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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ชีวิตการทางานของคนเราในปั จจุบนั มักประสบกับปั ญหาต่างๆมากมาย ทังปั
้ ญหาภายใน
และภายนอกองค์การ เช่น ปั ญหาเกี่ยวกับงาน ปั ญหาด้ านความสัมพันธ์ ปั ญหาที่งานส่งผลต่อ
ครอบครัว
และปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ ตา่ งๆ เป็ นต้ น ซึง่ บัน่ ทอนทังสภาพร่
้
างกายและสภาพ
จิตใจ เมื่อร่างกายและจิตใจของคนเราอยูใ่ นสภาวะที่อ่อนแอจะทาให้ ระดับของความสุขลดลง อีกทัง้
ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานให้ ลดลง และเมื่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานใน
องค์การลดลงก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์การ
ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั มีการศึกษาและค้ นคว้ าเกี่ยวกับความสุขไว้ มากมาย โดยแต่ละ
บุคคลก็ได้ นิยามความสุขในมุมมองที่แตกต่างกัน โดย Diener (1984) กล่าวว่า ความสุขเป็ นสิ่งที่
มนุษย์ต้องการ แสวงหา และเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าในตัวเอง ซึ่งเป็ นการศึกษาเพื่อหาคาตอบว่าทา
อย่างไรมนุษย์จงึ จะสามารถดาเนินชีวิตของตนไปในทิศทางที่เป็ นบวกได้ ทังในด้
้ านของอารมณ์และ
ความคิด อีกทัง้ Wiley (1965 อ้ างถึงใน Diener, 1984) ยังกล่าวว่า ความสุข เป็ นลักษณะหนึง่ ของ
สุขภาพจิต ที่แสดงให้ เห็นว่าบุคคลสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ ดาเนินชีวิตอย่า งเรี ยบ
ง่าย เด็ดเดี่ยว และอยูก่ บั ความจริง จากการศึกษาพบว่าช่วงเวลาที่บคุ คลจะมีความสุขที่สดุ คือ การ
ได้ ทางานหนัก เลี ้ยงลูก มีสขุ ภาพที่ดี มีเจตคติด้านบวก มีเงินทอง มีมิตรภาพที่ดี มีการแสดงความ
ผูกพันกันในครอบครัว และได้ ทาเพื่อคนอื่นในช่วงบัน่ ปลายของชีวิต
นักวิจยั และนักวิชาการในศาสตร์ ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ได้ มีการศึกษา
ความสุขในบริ บทของการทางาน โดยความสุขในบริบทของการทางานสามารถทานายผลการ
ทางาน ลดความเครี ยดที่เกิดขึ ้นและเป็ นการเพิ่มความพึงพอใจในงาน ทังจากงานและการ
้
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลรอบข้ าง เช่น การทางานเสร็จทันเวลา ได้ รับงานที่เหมาะสมกับความสามารถ
ของตน ความสอดคล้ องในบทบาทการทางาน การแก้ ปัญหาอย่างถูกวิธี การมีมมุ มองทางบวกใน
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งานที่ตนทา เป็ นต้ น ซึง่ หากมองภาพรวมของความสุขในการทางาน สามารถกล่าวได้ วา่ ความสุขใน
บริบทของการทางาน เป็ นความสุขที่เกิดขึ ้นจากความพึงพอใจในบริ บทของการทางาน ในภาพรวม
การมีอารมณ์ทางบวก และการไม่มีอารมณ์ทางลบ ซึง่ มาจากความเครี ยดที่เกิดขึ ้นในงานและ
ปั ญหาในการสร้ างความสัมพันธ์
หากเราเข้ าใจความสุขในบริ บทของการทางานมากขึ ้น เราก็จะสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นในองค์การและนาไปประยุกต์ใช้ กบั พนักงานในองค์การให้ มีความสุข เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานได้ อีกด้ วย ซึง่ มีหลากหลายปั จจัยที่สง่ ผลให้ บคุ คลเกิดความสุขในระดับที่
แตกต่างกันถึงแม้ วา่ จะเผชิญกับสถาณการณ์เดียวกัน และในงานวิจยั ชิ ้นนี ้กลุม่ ผู้วิจยั มีความสนใจ
ในตัวแปรความมัน่ คงทางอารมณ์และการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหาเพื่อศึกษาหา
ความสัมพันธ์กบั ความสุขในการทางาน
โดยปั จจัยหนึง่ ที่กลุม่ ของผู้วิจยั ให้ ความสาคัญในการศึกษาความสัมพันธ์กบั ความสุขในการ
ทางาน คือ ความมัน่ คงทางอารมณ์ (Emotional Stability) หากบุคคลไม่มนั่ คงทางอารมณ์จะวิตก
กังวลและเครี ยดมากกว่าบุคคลอื่นๆในเรื่ องงาน ประเมินผลงานของตัวเองต่ากว่าความเป็ นจริง และ
กลัวในสิ่งที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นหรื ออาจไม่เกิดขึ ้นโดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ซึง่ ปั จจัยนี ้ส่งผลโดยตรง
ต่อประสิทธิภาพในการทางานที่ลดน้ อยลง ดังนันหากบุ
้
คคลมีความมัน่ คงทางอารมณ์สงู ก็จะประสบ
ความสาเร็จในการทางานด้ วย
นอกจากนี ้ชีวิตการทางานหรื อแม้ กระทัง่ การดาเนินชีวิตในปั จจุบนั ก็ต้องเผชิญกับปั ญหา
ต่างๆ ซึง่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานด้ วย กลวิธีในการจัดการปั ญหาที่ดี ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึง่
ที่สง่ ผลต่อความสุขในบริ บทของการทางาน โดย Lazarus และ Folkman (1984) กล่าวว่า การเผชิญ
ปั ญหา หมายถึง ความพยายามทางพฤติกรรมและทางปั ญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อจะจัดการปั ญหาหรื อสิ่งเรี ยกร้ องต่างๆ ทังจากภายในและภายนอก
้
ที่บคุ คลประเมินว่าเกินกว่า
ความสามารถของตนหรื ออยู่ในภาวะที่ถกู คุกคาม ซึง่ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้กลุ่มของผู้วิจยั สนใจที่จะ
ศึกษาความสัมพันธ์ของวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา (Problem-Focus Coping)
กับความสุขในการทางาน
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ดังนันการที
้
่จะเข้ าใจความสุขในการทางาน กลุม่ ของผู้วิจยั จึงศึกษาความสุขในการทางาน
ผ่านการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมัน่ คงทางอารมณ์และการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับ
ปั ญหา ต่อความสุขในการทางาน เพื่อที่จะนาไปประยุกต์ในบริบทของทางาน ทังการคั
้
ดเลือก
บุคลากรเข้ าทางานในองค์การ และการพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีการเผชิญปั ญหาให้ กบั พนักงาน
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แนวคิด ทฤษฎีท่ ใี ช้ ในงำนวิจัย และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในงานวิจยั ฉบับนี ้มุง่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมัน่ คงทางอารมณ์และการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา ต่อความสุขในการทางาน ซึง่ การจะศึกษาตัวแปรดังกล่าว
จาเป็ นต้ องมีการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยแบ่งออกเป็ นการศึกษาทังหมด
้
3 ตัวแปร
ดังนี ้
1. ความสุขในการทางาน
2. ความมัน่ คงทางอารมณ์
3. การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา
1. ควำมสุขในกำรทำงำน
ความสุขมีพื ้นฐานมาจากปรัชญาที่ได้ รับความสนใจตังแต่
้ สมัยยุคกรี กโบราณ และยังมี
การศึกษาต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั จากการศึกษาความสุข McDowell (2009; Nave, Sherman &
Funder, 2008) ได้ แบ่งการศึกษาความสุขออกเป็ น 2 แนวทาง ดังนี ้
1) เฮโดนิก (Hedonic) หรื อ ความสุขเชิงอัตวิสยั (Subjective Well-being) คือ อารมณ์
ความรู้สกึ ที่บคุ คลมีตอ่ เป้าหมาย เน้ นการมีความสุขมากที่สดุ และมีความรู้สกึ เจ็บปวดน้ อยที่สดุ
ความรู้สกึ ยินดี และความรู้สึกพึงพอใจที่บคุ คลบรรลุจดุ มุ่งหมายในตนเอง
หากแบ่งเฮโดนิกส์ (Hedonic) หรื อ ความสุขเชิงอัตวิสยั (Subjective Well-being) ออกเป็ น
2 องค์ประกอบย่อย จะสามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
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1) องค์ประกอบทางความคิด (Cognitive Component) เป็ นการประเมินความสุขโดยใช้
ความคิดในการตัดสินใจหรื อประเมินในรูปแบบของความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ซึง่
เป็ นการสรุปรวมชีวิตของบุคคล เป็ นการประเมินและตัดสินความพึงพอใจทังเหตุ
้ การณ์ในชีวิตและ
สภาพแวดล้ อม
2) องค์ประกอบทางอารมณ์ (affective component, hedonic level) เป็ นการประเมิน
ความสุขโดยใช้ ประสบการณ์ทางความรู้สึก คือ การประเมินความสุขในแง่ของอารมณ์ทางบวก และ
อารมณ์ทางลบ โดยประเมินจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ความรู้สกึ ที่ตอบสนองในสถานการณ์แต่ละ
สถานการณ์ของบุคคลนัน้
Diener, Sandvik และ Pavot (1991) กล่าวว่า ความสุขเชิงอัตวิสยั ประกอบด้ วย
องค์ประกอบทางอารมณ์ 2 ด้ าน รวมกัน คือ อารมณ์ทางบวก และการไม่มีอารมณ์ทางลบ และ
องค์ประกอบด้ านกระบวนการทางการรู้คิด ได้ แก่ ความพึงพอใจในชีวิต ซึง่ บุคคลประเมินตนเองจาก
ความรู้สกึ ภายในเกี่ยวกับคุณภาพทังหมดของชี
้
วิต เป็ นการประเมินผลโดยรวมทังหมดไม่
้
แยกเป็ น
องค์ประกอบย่อย
Diener (1984) ได้ ให้ แนวคิดเกี่ยวกับความสุข ซึง่ สามารถสรุปได้ 3 แบบ ดังต่อไปนี ้
1) ความสุข คือ ความรู้สกึ ที่ดี หรื อเรี ยกว่า สุขภาวะ (Well being) โดยได้ นิยามมาจาก
เกณฑ์ภายนอก เช่น ความดีงาม (Virtue) หรื อความศักดิส์ ิทธิ์ (Holiness) ซึง่ เป็ นการนิยามความสุข
โดยคานึงถึงคุณลักษณะที่พึงปรารถนาเท่านัน้ โดย Aristotle ได้ กล่าวว่า การเพิ่มความสุขทาให้ ชีวิต
มีความดีงานมากขึ ้น ซึง่ เป็ นการนิยามความสุขในแง่ของมาตรฐานภายนอกที่สามารถสังเกตเห็นได้
แต่ไม่ได้ เป็ นการตัดสินจากภายใน ซึง่ การนิยามความสุขในแง่นี ้ไม่ตรงกับความรู้สึกมีความสุขใน
ปั จจุบนั
2) ความสุข คือ ความพึงพอใจในชีวิต เป็ นการประเมินชีวิตโดยรวม ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั มาตรฐาน
ของแต่ละคนที่ตงกฎเกณฑ์
ั้
ความสุขที่เกิดขึ ้นในชีวิตของตน และเป็ นการที่บคุ คลเปรี ยบเทียบ
ระหว่างเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ กบั สิ่งที่เกิดขึ ้นจริง ถ้ าผลลัพธ์ที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบเกินจากมาตรฐานที่
ตนตังไว้
้ บคุ คลนันก็
้ จะเกิดความพึงพอใจในชีวิต มาตรฐานที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบนันเป็
้ นมาตรฐาน
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ที่บคุ คลกาหนดขึ ้นเอง Diener (1984) ยังให้ ความสาคัญกับการตัดสินความพึงพอใจในชีวิตด้ วย
มาตรฐานที่บคุ คลนันก
้ าหนดขึ ้นเพราะเมื่อบุคคลตัดสินความพึงพอใจในชีวิต โดยมีเกณฑ์ ของตนเอง
เป็ นตัวตัดสินจะแสดงให้ เห็นถึงการเปรี ยบเทียบอันเกิดจากภายในตัวเองของบุคคล โดยที่บคุ คล
ไม่ได้ ถกู ชักนาจากภายนอก จึงเป็ นสิ่งที่เชื่อถือได้ ดังที่ Marcus Aurelius (อ้ างถึงใน Campbell,
1976) กล่าวว่า หากบุคคลบอกว่าตนมีความสุข นันหมายความว่
้
า เขามีชีวิตที่ มีความสุข ซึง่ ชีวิตใน
ที่นี ้ก็หมายถึง ตัวเขาทังหมดในขณะที
้
่มีความสุข โดยเกิดจากการประเมินสภาพการณ์ทงหมดใน
ั้
ขณะนันว่
้ าเขารู้สึกต่อสิ่งนันอย่
้ างไร หรื ออาจกล่าวได้ วา่ ความสุขในความหมายนี ้อาจหมายถึง
ทัศนคติที่บคุ คลมีตอ่ ชีวิตตนเอง นอกจากนี ้ Chekola (1975 อ้ างถึงใน Diener, 1984) กล่าวว่า
ความสุข คือ ความพึงพอใจที่เกิดขึ ้นจากความสอดคล้ องกลมกลืนระหว่างความต้ องการและ
เป้าหมายของบุคคลหนึง่ ๆ โดย Segrin และ Taylor (2007) พบว่าความสุขมีสหสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจในชีวิตที่ระดับ .62 (p < .001)
3) ความสุข คือ อารมณ์ที่เป็ นสุข โดยเป็ นการเน้ นถึงความรู้สกึ ทางบวกมากกว่าความรู้สกึ
ทางลบ (Bradburn, 1969 อ้ างถึงใน Diener, 1984) นอกจากนี ้ Fordyce (1983 อ้ างถึงใน Diener,
1984) ยังกล่าวว่า ความสุขเป็ นผลของความรู้สึกทางบวกและการไม่มีความรู้สกึ ทางลบ นัน่ คือ
บุคคลมีความรู้สกึ ที่ดีมากตลอดช่วงชีวิต บุคคลมีแนวโน้ มที่จะมีอารมณ์เช่นนัน้ โดยความหมายนี ้
เป็ นความหมายที่ใกล้ เคียงกับความหมายที่ใช้ พดู กันในชีวิตประจาวัน
Argyle (1987, อ้ างถึงใน Argyle & Martin, 1991) กล่าวว่า ความสุขนันเป็
้ นการประกอบ
กันของการประเมินชีวิตของบุคคลที่เกิดจากการตัดสินทางความคิดในแง่ของความพึงพอใจโดยรวม
และการประเมินทางอารมณ์ ที่มีการถ่วงดุลกันระหว่างอารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบที่เป็ น
อารมณ์ที่เกิดขึ ้นในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์แต่ละสถานการณ์ที่เข้ า
มาสูก่ ารรับรู้ และนามาสูก่ ารประเมินรวมเป็ นความสุขแบบช่วงเวลา ซึง่ ความพึงพอใจในชีวิต
อารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ จัดเป็ นองค์ประกอบ 3 ประการของการประเมินความสุข ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) หมายถึง การประเมินคุณภาพชีวิตของบุคคล
ตามมาตรฐานที่ตนเองเป็ นผู้กาหนด และดูเหมือนจะเป็ นการเปรี ยบเทียบการรับรู้สิ่งแวดล้ อม
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โดยทัว่ ไปในชีวิตของบุคคลกับการกาหนดมาตรฐานโดยตนเองหรื อตนเองเป็ นผู้สร้ างมาตรฐาน และ
ถ้ าระดับที่ได้ รับเป็ นไปตามมาตรฐานที่ตนตังไว้
้ บุคคลนันจะมี
้ รายงานความพึงพอใจในชีวิตสูง
ดังนันความพึ
้
งพอใจในชีวิตจึงเป็ นการรับรู้ถึงการพิจารณาตัดสินด้ วยองค์ประกอบทางความคิดนัน่ ก็
คือความสอดคล้ องกันระหว่างความปรารถนา (aspiration) และความสาเร็จ (achievement) ใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตของแต่ละบุคคล อันเป็ นไปตามมาตรฐานที่ตนตังไว้
้ โดยทัว่ ไปแล้ วจะถูก
ศึกษาโดยแบ่งเป็ นแง่มมุ ต่างๆ เช่น ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในชีวิตสมรส ความพึงพอใจ
มักจะมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรทานายในหลายๆเรื่ อง
2) อารมณ์ทางบวก (Positive affect) หมายถึง อารมณ์ที่เป็ นสุขที่เกิดมาจากทังสภาวะ
้
แวดล้ อมภายนอก เช่น ความสุข สนุกสนาน ร่าเริง ยินดี และอารมณ์ที่เป็ นสุขเกิดจากแรงจูงใจ
ภายในที่ก่อให้ เกิดความสุขแบบล ้าลึก ที่เรี ยกว่าเป็ นความอิ่มเอิบทางอารมณ์ (peak experiences)
ซึง่ Maslow มองว่าอารมณ์นี ้เป็ นได้ ทงผลลั
ั ้ พธ์ของความงอกงามในตน นัน่ ก็คือการได้ เติมเต็มชีวิต
โดยการดาเนินชีวิตอย่างสอดคล้ องกับแก่นแท้ ศกั ยภาพแห่งตน (Self-Realization) วิธีการหนึง่ ที่
จะทราบได้ ว่าบุคคลใดมีอารมณ์ทางบวก ก็โดยการถามว่าบุคคลนันมี
้ ความรู้สึกทางบวกครัง้ สุดท้ าย
เมื่อใด และอะไรเป็ นสาเหตุให้ เขามีความรู้สกึ นัน้ จากการศึกษาหลาย ๆ ชิ ้นได้ ข้อสรุปว่าสาเหตุของ
ความสุข ได้ แก่ การกิน การดื่ม เพศ การพักผ่อนนอนหลับ เพื่อนและความสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิด คูส่ มรส
ความสาเร็จ การเลื่อนตาแหน่ง ความพึงพอใจในตนเอง กิจกรรมทางร่างกาย กีฬาและการมีสขุ ภาพ
ที่ดี การทางาน การอ่านหนังสือ การฟั งเพลง การได้ ใช้ ความชานาญ ความรู้สึกเกี่ยวกับความงาม
ศาสนา ซึง่ อารมณ์ทางบวกนันสามารถส่
้
งผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการคิดของบุคคล เมื่อบุคคล
นันมี
้ ความสุข บุคคลนันจะมี
้ การคิดไปในทางบวก รับรู้วา่ ตนมีความสามารถ มัน่ ใจในตนเอง พึง
พอใจในชีวิต สามารถแก้ ปัญหาได้ มีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นและมองผู้อื่นด้ านบวก
จากการศึกษาของ Argyle และ Crossland (1987 อ้ างถึงใน Argyle & Martin, 1991)
ทาการศึกษาถึงองค์ประกอบของอารมณ์ทางบวก สามารถสรุปได้ เป็ น 4 มิติ กล่าวคือ
มิตทิ ี่หนึง่ ความซึมซับ (Absorption) เป็ นประสบการณ์ภายในที่เกี่ยวข้ องกับการทากิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึง่ เช่น การได้ ฟังดนตรี ที่ไพเราะ การทุม่ เทให้ กบั การทางาน ด้ วยการใส่ใจอย่างเต็มที่
เพื่อที่จะเรี ยนรู้และเข้ าใจในสิ่งนัน้ นาไปสู่ความผ่อนคลาย สบายใจ
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มิตทิ ี่สองพลังอานาจ (Potency) เป็ นประสบการณ์แห่งความสาเร็จ ซึง่ จะเป็ นประสบการณ์
ที่สร้ างความรู้สึกของความมีพลัง มีอานาจ อันจะทาให้ บคุ คลเกิดความรู้สึกของความภูมิใจในตนเอง
ความฮึกเหิม
มิตทิ ี่สามนึกถึงบุคคลอื่น (Altruism) เป็ นมิติที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการของบุคคลอื่นเป็ น
สาคัญ เป็ นประสบกรณีทางความรู้สกึ ที่ต้องเกี่ยวข้ องปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น ซึง่ จะทาให้ เกิด
ความรู้สกึ ของความเบิกบาน สนุกสนาน ความรู้สกึ ใส่ใจดูแล ห่วงใย

มิตทิ ี่สี่ความลึกซึ ้ง (Spirituality) เป็ นประสบการณ์ทางอารมณ์ที่เข้ มข้ น ที่มาจากความรู้สกึ
ของจิตใจ เช่น การได้ ดื่มด่ากับความสวยงามของธรรมชาติ ตลอดจนการมีลกู การมีครอบครัว ซึง่ จะ
ทาให้ บคุ คลรู้สกึ ถึงความรัก ความพึงพอใจ ความรู้สึกทางอารมณ์ที่ลกึ ซึ ้ง
3) อารมณ์ทางลบ (Negative affect) หมายถึง ลักษณะอาการ เช่น ความซึมเศร้ า ความ
เสียใจ ความกลัว ความโกรธ ความวิตกกังวล และกลุม่ อารมณ์ทางความเครี ยด ผู้ที่มีอารมณ์ทางลบ
มักจะรายงานตนถึงความเจ็บป่ วย ความวิตกกังวล มีปัญหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
และเหตุการณ์ในชีวิตที่ไม่นา่ พึงพอใจ
อารมณ์ทางบวกและทางลบเป็ นองค์ประกอบทางด้ านอารมณ์ที่มีความเป็ นอิสระออกจาก
กัน เพราะเป็ นไปได้ วา่ บุคคลจะมีอารมณ์ทางบวกและทางลบสองอย่างในเวลาเดียวกัน
จากการศึกษาของ ดวงพร หิรัญรัตน์ (2543) ได้ นางานวิจยั ของ Diener และคณะ (1985)
มาศึกษาในวัฒนธรรมตะวันออก และพบว่า ความสุขมี 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1. ความพึงพอใจใน
ชีวิต 2. อารมณ์ทางบวก 3. อารมณ์ทางลบ
2) ยูไดโมนิกส์ (Eudaimonic) หรื อ สุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being) คือ
ลักษณะทางจิตด้ านบวกที่ใช้ ในการดาเนินชีวิตและพัฒนามนุษย์ ให้ ความสาคัญกับความรู้สกึ ยินดี
และภาวะของการดารงอยูท่ ี่มากกว่าการหาความสุขอย่างผิวเผิน โดยมองว่าเรามีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไป
กว่าการมีชีวิตไปอย่างไร้ จดุ มุง่ หมาย การมีความสุขหรื อสุขภาวะที่แท้ จริงมาจากความงอกงามในตน
และการใช้ ชีวิตให้ เกิดผลที่ดีงาม
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Aristotle, Ryff และ Singer (2008 อ้ างถึงใน Tomer, J.F., 2011) กล่าวว่าความสุขแบบยู
ไดโมนิกส์ (Eudaimonic Happiness) เป็ นสิ่งที่ดีที่สดุ ที่ได้ รับมาจากการกระทาของตนเอง และ
แตกต่างจากความต้ องการโดยทัว่ ไป
Ricard (2006 อ้ างถึงใน Tomer, J.F., 2011) มองว่าความสุขแบบยูไดโมนิกส์
(Eudaimonic Happiness) เกี่ยวข้ องกับความรู้สึกเชิงลึกของความงอกงามที่เกิดจากจิตใจที่
สมบูรณ์แบบ
หากแต่งานวิจยั ในครัง้ นี ้ มุง่ เน้ นที่จะศึกษาถึงเฮโดนิกส์ (Hedonic) หรื อ ความสุขเชิงอัตวิสยั
(Subjective Well-being) เป็ นหลัก เนื่องจากความสุขเชิงอัตวิสยั (Subjective Well-being) เป็ น
ความสุขที่เกิดจากการรายงานของบุคคลเอง สามารถวัดผลได้ เป็ นรูปธรรม
การศึกษาความสุขในงานวิจยั ฉบับนี ้ ให้ ความสาคัญกับความสุขเชิงอัตวิสยั (Subjective
well-being) เนื่องจากเป็ นความสุขที่สามารถวัดได้ เพื่อนาผลที่ได้ ไปต่อยอดในการสร้ างความสุขใน
บริบทของการทางานต่อไป โดยใช้ เครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพ คือ มาตรวัดความสุข (Oxford
Happiness Questionnaire) โดยมีผ้ ทู ี่ศกึ ษาวิจยั มาตรวัดความสุขดังนี ้
Kashdan (2004) ทาการศึกษาองค์ประกอบของความสุขจากมาตร Oxford Happiness
Questionnaire ซึง่ เป็ นแบบสอบถามที่ใช้ ในการวัดความสุขที่ได้ รับความนิยมในปั จจุบนั พบว่า
แบบสอบถามดังกล่าว วัดในเรื่ องการนับถือตนเอง (Self-Esteem), การมีจดุ มุง่ หมายในชีวิต
(Sense of Purpose), ความสนใจต่อสังคม (Social Interest), การมีอารมณ์ขนั (Sense of Humor)
และการชื่นชมสุนทรี ยะ (Aesthetic Appreciation) นอกจากนี ้ยังเสริมอีกว่า การมีสขุ ภาวะสูงจะ
ประกอบด้ วย 3 ปั จจัย ดังนี ้
1) การมีอารมณ์ทางบวกที่บอ่ ยและเข้ มข้ น
2) การไม่มีความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ า
3) ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม
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ความสุข คือ อารมณ์ หรื อ สภาวะทางบวกที่บคุ คลรับรู้ด้วยตนเอง ซึง่ งานวิจยั ครัง้ นี ้ มุ่งเน้ น
ความสุขที่สามารถวัดได้ เป็ นรูปธรรม เพื่อนามาปรับใช้ ในบริบทของการทางาน จึงเลือกใช้ ความสุข
เชิงอัตวิสยั ที่สามารถวัดผลได้ โดยการรายงานของบุคคลเอง

2. ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์
การศึกษาความมัน่ คงทางอารมณ์เพื่อให้ เห็นความสัมพันธ์กบั ความสุขในการทางาน อีกทัง้
ความมัน่ คงทางอารมณ์ถือเป็ นลักษณาการของบุคคล (Personal Trait) ซึง่ เป็ นบุคลิกภาพประเภท
หนึง่ ที่เป็ นมิติตรงข้ ามกับมิติความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ (Neuroticism) ในทฤษฎีบคุ ลิกภาพแบบ 5
องค์ประกอบ (Five-Factor Model of Personality) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ทฤษฎีบคุ ลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (Five-Factor Model of Personality) หรื อ “Big Five”
ของ Costa และ McCrae (1992) ซึง่ จาแนกลักษณะของบุคลิกภาพออกเป็ น 5 มิติ ภายใต้ เงื่อนไข
ว่าคนทุกคนล้ วนมีบคุ ลิกทัง้ 5 มิตใิ นระดับที่ตา่ งกัน ได้ แก่
มิตทิ ี่1 การเปิ ดตัว (Extroversion)
บุคคลที่มีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบเปิ ดตัว จะมีลกั ษณะชอบเข้ าสังคม ชอบที่จะ
ปฏิสมั พันธ์กบั สังคม กล้ าแสดงออก มีความกระตือรื อร้ น ชอบความท้ าทาย มีแนวโน้ มที่จะมองโลก
ในแง่ดีและมีอารมณ์ทางบวก
บุคคลที่มีลกั ษณะตรงข้ าม (Introvert) จะมีลกั ษณะเก็บตัว ชอบอยู่คนเดียว มี
ปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้ างน้ อย เมื่อมีปัญหามักจะเก็บไว้ คนเดียวและพยายามแก้ ปัญหาเอง และมี
แนวโน้ มที่จะมองโลกแง่ร้ายกว่า Extrovert
มิตทิ ี่ 2 ความเป็ นมิตร (Agreeableness)
บุคคลที่มีลกั ษณะของความเป็ นมิตรจะมีลกั ษณะอ่อนโยน เป็ นมิตร ให้ ความ
ร่วมมือกับผู้อื่นเป็ นอย่างดี มีความเห็นอกเห็นใจ มีการประนีประนอม มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคคล
รอบข้ าง
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บุคคลที่มีลกั ษณะตรงข้ ามจะไม่คอ่ ยคานึงถึงผู้อื่น เอาความคิดของตนเป็ นหลัก
บางครัง้ มีความคิดที่ขดั แย้ งกับผู้อื่น ทาให้ ถกู มองว่าไม่เป็ นมิตร และชอบแข่งขันมากกว่าให้ ความ
ร่วมมือ
มิตทิ ี่ 3 การมีจิตสานึก (Conscientiousness)
บุคคลที่มีลกั ษณะของความมีจิตสานึกจะมีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มี
ระเบียบวินยั ในตนเอง รู้จกั ไตร่ตรองก่อนพูดหรื อทา ชอบใช้ ความคิด มีเป้าหมายในชีวิตที่แน่นอน
และมีความทะเยอทะยานเพื่อให้ ไปสูเ่ ป้าหมายที่ตนวางไว้
บุคคลที่มีลกั ษณะตรงข้ ามมักขาดทิศทางในการทางาน ขาดระเบียบวินยั ในตนเอง
มีความทะเยอทะยานต่า และไม่คอ่ ยกระตือรื อร้ นในการทางาน
มิตทิ ี่ 4 การเปิ ดรับประสบการณ์ (Openness to Experience)
บุคคลที่มีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์จะมีจินตนาการสูง มี
ความคิดสร้ างสรรค์ ช่างคิด ช่างฝั น ชอบที่จะเรี ยนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ อยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆ ไม่
ยึดติดกับกรอบวัฒนธรรมเดิมๆ อ่อนไหวต่อสิ่งสวยงาม เห็นคุณค่าของศิลปะ
บุคคลที่มีลกั ษณะตรงข้ ามจะมีมมุ มองแบบอนุรักษ์ นิยม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง มี
พฤติกรรมที่เป็ นระเบียบแบบแผน มีความสนใจในขอบเขตที่แคบ ชอบสิ่งที่ง่ายมากกว่าสิ่งที่ซบั ซ้ อน
และเข้ าใจยาก มีการตอบสนองทางอารมณ์คอ่ นข้ างน้ อย ไม่คอ่ ยเปิ ดเผยอารมณ์ของตนเอง
มิตทิ ี่ 5 ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ (Neuroticism หรื อ Emotional Instability) หรื อรู้จกั กัน
ในชื่อตรงข้ ามว่า Emotional Stability
บุคคลที่มีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบไม่มนั่ คงทางอารมณ์มกั จะแนวโน้ มที่จะประสบ
กับอารมณ์ทางลบได้ ง่าย เช่น ความวิตกกังวล ความโกรธ ความกลัว ความรู้สึกผิด ภาวะซึมเศร้ า ซึง่
อารมณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถในการคิด การปรับตัวของบุคคล
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บุคคลที่มีลกั ษณะตรงข้ าม (Emotional Stability) จะมีความมัน่ คงทางอารมณ์สงู
ไม่โอนอ่อนไปตามสิ่งแวดล้ อมได้ ง่ายๆ มีการตอบสนองทางอารมณ์ที่ไม่รุนแรง ไม่หมกมุน่ กับ
อารมณ์ทางลบ
มีงานวิจยั หลายฉบับที่กล่าวถึง Emotional Stability กับ Neuroticism ว่าเป็ นมิตเิ ดียวกัน
แต่มีความหมายในด้ านที่เป็ นมิตติ รงข้ ามกัน ดังนี ้
ความสัมพันธ์ระหว่าง Neuroticism กับ Emotional Stability
Costa และ McCrae (1986) อ้ างถึงใน Penley และ Tomaka (2002) ได้ แบ่งบุคลิกภาพ
ออกเป็ น 5 มิตกิ ว้ างๆ คือ extraversion, openness to experience, agreeableness,
conscientiousness และ emotional stability หรื อ neuroticism
Barrick และ Mount (1991) กล่าวถึงมิติที่ 2 ในทฤษฎีบคุ ลิกภาพแบบ 5 องค์ประกอบของ
Eysenck ว่าถูกเรี ยกมากที่สดุ ด้ วยชื่อ “Emotional Stability” “Stability” “Emotionality” และ
“Neuroticism” (Borgatta, 1964; Conley, 1985; Hakel, 1974; Norman, 1963; Lorr & Manning,
1978; McCrae & Costa, 1985; Noller et al., 1987; Norman, 1963; Smith, 1967)
งานวิจยั ที่วดั ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับความสุข (Happiness) ของ Hills และ Argyle (2001) ได้
เปลี่ยนรูปแบบของ “Neuroticism” มาเป็ นมิติตรงข้ ามและเรี ยกว่า “Emotional Stability” เนื่องจาก
โดยปกติความสุขมักถูกเชื่อมโยงกับตัวแปรทางด้ านบวกมากกว่า
ดังนันในงานวิ
้
จยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั จึงเลือกใช้ คาว่า “Emotional Stability” แทนคาว่า
“Neuroticism” ซึง่ อยูใ่ นมิตเิ ดียวกันแต่มีความหมายตรงข้ ามกัน เนื่องจากผู้วิจยั ต้ องการใช้ ตวั แปร
ทางบวกในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กบั ความสุข (Happiness) เพื่อความง่ายในการติดตามและ
ทาความเข้ าใจ
ในงานวิจยั หลายฉบับให้ นิยาม ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ (Neuroticism) หรื อ ความมัน่ คง
ทางอารมณ์ (Emotional Instability) ที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังนี ้
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Widiger และคณะ (1984) ได้ ให้ นิยาม Neuroticism ไว้ วา่ เป็ นลักษณะที่คงที่ทางอารมณ์
เช่น แนวโน้ มที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อถูกกระตุ้น และยับยังอารมณ์
้
ได้ ช้า แนวโน้ มที่จะมี
ความคิดไม่สมเหตุสมผล การขาดความสามารถในการควบคุมความต้ องการของตน รวมถึงมี
อุปนิสยั ที่ชอบคร่ าครวญหรื อพร่ าบ่นสิ่งต่างๆ การใช้ วิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับ
ความเครี ยด แนวโน้ มที่จะประเมินสถานการณ์ตา่ งๆไปสู่ความตึงเครี ยด และมีลกั ษณะที่มกั จะ
เผชิญกับภาวะทางอารมณ์แบบคับข้ องใจ (aversive emotional states)
นอกจากนี ้ Costa และ McCrae (1992) ได้ นิยาม Neuroticism เพิ่มเติมว่าเป็ นขอบเขต
หลัก (major domain) ของบุคลิกภาพที่มีลกั ษณะตรงข้ ามกับการปรับตัว (adjustment) หรื อ ความ
มัน่ คงทางอารมณ์ (emotional stability) คือความล้ มเหลวในการปรับตัว (maladjustment) และ
อารมณ์ทางลบ
Costa และ McCrae (1992) ได้ แบ่งมิติของความมัน่ คงทางอารมณ์ ออกเป็ น 6 ด้ านย่อย
ได้ แก่ ความวิตกกังวล (anxiety), ความเป็ นปรปั กษ์ (angry hostility), ความซึมเศร้ า (depression),
การตระหนักรู้ในตนเอง (self-consciousness), ความหุนหันพลันแล่น (impulsiveness) และความ
อ่อนไหว เปราะบาง (vulnerability)
สาหรับ Neuroticism ในบริ บทของการทางานนัน้ บุคคลที่มีลกั ษณะบุคลิกภาพแบบไม่
มัน่ คงทางอารมณ์มกั จะวิตกกังวลและเครี ยดมากกว่าบุคคลอื่นๆในเรื่ องงาน ประเมินผลงานของ
ตัวเองต่ากว่าความเป็ นจริง มักกลัวในสิ่งที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นหรื ออาจไม่เกิดขึ ้นโดยไม่สามารถควบคุม
ตัวเองได้ อย่างไรก็ตามหากได้ มีการมอบหมายงาน ควบคุมการทางาน และประเมินผลงานอย่าง
เป็ นระบบแล้ วก็จะช่วยให้ บคุ คลกลุม่ นี ้สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ในงานวิจยั ฉบับนี ้ มุง่ ศึกษาความมัน่ คงทางอารมณ์ (Emotional Stability) ซึง่ เป็ นมิติตรง
ข้ ามกับความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ (Neuroticism) ในทฤษฎีบคุ ลิกภาพแบบ 5 องค์ประกอบ เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมัน่ คงทางอารมณ์และการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา
ต่อความสุขในการทางาน
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3. กำรเผชิญปั ญหำแบบมุ่งจัดกำรกับปั ญหำ
การเผชิญปั ญหาเป็ นวิธีการจัดการความเครี ยดที่ทกุ คนใช้ กนั ทัว่ ไปแต่มีรูปแบบการเผชิญ
ปั ญหาที่แตกต่างกัน ทังการเผชิ
้
ญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา, การเผชิญปั ญหาแบบการ
แสวงหาการสนับสนุนทางสังคม และการเผชิญปั ญหาโดยการหลีกหนี เป็ นต้ น แต่งานวิจยั ส่วนใหญ่
จะมุง่ ศึกษาการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา (Problem-focused Coping) นอกจากนี ้ใน
งานวิจยั หลายฉบับจะนาวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหาเป็ นตัวแปรหลักในการศึกษา
เนื่องจากเป็ นวิธีการเผชิญปั ญหาที่มีประสิทธิภาพ และเป็ นวิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้ จดั การกับปั ญหา
จากการศึกษางานวิจยั หลายฉบับได้ กล่าวถึงความหมายของการเผชิญปั ญหาที่แตกต่างกัน
ไว้ ดังนี ้
ความหมายของการเผชิญปั ญหา
Lazarus และ Folkman (1984) กล่าวว่า การเผชิญปั ญหา หมายถึง ความพยายามทาง
พฤติกรรมและทางปั ญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะจัดการปั ญหาหรื อสิ่งเรี ยกร้ อง
ต่างๆทังจากภายในและภายนอก
้
ที่บคุ คลประเมินว่าเกินกว่าความสามารถของตนหรื ออยูใ่ นภาวะที่
ถูกคุกคาม
ภัทรสุดา ฮามคาไพ (2538) กล่าวว่า การเผชิญปั ญหา หมายถึง พฤติกรรมหรื อสิ่งที่บคุ คล
แสดงออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หรื อหลายรูปแบบ ซึง่ การแสดงออกนันมี
้ ความสัมพันธ์กบั
ความรู้สกึ นึกคิด อารมณ์ และจิตใจของบุคคลในขณะที่กาลังถูกคุกคาม หรื อขณะที่อยูใ่ น
สถานะการณ์ที่ก่อให้ เกิดความตึงเครี ยด พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ ้นเพื่อบรรเทาหรื อขจัดเหตุการณ์ตงึ
เครี ยดนัน้
วีณา มิ่งเมือง (2540) กล่าวว่า การเผชิญปั ญหา หมายถึง ความพยายามอย่างต่อเนื่องของ
บุคคลในการที่จะจัดการกับปั ญหาหรื อสิ่งที่คกุ คามต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องบุคคลโดยการที่บคุ คล
จะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา เพื่อที่จะคลี่คลายความเครี ยดหรื อสิ่งที่มาคุกคาม
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พัชรินทร์ อรุณเรื อง (2545) กล่าวว่า การเผชิญปั ญหา หมายถึง กระบวนการพฤติกรรมและ
ทางปั ญญาที่บคุ คลตอบสนองต่อภาวะที่บคุ คลประเมินว่าเป็ นปั ญหาหรื อคุกคามต่อชีวิตและความ
เป็ นอยู่ของตนเอง เพื่อที่จะจัดการปั ญหาหรื อบรรเทาสิ่งที่เข้ ามาคุกคามต่างๆ
นันทินี ศุภมงคล (2547) กล่าวว่า การเผชิญปั ญหา หมายถึง พฤติกรรมในรูปแบบต่างๆที่
บุคคลแสดงออกมาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด โดยเป็ นกระบวนการทาง
ปั ญญา และแสดงออกเป็ นพฤติกรรมซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อบรรเทาหรื อขจัดภาวะที่เข้ ามาคุกคามตัว
บุคคล
สุภาพรรณ โคตรจรัส (2552) กล่าวว่า ความพยายามที่บคุ คลจะจัดการหรื อบริหาร
สภาวการณ์ที่บคุ คลประเมินว่าน่าจะอันตราย หรื อก่อให้ เกิดความเครี ยด
จากคาจากัดความในข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ การเผชิญปั ญหานันมี
้ รูปแบบเป็ นกระบวนการ
(Process) เนื่องจากการเผชิญปั ญหาเป็ นความพยายามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และไม่มี
ที่สิ ้นสุดต่อสิ่งเร้ าต่างๆที่เข้ ามากระทบ ทาให้ เกิดสถานการณ์ตา่ งๆซึง่ บุคคลประเมินว่าสิ่งนันเกิ
้ น
ความสามารถที่จะรับได้ ของตน หรื อถูกคุกคาม ดังนัน้ การเผชิญปั ญหา จึงเกิดจากความพยายามที่
บุคคลจะตอบโต้ สิ่งที่เข้ ามาคุกคาม เป็ นพฤติกรรมการแก้ ไขความเรี ยดที่เกิดขึน้ โดยไม่ได้ เกิดขึ ้นเอง
อย่างอัตโนมัติ ดังนันความพยายามดั
้
งกล่าวจึงถือได้ ว่าเป็ นวิธีการเผชิญปั ญหา
จึงอาจกล่าวได้ วา่ การเผชิญปั ญหา เป็ นกระบวนการทางความคิดและพฤติกรรมที่บคุ คล
แสดงออกมาเพื่อใช้ ตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่บคุ คลนันประเมิ
้
นว่าถูกคุกคามหรื อเป็ นปั ญหาต่อ
ความเป็ นอยู่และชีวิตของตน ซึง่ มีจดุ ประสงค์เพื่อบรรเทาหรื อขจัดสภาวการณ์ที่ถกู คุกคามนัน้
อีกทังยั
้ งมีงานวิจยั ที่ใช้ โครงสร้ างวิธีการเผชิญปั ญหาของ Lazarus เป็ นพื ้นฐาน ที่พบว่ามี
กลวิธีในการเผชิญปั ญหาที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงและแยกย่อยออกไปอีกเป็ นจานวนมาก ที่อาจ
ให้ ผลทางบวกหรื อลบในการเผชิญปั ญหา ซึง่ ควรค่าแก่การทาความเข้ าใจ
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รู ปแบบกระบวนกำรของควำมเครียดและกำรเผชิญปั ญหำ
Lazarus และ Folkman (1984 อ้ างถึงใน สุภาพรรณ โคตรจรัส, 2552) ได้ อธิบาย
ความเครี ยดในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้ อม ในกระบวนการของความเครี ยด
(A Transactional Model of the Stress Process) ซึง่ มีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ดังนี ้
1. การเกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้ เกิดความเครี ยด
2. การประเมินขันต้
้ น
3. การประเมินขันที
้ ่สอง
4. การเผชิญปั ญหา
5. ผลลัพธ์ของการปรับตัวที่เกิดขึ ้น
Slavin และคณะ (1991) ศึกษาทฤษฎีความเครี ยดของ Lazarus และคณะ (Lazarus และ
Folkman, 1984 อ้ างถึงใน สุภาพรรณ โคตรจรัส, 2539) และสรุปเป็ นแผนภาพรูปแบบกระบวนการ
ของความเครี ยด ดังนี ้
A Transactional Model of the Stress Process
การเกิด
เหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้ เกิด
ความเครี ยด
*เหตุการณ์หลัก
*เหตุการณ์ยอ่ ย

การประเมินขันต้
้ น

การประเมินขันที
้ ่สอง

“ฉันกาลังมีปัญหา”

“ฉันจะทาอะไรได้ บ้าง”

*ไม่เกี่ยวข้ องไม่มีเหตุผล

*ทางเลือกที่ใช้ ในการเผชิญ

*เป็ นประโยชน์/มีผลดี

ปั ญหา

*ทาให้ เกิดความเครี ยด

*การประเมินความสามารถ

- อันตราย

การเผชิญปั ญหา
*มุง่ จัดการกับ

ผลลัพธ์ของการ
ปรับตัว

ปั ญหา

*ทางสังคม

*มุง่ จัดการกับ

*ทางจิตใจ /

อารมณ์

ขวัญ

*แหล่งให้ ความช่วยเหลือ

*ทางสุขภาพ

- คุกคาม
- ท้ าทาย

ภาพที ่ 1 ภาพแสดงรูปแบบกระบวนการของความเครี ยดตามทฤษฎีความเครี ยดของ
Lazarus
ที่มา: Slavin et al., 1991: หน้ า 157 -158 อ้ างถึงในสุภาพรรณ โคตรจรัส, 2539: หน้ า 2
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1. การเกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้ เกิดความเครี ยด
ความเครี ยดเป็ นผลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับเหตุการณ์ รวมถึงสภาพแวดล้ อม
ต่างๆที่เกิดขึ ้นกับบุคคลนันด้
้ วย ซึง่ ถือว่าเป็ นสิ่งเร้ าที่มากระตุ้นให้ เกิดความไม่มนั่ ใจ ความเครี ยด
หรื ออาจเป็ นเหตุการณ์ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต ซึง่ มีผลขัดขวางการดาเนินชีวิต
ตามปกติ เช่น การสูญเสียญาติสนิทมิตรสหาย การหย่าร้ าง การตกงาน การล้ มละลาย หรื อเป็ น
เหตุการณ์ยอ่ ยต่างๆที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในชีวิตประจาวัน เช่น ความกังวลเกี่ยวกับน ้าหนัก ส่วนสูง
รูปร่างหน้ าตา ปั ญหาการจราจร การทางานมากเกินไป หรื อเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นต่อเนื่องในชีวิต
เช่น อาการเจ็บป่ วยเรื อ้ รัง หรื อแม้ แต่เหตุการณ์สบั สนวุน่ วาย หรื อความสูญเสียที่แม้ จะไม่ได้ เกิด
ขึ ้นกับบุคคลโดยตรง เช่น ข่าวอุทกภัย ข่าววาตภัย ข่าวอัคคีภยั ซึง่ บุคคลจะมีความเครี ยดเกิดขึ ้น
มากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยูก่ บั การประเมินเหตุการณ์และการประเมินความสามารถของบุคคลนัน้
(Lazarus และ Folkman, 1984 อ้ างถึงในสุภาพรรณ โคตรจรัส, 2539)
2. การประเมินขันต้
้ น
ในขันนี
้ ้ บุคคลจะเกิดการประเมินเหตุการณ์ที่ตนประสบโดยใช้ ความรู้ สติปัญญา และ
ประสบการณ์เพื่อที่จะตัดสินเหตุการณ์นนว่
ั ้ าคุกคามตนเองหรื อไม่ ซึง่ บุคคลจะประเมินเหตุการณ์
ออกมาใน 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับตนเอง 2. มีผลดีกบั ตนเอง หรื อ 3. ก่อความยุง่ ยากหรื อปั ญหาให้ กบั ตนเอง
การประเมินว่าเหตุการณ์นนไม่
ั ้ เกี่ยวข้ องกับตน หรื อประเมินว่าเหตุการณ์นนมี
ั ้ ผลดีกบั
ตนเอง บุคคลจะไม่เกิดความเครี ยด แต่ถ้าบุคคลประเมินสถานการณ์ที่ตนประสบว่า เหตุการณ์นนั ้
ก่อให้ เกิดความยุง่ ยากหรื อเป็ นปั ญหาต่อตนเอง บุคคลย่อมมีความเครี ยดเกิดขึ ้น
การที่บคุ คลรับรู้วา่ ตนกาลังมีปัญหา เกิดจากการประเมินปั ญหาที่บคุ คลประสบใน 3
ลักษณะ ได้ แก่
1. ประเมินเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ ้นแล้ วกับตนว่าน่าจะเป็ นอันตรายและก่อให้ เกิดความสูญเสีย 2.
ประเมินเหตุการณ์เกิดขึ ้นกับตนว่าน่าจะเป็ นอันตรายและเกิดความสูญเสีย ทาให้ ร้ ูสึกถูกคุกคาม
และ 3. คาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นว่ายุง่ ยากเป็ นปั ญหาแต่อาจจัดการได้ เป็ นการประเมิน
เหตุการณ์วา่ ท้ าทายความสามารถ
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อารมณ์ที่มกั เกิดขึ ้นพร้ อมกับการรู้สกึ ถูกคุกคาม มักเป็ นอารมณ์ทางลบ เช่น ความทุกข์ใจ
ความวิตกกังวล ความโกรธ ความเศร้ า ความกลัว ความไม่สบายใจต่างๆ ส่วนอารมณ์ที่มกั เกิดขึ ้น
พร้ อมกับความรู้สึกท้ าทายมักเป็ นอารมณ์ทางบวก เช่น ความหวัง กาลังใจ และความกระตือรื อร้ น
ในสถานการณ์เดียวกัน บุคคลอาจประเมินผลของเหตุการณ์ได้ หลากหลายลักษณะ โดย
เหตุการณ์หนึง่ ๆบุคคลอาจจะรู้สกึ ว่าตนถูกคุกคามพร้ อมๆกับความรู้สกึ ว่าท้ าทายความสามารถของ
ตนด้ วยก็เป็ นไปได้ ซึง่ หมายถึงการประเมินนันมี
้ ผลทังทางบวกและทางลบต่
้
อบุคคลหรื อใน
เหตุการณ์หนึง่ ๆ อาจทาให้ บคุ คลเกิดความเครี ยดหรื ออาจทาให้ บคุ คลไม่เกิดความเครี ยดในระดับที่
ต่างกันออกไป ทังนี
้ ้เกิดจากทังปั
้ จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยทางด้ านสิ่งแวดล้ อมที่แตกต่างกันของ
บุคคล จึงส่งผลให้ บคุ คลประเมินเหตุการณ์ที่ตนประสบต่างกัน
สาหรับการประเมินขันต้
้ นนี ้ หากบุคคลประเมินเหตุการณ์ที่ตนประสบว่าเป็ นเรื่ องที่ท้าทาย
ความสามารถ จะทาให้ บคุ คลไม่ร้ ูสกึ เครี ยด และสามารถเผชิญปั ญหาได้ ง่ายกว่าบุคคลที่ประเมิน
เหตุการณ์ที่ตนประสบว่าเป็ นสภาวะที่คกุ คามและก่อให้ เกิดอันตรายหรื อสูญเสีย
3. การประเมินขันที
้ ่สอง
เมื่อบุคคลประเมินในขันต้
้ นแล้ วพบว่าตนกาลังมีปัญหา และเหตุการณ์ที่ประสบอยู่นนเต็
ั้ ม
ไปด้ วยความตึงเครี ยด คาถามที่มกั จะตามมาก็คือ การที่บคุ คลถามตนเองว่า ตนเองจะสามารถทา
อะไรได้ บ้าง จะจัดการกับปั ญหาอย่างไร ซึง่ เป็ นการประเมินขันที
้ ่สอง ในขันนี
้ ้บุคคลจะพยายามมอง
หาทางเลือกต่างๆที่จะใช้ ในการเผชิญปั ญหา ประเมินความสามารถของตนเอง รวมไปถึงประเมิน
แหล่งให้ ความช่วยเหลือที่มี ซึง่ แหล่งช่วยเหลือ มีทงแหล่
ั ้ งช่วยเหลือทางกายภาพ เช่น ภาวะสุขภาพ
ในแต่ละบุคคล แหล่งช่วยเหลือทางสังคม เช่น ระบบสังคมของบุคคล การช่วยเหลือด้ านอารมณ์และ
จิตใจ เช่น การเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะในการแก้ ไขปั ญหา ความเชื่อ และแหล่งช่วยเหลือทางวัตถุ
เช่น เงิน และอุปกรณ์ตา่ งๆ เมื่อบุคคลประเมินความสามารถที่ตนเองมีอยู่ รวมทังประเมิ
้
นแหล่ง
ช่วยเหลือที่มีแล้ วนามาพิจารณาร่วมกัน และจะประเมินเพื่อเลือกทางออกที่จะใช้ ในการเผชิญ
ปั ญหา
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4. การเผชิญปั ญหา
บุคคลจะมีการแสดงออกที่สมั พันธ์กบั ความรู้สกึ นึกคิด อารมณ์ และจิตใจของแต่ละบุคคล
ในขณะที่เผชิญปั ญหา โดยการลงมือจัดการกับความเครี ยดหรื อปั ญหาที่มีซงึ่ บุคคลมีความพยายาม
ที่จะลด ควบคุม หรื อต้ านทานต่อความต้ องการทังภายนอกและภายในที
้
่เกิดจากเหตุการณ์ที่
ก่อให้ เกิดความเครี ยดและวิธีจดั การกับความเครี ยดที่เกิดขึ ้น ซึง่ สามารถแบ่งได้ โดยทัว่ ไปเป็ น 2
รูปแบบ (Lazarus และ Folkman, 1984) ได้ แก่
4.1 การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา (Problem-focused Coping) เป็ นความ
พยายามของบุคคลที่จะพิจารณา ทาความเข้ าใจกับปั ญหาว่าแท้ จริงแล้ วปั ญหาคืออะไร พยายาม
ระบุหาสาเหตุของปั ญหา รวมไปถึงการหาทางออกที่เป็ นไปได้ ของปั ญหา กลวิธีของการเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ จัดการกับปั ญหาอาจเป็ นการมุง่ แก้ ไขปรับเปลี่ยนที่สถานการณ์ มุง่ แก้ ไขที่ตนเอง หรื อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้อื่น เช่น พิจารณาและทบทวนปั ญหา พัฒนาทักษะที่ใช้ ในการแก้ ไข
ปั ญหา ปรับเปลี่ยนความต้ องการ การมองปั ญหาในมุมมองใหม่ เป็ นต้ น ซึง่ วิธีการดังกล่าวล้ วนเป็ น
การวางแผนขันตอนในการด
้
าเนินการแก้ ไขปั ญหา มุง่ มัน่ ในการแก้ ไขปั ญหา อีกทังยั
้ งเป็ นการลงมือ
ดาเนินการแก้ ไขปั ญหานันโดยตรง
้
4.2 การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับอารมณ์ (Emotional – focused Coping) เป็ น
ความพยายามที่จะจัดการกับอารมณ์ทางลบต่างๆที่เกิดขึ ้น เช่น ความวิตกกังวล ความคับข้ องใจ
ความสงสัยไม่แน่ใจ ความเศร้ า ความกลัว ความโกรธ และความไม่สบายใจต่างๆ ซึง่ กลวิธีที่ใช้ อาจ
เป็ นการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อให้ ได้ รับกาลังใจ การระบายออกทางอารมณ์ การมอง
ปั ญหาในแง่มมุ ใหม่ทางบวกมากยิ่งขึ ้น การออกกาลังกาย การทาสมาธิ เป็ นต้ น
โดยทัว่ ไปแล้ ว บุคคลมักใช้ การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา (Problem – focused
Coping) ในกรณีที่เห็นว่าตนเองสามารถที่จะจัดการกับปั ญหาได้ แต่มกั ใช้ การเผชิญปั ญหาแบบมุง่
จัดการกับอารมณ์ (Emotional – focused Coping) ในกรณีที่เห็นว่าปั ญหานันเกิ
้ นความสามารถ
ของตน การเผชิญปั ญหาที่ให้ ผลที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ คือ การใช้ ทงั ้ 2 กลวิธี ช่วยเสริมซึง่ กัน
และกัน เพื่อนาไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหาอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ
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5. ผลลัพธ์ของการปรับตัว
Lazarus และ Folkman (1984) จาแนกผลจากการปรับตัวต่อความเครี ยด ซึง่ เป็ นผลที่เกิด
จากการเผชิญความเครี ยด โดยอาจเป็ นผลในระยะสันหรื
้ อระยะยาว โดยแบ่งผลกระทบออกเป็ น 3
ด้ าน คือ 1. ผลทางด้ านสังคม 2. ผลทางด้ านจิตใจและขวัญ 3. ผลทางด้ านสุขภาพกาย
ในกระบวนการของความเครี ยด ปฏิสมั พันธ์ที่เกิดขึ ้นในองค์ประกอบหลักทัง้ 5 ประการ
(Lazarus และ Folkman, 1984; Carver, C.S., Scheier, M.F., และ Weintraub, J.K., 1989 อ้ าง
ถึงใน สุภาพรรณ โคตรจรัส, 2539) ไม่ได้ เกิดขึ ้นแบบเรี ยงลาดับจากเหตุการณ์ที่อาจก่อให้ เกิด
ความเครี ยด ไปสูก่ ารประเมินขันต้
้ น การประเมินขันที
้ ่สอง การเผชิญปั ญหา และผลลัพธ์ของการ
ปรับตัวที่เกิดขึ ้น ซึง่ จะนาไปสูก่ ารประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นนันอี
้ กครัง้ หนึง่ (Re-appraisal) เพียง
เท่านัน้ แต่ผลที่เกิดขึ ้นในกระบวนการย่อยแต่ละองค์ประกอบอาจทาให้ บคุ คลย้ อนกลับไปประเมิน
กระบวนการย่อยที่ผ่านมาแล้ วอีกครัง้ หนึง่
กล่าวคือบุคคลที่เคยประเมินว่า เหตุการณ์บางอย่างนันคุ
้ กคาม แต่เมื่อมีข้อมูลสนับสนุน
เพิ่มเติมให้ บคุ คลประเมินได้ วา่ แหล่งความช่วยเหลือและวิธีการในการเผชิญปั ญหานันเหมาะสม
้
เพียงพอ บุคคลก็จะย้ อนกลับไปประเมินเหตุการณ์ที่เคยเห็นว่าคุกคามนันอี
้ กครัง้ หนึง่ โดนเห็นว่า
คุกคามน้ อยลง หรื อเมื่อใช้ วิธีการเผชิญปั ญหาไปแล้ วพบว่าไม่ได้ ผลตามที่คาดการณ์ ไว้ บุคคลอาจ
ประเมินเหตุการณ์ที่ประสบนันอี
้ กครัง้ หนึง่ หรื อย้ อนกลับมาพิจารณาเพื่อหาวิธีการเผชิญปั ญหาที่
เหมาะสมใหม่ วงจรในลักษณะนี ้จะเกิดซ ้าแล้ วซ ้าอีกในกระบวนการของความเครี ยด
วิธีกำรเผชิญปั ญหำ
สุภาพรรณ โคตรจรัส (2539, สุภาพรรณ โคตรจรัสและชุมพร ยงกิตติกลุ , 2545) ได้ พฒ
ั นา
แบบวัดการเผชิญปั ญหาตามแนวทฤษฎีความเครี ยดของ Lazarus อีกทังยั
้ งได้ ศกึ ษากลวิธีการเผชิญ
ปั ญหาที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ กรอบอ้ างอิงจากแบบวัดความเครี ยดของ
Carver, Scheier และ Weintraub (1989) และ Frydenberg & Lewis (1993, Frydenberg, 1997)
และจาแนกรูปแบบการเผชิญปั ญหาตามการวิเคราะห์โครงสร้ างทางจิตมิตขิ องการวัดการเผชิญ
ปั ญหา โดย Cook และ Heppner (1997) ออกเป็ น 3 รูปแบบ คือ แบบมุง่ จัดการกับปั ญหา แบบ
แสวงหาการสนับสนุนทางสังคม และแบบหลีกหนี โดยทัว่ ไปกลวิธีการเผชิญปั ญหาที่บคุ คลใช้ จนติด
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เป็ นแบบแผน พบว่า การมุง่ จัดการกับปั ญหา และการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม เป็ นแบบแผน
ที่มีประสิทธิภาพ ส่วนการหลีกหนี จะแสดงถึงการที่บคุ คลไม่สามารถจัดการกับปั ญหาและเป็ นแบบ
แผนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
รูปแบบการเผชิญปั ญหาหรื อความเครี ยด จากแบบวัดการเผชิญปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น
จาแนกเป็ น 3 รูปแบบ ดังนี ้
1. การมุง่ จัดการกับปั ญหา (Problem – focused coping) ประกอบด้ วยวิธีการเผชิญ
ปั ญหา 9 วิธีดงั นี ้
1.1 การลงมือดาเนินการแก้ ปัญหา (active coping, AC) เป็ นกระบวนการในการลงมือ
แก้ ปัญหาเพื่อลดหรื อขจัดสิ่งที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด รวมถึงการใช้ ความพยายามมากขึ ้นในการ
แก้ ไขปั ญหา การลงมือแก้ ปัญหาโดยตรง และการดาเนินการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นขันตอน
้
1.2 การวางแผน (planning, P) เป็ นการคิดหาวิธีการในการเผชิญกับสิ่งที่ทาให้ เกิด
ความเครี ยด คิดหากลวิธีตา่ งๆที่จะใช้ รวมถึงคิดหาขันตอนในการด
้
าเนินการ และวางแผนไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ
1.3 การทางานหนักและความสาเร็จในงาน (work hard and achieve, W&A) เป็ น
พฤติกรรมที่แสดงถึงความมุง่ มัน่ ที่จะไปสูเ่ ป้าหมาย ความขยันหมัน่ เพียร การทุม่ เททางานหนักและ
ทางานให้ สาเร็จ
1.4 การระงับกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง (suppression of competing activities, SCA)
เป็ นการระงับสิ่งต่างๆที่จะเข้ ามารบกวนความใส่ใจ ในการเผชิญกับปั ญหาอย่างเต็มที่
1.5 การชะลอการเผชิญปั ญหา (restraint coping, RC) เป็ นการที่บคุ คลรอคอยโอกาส
ที่เหมาะสมก่อนแล้ วจึงค่อยลงมือทา และต้ องทาให้ แน่ใจว่าจะไม่ทาให้ เหตุการณ์เลวร้ ายยิ่งขึ ้นหาก
ด่วนลงมือทาเสียก่อน
1.6 การตีความหมายใหม่ในทางบวกและการเติบโต (positive reinterpretation and
growth, PR) เป็ นการจัดการกับความรู้สกึ กดดันทางอารมณ์มากกว่าที่จะจัดการปรับเปลี่ยน
สถานการณ์ โดยบุคคลจะมองสถานการณ์นนในแง่
ั้
มมุ ใหม่เชิงบวก มองส่วนดีของสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้น และเรี ยนรู้จากประสบการณ์ที่ตนได้ รับ
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1.7 การยอมรับ (acceptance, A) เป็ นการยอมรับความเป็ นจริงตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้น
1.8 การหาทางผ่อนคลาย (relaxation, R) เป็ นการทากิจกรรมที่ตนเองชอบ การทางาน
อดิเรก การดูแลสุขภาพร่างกาย การหาความเพลินเพลินเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
1.9 การแสวงหาการเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (seek to belong, B) เป็ นการปฏิบตั ิตนที่
บุคคลจะแสดงถึงความใส่ใจและเห็นความสาคัญของสัมพันธภาพกับผู้อื่น อีกทังยั
้ งพยายามสร้ าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่น
2. การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม (seeking social support) ประกอบด้ วยวิธีการ
เผชิญปั ญหา 2 วิธี ดังนี ้
2.1 การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อแก้ ปัญหา (seeking instrumental social
support, SISS) เป็ นการขอข้ อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นนั ้ ขอคาปรึกษา ขอทราบ
แนวทางการเผชิญปั ญหาจากผู้ที่เคยประสบเหตุการณ์เหมือนกับตน หรื อขอคาปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
2.2 การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อกาลังใจ (seeking emotional social
support, SESS) เป็ นการระบายความทุกข์เพื่อขอคาปลอบโยน ขอความเห็นใจ รวมทังการหาที
้
่พงึ่
ทางใจจากแหล่งต่างๆหรื อจากแหล่งสนับสนุนทางสังคมอื่นๆ เช่น ศาสนา พ่อแม่พี่น้อง ญาติผ้ ใู หญ่
ครูอาจารย์ เพื่อน หรื อเครื อข่ายทางสังคม
3. การหลีกหนี (avoidance coping) ประกอบด้ วยวิธีการเผชิญปั ญหา 7 วิธี ดังนี ้
3.1 การปฏิเสธ (denial, D) เป็ นการที่บคุ คลไม่สนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น และปฏิเสธ
ข้ อเท็จจริงของเหตุการณ์นนั ้
3.2 การไม่เกี่ยวข้ องทางพฤติกรรม (behavioral disengagement หรื อ not coping,
BD) เป็ นการลดความพยายามในการแก้ ปัญหา ไม่เอาตัวเองไปเกี่ยวข้ องกับปั ญหา เป็ นพฤติกรรมที่
แสดงถึงการที่บคุ คลช่วยเหลือตนเองไม่ได้
3.3 การไม่เกี่ยวข้ องทางความคิด (mental disengagement, MD) เป็ นการไม่คดิ ถึง
ปั ญหาหรื อเหตุการณ์ที่ทาให้ เกิดความเครี ยด เพื่อลดความกดดันทางอารมณ์ลง โดยบุคคลอาจหัน
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ไปทากิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง ไม่นาไปสูก่ ารแก้ ปัญหา คิดว่าเหตุการณ์น่าจะคลี่คลายได้ เอง
หรื ออาจมีปาฏิหาริย์เกิดขึ ้น
3.4 การเก็บความรู้สึกไว้ คนเดียว (keep to self, KS) เป็ นการไม่เปิ ดเผยความคิด
ความรู้สกึ ของตนเองให้ ผ้ อู ื่นรู้ รวมทังมี
้ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงที่จะพบปะคนอื่น
3.5 การตาหนิตนเอง (self blame, SB) เป็ นการที่บคุ คลมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
ตาหนิ หรื อกล่าวโทษตนเอง
3.6 การเป็ นกังวล (worry, W) เป็ นการแสดงถึงความกังวลใจ ในเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ตา่ งๆ ทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
3.7 การระบายออกทางอารมณ์ (focus on venting of emotion, FVE) เป็ นการที่บคุ คล
ใส่ใจต่ออารมณ์ความรู้สึกที่ตนมีและระบายความรู้สกึ นันต่
้ อสิ่งต่างๆ จึงอาจส่งผลให้ หมกมุน่ กับ
อารมณ์นนมากขึ
ั้
้น ซึง่ ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ใดๆ และอาจก่อให้ เกิดอุปสรรคและปั ญ หามากยิ่งขึ ้น
เช่น การร้ องไห้ หงุดหงิด โวยวาย การใช้ สรุ าหรื อยา
Cook และ Heppner (1997; อ้ างถึงใน สุภาพรรณ โคตรจรัส, 2544) ได้ ตรวจคุณสมบัตเิ ชิง
จิตมิตขิ องมาตรวัดการเผชิญปั ญหา 3 มาตรวัด ได้ แก่ 1. มาตรวัด COPE ของ Caver และคณะ
(Caver et al., 1989) วัดองค์ประกอบการเผชิญปั ญหา 14 ด้ าน 2. มาตรวัด CISS ของ Endler และ
Parker (1990, 1994) วัดองค์ประกอบการเผชิญปั ญหา 4 ด้ าน และ 3. มาตรวัด CSI ของ Tobin
และคณะ (Tobin, Horoyed and Reynolds, 1984; Tobin et al., 1989) วัดองค์ประกอบการเผชิญ
ปั ญหา 8 ด้ าน โดย Cook และ Hepper (1997) นามาตรวัดทัง้ 3 ไปทดลองใช้ กบั นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 329 คน และนามาวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมกัน (Factor Analysis) พบว่าได้
องค์ประกอบการเผชิญปั ญหา 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. องค์ประกอบด้ านมุง่ จัดการกับปั ญหา ประกอบด้ วยกลวิธีการเผชิญปั ญหา 9 ด้ าน
ได้ แก่ การวางแผน (COPE) ลงมือดาเนินการแก้ ปัญหา (COPE) การตีความหมายในแง่บวกและ
การเติบโต (COPE) การระงับกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง (COPE) การชะลอการเผชิญปั ญหา
(COPE) การยอมรับ (COPE) การจัดการกับปั ญหา (CISS) การแก้ ปัญหา (CSI) การปรับเปลี่ยน
ความคิด (CSI)
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2. องค์ประกอบด้ านการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้ วยกลวิธีการเผชิญ
ปั ญหา 7 ด้ าน ได้ แก่ การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อกาลังใจ (COPE) การแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคมเพื่อแก้ ปัญหา (COPE) การหาความเพลิดเพลินทางสังคม (CISS) การเบี่ยงเบน
ความสนใจ (CISS) การสนับสนุนทางสังคม (CSI) การถอยหนีจากสังคม (CSI) การแสดงออกทาง
อารมณ์ (CSI)
3. องค์ประกอบด้ านการหลีกหนี ประกอบด้ วยกลวิธีการเผชิญปั ญหา 10 ด้ าน ได้ แก่ การ
ปฏิเสธ (COPE) การไม่แสดงออกทางพฤติกรรม (COPE) การไม่เกี่ยวข้ องทางความคิด (COPE)
การใช้ สรุ า/สารเสพติด (COPE) การจัดการกับอารมณ์ (CISS) การเบี่ยงเบนความสนใจ (CISS) การ
หลีกหนีปัญหา (CSI) การคิดเพื่อเติมเต็มความปรารถนา (CSI) การตาหนิตนเอง (CSI) การถอยหนี
จากสังคม (CSI)
ในปี ค.ศ. 1989 Carver, Scheier และ Weintraub (อ้ างถึงใน สุภาพรรณ โคตรจรัส, 2539)
ได้ ศกึ ษาและรวบรวมวิธีการเผชิญปั ญหาโดยใช้ ทฤษฎีความเครี ยดของ Lazarus (1984) และ
รูปแบบการกากับตนเอง (Self - Regulation) เป็ นพื ้นฐานในการวิจยั อีกทังยั
้ งได้ เสนอวิธีการเผชิญ
ปั ญหา 14 วิธี ดังนี ้
1. การลงมือดาเนินการแก้ ปัญหา เป็ นกระบวนการที่บคุ คลลงมือแก้ ปัญหาเพื่อขจัดสิ่งที่
เป็ นต้ นเหตุของความเครี ยด รวมถึงการลงมือแก้ ปัญหาโดยตรง การดาเนินตามขันตอน
้
และการใช้
ความพยายามมากขึ ้นในการแก้ ปัญหา
2. การวางแผน เป็ นการที่บคุ คลคิดหาวิธีการในการเผชิญกับเหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิด
ความเครี ยด คิดหากลวิธีที่จะนามาใช้ ในการเผชิญปั ญหา คิดขันตอนในการด
้
าเนินการและวางแผน
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
3. การระงับกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง เป็ นการระงับสิ่งที่จะเข้ ามารบกวนความใส่ใจ
ที่บคุ คลจะเผชิญปั ญหาอย่างเต็มความสามารถ
4. การชะลอการเผชิญปั ญหา เป็ นการรอโอกาสที่เหมาะสมแล้ วค่อยลงมือทา และบุคคล
ต้ องแน่ใจว่าจะไม่ทาให้ เหตุการณ์เลวร้ ายยิ่งขึ ้นถ้ าด่วนลงมือทาเสียก่ อน
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5. การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อหาสิ่งช่วยเหลือ เป็ นการขอคาปรึกษา ขอข้ อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นนั ้ ขอทราบแนวทางการเผชิญปั ญหาจากผู้ที่เคยประสบ
เหตุการณ์เช่นเดียวกัน เมื่อต้ องการความช่วยเหลือ
6. การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อได้ รับกาลังใจ เป็ นการพูดระบายความทุกข์
ระบายความรู้สึก เพื่อขอความเห็นใจ กาลังใจ คาปลอบโยน และความเข้ าใจจากผู้อื่น
7. การตีความหมายใหม่ในทางบวก และการเติบโต เป็ นการจัดการความกดดันทาง
อารมณ์มากกว่าเป็ นการเผชิญกับสถานการณ์ที่ทาให้ เกิดความเครี ยด หรื อจัดการปรับเปลี่ยน
สถานการณ์ โดยพยายามมองสถานการณ์ที่ทาให้ เกิดความเครี ยดในทางที่ดีในมุมมองใหม่ทางบวก
มองหาส่วนดีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น และเรี ยนรู้จากประสบการณ์ที่บคุ คลได้ รับ
8. การยอมรับ เป็ นการที่บคุ คลยอมรับความจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ซึง่ การยอมรับ
ความจริงที่เกิดขึ ้นเป็ นสิ่งที่บอกให้ ทราบว่า บุคคลนันพร้
้ อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นนัน้
9. การพึง่ ศาสนา เป็ นการที่บคุ คลใช้ ศาสนาเป็ นแหล่งยึดเหนี่ยวและช่วยเหลือทางจิตใจ
ในขณะที่ตนเผชิญความเครี ยด โดยใช้ วิธีการทางศาสนา เช่น การทาสมาธิ การสวดมนต์
10. การปฏิเสธ เป็ นการที่บคุ คลปฏิเสธอารมณ์ความที่ตนมีอยู่ ปฏิเสธต่อสถานการณ์ที่
ก่อให้ เกิดความเครี ยด และระบายความรู้สกึ เหล่านันออกมา
้
11. การระบายออกทางอารมณ์ เป็ นการที่บคุ คลให้ ความใส่ใจต่ออารมณ์ ความรู้สึกที่มี
และระบายความรู้สึกเหล่านัน้
12. การไม่แสดงออกทางพฤติกรรม เป็ นการที่บคุ คลลดความพยายามที่จะเผชิญกับปั ญหา
หรื อสิ่งที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด ซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่แสดงถึงการช่วยเหลือตนเองไม่ได้
13. การไม่เกี่ยวข้ องทางความคิด เป็ นการลดความกดดันทางอารมณ์ของบุคคลลง โดยการ
ไม่คดิ ถึงวิธีการเผชิญปั ญหา ไม่คดิ ถึงเป้าหมายที่มีอปุ สรรคขัดขวาง หรื อเหตุการ์ ที่ทาให้ เกิด
ความเครี ยด โดยจะทากิจกรรมอื่นๆทดแทน เพื่อที่จะไม่ต้องคิดถึงปั ญหา รวมไปถึงพฤติกรรมการฝั น
กลางวัน การนอน การดูโทรทัศน์
14. การใช้ สรุ า และ/หรื อ ยา เป็ นการที่บคุ คลใช้ สรุ าหรื อยา เพื่อให้ ลืมเหตุการณ์และ
เพื่อที่จะทาให้ ร้ ูสกึ ดีขึ ้น
และในระยะต่อมาได้ มีการเพิ่มวิธีการเผชิญปั ญหาขึ ้นอี กหนึง่ วิธี คือ การมีอารมณ์ขนั
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จากการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเผชิญปั ญหาทัง้ 14 วิธีข้างต้ น กับลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคล พบว่าความสัมพันธ์สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ 1. กลุม่ ที่อาจจัดได้ วา่
เป็ นวิธีการเผชิญปั ญหาที่ให้ ผลทางบวก ได้ แก่ วิธีการลงมือดาเนินการแก้ ปัญหา การวางแผน การ
ระงับกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง การชะลอการเผชิญปั ญหา การตีความหมายในทางบวกและการ
เติบโต การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อแก้ ปัญหาและเพื่อได้ รับกาลังใจ และการยอมรับ 2.
กลุม่ ที่อาจจัดได้ ว่าเป็ นวิธีการเผชิญปั ญหาที่ให้ ผลทางลบ ได้ แก่ การปฏิเสธ การไม่แสดงออกทาง
พฤติกรรม การไม่เกี่ยวข้ อทางความคิด การใช้ สรุ าหรื อยา และการระบายออกทางอารมณ์
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเผชิญปั ญหาดังกล่าว และลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลจาก
แบบวัดบุคลิกภาพต่างๆ พบว่าคะแนนจากแบบวัดบุคลิกภายด้ านบวกจะมีความสัมพันธ์บางบวก
กับวิธีการเผชิญปั ญหาที่มีแนวโน้ มให้ ผลทางบวก
ตารางที ่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเผชิญปั ญหาและลักษณะส่วนบุคคล
วิธีเผชิญปั ญหำ
1. การลงมือดาเนินการแก้ ปัญหา
2. การตีความหมายใหม่ในทางบวก
3. การวางแผน

ลักษณะของบุคคล
(Carver, Scheier และ Weintraub, 1989)
มองโลกในแง่ดี เชื่อมัน่ ในตนเอง
เห็นคุณค่าในตนเอง วิตกกังวลต่า
มองโลกในแง่ดี เชื่อมัน่ ในตนเอง เห็นคุณค่าใน
ตนเอง

4. การชะลอการเผชิญปั ญหา
5. การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อ
แก้ ปัญหา
6. การยอมรับ
7. การพึง่ ศาสนา
8. การปฏิเสธ
9. การไม่แสดงออกทางพฤติกรรม

มองโลกในแง่ดี วิตกกังวลต่า
มองโลกในแง่ดี

มองโลกในแง่ร้าย เชื่อมัน่ ในตนเองต่า
เห็นคุณค่าในตนเองต่า วิตกกังวลสูง
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ตารางที ่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเผชิญปั ญหาและลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ)
วิธีเผชิญปั ญหำ
10. การไม่เกี่ยวข้ องทางความคิด

ลักษณะของบุคคล
(Carver, Scheier และ Weintraub, 1989)
มองโลกในแง่ร้าย เชื่อมัน่ ในตนเองต่า วิตกกังวล
สูง

11. การใช้ สรุ า และ/หรื อ ยา
12. การระบายออกทางอารมณ์

รู ปแบบกำรเผชิญปั ญหำ
1. การมุง่ จัดการกับปั ญหา
2. การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม
3. การหลีกหนี

มองโลกในแง่ร้าย
เชื่อมัน่ ในตนเองต่า วิตกกังวลสูง

ลักษณะส่ วนบุคคลของเยำวชนไทย
ความหวังระดับสูง** วิตกกังวลต่า*
ความหวังระดับสูง**
วิตกกังวลสูง*

หมายเหตุ *นันทินี ศุภมงคล และ สุภาพรรณ โคตรจรัส (2548 อ้ างถึงในสุภาพรรณ โคตรจรัส,
2552);
**วราภรณ์ รัตนาวิศษิ ฐิ กลุ และ สุภาพรรณ โคตรจรัส (2546 อ้ างถึงในสุภาพรรณ
โคตรจรัส, 2552)
จะสังเกตได้ วา่ วิธีการเผชิญปั ญหาที่สมั พันธ์กบั บุคลิกภาพของผู้มีลกั ษณะของการมี
สุขภาพจิตที่ดี ได้ แก่ การลงมือดาเนินการแก้ ปัญหา การตีความหมายใหม่ในทางบวก การวางแผน
การชะลอการเผชิญปั ญหา การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อแก้ ปัญหา การยอมรับ และการ
พึง่ ศาสนา ซึง่ วิธีการดังกล่าวเป็ นการใช้ กลวิธีในการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหาและแบบ
มุง่ จัดการกับอารมณ์ที่สนับสนุนการแก้ ปัญหา ส่วนวิธีการเผชิญปั ญหาที่สมั พันธ์กบั ลักษณะ
บุคลิกภาพที่น่าจะมีปัญหาในการปรับตัวและสุขภาพจิต ได้ แก่ การปฏิเสธ การไม่แสดงออกทาง
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พฤติกรรม การไม่เกี่ยวข้ องทางความคิด การใช้ สรุ าและ/หรื อยา การระบายออกทางอารมณ์ ซึง่
วิธีการดังกล่าวเป็ นการเผชิญปั ญหาแบบหลีกหนีปัญหาและแบบมุง่ จัดการกับอารมณ์ที่ไม่สนับสนุน
การแก้ ไขปั ญหา
จึงอาจสรุปได้ วา่ วิธีการเผชิญปั ญหาที่มีประสิทธิภาพ คือ การที่บคุ คลพร้ อมที่จะเผชิญ
ปั ญหาด้ วยตนเอง มีการดาเนินการ มีการวางแผน ใช้ วิธีการแก้ ปัญหาที่ช่วยนาไปสูก่ ารลงมือแก้ ไข
ปั ญหาโดยตรง มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง และการมองโลกในแง่ดี สิ่งต่างๆเหล่านี ้
น่าจะช่วยให้ บคุ คลประเมินเหตุการณ์ที่ประสบและปั ญหาที่เผชิญในแง่ความท้ าทาย มีความเข้ มแข็ง
พร้ อมที่จะเผชิญกับปั ญหาและอุปสรรค อย่างมีความมุง่ มัน่ มีความหวังและกาลังใจ ดังนันใน
้
งานวิจยั ฉบับนี ้จึงให้ ความสนใจกับการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา โดยมุ่งศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความมัน่ คงทางอารมณ์และการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา ต่อ
ความสุขในการทางาน

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กำรเผชิญปั ญหำแบบมุ่งจัดกำรกับปั ญหำ กับ ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์
Endler และ Parker (1990) ได้ ให้ ผ้ รู ่วมการวิจยั ที่เคยมีอาการของโรคซึมเศร้ า แต่ปัจจุบนั
ได้ รับการรักษาแล้ ว ทาแบบทดสอบ Coping Inventory for Stressful Situations และแบบวัด
บุคลิกภาพ (NEO Five Factor Inventory) พบว่าการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับอารมณ์
(Emotion-Focused Coping) มีสหสัมพันธกับความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ (Neuroticism or
Emotional Instability) ใน Big 5 และบุคลิกภาพแบบเปิ ดตัว (Extraversion) มีสหสัมพันธ์กบั ทังการ
้
เผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา (Problem-Focused Coping) และ การจัดการความเครี ยด
แบบหลีกหนี (Avoidance)
งานวิจยั ของ Brebner (2001) ให้ กลุม่ ผู้ร่วมวิจยั จากมหาวิทยาลัย Adelaide จานวน 113
คน (ชาย 39 คน หญิง 74 คน) อายุเฉลี่ย 28.22 ปี ทาแบบสอบถาม 5 ชุด คือ แบบวัดสภาวะของ
บุคคล (The Personal State Questionnaire) แบบวัดเหตุการณ์ในชีวิต (Life Events Scale) แบบ
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วัดการจัดการความเครี ยด (Coping Inventory for Stressful Situation) แบบวัด The Australian
Version of the Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reword Questionnaire (SPSR)
และแบบวัดบุคลิกภาพ (The Quick Scales) พบว่า บุคลิกภาพแบบไม่มนั่ คงทางอารมณ์มี
สหสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับอารมณ์ (Emotion-Focused Coping) r =
.47 (p < .001)
ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ กับ ควำมสุขเชิงอัตวิสัย
งานวิจยั ของ Hills และ Argyle (2001) ให้ ผ้ รู ่วมวิจยั จานวน 244 คน (เพศชาย 101 คน และ
เพศหญิง 143 คน) ซึง่ มีอายุระหว่าง 18-85 ปี โดย 73% ศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี หรื อปริญญา
โท, 47% เป็ นลูกจ้ างหรื อเจ้ าของกิจการ และ 21% อยูใ่ นวัยเกษี ยณ ทาแบบวัดทังหมด
้
4 แบบวัด
ได้ แก่ แบบวัดความสุข (Oxford Happiness Inventory) ฉบับปรับปรุง, แบบวัดบุคลิกภาพของ
Eysenck (Eysenck Personality Questionnaire) ฉบับปรับปรุง โดยวัดเฉพาะองค์ประกอบย่อย
extraversion และ neuroticism, แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของ Rosenberg (Rosenberg’s
Self-esteem Scale) และแบบวัดความพึงพอใจในชีวิต พบว่า ความมัน่ คงทางอารมณ์ (Emotional
Stability) มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนรวมของแบบวัดความสุข (Oxford Happiness
Inventory) r = .53 (p < .001)
Penley และ Tokama (2002) ได้ ทาการวิจยั โดยใช้ นกั ศึกษาปริญญาตรี จาก University of
Texas at El Paso เป็ นผู้ร่วมวิจยั จานวน 97 คน (เพศชาย 36 คน และเพศหญิง 61 คน) ซึง่ มีอายุ
ระหว่าง 17-42 ปี ทาแบบวัดทังหมด
้
6 แบบวัดได้ แก่ แบบวัดบุคลิกภาพ NEO-FFI ฉบับย่อ จานวน
75 ข้ อ, การประเมินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้ องกับอารมณ์และความเครี ยด (Measures of stress- and
emotion- related cognitive appraisals), การวัด Post-task reactions, การวัดพฤติกรรมในการ
ทางาน, แบบวัด COPE Questionnaire และแบบวัดความพึงพอใจ พบว่า ความไม่มนั่ คงทาง
อารมณ์ (Neuroticism) มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการทางอารมณ์
(Emotional-focused coping) คือกลวิธีแบบปกป้องตนเอง r = .28 (p < .05) นอกจากนี ้ ความไม่
มัน่ คงทางอารมณ์ยงั มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับอารมณ์ทางลบ (Negative emotion) r = .28 (p <
.05)
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Hayes และ Joseph (2003) ทาการวิจยั โดยสุม่ กลุม่ ตัวอย่างที่พกั อาศัยใน Warwickshire
และเพื่อน ๆ ของพวกเขา มาทาการวิจยั จานวน 111 คน (ชาย 36 คน หญิง 75 คน) และให้ ทาแบบ
วัดบุคลิกภาพ (The 60-item NEO Five Factor Inventory) แบบวัดความสุข (Oxford Happiness
Inventory) แบบวัดความสุขและความเครี ยด (Depression-Happiness Scale) แบบวัดความพึง
พอใจในชีวิต (Satisfaction With Life Scale) พบว่าบุคลิกภาพแบบไม่มนั่ คงทางอารมณ์มี
สหสัมพันธ์ทางลบกับคะแนนจากแบบวัดความสุข (Oxford Happiness Inventory) r = -.61 (p
<.01)
กำรจัดกำรกับปั ญหำแบบมุ่งจัดกำรกับปั ญหำ กับ ควำมสุขเชิงอัตวิสัย
Hasida Ben-Zur (2009) ใช้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 480 คน (เพศชาย 47.6% หรื อเท่ากับ
228 คน เพศหญิง 52.2% หรื อเท่ากับ 251 คน และ 0.2% ไม่ทราบเพศ หรื อเท่ากับ 1 คน) อายุเฉลี่ย
เท่ากับ 30.59 ซึง่ เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
3 กลุม่ คือ ในกลุม่ วัยรุ่น ในกลุม่ นิสิตนักศึกษา
และกลุม่ ประชาชนทัว่ ไป โดยให้ ทาแบบวัดวิธีการเผชิญปั ญหา (COPE Scale) และแบบวัดอารมณ์
(Positive Affect Negative Affect Schedule, PANAS) พบว่า การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับ
ปั ญหา (Problem-focused Coping) มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้สกึ ทางบวก (Positive Affect)
r = .47 (p < .01) แต่มีสหสัมพันธ์ทางลบกับความรู้สึกทางลบ (Negative Affect) r = -.17 (p <
.01)
จากแนวคิด ทฤษฎี รวมทังงานวิ
้
จยั ทังในและต่
้
างประเทศเกี่ยวกับความไม่มนั่ คงทางอารมณ์
(Emotional Stability) ,การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา (Problem-focused Coping)
และความสุขในการทางาน (Happiness at Work) ส่งผลให้ คณะผู้วิจยั เกิดความสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ (Emotional Stability)และการเผชิญปั ญหาแบบมุง่
จัดการกับปั ญหา (Problem-focused Coping) ส่งผลต่อความสุขในการทางาน (Happiness at
Work) ของพนักงานในองค์การเพื่อที่จะนาผลการศึกษาที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการคัดเลือกบุคลากรที่
จะเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์การ อีกทังยั
้ งสามารถพัฒนาความสุขในการทางานให้ แก่พนักงาน ซึง่
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของพนักงาน เพื่อความก้ าวหน้ าขององค์การต่อไป
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สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ความมัน่ คงทางอารมณ์มีสหสัมพันธ์ ทางบวกต่อความสุขในการทางาน
2. การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหามีสหสัมพันธ์ทางบวกต่อความสุขในการ
ทางาน
3. ความมัน่ คงทางอารมณ์ การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหาสามารถร่วมกัน
ทานายความสุขในการทางาน

วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมัน่ คงทางอารมณ์ การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับ
ปั ญหา และความสุขในการทางาน

ตัวแปรที่ใช้ ในกำรวิจัย
ตัวแปรต้ น

1.ความมัน่ คงทางอารมณ์
2. การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา

ตัวแปรตาม

ความสุขในการทางาน

ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1. เพื่อให้ ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความมัน่ คงทางอารมณ์ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง
จัดการกับปั ญหา และความสุขในการทางาน
2. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การ
3. สามารถเป็ นแนวทางในการศึกษาถึงความมัน่ คงทางอารมณ์ วิธีการเผชิญปั ญหา และ
ความสุขในการทางาน
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บทที่ 2
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ (correlational research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความมัน่ คงทางอารมณ์ การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา กับความสุขใน
การทางาน โดยมีรายละเอียดในการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
ประชำกร
ประชากรในการวิจยั คือ พนักงานสังกัดรัฐวิสาหกิจแห่งหนึง่
กลุ่มตัวอย่ ำง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ พนักงานในการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มี
อายุการทางานในองค์การ ไม่จากัดอายุ ผู้วิจยั ได้ กาหนดขนาดหลุม่ ตัวอย่างตามคาแนะนาของ Hair,
Black, Babin, Anderson และ Tatham (2006) ที่กล่าวไว้ วา่ ในการกาหนดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยหลักการวิเคราะห์โมเดล ควรกาหนดจากขนาดของโมเดลในการวิจยั โดยกาหนดให้
กลุม่ ตัวอย่างมีประมาณ 10-20 คน ต่อหนึง่ ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาซึ่งงานวิจยั ครัง้ นี ้มีตวั แปรที่ศกึ ษา
ทังหมด
้
3 ตัวแปร คือ ความมัน่ คงทางอารมณ์, การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา และความสุข
ในการทางาน จึงมีเกณฆ์ขนต
ั ้ ่าในการกาหนดกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ไม่น้อยกว่า 60 คน แต่ในการวิจยั
ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ต้ องการให้ ครอบคลุมประชากรที่ใช้ ในการศึกษาผู้วิจยั จึงใช้ กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
200 คน
โดยแจกแบบสอบถามเป็ นจานวน 210 ชุด แต่ได้ กลับคืนเพียง 192 ชุด สรุปคือ จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่
ผู้วิจยั ใช้ ในการศึกษาเท่ากับ 192 คน
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เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถาม ซึง่ ประกอบด้ วยมาตรวัด 4 มาตรดังนี ้
1. แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ประกอบด้ วยคาถามข้ อมูลทางด้ านคุณสมบัติทางประชากร
(demographic data) ของกลุม่ ตัวอย่างที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรในการวิจยั ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้
2. มาตรวัดบุคลิกภาพแบบ 5 องค์ประกอบ (NEO PI-R) ฉบับภาษาไทย ซึง่ พัฒนาโดย
คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มาตรวัดการเผชิญและการจัดการปั ญหา โดยสุภาพรรณ โคตรจรัส (2539, สุภาพรรณ
โคตรจรัสและ ชุมพร ยงกิตติกลุ , 2545)
4. มาตรวัดความสุข (The Oxford Happiness Questionnaire: OHQ) โดย Peter Hills &
Michael Argyle (2002)
กำรพัฒนำเครื่องมือและกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
1. มาตรมาตรวัดบุคลิกภาพแบบ 5 องค์ประกอบ (NEO PI-R) ฉบับภาษาไทย ซึง่ คะแนน
ทังหมดมี
้
พิสยั 50 – 250 คะแนน และมีจานวนทังหมด
้
50 ข้ อ
โดยแยกเป็ น 5 ลักษณะ ดังนี ้
a. ลักษณะบุคลิกภาพความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ (Neuroticism) ได้ แก่ข้อกระทงที่ 1, 6,
11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46 (10 ข้ อ)
b. ลักษณะบุคลิกภาพการแสดงออก (Extraversion) ได้ แก่ข้อกระทงที่ 2, 7, 12, 17, 22,
27, 32, 37, 42, 47 (10 ข้ อ)
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c. ลักษณะบุคลิกภาพเปิ ดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) ได้ แก่ข้อกระทง
ที่ 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 (10 ข้ อ)
d. ลักษณะบุคลิกภาพความเป็ นมิตร (Agreeableness) ได้ แก่ข้อกระทงที่ 4, 9, 14, 19,
24, 29, 34, 39, 44, 49 (10 ข้ อ)
e. ลักษณะบุคลิกภาพความมีจิตสานึก (Conscientiousness) ได้ แก่ข้อกระทงที่ 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 (10 ข้ อ)
1.1 เกณฑ์การให้ คะแนน
ลักษณะของมาตรเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ จากไม่ตรงเลย ค่อนข้ างไม่ตรง ตรง
และไม่ตรงพอๆกัน ค่อนข้ างตรง ตรงมากที่สดุ มีทงข้
ั ้ อกระทงทางบวก และข้ อกระทงทางลบ โดยมี
เกณฑ์การให้ คะแนนดังตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบวัดบุคลิ กภาพแบบ 5 องค์ประกอบ
ระดับความคิดเห็น

คะแนนข้ อกระทงทางบวก คะแนนข้ อกระทงทางลบ

ตรงมากที่สดุ

5

1

ค่อนข้ างตรง

4

2

ตรงและไม่ตรงพอๆกัน

3

3

ค่อนข้ างไม่ตรง

2

4

ไม่ตรงเลย

1

5
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โดยเลือกมาใช้ เพียงแค่ด้านเดียวคือ ด้ านบุคลิกภาพความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ (Neuroticism) ซึง่ มี
จานวน 10 ข้ อ และสร้ างข้ อกระทงเพิ่มเติม โดยผ่านการตรวจสอบจาก ดร.ณัฐสุดา เต้ พนั ธ์ จานวน 10
ข้ อ

1.2 ขันตอนการพั
้
ฒนามาตรวัด
1.2.1 กลุม่ ผู้วิจยั ได้ ทาการทดลองใช้ (try out) โดยนามาตรวัดบุคลิกภาพ (NEO PI-R)
แบบ 5 องค์ประกอบ ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามภาวะสันนิษฐาน แล้ วนาไปทดลองใช้ กบั
พนักงานที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจานวน 60 คน โดยคัดเลือกเฉพาะองค์ประกอบด้ านบุคลิกภาพความไม่
มัน่ คงทางอารมณ์ (Neuroticism) สาหรับการนาไปศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างในวิจยั ต่อไป โดยมีวิธีการคัด
ข้ อกระทง ดังนี ้
1.2.1.1 หาอานาจจาแนกรายข้ อของข้ อกระทง (Item discrimination) โดยใช้ วิธี
แบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ นกลุ่มสูงและกลุม่ ต่า ซึง่ กาหนดให้
กลุม่ สูง เป็ นผู้ที่มีคะแนนรวมสูงกว่าหรื อเท่ากับเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 73 ของคะแนนรวมทุกข้ อกระทง
จานวน16 คน
กลุม่ ต่า เป็ นผู้ที่มีคะแนนรวมต่ากว่าหรื อเท่ากับเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 27 ของคะแนนรวมทุกข้ อกระทง
จานวน 16 คน
หลังจากนันจึ
้ งเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้ อกระทงระหว่าง 2 กลุม่
ด้ วยการทดสอบค่าที (t-test) และคัดเลือกข้ อกระทงที่มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุม่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับนัยสาคัญ .05 (หนึง่ หาง) โดยมีข้อกระทงที่ผา่ นการวิเคราะห์ 14 ข้ อ
1.2.1.2 นาข้ อกระทงที่ผา่ นการทดสอบอานาจการจาแนกรายข้ อ มาวิเคราะห์คา่
สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกับคะแนนรวมข้ ออื่นๆในองค์ประกอบนัน้ (corrected item-total correlation)
โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (หนึง่ หาง) และนามาเปรี ยบเทียบกับค่า r วิกฤติ ของ
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson product-moment correlation coefficient) ซึง่ ข้ อ
กระทงที่มีคา่ CITC ต่ากว่าหรื อเท่ากับค่า r วิกฤติจะถูกคัดออกเพื่อให้ ได้ ข้อกระทงที่มีคณ
ุ ภาพ และ
ทาซ ้าจนกว่าข้ อกระทงที่วิเคราะห์ในครัง้ เดียวกันจะผ่านทุกข้ อ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีข้อกระทงที่ผา่ น
การวิเคราะห์ 10 ข้ อ
1.2.1.3 วิเคราะห์ความเที่ยงแบบความสอดคล้ องภายใน (internal consistency
reliability) ข้ อกระทงที่ผา่ นวิเคราะห์คา่ CITC พบว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s
coefficient alpha หรื อ α) ของมาตรวัดบุคลิกภาพแบบไม่มนั่ คงทางอารมณ์เท่ากับ .842 (10 ข้ อ)
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์ของครอนบาค ด้ วยข้ อมูลที่รวบรวมจากกลุม่ ตัวอย่างใน
งานวิจยั นี ้จานวน 60 คน (วิเคราะห์หลังจากรวบรวมข้ อมูล) ซึง่ ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคของมาตรวัดบุคลิกภาพความมัน่ คงทางอารมณ์ ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างในขัน้
สร้ างมาตร (60 คน)
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธ์ แอลฟาของครอนบาค (α)
องค์ประกอบ

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ

จานวนข้ อกระทง(ข้ อ)
ทิศ

ทิศทางลบ

รวม

10

10

ทางบวก
บุคลิกภาพแบบไม่มนั่

0

นบาค (α) จากกลุม่ ตัวอย่างใน
ขันสร้
้ างมาตรวัดจานวน 60 คน
.842

คงทางอารมณ์

ผู้วิจยั ใช้ มาตรวัดบุคลิกภาพแบบไม่มนั่ คงทางอารมณ์เพื่อนามาวัดความมัน่ คงทางอารมณ์ของ
กลุม่ ตัวอย่าง โดยถ้ ากลุม่ ตัวอย่างได้ คะแนนจากมาตรวัดบุคลิกภาพแบบไม่มนั่ คงทางอารมณ์สงู แสดง
ว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความมัน่ คงทางอารมณ์ต่า และหากกลุ่มตัวอย่างได้ คะแนนจากมาตรวัดบุคลิกภาพ
แบบไม่มนั่ คงทางอารมณ์ต่า แสดงว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความมัน่ คงทางอารมณ์สงู
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2. มาตรวัดการเผชิญและการจัดการปั ญหา โดยสุภาพรรณ โคตรจรัส (2539, สุภาพรรณ โคตร
จรัสและ ชุมพร ยงกิตติกลุ , 2545) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดการเผชิญความเครี ยดตามแนวทฤษฎีความเครี ยด
ของ Lazarus (1984) ศึกษากลวิธีการเผชญความเครี ยดที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ โดยใช้
กรอบอ้ างอิงจากแบบวัดความเครี ยดของ Carver, Scheier & Weintraub (1989 อ้ างถึงใน สุภาพรรณ
โคตรจรัส, 2539) และ Frydenberg & Lewis (1993, Frydenberg, 1997 อ้ างถึงใน สุภาพรรณ โคตร
จรัส, 2539) จาแนกเป็ นรูปแบบการเผชิญความเครี ยด 3 แบบ ได้ แก่ แบบมุง่ จัดการกับปั ญหา แบบ
แสวงหาการสนับสนุนทางสังคม และแบบหลีกหนี โดยแบ่งออกได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 3 ตารางแสดงรายละเอียดขององค์ประกอบในมาตรวัดการเผชิ ญและการจัดการปัญหา
วิธีการเผชิญและการจัดการปั ญหา

จานวนข้ อ

การมุง่ จัดการกับปั ญหา
1. การลงมือดาเนินการแก้ ปัญหา

2

2. การวางแผน

3

3. การทางานหนักและความสาเร็จในงาน

3

4. การระงับกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง

3

5. การชะลอการเผชิญปั ญหา

3

6. การตีความหมายใหม่ในทางบวก

3

7. การยอมรับ

3

8. การหาทางผ่อนคลาย

4

9. การแสวงหาการเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่

3

การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม
1. การสนับสนุนทางสังคม เพื่อแก้ ปัญหา

5

2. การสนับสนุนทางสังคม เพื่อกาลังใจ

3
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การหลีกหนี
1. การปฏิเสธ

2

2. การไม่เกี่ยวข้ องทางพฤติกรรม

3

3. การไม่เกี่ยวข้ องทางความคิด

3

4. การเก็บความรู้สกึ ไว้ คนเดียว

3

5. การตาหนิตนเอง

3

6. การเป็ นกังวล

3

7. การระบายออกทางอารมณ์

5

2.1 เกณฑ์การให้ คะแนน
เกณฑ์การให้ คะแนน
ลักษณะของมาตรเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ จากไม่ทาเลย ไม่คอ่ ยได้ ทา ทาและไม่
ทาพอๆกัน ทาค่อนข้ างบ่อย ทาบ่อยมาก โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังตารางที่ 4 ดังนี ้
ตารางที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนของมาตรวัดวิ ธีการเผชิ ญและการจัดการปั ญหา
ระดับความคิดเห็น

คะแนนข้ อกระทง

ตรงมากที่สดุ

5

ค่อนข้ างตรง

4

ตรงและไม่ตรงพอๆกัน

3

ค่อนข้ างไม่ตรง

2

ไม่ตรงเลย

1
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โดยเลือกมาใช้ เพียงแค่ด้านเดียวคือ ด้ านการมุง่ จัดการกับปั ญหา (problem-focused coping) ซึง่ มี
จานวน 27 ข้ อ
2.2 ขันตอนการพั
้
ฒนามาตรวัด
2.2.1 กลุม่ ผู้วิจยั ได้ ทาการทดลองใช้ (try out) โดยนามาตรวัดวิธีการเผชิญและการ
จัดการกับปั ญหา ที่ผา่ นการตรวจสอบความตรงตามภาวะสันนิษฐาน แล้ วนาไปทดลองใช้ กบั พนักงานที่
ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจานวน 60 คน โดยคัดเลือกเฉพาะองค์ประกอบด้ านการมุง่ จัดการกับปั ญหา
(problem-focus coping) สาหรับการนาไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในวิจยั ต่อไป โดยมีวิธีการคัดข้ อ
กระทง ดังนี ้
2.2.1.1 หาอานาจจาแนกรายข้ อของข้ อกระทง (Item discrimination) โดยใช้ วิธี
แบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ นกลุ่มสูงและกลุม่ ต่า ซึง่ กาหนดให้
กลุม่ สูง เป็ นผู้ที่มีคะแนนรวมสูงกว่าหรื อเท่ากับเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 73 ของคะแนนรวมทุกข้ อกระทง
จานวน 17 คน
กลุม่ ต่า เป็ นผู้ที่มีคะแนนรวมต่ากว่าหรื อเท่ากับเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 27 ของคะแนนรวมทุกข้ อกระทง
จานวน 16 คน
หลังจากนันจึ
้ งเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้ อกระทงระหว่าง 2 กลุม่
ด้ วยการทดสอบค่าที (t-test) และคัดเลือกข้ อกระทงที่มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุม่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับนัยสาคัญ .05 (หนึง่ หาง) โดยมีข้อกระทงที่ผา่ นการวิเคราะห์ 25 ข้ อ
2.2.1.2 นาข้ อกระทงที่ผา่ นการทดสอบอานาจการจาแนกรายข้ อ มาวิเคราะห์คา่
สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกับคะแนนรวมข้ ออื่นๆในองค์ประกอบนัน้ (corrected item-total correlation)
โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (หนึง่ หาง) และนามาเปรี ยบเทียบกับค่า r วิกฤติ ของ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson product-moment correlation coefficient) ซึง่ ข้ อ
กระทงที่มีคา่ CITC ต่ากว่าหรื อเท่ากับค่า r วิกฤติจะถูกคัดออกเพื่อให้ ได้ ข้อกระทงที่มีคณ
ุ ภาพ และ
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ทาซ ้าจนกว่าข้ อกระทงที่วิเคราะห์ในครัง้ เดียวกันจะผ่านทุกข้ อ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีข้อกระทงที่ผา่ น
การวิเคราะห์ 25 ข้ อ
2.2.1.3 วิเคราะห์ความเที่ยงแบบความสอดคล้ องภายใน (internal consistency
reliability) ข้ อกระทงที่ผา่ นวิเคราะห์คา่ CITC พบว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s
coefficient alpha หรื อ α) ของมาตรวัดวิธีการเผชิญและการจัดการปั ญหาเท่ากับ .876 (25 ข้ อ)
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์ของครอนบาค ด้ วยข้ อมูลที่รวบรวมจากกลุม่ ตัวอย่างใน
งานวิจยั นี ้จานวน 60 คน (วิเคราะห์หลังจากรวบรวมข้ อมูล) ซึง่ ตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคของมาตรวัดวิธีการเผชิญและการจัดการปั ญหา ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างในขัน้
สร้ างมาตร (60 คน)
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิ ทธ์ แอลฟาของครอนบาค (α)

องค์ประกอบ

จานวนข้ อกระทง(ข้ อ)

การมุง่ จัดการกับปั ญหา

25

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α) จาก
กลุม่ ตัวอย่างในขันสร้
้ างมาตรวัดจานวน 60 คน

.876

3. มาตรวัดความสุข (The Oxford Happiness Questionnaire: OHQ) โดย Peter Hills &
Michael Argyle (2002) พัฒนาจากแบบวัดความสุข The Oxford Happiness Inventory (OHI) โดย
Argyle Martin และ Crossland (1991) ซึง่ แปลเป็ นภาษาไทยฦโดยนางสาวจิระสุข สุขสวัสดิ์ นิสิต
ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ การดูแลของ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 34 ข้ อ ซึ่งครอบคลุม 3
องค์ประกอบ ดังนี ้
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a. ด้ านความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) ประกอบด้ วยข้ อคาถามคือ ข้ อ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 รวม 15 ข้ อ
b. ด้ านอารมณ์ทางบวก (Positive Affect) ประกอบด้ วยข้ อคาถามคือ ข้ อ 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 และ 25 รวม 10 ข้ อ
c. ด้ านการไม่มีอารมณ์ทางลบ ประกอบด้ วยข้ อคาถามคือ ข้ อ 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33 และ 34 รวม 9 ข้ อ
3.1 เกณฑ์การให้ คะแนน
ลักษณะของมาตรเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่เห็นด้ วยมากที่สดุ ไม่เห็นด้ วย
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย ค่อนข้ างเห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วยมากที่สดุ มีทงข้
ั ้ อกระทงทางบวก และข้ อกระทง
ทางลบ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังตารางที่ 6 ดังนี ้
ตารางที่ 6 เกณฑ์การให้คะแนนของมาตรวัดความสุข
ระดับความคิดเห็น

คะแนนข้ อกระทงทางบวก คะแนนข้ อกระทงทางลบ

ตรงมากที่สดุ

5

1

ค่อนข้ างตรง

4

2

ตรงและไม่ตรงพอๆกัน

3

3

ค่อนข้ างไม่ตรง

2

4

ไม่ตรงเลย

1

5

3.2 ขันตอนการพั
้
ฒนามาตรวัด
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3.2.1 กลุม่ ผู้วิจยั ได้ ทาการทดลองใช้ (try out) โดยนามาตรวัดความสุข ที่ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงตามภาวะสันนิษฐาน แล้ วนาไปทดลองใช้ กบั พนักงานที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจานวน
60 คน เพื่อคัดเลือกข้ อกระทงที่มีคณ
ุ ภาพในแต่ละองค์ประกอบของมาตรวัด โดยมีวิธีการคัดข้ อกระทง
ดังนี ้
3.2.1.1 หาอานาจจาแนกรายข้ อของข้ อกระทง (Item discrimination) โดยใช้ วิธี
แบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ นกลุ่มสูงและกลุม่ ต่า ซึง่ กาหนดให้
กลุม่ สูง เป็ นผู้ที่มีคะแนนรวมสูงกว่าหรื อเท่ากับเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 73 ของคะแนนรวมทุกข้ อกระทง
ในองค์ประกอบนัน้ จานวน 16 คน
กลุม่ ต่า เป็ นผู้ที่มีคะแนนรวมต่ากว่าหรื อเท่ากับเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 27 ของคะแนนรวมทุกข้ อกระทง
ในองค์ปะกอบนัน้ จานวน 17 คน
หลังจากนันจึ
้ งเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้ อกระทงระหว่าง 2 กลุม่
ด้ วยการทดสอบค่าที (t-test) และคัดเลือกข้ อกระทงที่มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุม่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับนัยสาคัญ .05 (หนึง่ หาง) โดยองค์ประกอบด้ านความพึงพอใจในชีวิตมีข้อ
กระทงที่ผา่ นการวิเคราะห์ 12 ข้ อ องค์ประกอบด้ านอารมณ์ทางบวกมีข้อกระทงที่ผ่านการวิเคราะห์ 8
ข้ อ และองค์ประกอบด้ านการไม่มีอารมณ์ทางลบมีข้อกระทงที่ผา่ นการวิเคราะห์ 9 ข้ อ โดยมีข้อกระทงที่
ผ่านการวิเคราะห์ทงสิ
ั ้ ้น 29 ข้ อ
3.2.1.2 นาข้ อกระทงที่ผา่ นการทดสอบอานาจการจาแนกรายข้ อ มาวิเคราะห์คา่
สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกับคะแนนรวมข้ ออื่นๆในองค์ประกอบนัน้ (corrected item-total correlation)
โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (หนึง่ หาง) และนามาเปรี ยบเทียบกับค่า r วิกฤติ ของ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson product-moment correlation coefficient) ซึง่ ข้ อ
กระทงที่มีคา่ CITC ต่ากว่าหรื อเท่ากับค่า r วิกฤติจะถูกคัดออกเพื่อให้ ได้ ข้อกระทงที่มีคณ
ุ ภาพ และ
ทาซ ้าจนกว่าข้ อกระทงที่วิเคราะห์ในครัง้ เดียวกันจะผ่านทุกข้ อ ผลการวิเคราะห์พบว่าองค์ประกอบด้ าน
ความพึงพอใจในชีวิตมีข้อกระทงที่ผา่ นการวิเคราะห์ 12 ข้ อ องค์ประกอบด้ านอารมณ์ทางบวกมีข้อ
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กระทงที่ผา่ นการวิเคราะห์ 7 ข้ อ และองค์ประกอบด้ านการไม่มีอารมณ์ทางลบมีข้อกระทงที่ผา่ นการ
วิเคราะห์ 9 ข้ อ โดยมีข้อกระทงที่ผา่ นการวิเคราะห์ทงสิ
ั ้ ้น 28 ข้ อ
3.2.1.3 วิเคราะห์ความเที่ยงแบบความสอดคล้ องภายใน (internal consistency
reliability) ข้ อกระทงที่ผา่ นวิเคราะห์คา่ CITC พบว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s
coefficient alpha หรื อ α) ของมาตรวัดความสุขเท่ากับ .902 (28 ข้ อ) นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์คา่
สัมประสิทธิ์ของครอนบาค ด้ วยข้ อมูลที่รวบรวมจากกลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั นี ้จานวน 60 คน (วิเคราะห์
หลังจากรวบรวมข้ อมูล) ซึง่ ตารางที่ 7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของมาตรวัดความสุข
ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างในขันสร้
้ างมาตร (60 คน)
ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิ ทธ์ แอลฟาของครอนบาค (α)
องค์ประกอบ

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α)

จานวนข้ อกระทง(ข้ อ)
ทิศทางบวก ทิศทางลบ รวม

ความพึงพอใจในชีวิต

8

4

12

อารมณ์ทางบวก

7

0

7

การไม่มีอารมณ์ทางลบ

0

9

9

จากกลุม่ ตัวอย่างในขันสร้
้ างมาตรวัด
จานวน 60 คน

.902

กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามคาแนะนาของ Hair, Black, Babin, Anderson และ
Tatham (2006) ที่กล่าวไว้ วา่ ในการกาหนดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยหลักการ
วิเคราะห์โมเดล ควรกาหนดจากขนาดของโมเดลในการวิจยั โดยกาหนดให้ กลุม่ ตัวอย่างมีประมาณ 1020 คน ต่อหนึง่ ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาซึง่ งานวิจยั ครัง้ นี ้มีตวั แปรที่ศกึ ษาทังหมด
้
3 ตัวแปร คือ ความ
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มัน่ คงทางอารมณ์, การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา และความสุขในการทางาน จึงมีเกณฆ์ขนั ้
ต่าในการกาหนดกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ไม่น้อยกว่า 60 คน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ใน
การศึกษาจานวน 200 คน โดยขอความร่วมมือจากกลุม่ ตัวอย่างผู้ที่เป็ นพนักงานในบริษัทการไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย จากนันจึ
้ งแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั นี ้ ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows ในการคานวณและวิเคราะห์คา่ สถิติ
ต่างๆซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลสถิตพิ รรณา (descriptive statistics) เพื่อให้ ทราบลักษณะของข้ อมูลทาง
สถิตขิ องกลุม่ ตัวอย่าง เช่น ค่าเฉลี่ย (mean) คะแนนสูงสุด (maximum score) คะแนน
ต่าสุด (minimum score) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (statistical analysis) โดยใช้ คา่ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั และการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู (multiple regression analysis) วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความมัน่ คงทางอารมณ์ วิธีการเผชิญและจัดการปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา
และความสุขในการทางาน
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บทที่ 3
ผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิตพิ ื ้นฐาน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจยั
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลสถิตพ
ิ ืน้ ฐาน
ข้ อมูลทั่วไป
ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง แสดงในรูปแบบจานวน และร้ อยละแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ข้อมูลสถิ ติพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย

140

72.9

หญิง

52

27.1

21 – 30 ปี

44

22.9

31 – 40 ปี

20

10.4

41 – 50 ปี

65

33.9

51 - 60 ปี

63

32.8

6 เดือน – 1 ปี

24

12.5

2 – 3 ปี

17

8.9

4 – 9 ปี

13

6.8

ตังแต่
้ 10 ปี ขึ ้นไป

138

71.9

เพศ

อายุ (ปี )

ประสบการณ์ ทางานในองค์ การ
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จากตารางที่ 8 แสดงว่ากลุม่ ตัวอย่างจานวน 192 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายโดยมีจานวน
140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 72.9 และเพศหญิงจานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.1 อายุของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 33.9 กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุการทางานใน
องค์การตังแต่
้ 10 ปี ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 71.9
การวิจยั นี ้มีตวั แปรที่เกี่ยวข้ อง 3 ตัวแปร ประกอบด้ วย การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับ
ปั ญหา ความสุขในการทางาน และความมัน่ คงทางอารมณ์ โดยผู้วิจยั วิเคราะห์ คา่ สถิตพิ ื ้นฐานได้ ผล
ดังนี ้
ตารางที่ 9 ผลการวิ เคราะห์แสดงค่าสถิ ติเชิ งพรรณนา ค่ามัชฌิ มเลขคณิ ต ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ของตัวแปรในการวิ จยั
M

SD

ความมัน่ คงทางอารมณ์

30.46

8.665

การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา

100.01

10.076

ความสุขในการทางาน

107.96

15.081

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์คา่ สถิตพิ ื ้นฐานแสดงให้ เห็นว่า ความมัน่ คงทางอารมณ์มีคา่
มัชฌิมเลขคณิตเท่ากับ 30.46 และมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.665 การเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง
จัดการกับปั ญหามีคา่ มัชฌิมเลขคณิตเท่ากับ 100.01 และมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.076
และความสุขในการทางานมีคา่ มัชฌิมเลขคณิตเท่ากับ 107.96 และมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
15.081
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความมัน่ คงทางอารมณ์มีสหสัมพันธ์ทางบวกต่อความสุขในการทางาน
ตารางที่ 10 ผลการวิ เคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (r)ระหว่างความมัน่ คงทาง
อารมณ์ และความสุขในการทางาน (N=192)

ตัวแปร

ความสุขในการทางาน

ความมัน่ คงทางอารมณ์

.656**

**p < .000
จากตารางที่ 10 ตัวแปรความมัน่ คงทางอารมณ์ มีคา่ สหสัมพันธ์ทางบวกกับ ความสุขใน
การทางาน .656 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ p < .000

สมมติฐานที่ 2 การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหามีสหสัมพันธ์ทางบวกต่อความสุข
ในการทางาน
ตารางที่ 11 ผลการวิ เคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (r) ระหว่างการเผชิ ญปัญหา
แบบมุ่งจัดการกับปัญหา และความสุขในการทางาน (N=192)
ตัวแปร

ความสุขในการทางาน

การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา

0.382**

**p < .000
จากตารางที่ 11 ตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา มีคา่ สหสัมพันธ์ทางบวก
กับ ความสุขในการทางาน .382 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ p < .000
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สมมติฐานที่ 3 ความมัน่ คงทางอารมณ์ การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหามี
สหสัมพันธ์ทางบวกต่อความสุขในการทางาน
ตารางที่ 12 ผลการวิ เคราะห์ การถดถอยพหุคูณของตัวแปรทีท่ านายอัตมโนทัศน์โดยรวมโดยการ
วิ เคราะห์ การถดถอยพหูคูณเชิ งเส้น (Multiple Linear Regression Analysis) (N=192)
ตัวแปร

β

B

S.E B

26.881

7.725

การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา

0.48

0.075

0.32**

6.41

ความมัน่ คงทางอารมณ์

1.087

0.087

0.065**

12.497

ความสุขในการทางาน (ค่าคงที่)

R = 0.73

R² = 0.532

R²

a d ju st

t
3.48

= 0.527

*p < .05, **p < .000
จากตารางที่ 12 แสดงการวิเคราะห์สถิตกิ ารถดถอยพหุคณ
ู เชิงเส้ นตรง ได้ คา่ สัมประสิทธิ์
ถดถอย ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน ค่าสถิตทิ ดสอบนัยสาคัญ
ของค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย t – test สามารถนาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
ความสุขในการทางานของพนักงาน ได้ ดงั นี ้
ความสุขในการทางาน = 26.881 + 0.48 (การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา)** +
1.087 (ความมัน่ คงทางอารมณ์)**
จากสมการสามารถแปลผลได้ ดงั นี ้ หากตัวแปรความสุขในการทางานเพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะ
ทาให้ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการกับปั ญหาเพิ่มขึ ้น 1 หน่วย เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นในสมการให้
คงที่
ส่วนตัวแปรความมัน่ คงทางอารมณ์เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะทาให้ ความสุขในการทางานเพิ่มขึ ้น
1 หน่วย เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นในสมการให้ คงที่
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ทังนี
้ ้จากสมการข้ างต้ นมีคา่ สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R²) เท่ากับ 0.532 นันคื
้ อ สมการ
พยากรณ์ชดุ นี ้สามารถทานายความแปรปรวนของความสุขในการทางานได้ ร้อยละ 53.2
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บทที่ 4
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมัน่ คงทางอารมณ์และ
การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา กับความสุขในการทางาน ซึง่ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทที่ 3 สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1 ความมัน่ คงทางอารมณ์มีสหสัมพันธ์ทางบวกต่อความสุขในการทางาน
ผลการวิจยั สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 ที่วา่ ความมัน่ คงทางอารมณ์มีสหสัมพันธ์ทางบวกต่อ
ความสุขในการทางาน โดยสามารถอธิบายได้ วา่ ความมัน่ คงทางอารมณ์ แสดงถึงความสามารถใน
การควบคุมตนเองในด้ านของอารมณ์ให้ อยูใ่ นสภาวะคงที่ ไม่ออ่ นไหวไปตามสภาพแวดล้ อม และมี
การตอบสนองทางอารมณ์ในระดับที่เหมาะสม ไม่ก้าวร้ าวรุนแรง ไม่ยดึ ติดอยู่กบั อารมณ์ทางลบ
รวมถึงมีความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ ากับสังคมทัว่ ไป รับมือกับสิ่งเร้ าต่างๆได้ ดี จึงทาให้ มี
ปั ญหาขัดแย้ งและความเครี ยดต่า ส่งผลให้ เมื่ออยูใ่ นสภาพแวดล้ อมใดก็ตาม ก็สามารถที่จะรู้สกึ มี
ความสุขได้ รวมไปถึงในสถานที่ทางานด้ วย
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Hills และ Argyle (2001) พบว่า ความมัน่ คงทางอารมณ์
(Emotional Stability) มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนรวมของแบบวัดความสุข (Oxford
Happiness Inventory) และงานวิจยั ของ Penley และ Tokama (2002) ที่กล่าวว่า ความไม่มนั่ คง
ทางอารมณ์มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับอารมณ์ทางลบ (Negative emotion) นอกจากนี ้งานวิจยั ของ
Hayes และ Joseph (2003) พบว่าบุคลิกภาพแบบไม่มนั่ คงทางอารมณ์มีสหสัมพันธ์ทางลบกับ
คะแนนจากแบบวัดความสุข (Oxford Happiness Inventory)
สมมติฐานที่ 2 การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหามีสหสัมพันธ์ทางบวกต่อความสุข
ในการทางาน
ผลการวิจยั นี ้สนับสนุนสมมติฐานที่ 2 ที่วา่ การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหามี
สหสัมพันธ์ทางบวกต่อความสุขในการทางาน โดยสามารถอภิปรายตามทฤษฎีได้ วา่ การเผชิญกับ
ปั ญหา คือ ความพยายามทางความคิด หรื อพฤติกรรมที่มงุ่ จัด แก้ ไข ขจัด บรรเทาปั ญหาหรื อสิ่งเร้ า
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ต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด ทังจากภายนอกและภายใน
้
ซึง่ แสดงออกในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่
อีกทัง้ Lazarus และ Folkman (1984) ได้ แบ่งวิธีการจัดการกับปั ญหาแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ โดย
การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหาก็เป็ นรูปแบบหนึง่ ของการเผชิญปั ญหา ซึง่ มีความหมายไป
ในเชิงการใช้ ความคิดหรื อกระบวนการทางปั ญญาในการแก้ ไขที่ตวั ปั ญหาอย่างแท้ จริ ง โดยการ
พยายามระบุสาเหตุของปั ญหาและหาทางออกที่เหมาะสม จนสามารถแก้ ปัญหาได้ ตรงจุดและ
คลี่คลายปั ญหานันได้
้ นอกจากนี ้ สุภาพรรณ โคตรจรัส (2539) ได้ อธิบายองค์ประกอบของการ
เผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหาไว้ 9 องค์ประกอบ ดังนี ้
การลงมือดาเนินการแก้ ไขปั ญหา การคิดวางแผน การทางานหนักและความสาเร็จในงาน
การระงับกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง การชะลอการเผชิญปั ญหา การตีความหมายใหม่ในทางบวกและ
การเติบโต การยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น การหาทางผ่อนคลาย การแสวงหาความเป็ นส่วน
หนึง่ ของกลุม่
ดังทฤษฎีข้างต้ นแสดงให้ เห็นว่าการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา ก่อให้ เกิดผล
ทางบวกต่อทังตั
้ วเอง ผู้อื่น และสามารถแก้ ไขสถานการณ์ได้ อย่างแท้ จริง มุง่ ขจัดปั ญหาที่ต้นตอของ
ปั ญหาจึงส่งผลโดยตรงต่อการลดความเครี ยดที่เกิดขึ ้น และเพิ่มความสุข เพิ่มอารมณ์ทางบวกและ
ลดอารมณ์ทางลบ สร้ างความพึงพอใจในชีวิต ซึง่ รวมถึงชีวิตการทางานด้ วย
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Hasida Ben-Zur (2009) ให้ ทาแบบวัดวิธีการเผชิญปั ญหา
(COPE Scale) และแบบวัดอารมณ์ (Positive Affect Negative Affect Schedule, PANAS) พบว่า
การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา (Problem-focused Coping) มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความรู้สกึ ทางบวก (Positive Affect) แต่มีสหสัมพันธ์ทางลบกับความรู้สึกทางลบ (Negative
Affect)
สมมติฐานที่ 3 ความมัน่ คงทางอารมณ์ การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหามี
สหสัมพันธ์ทางบวกต่อความสุขในการทางาน
ผลการวิจยั นี ้สนับสนุนสมมติฐานที่ 3 ที่วา่ ความมัน่ คงทางอารมณ์ การเผชิญปั ญหาแบบมุง่
จัดการกับปั ญหามีสหสัมพันธ์ทางบวกต่อความสุขในการทางาน โดยจากผลการวิเคราะห์ พบว่า มี
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ตัวแปรที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสุขในการทางานได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .000 คือ ความมัน่ คงทางอารมณ์และการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา ซึง่ มี
สหสัมพันธ์กนั ในทางบวกต่อความสุขในการทางาน กล่าวคือบุคคลที่มีระดับคะแนนความมัน่ คงทาง
อารมณ์และการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหาสูง จะส่งผลให้ เกิดความสุขในการทางาน
เพิ่มขึ ้น ซึง่ สามารถอธิบายได้ ร้อยละ 53.2
ผลการวิจยั นี ้ สามารถอธิบายได้ โดยแนวคิดของ Argyle (อ้ างถึงใน Argyle & Martin,
1991) ซึง่ กล่าวว่า ความสุขนันเกิ
้ ดจากการประเมินชีวิตของบุคคลโดยมองในแง่ของความพึงพอใจ
โดยรวม และการประเมินทางอารมณ์ทงทางบวกและทางลบ
ั้
ที่มีการถ่วงดุลกันอยู่ และสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดโดยขึ ้นอยูก่ บั การรับรู้สถานการณ์ที่เข้ ามา โดยการประเมินความสุขสามารถ
แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1) ความพึงพอใจในชีวิต เป็ นการประเมินคุณภาพชีวิตของบุคคลตามมาตรฐานที่ตนเอง
เป็ นผู้กาหนด หากได้ ระดับตามมาตรฐานที่ตงไว้
ั ้ บุคคลนันจะมี
้ ความพึงพอใจสูง 2) อารมณ์
ทางบวก (Positive affect) หมายถึง อารมณ์ที่เป็ นสุขที่เกิดมาจากทังสภาวะแวดล้
้
อมภายนอกและ
ภายใน 3) อารมณ์ทางลบ (Negative affect) หมายถึง ลักษณะอาการ เช่น ความซึมเศร้ า ความ
เสียใจ ความกลัว ความโกรธ ความวิตกกังวล และกลุม่ อารมณ์ทางความเครี ยด
อารมณ์ทางบวกและทางลบเป็ นองค์ประกอบทางด้ านอารมณ์ที่มีความเป็ นอิสระออกจาก
กัน และเป็ นไปได้ วา่ บุคคลจะมีอารมณ์ทางบวกและทางลบสองอย่างในเวลาเดียวกัน มีตวั แปร
ทางบวกมากมายที่สามารถก่อให้ เกิดความสุขในการทางานได้ อาทิ การมีความมัน่ คงทางอารมณ์
และการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา
ความมัน่ คงทางอารมณ์ ถือเป็ นตัวแปรหนึง่ ที่ก่อให้ เกิดความสุขได้ จากทฤษฎีบคุ ลิกภาพ 5
องค์ประกอบของ Costa และ McCrae (1992) ที่กล่าวไว้ วา่ บุคคลที่มีระดับความไม่มนั่ คงทาง
อารมณ์สงู มักมีแนวโน้ มที่จะประสบกับอารมณ์ทางลบได้ ง่าย มีการตอบสนองทางลบ และหมกมุน่
อยูก่ บั อารมณ์ทางลบ ซึง่ ความไม่มนั่ คงทางอารมณ์ถือเป็ นตัวแปรด้ านตรงข้ ามของความมัน่ คงทาง
อารมณ์ ดังนันบุ
้ คคลที่มีความมัน่ คงทางอารมณ์สงู มีแนวโน้ มที่จะเผชิญกับอารมณ์ทางลบได้ ยาก มี
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การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้ อมทางบวก ซึง่ ส่งผลให้ เกิดอารมณ์ทางบวกได้ ง่ายกว่าและนาไปสูก่ ารมี
ความสุข ทังในบริ
้
บททัว่ ไปและในบริบทของการทางาน
ส่วนการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหาถือเป็ นวิธีการเผชิญปั ญหาที่มีประสิทธิภาพ
โดยLazarus และ Folkman (1984) กล่าวว่า การเผชิญปั ญหา หมายถึง ความพยายามทาง
พฤติกรรมและทางปั ญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะจัดการปั ญหาทังจากภายใน
้
และภายนอก ที่บคุ คลประเมินว่าอยูใ่ นภาวะที่ถกู คุกคาม ซึง่ เป็ นการมุง่ ให้ บคุ คลรู้จกั วางแผนและ
แก้ ไขปั ญหาที่สาเหตุของปั ญหา ทาให้ บคุ คลเกิดความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความเข้ มแข็งในการเผชิญ
กับปั ญหาอุปสรรคต่างๆ และสามารถจัดการกับปั ญหานันได้
้ อย่างดี เมื่อบุคคลสามารถจัดการกับ
ปั ญหาหรื ออารมณ์ทางลบของตนได้ แล้ ว บุคคลนันจะรู
้ ้ สึกผ่อนคลาย มองโลกในแง่ดีและรับรู้
อารมณ์ทางบวกได้ มากขึ ้น และนาไปสูก่ ารเกิดความสุขได้
ดังนันความมั
้
น่ คงทางอารมณ์และการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหาส่งผลให้ เกิด
สภาวการณ์ที่ดี เกิดการประเมินสถานการณ์ทางบวก ก่อให้ เกิดการขจัดปั ญหาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ บคุ คลมองตนเองในทางบวก สร้ างความพึงพอใจในชีวิต มีอารมณ์
ทางบวก และลดการเกิดอารมณ์ทางลบที่ไม่พงึ ประสงค์ และทาให้ เกิดความสุขทังในชี
้ วิตประจาวัน
และในชีวิตการทางานได้
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมัน่ คงทางอารมณ์ การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับ
ปั ญหา และความสุขในการทางาน

กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึง่ จานวน 192 คน

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถาม ซึง่ ประกอบด้ วยมาตรวัด 4 มาตรดังนี ้
1. แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ประกอบด้ วยคาถามข้ อมูลทางด้ านคุณสมบัติทางประชากร
(demographic data) ของกลุม่ ตัวอย่างที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรในการวิจยั ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้
2. มาตรวัดบุคลิกภาพแบบ 5 องค์ประกอบ (NEO PI-R) ฉบับภาษาไทย ซึง่ พัฒนาโดย
คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มาตรวัดการเผชิญและการจัดการปั ญหา โดยสุภาพรรณ โคตรจรัส (2539, สุภาพรรณ
โคตรจรัสและ ชุมพร ยงกิตติกลุ , 2545)
4. มาตรวัดความสุข (The Oxford Happiness Questionnaire: OHQ) โดย Peter Hills &
Michael Argyle (2002)
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามคาแนะนาของ Hair, Black, Babin, Anderson
และ Tatham (2006) ที่กล่าวไว้ วา่ ในการกาหนดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
หลักการวิเคราะห์โมเดล ควรกาหนดจากขนาดของโมเดลในการวิจยั โดยกาหนดให้ กลุ่มตัวอย่างมี
ประมาณ 10-20 คน ต่อหนึง่ ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาซึง่ งานวิจยั ครัง้ นี ้มีตวั แปรที่ศกึ ษาทังหมด
้
3 ตัว
แปร คือ ความมัน่ คงทางอารมณ์, การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการกับปั ญหา และความสุขในการ
ทางาน จึงมีเกณฆ์ขนต
ั ้ ่าในการกาหนดกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ไม่น้อยกว่า 60 คน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึง
กาหนดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาจานวน 200 คน โดยขอความร่วมมือจากกลุม่ ตัวอย่างผู้ที่เป็ น
พนักงานในบริ ษัทการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จากนันจึ
้ งแจกแบบสอบถามแก่กลุม่ ตัวอย่าง

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลสถิตพิ รรณา (descriptive statistics) เพื่อให้ ทราบลักษณะของข้ อมูล
ทางสถิตขิ องกลุม่ ตัวอย่าง เช่น ค่าเฉลี่ย (mean) คะแนนสูงสุด (maximum score)
คะแนนต่าสุด (minimum score) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (statistical analysis) โดยใช้ คา่ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั และ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู (multiple regression analysis) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความมัน่ คงทางอารมณ์ วิธีการเผชิญและจัดการปั ญหาแบบมุ่ง
จัดการกับปั ญหา และความสุขในการทางาน

56

สรุปผลการวิจัย
1. ความมัน่ คงทางอารมณ์มีสหสัมพันธ์ทางบวกต่อความสุขในการทางาน (p <.000)
2. การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหามีสหสัมพันธ์ทางบวกต่อความสุขในการทางาน
(p <.000)
3. ความมัน่ คงทางอารมณ์ การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหามีสหสัมพันธ์ทางบวกต่อ
ความสุขในการทางาน (p <.000)
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรนาตัวแปรอื่นๆ ที่นา่ สนใจมาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อทานายความสุขในการทางาน เพื่อเพิ่ม
ความเข้ าใจในการเพิ่มความสุขในการทางาน หรื อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
2. มาตรวัดในการวิจยั นี ้ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ เหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างและเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือในการวิจยั ต่อไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
มาตรวัดที่ใช้ ในการวิจยั

มาตรความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability)
ข้ อที่

ข้ อความ

1 ฉันเป็ นคนขี ้วิตกกังวล

1
2
3
4
5
ไม่ตรงเลย ค่อนข้ างไม่ ตรงและไม่ ค่อนข้ างตรง ตรงมาก
ตรง ตรงพอๆกัน
ที่สดุ
1
2
3
4
5

2 ฉันมักทาตามความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นขณะนัน้

1

2

3

4

5

3 เรื่ องไม่สบอารมณ์เล็กๆน้ อยๆ ก็สามารถทาให้ ฉันหงุดหงิด
ได้
4 บ่อยครัง้ ที่ฉนั รู้สึกเศร้ าและว้ าเหว่

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5 เมื่อบางอย่างไม่เป็ นไปตามแผน ฉันมักรู้สกึ ท้ อแท้ หมด
กาลังใจ
6 เมื่อฉันทาอะไรผิดพลาดต่อหน้ าผู้อื่น ฉันจะรู้สกึ อับอายแทบ
แทรกแผ่นดิน
7 บ่อยครัง้ ที่ฉนั จมอยูก่ บั ความวิตกกังวล

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8 ฉันวิตกกังวลมากเมื่อได้ รับมอบหมายงานที่ไม่ค้ นุ เคย

1

2

3

4

5

9 เมื่อมีใครตาหนิฉัน ฉันมักรู้สึกท้ อแท้ หมดกาลังใจ

1

2

3

4

5

10 ฉันเป็ นคนอารมณ์อ่อนไหว

1

2

3

4

5

มาตรการแก้ ปัญหาแบบเผชิญปั ญหา (Problem-focused Coping Style)

ข้ อที่

ข้ อความ

1

2

3

4

5

ไม่ตรง

ค่อนข้ าง

ตรงและ

ค่อนข้ าง

ตรงมาก

เลย

ไม่ตรง

ไม่ตรง

ตรง

ที่สดุ

พอๆกัน
1

ฉันลงมือแก้ ไขที่สาเหตุของปั ญหา

1

2

3

4

5

2

ฉันคิดหาทางที่จะจัดการกับปั ญหาอย่างไรให้ ดีที่สดุ

1

2

3

4

5

3

ฉันพยายามทางานให้ ทนั ตามกาหนด

1

2

3

4

5

4

ฉันมุง่ อยูท่ ี่การแก้ ปัญหาและไม่ให้ สิ่งใดมารบกวนความ

1

2

3

4

5

พยายามของฉัน
5

ฉันรอเวลาให้ ได้ จงั หวะที่เหมาะสมจึงลงมือทา

1

2

3

4

5

6

ฉันเรี ยนรู้จากเหตุการณ์ที่ประสบ

1

2

3

4

5

7

ฉันเรี ยนรู้ที่จะอยูก่ บั ปั ญหาที่เกิดขึ ้น

1

2

3

4

5

8

ฉันพยายามทาตัวให้ เข้ ากับเพื่อนๆ ได้ ดี

1

2

3

4

5

9

ฉันพิจารณาขันตอนต่
้
างๆ ในการแก้ ปัญหา

1

2

3

4

5

10

ฉันขยันทางานมาก

1

2

3

4

5

11

ฉันลงมือแก้ ปัญหาไปทีละขัน้

1

2

3

4

5

12

ฉันพิจารณาดูว่าฉันกาลังทาอะไรและทาไมจึงทา

1

2

3

4

5

13

ฉันไปเรี ยนสม่าเสมอ

1

2

3

4

5

ข้ อที่

ข้ อความ

1

2

3

4

5

ไม่ตรง

ค่อนข้ าง

ตรงและ

ค่อนข้ าง

ตรงมาก

เลย

ไม่ตรง

ไม่ตรง

ตรง

ที่สดุ

พอๆกัน
14

ฉันมุง่ อยูท่ ี่การแก้ ปัญหา โดยไม่ให้ ความคิดและ
กิจกรรมอื่นมารบกวน

15

ฉันทาเพื่อให้ แน่ใจว่า จะไม่ทาอะไรที่เลวร้ าย เพราะการ
กระทาที่เร็วเกินไป

16

ฉันหาสิ่งที่ดีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น

17

ฉันยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ ้นแล้ วว่ามันไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

18

ฉันทาให้ คนที่มีความสาคัญกับตัวฉันประทับใจ

1

2

3

4

5

19

ฉันคิดหาทางแก้ ปัญหานี ้ โดยไม่ให้ สิ่งใดมารบกวน

1

2

3

4

5

20

ฉันรอคอยเพื่อทาจิตใจให้ สงบได้ ก่อนลงมือแก้ ปัญหา

1

2

3

4

5

21

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทาให้ ฉนั ปรับปรุงและ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

เปลี่ยนแปลงตนเอง
22

ฉันยอมรับปั ญหาที่เกิดขึ ้น และพยายามมองชีวิตให้
สดใสเบิกบาน

23

ฉันหาเวลาเพื่อทากิจกรรมที่ชอบหรื อทางานอดิเรก

1

2

3

4

5

24

ฉันปรับปรุงความสัมพันธ์ของฉันกับผู้อื่น

1

2

3

4

5

ข้ อที่

ข้ อความ

1

2

3

4

5

ไม่ตรง

ค่อนข้ าง

ตรงและ

ค่อนข้ าง

ตรงมาก

เลย

ไม่ตรง

ไม่ตรง

ตรง

ที่สดุ

4

5

พอๆกัน
25

ฉันหาทางผ่อนคลายความเครี ยด เช่น ฟั งเพลง อ่าน
หนังสือ ดูโทรทัศน์ เล่นดนตรี เดินห้ างสรรพสินค้ า ดูของ
สวยๆ งามๆ

1

2

3

มาตรวัดความสุข (Happiness)

ข้ อที่

ข้ อความ

1

2

3

4

5

ไม่ตรง

ค่อนข้ าง

ตรงและ

ค่อนข้ าง

ตรงมาก

เลย

ไม่ตรง

ไม่ตรง

ตรง

ที่สดุ

พอๆกัน
1

ฉันไม่พอใจสภาพที่ฉนั เป็ นอยู่

1

2

3

4

5

2

ฉันรู้สกึ ว่าชีวิตมีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่ง

1

2

3

4

5

3

ฉันพบว่าชีวิตนี ้มีแต่เรื่ องสนุก

1

2

3

4

5

4

ฉันจัดการชีวิตของฉันได้

1

2

3

4

5

5

ชีวิตเป็ นสิ่งที่ดีงาม

1

2

3

4

5

6

โลกนี ้ไม่นา่ อยูเ่ สียเลย

1

2

3

4

5

7

ฉันพึงพอใจกับสิ่งต่างๆในชีวิต

1

2

3

4

5

8

ฉันจัดการทุกอย่างได้ ลงตัว

1

2

3

4

5

9

ชีวิตไม่ได้ เป็ นอย่างที่ฉันต้ องการ

1

2

3

4

5

10

ฉันสามารถทาทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ฉนั ต้ องการได้

1

2

3

4

5

11

ชีวิตของฉันเลื่อนลอยและขาดเป้าหมาย

1

2

3

4

5

12

ฉันควบคุมสถานการณ์ตา่ งๆในชีวิตได้

1

2

3

4

5

13

ฉันใส่ใจผู้อื่นอย่างจริงจัง

1

2

3

4

5

14

ฉันเป็ นคนหัวเราะง่าย

1

2

3

4

5

15

ฉันกาลังมีความสุข

1

2

3

4

5

ข้ อที่

ข้ อความ

1

2

3

4

5

ไม่ตรง

ค่อนข้ าง

ตรงและ

ค่อนข้ าง

ตรงมาก

เลย

ไม่ตรง

ไม่ตรง

ตรง

ที่สดุ

พอๆกัน
16

ฉันเบิกบานใจอยูต่ ลอดเวลา

1

2

3

4

5

17

ฉันมีชีวิตที่กระปรี ก้ ระเปร่าตลอดเวลา

1

2

3

4

5

18

ฉันสนุกเพลิดเพลินทุกสิ่งทุกอย่าง

1

2

3

4

5

19

ฉันมีพลังอย่างเหลือเฟื อ

1

2

3

4

5

20

ฉันแทบจะไม่เคยหลับอย่างเต็มตาเลย

1

2

3

4

5

21

ฉันตัดสินใจบางเรื่ องได้ ยาก

1

2

3

4

5

22

ฉันรู้สกึ ไม่สนุกเมื่ออยูก่ บั คนอื่น

1

2

3

4

5

23

สุขภาพของฉันไม่ดีนกั

1

2

3

4

5

24

ในอดีตฉันไม่คอ่ ยมีความสุข

1

2

3

4

5

25

ฉันรู้สกึ โมโหและหวัน่ ไหวง่าย

1

2

3

4

5

26

การเริ่มต้ นทาสิ่งใหม่ๆ เป็ นเรื่ องยากสาหรับฉัน

1

2

3

4

5

27

บางครัง้ ฉันรู้สึกเศร้ าโดยไม่ทราบสาเหตุ

1

2

3

4

5

28

ฉันรู้สกึ หงุดหงิด กังวลใจ ในเรื่ องเล็กๆเสมอ

1

2

3

4

5
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