานายได 60.6%

172
สรุปการปฎิสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดบางตัวที่มีปฎิสัมพันธ ในกลุม
ชีวสังคม ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานการทํางาน และ
ปจจัยดานสังคมเมือง ที่สงผลกระทบตอภาวะวิกฤตชีวิตสตรีในกลุมรวม
ตอนที่ 7 แนวทางในการเผชิญและปองกันการเกิดภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่
ทํางานนอกบาน
ภาพประกอบ 14

สรุปผลที่ไดจากการสนทนากลุม พบวา สภาพปญหาวิกฤตที่เ กิดขึ้น สวนใหญเปน
สาเหตุมาจากการไดรับสิ่งเราภายนอก เชน สูญเสียบุคคลใกลชิด ปญหาทางการเงิน ปญหาจาก
บุ ค คลรอบข า ง ป ญ หาส ว นตั ว ป ญ หาการทํ า ธุ ร กิ จ ไม ป ระสบความสํ า เร็ จ ส ว นป ญ หาด า น
ครอบครัวของตนเองและดานการทํางานในที่ทํางานเปนสวนหนึ่ง แตการรับรูของสตรีสวนใหญ
ของผูสนทนากลุม มักประเมินวามีสาเหตุมาจาก บุคคลภายนอก เชน สามี ญาติพี่นอง เปนตน
และใชการแกปญหาแบบมุงปรับอารมณและความคิด โดยอาศัยธรรมมะ เปนเครื่องยึดเหนียว
พรอมปฏิบัติธรรม และไดรับกําลังใจจากลูกโดยมุงเปาหมายที่ลูกใหเติบโตและไดรับการพัฒนา
ดวยดี หาเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีไดพูดคุยปรึกษากัน ทําตัวใหราเริง ไมคิดหมกมุนเปลี่ยนบรรยากาศ
ไปไหนมาไหนบาง บางคนก็ทํางานตลอดเพื่อไมตองคิดเรื่องที่ทําใหเศราหมอง เปนตน
การอภิปรายผล
1. จากลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุระหวางปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัย
ดานการทํางาน ปจจัยดานสังคมเมือง พบวามีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอภาวะวิกฤตชีวิตสตรี
ไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน แตเมื่อพิจารณา
รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุของภาวะวิกฤตชีวิตของกลุมสตรีทํางานในภาครัฐนั้น พบวา มีปจจัย
ดานสังคมเมืองและดานการทํางานเทานั้นที่มีอิทธิพลทางตรงตอภาวะวิกฤตชีวิต
ดวยน้ําหนัก
อิทธิพลที่มาก เทากับ -0.25 และ 0.77 ตามลําดับ นั่นคือ การรับรูภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีทํางาน
ภาครัฐจะเกิดขึ้นมากเนื่องมาจากสาเหตุโดยตรงคือ การที่มีสัมพันธภาพกับเพื่อนบานนอย และอยู
ในชุมชนที่อาศัยที่ไมนาอยู ประกอบกับการทํางานที่มีภาระงานมาก มีความกาวหนาในงานนอย มี
ความคลุมเครือในงานมากและไดรับแรงสนับสนุนมากจากเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชานอย
สวนรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ
ของภาวะวิกฤตชีวิตของกลุมสตรีทํางานในหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจและเอกชน พบวา ปจจัยดานครอบครัวและปจจัยดานการทํางานที่มีอิทธิพลทางตรงตอ
ภาวะวิกฤตชีวติ ดวยน้ําหนักอิทธิพลที่สูง เทากับ 0.37 และ 0.56 ตามลําดับในกลุมสตรีทํางาน
รัฐวิสาหกิจ และเทากับ 0.82 และ 0.32 ในกลุมสตรีทํางานเอกชน นั่นคือ สตรีไทยสมรสที่ทํางาน
รัฐวิสาหกิจและเอกชน เมื่อมีปญหาดานครอบครัวและดานการทํางานจะมีผลโดยตรงใหสตรีรับรู
ภาวะวิกฤตชีวติ ของตนเองในระดับมากดวย และปจจัยดานครอบครัวสงผลทางตรงตอปจจัยดาน
การทํางานดวยน้ําหนักอิทธิพลที่สูง เทากับ 0.91 ในกลุมสตรีทํางานรัฐวิสาหกิจ และเทากับ 0.34
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ในกลุมสตรีทํางานเอกชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของมูลเลสและคอนเกอร (พิณทิพย สีนุย,
2545:73 ; อางอิงจาก Mussess & Conger, 1959:60) ไดศึกษาพืน้ ฐานครอบครัว พบวาหาก
ครอบครัวมีความสุขสงผลใหมีกําลังใจในการทํางานในหนาที่การงานใหมีประสิทธิภาพ และมี
กําลังที่จะตอสูก ับชีวิตไดดี นอกจากนี้ ถนิมกาญจน พิพัฒนโยธะพงศ (2544 : 102) ศึกษาปจจัยที่
เกี่ยวของกับความพึงพอใจในชีวิตของพนักงานธนาคารที่สมรสแลว พบวา ถาพนักงานมีความ
ขัดแยงระหวางงานสูง จะทําใหเกิดความเครียดสูง อันเนื่องมาจากมีบทบาทมากเกินไปทั้งบทบาท
คนทํางานและฐานะคูสมรส ประกอบกับผลการวิจัยของ ทวีศรี กรีทอง (กฤติกา วงศนคร,
2546:91; อางอิงจาก ทวีศรี กรีทอง, 2529: 109) ที่สนับสนุนวาพยาบาลที่สมรสแลวมีคุณภาพชีวิต
การทํางานสูงกวาพยาบาลโสดเพราะไดรบั แรงสนับสนุนทางสังคมจากคูสมรส ที่ไดพูดคุยระบาย
ชวยตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ จึงลดความเครียดไปได และฟลอเร็นซและอเล็กเซีย (วาทินี ผอง
อําไพ, 2546 : 60-62 อางอิงจาก Florence & Alexius,1994:266-273 ) ไดศึกษาพบวาผูหญิงที่
ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวสามารถเผชิญปญหา และปรับตัวตอความเครียดไดดกี วาผูห ญิง
ที่ไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว และหลายงานวิจัยที่สนับสนุนใหเห็นวาปจจัยดานครอบ
ครัวมีความเกีย่ วของกับการทํางานที่สงผลตอความเครียด การเผชิญปญหาและการปรับตัวตอไป
2. นอกจากนี้เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลในรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ ของภาวะวิกฤต
ชีวิต จะพบวาปจจัยดานครอบครัวมีอิทธิพลรวมตอภาวะวิกฤตชีวติ ของกลุมสตรีไทยสมรสวัย
กลางคนที่ทํางานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอยูใ นระดับสูงกวาปจจัยดานอื่น ๆ เทากับ 0.72,
0.88 และ 0.93 ตามลําดับ และปจจัยดานครอบครัวไดรับอิทธิพลทางตรงมาจาก ปจจัยดานบุคคล
ซึ่งวัดจาก บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและประสบการณสญ
ู เสียในอดีต จะเห็นไดวา ตัวแปรทั้งสอง
เปนคุณลักษณะทางจิตเดิมของบุคคล
ดังนั้นถาสตรีไทยที่มีบุคลิกภาพแบบเปนคนวิตกกังวล
หวั่นไหวงายจะมีแนวโนมเครียดไดงาย ความสามารถในการแกปญหาต่ํา ดังงานวิจยั ของสุดสบาย
จุลกะทัพพะ (2534: 11) พบวาปจจัยที่สําคัญสุดในการเผชิญปญหาหรือความเครียดในสถานการณ
เดียวกันแลวทําใหมีการตอบสนองที่ไมเทากัน บุคคลมี่มีบุคลิกภาพมัน่ คงจะตอบสนองปญหาได
ดีกวาผูมีบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว สวนประสบการณการสูญเสียในอดีตนั้น ฟูลเลอรและแชลเลอร
เอเยอร (กรัณพิชญ โครตประทุม, 2546 :25 อางอิงจาก Fuller&Schaller Ayers, 1990) ไดกลาววา
ผูมีประสบการณขจัดปญหาในอดีต จะสงผลตอความสําเร็จของการเผชิญปญหาในปจจุบันดวย
เพราะเกิดความมั่นใจ เห็นคุณคาในตนเอง สวนปจจัยดานสังคมเมืองมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัย
ดานการทํางานทั้งในกลุมสตรีทํางานภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน
ซึ่งนักวิจยั หลายคนศึกษา
สภาพแวดลอมในที่ทํางานที่พักอาศัยที่คบั แคบไมปลอดภัย
มีเสียงดังรบกวน
มีปญหา
สาธารณูปโภค ไมมีที่พกั ผอน ไมมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบานลวนเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
ความเครียดในการทํางานได (ธีรพร ศรประสิทธิ์, 2544: 128; วรินทร บุญเลี่ยม, 2543 ; ตรีชฎา พล
อาสา, 2543; 53-56 และสุรศักดิ์ ศานุจารย, 2536: 55)
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3. จากการศึกษาการมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก และมี
ภาระตอครอบครัวมาก
มีการสนับสนุนจากครอบครัวและสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชานอย จะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยสมรสที่มีลักษณะตรงขามตาม
สมมุติฐานขอ 4 ถึง 6 พบวา เปนไปตามทฤษฎีบุคลิกภาพของไอยเซ็นค (Eysenck, 1970:59-60) ได
กลาววาบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวในอารมณ (Neurotic personality) จะมีแนวโนมที่จะมี
ภาวะเครียดไดงายเมื่อมีปญหาสะเทือนใจ มักจะลมเหลวในการปรับตัวทางสังคม นับไดวาบุคลิก
ของบุคคลเปนลักษณะทางจิตที่ไดรับการถายทอดทางสังคมมาตั้งแตเกิดจากครอบครัว สังคม สวน
ผลการศึกษาของวัชระ ไชยจันดี (2541:117) พบวา ผูมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธกับ
ความเครียด และประพิศ จันทรพฤกษา (2537:34) ไดสรุปผลการวิจัยไววา บุคลิกภาพแบบ
หวั่นไหว มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในสังคมและเปนตัวแปรในการทํานายความพอใจใน
ชีวิต ประกอบกับบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว เมือ่ ตองประสบกับภาระที่ตองรับผิดชอบกับ
ครอบครัว ขาดการสนับสนุนใหกําลังใจจากครอบครัว และที่ทํางาน จึงขาดกําลังใจที่จะเผชิญ
ปญหา มีแนวโนมที่บุคคลจะรับรูขนาดของปญหาที่รุนแรงขึ้น ซึ่งมีงานวิจยั หลายเรื่องที่พบวา
บุคคลที่ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวดีจะมีผลใหบคุ คลลดความเครียด
เผชิญปญหาและ
ปรับตัวไดดกี วาบุคคลที่ไมไดรับ (ถนิมกาญจน พิพัฒนโยระพงศ, 2544:102; ณัฏฐณิชย สวัสดี
มงคล, 2547:60 ; ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยาและอรทัย โสมนรินทร, 2540:20)
4. บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมาก ในครอบครัวมีความผูกพันทางศาสนานอยและงานมี
ความคลุมเครือมากจะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีที่มีลักษณะตรงขาม ซึ่งผลงานวิจัย
สอดคลองกับสมมติฐานขอ เนื่องมาจากเปนที่โดยตามธรรมชาติของหลักธรรมทางพุทธศาสนา
สอนใหทุกคนเปนคนดีหลุดพนจากความทุกข บางคนเมื่อมีทุกขพบกับภาวะวิกฤตในชีวิตมักใช
แนวทางปฏิบตั ิทางพุทธเพื่อลดความเครียดลง และใชการแกปญหาแบบมุงแกไขทีอ่ ารมณใหสงบ
ลง ตามแนวคิดของลาซาลัสและโฟลแมน (Lazarus & Folkman, 1984:141-225) กลาววาการ
แกปญหานี้มักจะใชในกลุมสตรีและใชการแกปญหามุงลดอารมณความรูสึกที่ไมสบายใจ โดยไม
ไปเปลี่ยนแปลงสถานการณจริง ใชกลไกทางจิตในการเปลี่ยนแปลงความหมายสถานการณใหม
ปฏิเสธความจริงเลือกใหความสนใจ
หลีกเลี่ยงไมคิดถึงและใชกลยุทธทางพฤติกรรมระบาย
อารมณนั้นออกมาแทน เชน การออกกําลังกาย ทํางานอดิเรก เปนตน และจากการสํารวจแนว
ทางการเผชิญและการจัดการกับภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน พบวา กลุมสตรี
สวนใหญใชการเผชิญปญหาโดยทางพฤติกรรมเชน ออกกําลังกาย ไปพักผอนทองเที่ยว ดูหนังฟง
เพลง เปนตน และรองลงมาใชแนวทางพุทธ โดยการปรับจิตใหสงบ ดวยการนั่งสมาธิสวดมนต
ภาวนาไปวัดปฏิบัติธรรม อานหนังสือธรรมะ ไมคิดเรื่องที่เปนทุกข เปนตน
5. สตรีไทยสมรสที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูก ับสามีนอย มีสัมพันธภาพนอยกับคูสมรส มี
สัมพันธภาพนอยกับเพื่อนบาน จะสงผลใหมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกวาสตรีไทยที่มีลักษณะตรงขาม
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจยั แตเมื่อพิจารณารายคู พบวาระยะเวลาที่อาศัยอยูกับสามีไมมี
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ปฏิสัมพันธกับสัมพันธภาพกับคูสมรส นั่นแสดงวา สตรีที่อาศัยอยูก ับสามีนาน ไมจําเปนตองมี
สัมพันธภาพทีด่ ีกับคูสมรสที่สงผลตอภาวะวิกฤตชีวิต สวนคูตัวแปรสัมพันธภาพกับคูสมรสและ
สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน พบวามีปฏิสัมพันธรวมกันในการสงผลตอภาวะวิกฤตชีวิต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จากหลายผลวิจยั หลายคนพบวา การมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความเปนมิตร
กับบุคคลอื่น มีสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในครอบครัว มีความขัดแยงในครอบครัวต่ํา ก็จะทําให
ครอบครัวมีความสุข ถามีสัมพันธภาพกับผูรวมงานดีกจ็ ะทําใหทํางานอยางมีความสุข มีกําลังใจใน
การตอสูกับชีวิตและหนาทีก่ ารงาน (พิณทิพย สีนุย, 2545:73 ; ถนิมกาญจน พิพฒ
ั นโยธะพงศ,
2544:102 และมรกต ศรีสุข, 2542:131) และหลายงานวิจัยพบวา สัมพันธภาพที่ดกี ับเพื่อนรวมงาน
จะทําใหมีความเครียดในการทํางานต่ํา (นฤมล พระใหญ, 2547:61-64 ;นวรัตน มั่นสวาทะไพบูลย,
2547:69 และจิราภรณ แพรตวน, 2543:123-124)
ขอดีและขอจํากัดของการวิจยั
ขอดีของการวิจัย
1. เปนการศึกษาโดยภาพรวมของพฤติกรรมของมนุษยตามธรรมชาติวา การแสดงออก
ทางพฤติกรรมของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นนัน้ ได มิไดมาจากเพียงปจจัยดานใดดานหนึ่งเทานั้น เพราะ
มนุษยไมไดถกู ควบคุมใหอยูคนเดียว หรืออยูในสภาพแวดลอมเดียว เหมือนการทดลองทาง
วิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการที่มีการควบคุมตัวแปรไวทั้งหมด
แตมนุษยเปนสัตวสังคมตอง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทัง้ ภายในรางกายตนเองและสภาพแวดสอมทางสังคม ดังนั้นปจจัยที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคล จึงมาจากทั้งปจจัยทางจิตหรือปจจัยภายในของบุคคลและปจจัย
ทางสังคมหรือปจจัยภายนอก
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้คณะวิจยั ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวของทางพฤติกรรมศาสตรจํานวนหลายเลม หลายเรื่อง เพื่อใหครอบคลุมตัวแปรที่เกี่ยวของให
มากที่สุดเพื่อมาอธิบายภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนใหไดมากที่สุด
2. คณะวิจยั ไดทําการศึกษาหลายขั้นตอนโดยใชวิธีการเก็บขอมูลทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ เปนการตรวจสอบเพื่อใหไดตัวแปรและขอมูลที่เปนจริงตามธรรมชาติของกลุมตัวอยางให
มากไดที่สุด นอกจากศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีเทานั้น ยังใชการสัมภาษณผูรูที่มีชื่อเสียงทางดาน
จิตวิทยากอนมากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย และเก็บขอมูลเชิงปริมาณ
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน สุดทายทําการสนทนากลุมเพือ่ คนหาแนวทางการเผชิญและปองกันภาวะ
วิกฤตชีวิต เพือ่ ใหการวิจยั ไดขอมูลตอบคําถามการวิจัยไดครอบคลุมและชัดเจนมากที่สุด
3. เปนการวิจัยทีย่ ังไมมใี ครศึกษาเฉพาะกลุมสตรีไทยสมรสวัยกลางคน ซึ่งนับเปนกลุม
ที่สําคัญในครอบครัวเพราะมีบทบาทสําคัญในครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูกลอมเกลาบุตรใหเปน
คนดีมีอนาคตที่ดี และเปนผูสนับสนุนสามีใหกาวหนา ชวยสรางครอบครัวใหอบอุน อีกทัง้
บทบาทในการทํางานเพื่องานที่มั่นคง และสังคมที่ดีงาม ซึ่งผลการวิจัยนี้จึงเปนสื่อสะทอนให
สังคมหรือบุคคล หนวยงานที่เกี่ยวของหันมาใหความสําคัญกับกลุมนี้เพิ่มมากขึ้น
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ขอจํากัดของการวิจัย
เปนการศึกษาในกลุมตัวอยางที่เฉพาะในบางหนวยงานเทานั้น
เนื่องจากใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหนวยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน จํานวนมากมายซึ่ง
ไมมีรายงานจํานวนและชื่อหนวยงานทั้งหมดไวในสถิติ
ดังนั้นคณะวิจัยตองใชการเจาะจง
หนวยงาน และการเจาะจงกลุมตัวอยาง ซึ่งอาจจะไมเปนตัวแทนทีด่ ีมากของกลุมประชากร
ประกอบกับจํานวนสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบานในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลซึ่งเปนกลุมประชากรนั้นมีจํานวนมากเปนลานคน ดังนั้นจํานวนกลุมตัวอยางที่ศกึ ษา
ตองมีจํานวนมากดวยเชนกันแตเนื่องจากจํากัดเรื่องของเวลาการวิจัยและงบประมาณในการวิจัย
ดังนั้น จึงตองกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางตามอัตราสวนของตัวแปรทีศ่ ึกษาแทน การกําหนดจาก
กลุมประชากร
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ
1. บทบาทสตรีไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากเมื่อเทียบสมัยอดีต และเมื่อ
เทียบกับบทบาทของชายไทย โดยมีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นทั้งจากดานครอบครัว การทํางาน
นอกบาน บทบาทในสังคม ที่นับวันทัดเทียมชายมากขึ้น ขณะที่สภาพรางกายสรีระ จิตใจยังคงมี
ความเปนหญิงแทบไมเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นโอกาสที่สตรีจะเกิดภาวะวิกฤตในชีวิตไดสูงและ
ผลการวิจัยพบวาสภาพปจจัยที่สตรีเผชิญอยูในปจจุบันไมวาดานสวนบุคคล ดานครอบครัว ดาน
การทํางาน ดานสัมพันธภาพเพื่อนบานและดานสภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย ลวนเปนแรง
กดดันใหสตรีไทยวัยสมรสวัยกลางคนเกิดภาวะวิกฤตไดสูงโดยเฉพาะสตรีทํางานในภาครัฐ ถึง
รอยละ 95 รองลงมาเปนรัฐวิสาหกิจและเอกชน คิดเปนรอยละ 84 และ 80 ตามลําดับ ดังนั้นเพื่อ
ปองกันการเกิดภาวะวิกฤต ผูวิจัยจึงเห็นวา หนวยงานดานบุคคลในสถานที่ทํางานควรใหความ
สนใจใหกําลังใจ ใหการสนับสนุน ใหขอมูลความชัดเจนในงาน จัดภาระงานใหเหมาะสมกับ
บริบทของสตรี และสมาชิกในครอบครัว ควรใหการสนับสนุนผูเปนแมและภรรยา ชวยกันแบง
เบาภาระงานบานพรอมใหกําลังใจในการเผชิญกับสภาพแวดลอมในสังคมเมืองที่มีแตการแขงขัน
แกงแยง มีหนวยงานภาครัฐที่ใหคําปรึกษากับปญหาตาง ๆ ใหกับสตรีวยั กลางคนโดยเฉพาะ หรือมี
เครือขายเพื่อนสตรีวัยเดียวกันพรอมที่จะชวยเหลือ สนทนาเพื่อลดความเครียด เสนอแนวทางใน
การเผชิญปญหา และการปรับตัว
2. เมื่อเกิดภาวะวิกฤตจะสงผลกระทบใหเกิดการใชความรุนแรงในการทํารายตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัว สูญเสียความรูสึกในคุณคาของตนเอง และสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
ใหเสื่อมถอยลง ทั้งในกลุมสตรีทํางานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ดวยน้ําหนักอิทธิพลที่สูง
ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดความรุนแรงดังกลาว ควรมีการเฝาระวัง ดวยการสํารวจประเมินสภาพภาวะ
วิกฤตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนซึ่งเปนวัยทีต่ องเผชิญกับปญหาตาง ๆ มากมายรอบดาน โดย
ใชดัชนีวัดภาวะวิกฤตที่วัดจาก ระดับความเครียด การเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณและการ
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ปรับตัว เพือ่ ใหสตรีรับรูและยอมรับสภาพวิกฤตของตนเองกอนและหาแนวทางในการลดภาวะ
วิกฤตเหลานีใ้ หพบกับความสุขใจ ความสุขในครอบครัว ในการทํางานและความสุขในการ
ดํารงชีวิตในสังคม
ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. การทําวิจยั ครั้งตอไป ควรมีการศึกษาตอยอด ดวยการวิจัยเชิงทดลอง ในกลุมสตรีไทย
สมรสวัยกลางคนที่มีภาวะวิกฤตชีวิต ใหเขารับโปรแกรมการเผชิญภาวะวิกฤตที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อลด
ภาวะวิกฤตชีวติ ที่กดดัน โดยยึดหลักแนวคิดทางตะวันออกซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทของ
สตรีไทยที่จะยอมรับและตระหนักถึงความสําคัญ โดยเฉพาะวิถีทางแนวพุทธที่สอดคลองกับวิถี
ชีวิตและคานิยมวัฒนธรรมของคนไทยโดยทั่วไปและสามารถนํามาปฏิบัติไดโดยชวยฝกทักษะใน
การแกปญหาดวยการมุงปรับอารมณและการปรับตัวไดเปนอยางดี และสอดคลองกับสถานการณ
คุกคามที่รุนแรงจนทําใหสตรีรับรูไดวาเปนภาวะวิกฤตชีวิต
2. จากการวิจัยครั้งนี้พบวา ปจจัยที่ศกึ ษาทุกตัวสามารถรวมกันทํานายภาวะวิกฤตชีวติ ได
ที่คอนขางสูง แตกน็ าศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีอิทธิพลทางตรงตอภาวะวิกฤตชีวิตอีกดวย เชน
ความรับผิดชอบภาระหนาที่ในครอบครัว ภาระดานการเงิน ความพึงพอใจในชีวติ ความเหนื่อย
หนาย ความออนลาทางอารมณ ความขัดแยงในงานและครอบครัว ความกดดันจากความคาดหวังของ
ครอบครัว ความคาดหวังในงานและการมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ออนหลา เปนตน
3. ในการวิจยั ครั้งนี้เปนการศึกษาในมุมมองของปญหาและมุมมองเชิงลบ ที่มีผลตอสตรี
ไทยสมรสวัยกลางคน ดังนั้นในการศึกษาวิจยั ครั้งตอไป อาจทําการศึกษาในลักษณะการคนหา
ตัวชี้วดั หรือศึกษาในขอบเขตของความเขมแข็งของสตรีไทยสมรสที่สงเสริมใหเกิดความสมบูรณ
ความเขมแข็ง หรือความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัว
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ภาคผนวก
แบบสอบถามการวิจัย
กรอบการสัมภาษณ
รายชื่อผูทรงวุฒิ ผูใหสัมภาษณ
รายชื่อผูเชีย่ วชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย
กรอบการสัมภาษณการสนทนากลุม
ผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Lisrel 8.72
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คุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม ตองเปนสตรีไทยที่มีคุณลักษณะครบถวน ดังนี้
1. มีสถานภาพคู
2. มีบุตรอยางนอย 1 คน
3. มีอายุระหวาง 35 – 55 ป
แบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤต
ชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เรียน ทานผูตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อนําขอมูลการรับรูถึงภาวะวิกฤตของทานไปสรางและพัฒนา
ตัวชี้วดั ภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และผลการวิจัยนี้จะ
เปนประโยชนในการสะทอนปญหาที่แทจริง และการเฝาระวังปญหาดานสุขภาพจิต คุณภาพชีวติ ของบุคคล
ครอบครัวและสังคมพรอมทั้งคนหาแนวทางในการปองกันและลดปญหาดานวิกฤตชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได จึงใคร
ขอความรวมมือจากทานชวยกรอกรายละเอียด และแสดงความคิดเห็นที่เปนจริงกับตัวทานใหมากที่สุด และ
คณะผูวจิ ัยรับรองวาจะนําเสนอเปนภาพรวมโดยไมมีการอางอิงถึงตัวบุคคลและไมมีการเจาะจงเฉพาะหนวยงาน
เปนอันขาด
แบบสอบถาม ประกอบดวย แบบสอบถามวัดระดับการรับรู ความรูสึกตอเหตุการณ และการแสดงออก
ทางพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งแบงเปน 6 ตอน รวมจํานวน 244 ขอคําถาม ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป บุคลิกภาพ และประสบการณสูญเสียในชีวิต
จํานวน 33 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูและพฤติกรรมในครอบครัว
จํานวน 52 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูและพฤติกรรมในการทํางาน จํานวน 49 ขอ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูตอชีวิตในสังคมเมือง
จํานวน 19 ขอ
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูถึงภาวะวิกฤตชีวติ ของตนเอง จํานวน 42 ขอ
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤตชีวติ จํานวน 49 ขอ
คณะผูวจิ ัยใครขอขอบคุณทานเปนอยางยิ่งที่ใหความรวมมือเปนอยางดีมา ณ โอกาสนี้ดวย
อ.ดร.อังศินันท อินทรกําแหง รศ. อัจฉรา สุขารมณ และรศ. ดร.อรพินทร ชูชม
อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรที่ทํางาน 02-6495000 ตอ 7624 มือถือ 09-1653520
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป บุคลิกภาพ และประสบการณสูญเสียในชีวิต
ดานขอมูลทั่วไป
โปรดเติมขอมูลใหครบถวน และทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงของตัวทาน
1. ขณะนี้ทานทํางานในหนวยงาน

 ราชการ

 รัฐวิสาหกิจ

 เอกชน

2. ขณะนี้ทานมีอายุ ...........………....ป
3. ทานทํางานในหนวยงานนี้มานาน ....................................ป
4. ระดับการศึกษา  ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี

 ปริญญาโท  ปริญญาเอก

 อื่น ๆ โปรดระบุ................…………………………………..................
5. ตําแหนงบริหาร  ไมมีตําแหนงบริหาร

 มีตําแหนงเทียบเทาผูบริหารระดับตน

มีตําแหนงเทียบเทาผูบริหารระดับกลาง  มีตําแหนงเทียบเทาผูบริหารระดับสูง
6. ปจจุบันทานอยูดวยกันกับสามีคนนี้มานานประมาณ…………….....................…………….ป
7. ในบานที่ทานอาศัยอยูปจจุบันมีสมาชิกในครอบครัวรวมกันทั้งหมด……………………..คน
8. ทานมีจํานวนบุตรทั้งหมด…………......................................................................…………….คน
9. เฉพาะทานเองมีรายไดเดือนละประมาณ...…………....……………..…………….……บาท
10. รายไดของครอบครัวรวมกันทั้งหมดเดือนละประมาณ ………………..………….……บาท

คําอธิบายการประเมินคาของแบบสอบถามตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 6
ขอความในแบบสอบถามตั้งแตตอนที1่ ถึงตอนที่ 6 เปนการสอบถามถึงระดับการรับรูหรือความรูสึก
อาการและการแสดงออกทางพฤติกรรมตนเอง ซึ่งปรากฏขึ้นตรงกับความเปนจริงในชีวิตทานมากนอยเพียงใด
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงที่ปรากฏกับตัวทานหรือเปนสถานการณที่
ทานกําลังประสบอยูในปจจุบันเพียงขอละ 1 เครื่องหมายโดยมีเกณฑการประเมินใหน้ําหนักคะแนน ดังนี้
จริงที่สุด

หมายถึง ขอความนั้นมีความเปนจริงที่ปรากฏขึ้นกับทานมากที่สุด

จริง

หมายถึง ขอความนั้นมีความเปนจริงที่ปรากฏขึ้นกับทานมากพอควร

คอนขางจริง

หมายถึง ขอความนั้นมีความเปนจริงที่ปรากฏขึ้นกับทานอยูบาง

คอนขางไมจริง หมายถึง ขอความนั้นมีความเปนจริงที่ปรากฏขึ้นกับทานอยูเล็กนอย
ไมจริง

หมายถึง ขอความนั้นแทบจะไมเปนจริงวามีปรากฏขึ้นกับทาน

ไมจริงเลย

หมายถึง ขอความนั้นไมเคยปรากฏขึ้นกับทานเลย
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แบบสอบถาม ดานบุคลิกภาพและประสบการณสูญเสียในชีวิตของตนเอง

ขอความ

ระดับความเปนจริงที่ปรากฏ
จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

ลบ-บวก

r

∝

บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
1. ฉันรูสึกวามีแตคนใหรายตอฉัน
2. ฉันมักนอยใจที่ไมมีใครใหความสําคัญกับฉัน

+
+

.4942 .8441
.5956 .8365

3. ฉันมักวิตกกังวลใจกับเรื่องในครอบครัว
4. ฉันจะพาลโกรธเอางายๆ ถามีใครมายั่วหยอกลอกับฉันแมเพียงเล็กนอย

+
+

.3972 .8521
.6346 .8347

5. ฉันรูสึกวาคนรอบขางไมหวังดีตอฉัน

+

.6212 .8361

6. ฉันจะเสียใจมาก หากถูกตําหนิจากผูอื่น

+

.4972 .8438

7.ฉันจะไมสบายใจอยูนานหากเพื่อนสนิทตอบปฏิเสธขอเสนอฉัน
8.ฉันหงุดหงิดงายถึงแมจะมีอะไรเขามารบกวนฉันเพียงเล็กนอย
9.ฉันมักวิตกกังวลใจกับเรื่องในที่ทํางาน

+
+
+

.6197 .8349
.6047 .8357
.5784 .8376

10.เวลาทํางานถาใครมาสงเสียงดังขาง ๆ ฉันจะทําตอไปไมได

+

.5250 .8417

11.เวลาดีใจฉันรูสึกดีใจมากและเวลาเสียใจก็รูสึกเสียใจมากดวย

+

.4053 .8510

+
+

.4628 .8438
.6107 .8318

+

.4400 .8439

15.ฉันรูสึกเศราเสียใจเมื่อคิดถึงเหตุการณสูญเสียบุคคลที่รัก

+

.5560 .8359

16.สมาชิกในครอบครัวของฉันเคยเจ็บปวยรุนแรงจนฉันกังวลใจ

+

.6114 .8315

17.สมาชิกในครอบครัวเคยถูกทํารายรางกายจนฉันตองคอยติดตามหวงใย

+

.5124 .8392

18.ฉันรับทราบถึงเหตุการณรายที่เกิดขึ้นกับคนใกลชิด

+

.6347 .8295

19.ฉันถูกเลี้ยงดูมาแบบบังคับ เขมงวดมากจนฉันเกิดความขัดแยงในใจ

+

.4844 .8411

20.ฉันจําใจตองทําตามผูอื่น จนรูสึกขาดความเปนตัวของตัวเอง

+

.4866 .8410

21.ฉันมักถูกใสรายใหกระทบสะเทือนจิตใจเสมอ

+

.4757 .8426

22.ฉันรับทราบขาวสารความรุนแรงที่สะเทือนขวัญ

+

.4690 .8428

24.ฉันเคยประสบกับความลมเหลวจนรูสึกหวาดกลัวตอเหตุการณนั้น

+

.5139 .8391

ประสบการณความสูญเสียในชีวิต
12.ฉันเคยไดรับอุบัติเหตุที่รุนแรงจนรูสึกหวาดกลัวเมื่อนึกถึง
13.สมาชิกในครอบครัวเคยไดรับอุบัติเหตุรุนแรงจนฉันรูสึกกลัววาจะเกิดขึ้น
ซ้ํา
14.ฉันมีโรคภัยไขเจ็บมาคุกคามใหกังวลใจเสมอ

คอนขาง ไมจริง ไมจริง
ไมจริง

เลย

201
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูและการแสดงออกทา งพฤติกรรมที่สอดคลองกับชีวิตครอบครัวของตนเอง
ระดับความเปนจริงที่ปรากฏ

ขอความ
ภาระตอครอบครัว
1.ฉันสังเกตวาเวลานี้ฉันรับภาระงานในบานที่มีอยูมากเกินกําลัง

จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

ลบ-บวก

r

∝

+
+
+

.6140 .8146
.5683 .8200
.4924 .8263

+

.4107 .8329

5.รายไดของครอบครัวในแตละงวดไมเพียงพอกับคาใชจาย

+

.4652 .8299

6.ฉันมีญาติที่เจ็บปวยตองคอยดูแลอยางใกลชิด

+

.4770 .8280

7.ฉันตองรับภาระคาใชจายในบานเปนหลักของครอบครัว

+

.6052 .8158

8.ฉันตองคอยตามแกปญหาใหกับคนในครอบครัว

+

.7092 .8033

9.ฉันตองคอยดูแลทุกคนในบานจนไมมีเวลาเปนของตัวเอง

+

.7237 .8047

10.ฉันกับสามีสามารถเขากันไดดี

+

11.เมื่ออยูหางไกลกัน สามีจะแสดงความเปนหวงฉัน

+

.6560 .9415
.6677 .9413

12.ฉันไดรับการเอาใจใสทุกขสุขจากสามีเปนอยางดี

+

.7266 .9401

13.ในวันหยุด ฉันไมอยากจะอยูบานกับสามี

-

.6876 .9408

14.ฉันไมคอยไดพบหนาและพูดคุยกับสามีมากนัก

-

.6618 .9415

15.ฉันรูสึกสิ้นหวังที่จะปรับความสัมพันธกับสามีใหดีขึ้น

-

.7926 .9386

16.ฉันกับสามีมักหาเวลาวางทํากิจกรรมรวมกัน

+

.6294 .9426

17.ฉันรูสึกเบื่อหนายสามีจนไมอยากจะอยูใกลสามี

-

.7294 .9403

18.สามีเปนตนเหตุใหฉันทุกขรอน เสียใจ

-

.6939 .9408

19.สามีเปนเพื่อนคูคิดที่ดีของฉันทุกเรื่อง

+

.7403 .9396

20.ฉันมักมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกับสามีอยูเนื่อง ๆ

-

.7153 .9401

21.ฉันมีความสุขเมื่อไดอยูกับสามี

+

.8136 .9378

22.ฉันรูสึกหางเหินจากสามี

-

.6992 .9407

2.ฉันมีปญหาในครอบครัว ที่ทําใหฉันกังวลใจ
3.ฉันหงุดหงิดที่ตองคอยดูแลสมาชิกในครอบครัวทั้ง ๆ ที่เหนื่อย
จากงานนอกบานมาแลว
4.ฉันมีภาระหนี้สิ้นมากจนเปนเหตุใหอารมณเสียอยูบอย ๆ

คอนขาง ไมจริง ไมจริง
ไมจริง

สัมพันธภาพกับคูสมรส

ระดับความเปนจริงที่ปรากฏ

เลย
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ขอความ
23.ถามีวิกฤติการณใดเกิดขึ้นกับฉัน สามีจะอยูเคียงขางฉันเสมอ

จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขาง ไมจริง ไมจริง

ลบ-บวก r
ไมจริง
∝
+
.6814 .9410

24.สามีไมเคยเขาใจถึงภาระหนาที่การงานของฉัน

-

.7663 .9388

การสนับสนุนจากครอบครัว
25.สามีจะแสดงความยินดีกับความสําเร็จในงานอาชีพของฉันอยางจริงใจ
26.สามีเต็มใจใหเวลากับฉันเสมอ หากฉันขอคําแนะนําปรึกษา

+
+

.7838 .9493
.8574 .9473

27.การไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสามี มีประโยชนตอฉันมาก

+

.8444 .9477

28.สามีแสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อฉันมีปญหาที่ ไมสบายใจ

+

.8451 .9478
.7354 .9501

29.สามีชวยเหลือรับภาระงานบานแทนฉันไดเปนอยางดี เมื่อฉันมี
ภาระดานงานอาชีพมาก
30.สามีสนับสนุนใหฉันไดศึกษาอบรมเพิ่มเติมตามที่ฉันตองการ

+
+

.6787 .9513

31.ฉันคิดวาสามีมีความภาคภูมิใจในตัวฉัน
32.สามีสนับสนุนการทํางานอาชีพของฉันอยางเต็มที่
33.สามีไมสนใจรับรูเรื่องงานอาชีพของฉัน

+
+
-

.7112 .9506
.6691 .9514
.7168 .9504

34.สามีเต็มใจที่จะทํางานใหฉันหากฉันรองขอ

+

.6980 .9508

35.สามีไมสนใจ ความกาวหนาในหนาที่การงานของฉัน

-

.7224 .9503

36.สามีมักเอาใจใสดูแลฉันเปนอยางดีเวลาฉันเจ็บปวย

+

.8208 .9481

37.ทุกครั้งที่ฉันมีปญหาสามีจะใหกําลังใจแกฉันในการเผชิญปญหา

+

.8378 .9478

38.สามีเคยใหสิ่งของที่มีคาสําหรับฉันเพื่อเปนกําลังใจใหฉัน

+

.6535 .9524

39.สามีมีสวนชวยในการตัดสินใจการงานในบานไดดี

+

.5917 .9534

ความผูกพันทางศาสนาในครอบครัว
40.เมื่อฉันและสมาชิกครอบครัวไดฟงเรื่องราวเกี่ยวกับผูมีคุณธรรมสูง
ทําใหเกิดความศรัทธาและชวนกันปฏิบัติตามทาน

+

.5050 .9008

41.ฉันชักชวนสมาชิกครอบครัวใหปฏิบัติตามคําสอนทางศาสนามากขึ้น

+

.6142 .8963

42.ฉันสังเกตวาครอบครัวของฉันมีความสุขมากขึ้น จากที่เราไปรวม
กิจกรรมงานบุญตาง ๆ
43.ฉันมักนําตัวอยางคําสอนทางศาสนามาพูดคุยใหสมาชิก
ครอบครัวฟง

+
+

.
5121 .8998
.5796 .8975

44.ฉันมักอานหนังสือเกี่ยวกับธรรมะใหสมาชิกครอบครัวฟง

+

.5337 .8992
ระดับความเปนจริงที่ปรากฏ

เลย

203

ขอความ
45.ฉันพยายามนําหลักคําสอนทางศาสนามาใชประกอบการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขาง

ลบ-บวก

r

∝

ไมจริง

+
+

.6167 .8962
.5467 .8987

48.ฉันกับครอบครัวมักไปรวมกิจกรรมทําบุญทํากุศลทุกครั้งที่มีโอกาส

+
+

.6390 .8956
.5010 .9003

49.ฉันกับสมาชิกครอบครัวชอบสนทนาเรื่องทางศาสนารวมกัน

+

.7104 .8923

50.คนในครอบครัวฉันมักนําหลักศาสนามาชวยในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน

+

.6424 .8953

+
+

.7339 .8921
.6748 .8938

46.ฉันนําหลักคําสอนทางศาสนามาใชประกอบในการครองเรือน
47.ผูใหญในครอบครัวฉัน เปนตัวอยางที่ดีใหฉันยึดถือปฏิบัติธรรม
อยางมั่นคง

51.ฉันรูสึกวาการปฏิบัติตามหลักศาสนาชวยใหฉันกับคนในครอบครัว
มีความรักความผูกพันกันมากขึ้น
52.การพักผอนที่ดีของครอบครัวฉันก็คือการไปทําบุญใหทาน

ไมจริง

ไมจริง
เลย

ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูพฤติกรรมในการทํางานที่สอดคลองกับชีวิตในการทํางานของตนเอง
ระดับความเปนจริงที่ปรากฏ

ขอความ
ภาระงาน
1.ฉันมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบมากจนลนมือ

จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขาง

ลบ-บวก

r

∝

ไมจริง

2.ฉันไดรับงานมาทํามากอยูคนเดียวเมื่อเทียบกับเพื่อนรวมงาน

+
+

.5587 .8201
.6130 .8170

3.ฉันมีงานมากจนฉันตองนํางานกลับมาทําที่บานบอยครั้ง

+

.5408 .8212

4.งานในหนาที่ที่ฉันทําอยูนี้ทั้งยากและหนัก

+

.5782 .8190

5.ฉันตองทํางานอยางรีบเรง แขงกับเวลาเพื่อใหทันกําหนด

+

.2824 .8376

6.ฉันทํางานที่ตองใชความละเอียดมาก ผิดพลาดไมไดแมแตนอย

+

.4201 .8291

7.งานที่ฉันทํา แมจะใชความพยายามอยางมากก็ยากที่จะทําสําเร็จ

+

.3984 .8302

8.งานที่ฉันทําอยูเปนงานที่ซับซอนทําใหรูสึกเครียด

+

.6081 .8177

ไมจริง

ระดับความเปนจริงที่ปรากฏ

ไมจริง
เลย

204

ขอความ

จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขาง

ลบ-บวก

r

∝

ไมจริง

9.งานที่ฉันทํา อยูภายใตการกํากับอยางเขมงวดจากหัวหนางาน

+

.3746 .8330

10.บอยครั้งที่ฉนั จะตองมาทํางานในวันหยุดหรือทํางานจนมืดค่ํา

+

.4131 .8292

11.นอกจากงานประจําที่หนักแลวฉันยังตองทํางานพิเศษเพิ่มอีก

+

.3560 .8330

12. ฉันรูสึกอึดอัดกับกฎระเบียบในการทํางานที่มากเกินไป

+

.4237 .8286

13.ภาระงานที่ทําอยูเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหฉันมีปญหาดานสุขภาพ

+

.5020 .8238

14.ฉันมักไดรับมอบหมายงานที่ตองทําใหเสร็จอยางเรงดวน

+

.5736 .8191

ความกาวหนาในงาน
15.ฉันมีมั่นคงที่ไดทํางานในหนวยงานของฉัน

+

.3842 .8719

16.ฉันไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่สอดคลองกับผลงาน

+

.5421 .8651

17.หนวยงานของฉันจัดสื่ออุปกรณอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
พัฒนาตนเองไวอยางเพียงพอ

+

18.ฉันมีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่

+

.6481 .8571
.6730 .8558

19.หนวยงานของฉันมีเสนทางความกาวหนาที่พรอมจะใหฉันขึ้นสู
ตําแหนงที่สูงกวาเดิม

+

20.ผูบังคับบัญชาไววางใจฉันใหทํางานที่สําคัญ ๆ

+

.5995 .8603
.6616 .8564

21.หนวยงานของฉันใหความสําคัญกับงานที่ฉันรับผิดชอบอยูในขณะนี้

+

.5125 .8657

22.ฉันคิดวาฉันมีอนาคตที่ดีแนนอนถายังคงทํางานในหนวยงานนี้

+

.5164 .8653

23.หนวยงานเปดโอกาสใหฉันมีสวนรวมในการแกปญหาการปฏิบัติงาน

+

.5885 .8618

24.หนวยงานเปดโอกาสใหฉันสรางสรรคงานใหม ๆ ได

+

.7575 .8501

25.หนวยงานเปดโอกาสใหฉันนําวิทยาการความรูใหม ๆ มาพัฒนางาน
ไดอยางเต็มที่

+

.5272 .8647

ความคลุมเครือในงาน
26.ฉันไมทราบนโยบายที่แนชัดของหนวยงาน

+

.5465 .8839

27.การมอบหมายงานแตละครั้งในหนวยงานของฉัน ไมมีการกําหนด
วัตถุประสงคที่ชัดเจนใหฉันทราบ

+

28.ฉันไมแนใจวาตนเองมีบทบาทหนาที่อะไรบางในหนวยงานนี้

+

5388 .8838
.6238 .8794

ไมจริง

ระดับความเปนจริงที่ปรากฏ
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จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขาง

ลบ-บวก

r

∝

ไมจริง

29.งานที่ฉันทําอยูไมตรงกับความสนใจของฉัน

+

.4975 .8888

30.กลุมผูบริหารมีความคิดเห็นไมตรงกัน ทําใหฉันสับสนในการปฏิบัติงาน

+

.7177 .8734

31.นโยบายของหนวยงานฉัน มักเปลี่ยนแปลงบอยจนฉันสับสน

+

.7359 .8728

32.ฉันไมคอยเขาใจระบบงานที่ฉันทําอยู

+

.6297 .8791

33.ฉันมักสับสนกับงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

+

.6948 .8756

34.คนในที่ทํางานของฉันมักมีความคิดเห็นขัดแยงกันเสมอ

+

.6180 .8796

35.โครงสรางขององคกรฉันในแตละหนวยงาน แตละฝาย มี
การทํางานที่ซ้ําซอนกันอยูมาก

+

36.ความคิดเห็นของฉันมักไมสอดคลองกับผูบังคับบัญชา

+

.5580 .8833
.5925 .8811

การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
37.ผูบังคับบัญชาเห็นคุณคาการทํางานของฉันที่ทุมเทความพยายาม

+

.6310 .8936

38.ผูบังคับบัญชารับฟงปญหาของฉัน ดวยความเต็มใจ

+

.5940 .8950

39.ผูบังคับบัญชาแสดงความพรอมที่จะชวยเหลือ

+

.5555 .8965

40.ฉันสามารถขอคําปรึกษาจากเพื่อนรวมงานได เมื่อตองการ

+

.6836 .8921

41.ฉันกับเพื่อนรวมงานสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันไดดี

+

.5415 .8969

42.เพื่อนรวมงานพรอมจะชวยเหลือฉันถาฉันทําผิดพลาด

+

.5519 .8966

43.ผูบังคับบัญชาสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณการทํางานที่ฉันขอ

+

.7224 .8899

44.เมื่อฉันเจ็บปวย ฉันมักไดรับความเปนหวงจากเพื่อนรวมงาน

+

.6105 .8950

45.เพื่อนรวมงานยินดีแบงปนวัสดุอุปกรณการทํางานใหแกฉัน

+

.5113 .8982

46.ผูบังคับบัญชาใหเวลากับฉันเมื่อฉันขอคําปรึกษา

+

.6206 .8941

47.เมื่อฉันมีปญหา เพื่อนรวมงานรับฟงและใหกําลังใจ

+

.5942 .8950

48.ผูบังคับบัญชาสงเสริมการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงของฉัน

+

.5341 .8976

49.ถาฉันประสบความสําเร็จเพื่อนรวมงานแสดงความยินดีกับฉัน
อยางจริงใจ

+

.5891 .8952

ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรับรูการดําเนินชีวิตของตนเองที่สอดคลองกับชีวิตในสังคมเมือง

ไมจริง

ไมจริง
เลย
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จริง

คอนขางจริง

คอนขาง

ลบ-บวก

r

∝

ไมจริง

สภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย
+

.6973 .8840

ถูกทําราย พื้นที่เปลี่ยว เปนตน)

+

.5528 .8922

3.ฉันอึดอัดกับบริเวณบานพักอาศัยของฉันที่มีคนอาศัยอยูหนาแนน

+

.6460 .8870

4.ฉันเบื่อหนายกับสภาพชุมชนของฉันที่มีเสียงดังรบกวนมาก

+

.5326 .8932

5.ในชุมชนของฉันมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคไดงาย

+

.7728 .8806

6.บริเวณบานพักอาศัยของฉันมีกลิ่นเหม็นรบกวน

+

.6556 .8866

7.บริเวณบานพักอาศัยของฉันมีแมลงรบกวนอยูมาก

+

.5483 .8925

8.ถาเปนไปไดฉันอยากจะยายบานไปจากชุมชนที่ฉันอยูปจจุบัน

+

.6152 .8889

9.ฉันตองอดทนกับสภาพแวดลอมบานพักที่อาศัยอยู

+

.8331 .8773

10.ในชุมชนระแวกบานฉันเคยถูกลักขโมยทรัพยสินอยูบอย ๆ

+

.4234 .8974

11.ฉันกับเพื่อนบานมักรวมชุมนุมกันในยามวาง

-

.5468 .9066

12.ฉันกับเพื่อนบานชวยเหลือซึ่งกันและกันในยามคับขัน

-

.6998 .8984

13.ฉันกับเพื่อนบานมักแลกเปลี่ยนวัตถุสิ่งของในยามที่ตองการ

-

.7418 .8958

14.ฉันสามารถไววางใจเพื่อนบานได

-

.6690 .9002

15.คนในชุมชนของฉันมีความสามัคคีกันดี

-

.5988 .9031

16.คนในชุมชนที่ฉันอาศัยอยูปฏิบัติตอกันเสมือนเครือญาติ

-

.7190 .8977

17.เวลาฉันจะไปไหน ฉันสามารถฝากบานไวกับเพื่อนบานได

-

.7167 .8974

18.ฉันกับเพื่อนบานสามารถเดินเขาออกในบานซึ่งกันและกันได

-

.6702 .9001

19.ฉันกับเพื่อนบานมักมีของฝากใหซึ่งกันและกันเสมอ

-

.7871 .8935

1.ฉันอึดอัดกับสภาพแวดลอมที่มีมลพิษมากในบริเวณที่พักอาศัย
2.ฉันรูสึกขาดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน (เชน ลักขโมย โจรกรรม

สัมพันธภาพกับเพื่อนบาน

ตอนที่ 5 แบบสอบถามการรับรูภาวะวิกฤตในชีวติ ของตนเอง ในชวง 2 เดือนที่ผานมา

ไมจริง

ไมจริง
เลย
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∝
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ความเครียด
1.ฉันมีปญหาชีวิตที่หนักใจตองขบคิดอยูเสมอ

+

.6072 .9264

2.ฉันรูสึกออนหลาที่ไมสามารถแกปญหาใด ๆ ได

+

.5767 .9273

3.ฉันรูสึกปวดศีรษะขึ้นมาทันทีเมื่อเผชิญกับปญหา

+

.6419 .9255

4.ฉันมีอาการปวดเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอย หลัง หรือไหล เมื่อ
คิดถึงปญหาชีวิตที่เผชิญอยู
5.เวลาจะออกจากบานฉันมักรูสึกกลัววาจะเกิดอุบัติเหตุตลอด

+
+

.6073 .9266
.6014 .9264

6.ฉันมักหงุดหงิดเปนทุกขเปนรอนแมเรื่องเล็กนอยที่เกิดขึ้นกับฉัน

+

.6103 .9261

7.เมื่อตื่นนอน ฉันรูสึกเบื่อหนายทอแท ไมอยากลุกจากเตียง

+

8.บอยครั้งที่ฉันรูสึกวานอนหลับไมสนิท

+

.6164 .9261
.6725 .9246

9. บอยครั้งที่ฉันอยากปลีกตัวอยูคนเดียวเงียบ ๆ

+

.6781 .9245

10. ฉันรูสึกเบื่อรําคาญทุกคนที่อยูรอบขางฉัน
11.ฉันมีเรื่องที่ตองทําใหคิดมาก จนขาดสมาธิในการทํางาน

+
+

.6187 .9264
.6000 .9265

12.ฉันรูสึกตกใจงาย จนหัวใจเตนแรง เหงื่อออก ตัวเย็น
13.บอยครั้งที่ฉนั รูสึกกระวนกระวายโดยไมทราบสาเหตุ

+
+

.6996 .9242
.7251 .9237

14.ฉันมักนอนฝนรายจนทําใหตื่นขึ้นมากลางดึกบอย ๆ

+

.6504 .9253

15.ฉันรูสึกอางวางโดดเดี่ยวเหมือนไมมีใครอยูเคียงขาง

+

.6604 .9252

16.ฉันรูสึกเหงา เศรา หดหู แมอยูทามกลางผูคนหมูมาก

+

.7511 .9229

17.ฉันจะตกใจขวัญผวาอยูนาน เมื่อมีเสียงดังขึ้นใกลฉัน

+

.6289 .9257

การเผชิญปญหามุงปรับอารมณ
18.ฉันพยายามตั้งสติในการแกปญหาตาง ๆ

+

.5497 .7341

19.เมื่อเผชิญปญหา ฉันควบคุมอารมณตนเองใหสงบและสุขุมได

+

.3113 .7572

+
+

.
.4310 7462
.5932 .7323

+

.5289 .7409

20.เมื่อเกิดปญหาฉันจะคนหาสาเหตุวาสิ่งใดที่ทําใหเกิดปญหากอนที่จะ
หาทางแกไขปญหานั้น
21.เมื่อมีเรื่องทําใหไมสบายใจ ฉันจะพยายามทําใจใหสงบลงกอน
22.ฉันพยายามวิเคราะหปญหาและทําความเขาใจปญหาใหดีขึ้นกอน
หาวิธีแกไข

ขอความ

ไมจริง

ไมจริง
เลย

ระดับความเปนจริงที่ปรากฏ
จริงที่สุด

ลบ-บวก

จริง

r

คอนขางจริง
∝

คอนขาง
ไมจริง

ไมจริง

ไมจริง
เลย
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23.ฉันไมเคยรอคอยความหวังวาอาจจะมีปาฏิหาริยเกิดขึ้นโดยไมตอง
พยายามแกไขเอง
24.ฉันมักบอกกับตนเองวาปญหาที่เกิดกับฉันจะผานพนไปได เพื่อให
กําลังใจกับตนเอง
25.ฉันจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับบุคคลที่กาวราว มีอคติตอฉัน
26.ฉันจะระบายความรูสึกกับคนที่ไวใจไดเมื่อมีปญหา
27.ฉันไมเคยที่จะระบายความรูสึกใหดีขึ้นดวยการดื่มสุรา สูบบุหรี่
หรือพึ่งยาเสพติดเลย
การปรับตัว
28.ฉันยอมรับและเขาใจในความแตกตางของแตละบุคคลได
29.ฉันสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดงาย
30.ฉันยอมรับกับความลมเหลวของตนเองไดเสมอ
31.เวลามีเรื่องกลุมใจ ฉันผอนคลายไดดีดวยวิธีการตาง ๆ ( เชน
อานหนังสือ การฟงเพลง ทํางานอดิเรก เปนตน )
32.เมื่อมีปญหาทําใหเครียด ฉันสามารถเปลี่ยนใหเปนเรื่องผอนคลายได

+

.2958 .7650

+

.4663 .7415

+

.3190 .7584

+

.4102 .7475

+

.4477 .7446

+

.5635 .8610

+

.3628 .8695

+

.4624 .8657

+

.5038 .8637

+

.4928 .8644
.4612 .8657

33.ฉันสามารถทําจิตใจใหราเริงยอมรับกับปญหานั้นได

+

34.การที่ฉันตองพบกับปญหาบอย ๆ ถือวาเปนโอกาสดีที่ได
ฝกความแข็งแกรง ใหกับตนเอง
35.ฉันสามารถจัดตารางเวลางานและครอบครัวอยางสมดุลได

+
+

36.ฉันพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น

+

37.ฉันเตรียมพรอมเสมอกับการเผชิญปญหาใหม ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

+

.6247 .8592
.6537 .8564

38.ฉันเตรียมพรอมตัวเองเสมอกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นอีก

+

.5847 .8608

39.ฉันสามารถคนพบสิ่งดี ๆ จากปญหาที่เกิดขึ้นเสมอ
40.ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงบางอยางกับตนเองใหดีขึ้นไดเพื่อใหเขากับ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
41.ฉันจะระมัดระวังในการทํางานที่ฉันเคยผิดพลาดมาแลว เพื่อไมให
ผิดพลาดซ้ําอีก
42.ฉันมองวาการเปลี่ยนแปลงไมวาจะดีหรือรายที่เกิดขึ้นกับฉัน
นับเปนเรื่องธรรมดาของมนุษยโลก

+

.4922 .8659
.5274 .8625

.4797 .8648

+

.6236 .8579

+

.4960 .8641

+

.5208 .8630

ตอนที่ 6 แบบสอบถามการรับรูถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤตในชีวิตของตนเอง
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r

∝

ไมจริง

ไมจริง

การสูญเสียความรูสึกคุณคาในตนเอง
1.ฉันรูสึกวาตนเองมักทําอะไรผิดพลาดเสมอ

+

.4575 .9304

2.ฉันเบื่อหนายตนเอง ที่ไมสามารถแกปญหาตางๆใหผานไปได

+

.6721 .9262

3.ในบางครั้งฉันรูสึกวาตนเองไรคา

+

.6518 .9237

4.ฉันพึงพอใจกับชีวิตที่เปนอยูอยางมาก

-

.6411 .9276

5.ฉันมั่นใจในตนเอง พรอมที่จะทําในสิ่งที่ตั้งเปาหมายไว

-

.5001 .9295

6.ฉันรูสึกวาตนเองมีชีวิตอยูไปวัน ๆ โดยไมมีอนาคตที่ดีขึ้น

+

.7487 .9245

7.ฉันรูสึกวา ไมมีใครไววางใจในตัวฉัน

+

.6562 .9267

8.ฉันรูสึกวาตนเองเปนผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิตคนหนึ่ง

-

.5835 .9282

9.ฉันรูสึกวาฉันไมเคยสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา

+

.6402 .9270

10.ฉันรูสึกมีความสุขเมื่ออยูที่ใดก็ตาม

-

.5050 .9295

11.ฉันรูสึกทอแทหมดอาลัยในชีวิต

+

.7723 .9244

12.ฉันรูสึกผิดหวังที่ตนเองทําอะไรไมคอยสําเร็จ

+

.7339 .9249

13.ฉันรูสึกวาไมเคยทําอะไรใหคนอื่นพอใจไดเลย

+

.6379 .9270

14.ฉันรูสึกวาฉันมีแตเรื่องวุนวายเขามาในชีวิตฉัน

+

.6104 .9275

15.ฉันมักยอมแพตอสิ่งตาง ๆ โดยงาย

+

.7117 .9258

16.บอยครั้งที่ฉนั อยากเปนคนอื่นที่ไมใชตัวฉัน

+

.6469 .9268

17.ฉันรูสึกวาตนเองไมมีอะไรดีสักอยาง

+

.6718 .9263

18.ฉันรูสึกวาฉันมักขาดสมาธิในการทํางาน

+

.5455 .8368

19.ฉันรูสึกวาชวงนี้ฉันทํางานผิดพลาดอยูบอย ๆ

+

.5769 .8357

20.ฉันขาดงานบอยในระยะนี้ เพราะตองคอยตามแกปญหาชีวิตตางๆ

+

.3939 .8451

21.ในงานที่ทําอยูทําใหฉันรูสึกเบื่อหนายอยากลาออกจากงาน

+

.6087 .8325

22.ในระยะนี้ มีเรื่องใหกังวลใจจึงทําใหฉันทํางานไดชาลง

+

.7043 .8262

ผลกระทบตอการทํางาน

ระดับความเปนจริงที่ปรากฏ

ไมจริง
เลย
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∝

ไมจริง

23.ถาฉันตองทํางานที่ใชการคิดมาก ๆ ฉันจะรูสึกเวียนศีรษะ

+

.4646 .8423

24.ฉันรูสึกเหนื่อยใจ ในระยะนี้จึงทําใหประสิทธิภาพการทํางานของ
ฉันลดลง

+

25.ฉันรูสึกเหนื่อยหนายจึงทําใหฉันไมคอยกระฉับกระเฉงในการทํางาน

+

.6685 .8281
.6126 .8323

26.ฉันไมอยากจะคิดสรางงานใหม ๆ ใหเปนภาระกับตัวเอง

+

.3392 .8482

27.ฉันมีเรื่องสวนตัวที่ตองรับภาระมาก จนบางครั้งตองใชเวลางานไป
ทําธุระสวนตัวนั้น

+

.4248 .8437

28.ฉันกับคนในที่ทํางานมักขัดแยงกัน จึงทําใหการทํางานไมคลองตัว
เทาที่ควร

+

.4312 .8433
.3442 .8476

29.ฉันจะทิ้งงานทันที ถาฉันไดรับความกดดันในการทํางาน

+

ความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัว
30.ฉันรูสึกวาบางครั้ง ฉันใชคําพูดที่รุนแรงหยาบคายกับคนในครอบครัว

+

31.ฉันโกรธใครแลวไมสามารถทําอะไรเขาไดฉันจะทําลายขาวของแทน

+

.5471 .9077
.4984 .9082

32.ถาฉันไมพอใจใครฉันจะแสดงอารมณใสเขาทันที

+

.5564 .9075

+

.6603 .9047

34.ฉันมักอารมณเสียเมื่ออยูบาน

+

.4170 .9099

35.ฉันเคยคิดอยากฆาตัวตาย

+

.5840 .9061

36.เวลาลงโทษคนในครอบครัว ฉันมักแสดงความกาวราวใสเขา

+

.6874 .9033

37.ฉันมักลงโทษคนอื่นดวยการขวางปาสิ่งของใสเขา

+

.6865 .9052

+

.6030 .9060

39.ฉันเคยขมขูคนในครอบครัวเพื่อใหทําตามใจที่ฉันตองการ

+

.6681 .9048

40.เมื่อถูกคนใกลชิดขัดใจ ฉันมักขูที่จะทํารายตนเอง

+

.6802 .9049

41.ฉันมักหาทางทําใหคนในครอบครัวอับอายเพื่อระบายความโกรธแคน

+

.5492 .9077

+

.6898 .9041

43.เมื่อเครียดมากฉันเคยพึ่งสารที่เปนโทษ เชน สุรา บุหรี่ ยาเสพติดฯลฯ

+

.4898 .9085

44.ฉันมักพูดเสียงดัง ตะโกนใสคนในครอบครัวใหเขายอมแพฉัน

+

.6129 .9054

33.ฉันมักประชดคนที่ฉันรัก ดวยการทํารายตัวเอง

38.เมื่อลูกหรือคนในครอบครัวทําใหฉันโมโห ฉันจะทุบตีเขา

42.ฉันมักตะคอกใสคนใกลชิดอยูบอย ๆ เมื่อฉันรูสึกโกรธ

ไมจริง
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เลย
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45.ฉันมักตําหนิติเตียนคนในครอบครัวดวยถอยคําที่รุนแรง

จริงที่สุด

จริง

คอนขางจริง

คอนขาง

ลบ-บวก

r

∝

ไมจริง

+

.5488 .9072

+

.4627 .9091

47.ถาฉันทําอะไรผิดพลาด ฉันมักลงโทษตัวเอง

+

.3895 .9128

48.ฉันเคยทํารายจิตใจคนในครอบครัว ใหตองเสียใจอยูหลายครั้ง

+

.5704 .9065

49.ฉันเคยพยายามฆาตัวตาย

+

.5374 .9073

46.ฉันแสดงทาดูถูกคน ที่ชอบทําตัวออนแอ

ไมจริง

ไมจริง
เลย

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
เมื่อทานมีอาการเครียดหรือมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิต ทานจะมีแนวทางในการเผชิญและจัดการกับภาวะ
เชนนี้ใหผานพนไปไดอยางไร (โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางไดมากกวา 1 ขอ และโปรดระบุวิธีที่ใชพอสังเขป)
 ออกกําลังกาย โดยวิธี ………………………………………………….....………….…....…….………...
 ผักผอน โดยวิธี ……………………………………………………………………………….....……......
 ปรับจิตใหสงบโดยวิธี …………………………………………………………………......……...…......
 ปรับอารมณโดยวิธ.ี ....................................................................................................................................
 พึ่งยา โดยวิธี …………….……………………………………….............…………………...…............
 พึ่งผูอื่น โดยวิธี ……………………………………………………………..............................................
 หลีกเลี่ยงการเผชิญความเครียด โดยวิธี ………………………………………………………................
 ปรับบทบาทหนาที่ โดยวิธี …………………...…………………..……………………....…....…….......
 เปลี่ยนแปลงตนเอง โดยวิธี ………………..………………………………………………………..........
 ปรับสภาพแวดลอมหรือบุคคลอื่นโดยวิธี ...………………………………………………………...........
 อื่น ๆ โปรดระบุ...................……………………………..........................................................................
.............................…………………………….................................................................................................
.........................…………………………….....................................................................................................
............................……………………………..................................................................................................
ขอขอบคุณในความรวมมือเปนอยางดี
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กรอบการสัมภาษณ
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยาเกีย่ วกับ ความหมาย ปจจัยและองคประกอบ
ของภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน (อายุ 30-55 ป) ที่ทํางานนอกบาน
1. ทานเขาใจวา
“ภาวะวิกฤตชีวิตตามการรับรูของสตรีไทยสมรสในชวงวัยกลางคน”
นั้น
หมายความวาอยางไร
2. ทานคิดวา สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบานโดยทัว่ ไป จะทราบไดอยางไรวาตนเอง
อยูในชวงภาวะวิกฤตชีวิต หรือสามารถวัดไดจากพฤติกรรมหรืออาการอยางไรที่ถือวาเปนภาวะ
วิกฤตชีวิต
3. ทานคิดวาสตรีไทยสมรสในวัยกลางคน โดยทั่วไปที่ทาํ งานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน มักจะมีปญหาทีต่ องเผชิญปญหาในดานใดบาง
4. ทานคิดวาภาวะวิกฤตชีวิตที่เกิดขึ้นในกลุม สตรีไทยสมรสวัยกลางคนนัน้ จะมาจากปจจัยอะไรไดบาง
5. ทานคิดวาจากปจจัยและองคประกอบของภาวะวิกฤตตามรูปแบบความสัมพันธ
ที่ระบุไวใน
โครงการที่แนบมานี้ทานเห็นดวยหรือไม โปรดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมและทานคิดวาน้ําหนักของ
ปจจัยและองคประกอบใดทีม่ ีผลตอการรับรูภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนใน
ระดับมากที่สดุ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ผูใหสัมภาษณ
1. แมชีศันสนีย เสถียรสุต
เสถียรธรรมสถาน
2. ศ. ดร.จรรจา สุวรรณทัต
ที่ปรึกษาประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
3. ศ. นพ. กวี สุวรรณกิจ
แผนกจิตเวช โรงพยาบาลบํารุงราษฎ
4. ผศ.สุรินทร รณเกียรติ
นายกสมาคมนักจิตวิทยาแหงประเทศไทย
5. พ.อ.นพ.เอนกวิทย เต็มบุญเกียรติ ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา
วิทยาลัยแพทยพระมงกุฏเกลา
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ แบบสอบถามการวิจัย
1. รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตตวัณณการ หัวหนาภาคจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ดร.นิยะดา จิตตจรัส
หัวหนาภาคจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ผศ.ดร.วิลาสลักษณ ชัววัลลี ผูอํานวยการสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร
4. รศ. งามตา วนินทานนท
รองผูอํานวยการสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร ฝายวิจัย
5. ดร. พรรณี บุญประกอบ
รองผูอํานวยการสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร ฝายบริหาร
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กรอบการสัมภาษณการสนทนากลุม
เพื่อประกอบการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและดัชนีวดั ภาวะวิกฤตชีวิต
สตรีไทยสมรสวัยกลางคนทีท่ ํางานนอกบานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คําชี้แจง
กลุมผูรวมสนทนา
ประกอบดวย
สตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบาน เคยผาน
ประสบการณภาวะวิกฤตชีวติ และสามารถเผชิญภาวะวิกฤตนั้นไดอยางเหมาะสม จํานวน 8 คน
ภาวะวิกฤตชีวติ หมายถึง การรายงานของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนทีท่ ํางานนอกบานวามีการรับรู
ตอสถานการณตางๆ
ที่เกิดขึน้ ในชีวิตวาเปนสิ่งที่อันตรายคุกคามตอตนเองอาจเปนการคุกคาม
ทางดานรางกายจิตใจ อารมณของบุคคล หรือตอภาพพจนหรือเปาหมายในชีวิต ทําใหบุคคลนั้นเกิด
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตและเมื่อใชวิธกี ารแกปญหาในลักษณะเดิมๆที่เปนแบบจัดการที่ปญหาไม
ไดผลเพียงพอ ทําใหเกิดภาวะตึงเครียด จึงใชการเผชิญปญหาแบบมุงปรับอารมณแทนแตทาํ ไดไม
เหมาะสม และไมสามารถปรับตัวได จึงเปนเหตุใหชวี ิตของบุคคลนั้นเสียสมดุลไมสามารถดํารงชีวติ
ที่เปนปกติอยางมีความสุขได
วัตถุประสงคของการสนทนากลุมครัง้ นี้ เพือ่
1. เปนขอมูลในการกําหนดแนวทางในการเผชิญปญหาและการปองกันการเกิดภาวะวิกฤต
ชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบาน
2. ตรวจสอบผลการวิจยั โดยใชเปนขอมูลประกอบการอภิปรายถึงปจจัยสาเหตุตาง ๆ ที่
สงผลตอภาวะวิกฤตชีวติ ของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนทีท่ ํางานนอกบาน ที่ไดผลจากขอมูลความคิด
เห็นของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานเอกชน ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจํานวน 1,375 คน ดังผลการวิจัยเปน รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ
ของปจจัยที่สงผลตอภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทาํ งานนอกบาน (ตามเอกสาร
สรุปแนบทาย)
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ประเด็นการสนทนากลุม
ผลการวิจยั พบวา ปจจัยดานบุคคล (ศึกษาจาก การมีบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว และมี
ประสบการณการสูญเสียในชีวิต ) ปจจัยดานครอบครัว (ศึกษาจาก ปริมาณภาระตอครอบครัว
สัมพันธภาพกับคูสมรส
ความผูกพันทางศาสนาของสมาชิกในครอบครัวและการรับรูการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว)
ปจจัยดานการทํางาน (ศึกษาจาก การมีภาระงาน มี
ความกาวหนาในงาน
มีความคลุมเครือในงานและการรับรูการสนับสนุนจากจากเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา) ปจจัยดานสภาพแวดลอมในชุมชนที่อาศัย และปจจัยดานสัมพันธภาพกับ
เพื่อนบาน ปจจัยทั้ง 5 ดานนี้ถือเปนปจจัยสําคัญ ที่สงผลใหสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอก
บานรับรูว าตนเองมีภาวะวิกฤตชีวิต

ขอคําถามการสนทนากลุม

1.
2.
3.
4.

5.

6.

ทานมีความคิดเห็นอยางไรในประเด็นเหลานี้
เมื่อทานรับรูวา ตนเองวาอยูใ นภาวะวิกฤตชีวิตในเรื่องอะไรบาง
ทานทําอยางไรบางใน
ระยะแรก ระยะตอ ๆ มา และทานคิดวาเหมาะสมหรือไมอยางไร
ทานจัดการอยางไรถึงไดผานพนภาวะวิกฤตชีวิตของตนเองไดอยางสําเร็จ จนถึงปจจุบนั นี้
ทานมีแนวทางในการปองกันมิใหเกิดปญหาภาวะวิกฤตชีวติ ขึ้นกับตัวทานอยางไร
ทานมีขอเสนอแนะอยางไรบางสําหรับสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบานในการ
ดํารงชีวิตในครอบครัวและการทํางานในทีท่ ํางาน และสามารถอยูร วมกับสังคมไดอยาง
สมดุลอยางมีความสุข
ทานมีขอเสนอแนะใหกับนักพัฒนาและผูเกี่ยวของกับการดูแลสังคมไทย
ในปจจุบัน
อยางไรบาง เพื่อใหสถาบันครอบครัวมั่นคง สังคมเปนสุขโดยมี กลุม สตรีไทยสมรสวัย
กลางคนเปนจุดเชื่อมตอในการดูแลสรางสรรคลูกหลานและเยาวชนไทยตอไป
ทานเห็นดวยหรือไมเห็นดวยอยางไรกับแผนภาพ ความสัมพันธที่ไดจากการวิจัย
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