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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาและความอนุเคราะหเอาใจใสเปนอยาง
ดีจาก อาจารย ดร.ชนัดดา เพ็ชรประยูร อาจารยที่ปรึกษาที่ไดใหคำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนแนะแนวทางการปฏิบัติในทุกขั้นตอน และไดรับความกรุณาจากผูที่มี
พระคุณที่ทำใหงานวิจัยเลมนี้สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดังจะขอกลาวไวเปนคุณูปการตอการศึกษาใน
งานวิจัยเลมนี้
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.มารุต พัฒผล ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ และ
อาจารย ดร. นนทิรัตน พัฒนภักดี กรรมการสอบสารนิพนธ ในความกรุณาใหคำชี้แนะ รวมถึงสละ
เวลาในการเปนกรรมการสอบจนกระทั่งสารนิพนธฉบับนี้สำเร็จลุลวงดวยดี
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทั้งสามทาน ศาสตราจารย ดร.มานพ ชู น ิล รองศาสตราจารย
ดร. ปนกนก วงศปนเพ็ชร และ อาจารย ดร.นนทิรัตน พัฒนภักดี ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาเปน
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ใหคำแนะนำ ขอคิดเห็นและทำการประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารและพนักงานทุกทานในธุรกิจผูผลิตชิ้นสวนรถยนต ที่กรุณาให
ความชวยเหลือเปนอยางดีในการเก็บขอมูลในงานวิจัยฉบับนี้
ขอขอบพระคุณเจาของงานวิจัย หนังสือ วารสาร และบทความ ทุกทานที่ไดนำมาอางอิงใน
งานวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการทุกทานที่ใหวิชาความรู
ใหม ฝกฝนทักษะที่เปนประโยชนอยางยิ่ง ในการทำงานวิจัยใหแกคณะผูวิจัย ทำใหการวิจัยครั ้งนี้
เปนไปอยางราบรื่น รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือที่เปนแหลงรวบรวม
ความรูตาง ๆ ที่ไดนำมาประกอบการทำการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ และผูมีความรวมมือทุกทานที่มิไดเอยนาม ณ ที่นี้ ที่ไดใหการสนับสนุน
คอยชวยเหลือ และกำลังใจในการทำงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุลวง
สุดทายนี้ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และครอบครัวของผูวิจัยที่สนับสนุนในดานการศึกษา
อยางเต็มที่ รวมทั้งใหกำลังใจและการสนับสนุนในทุก ๆ เรื่องเสมอมา
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
กวา 6 ทศวรรษที่ผานมา อุตสาหกรรมยานยนตถือเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่พัฒนามาอยาง
ตอเนื่อง จนกลายมาเปนอุตสาหกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน ดวย
สัดสวนการสงออกที่สูงกวารอยละ 50 ของปริมาณการผลิตรถยนตรวมทุกประเภท ทำใหมูลคาการ
สงออกของอุตสาหกรรมยานยนตโดยรวมเฉลี่ยอยูที่ 8 แสนลานบาทตอป และมูลคาเพิ่มการผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนตคิดเปนรอยละ 9 ของผลิตภัณฑมวลรวมในภาคการผลิตของประเทศ (Gross
Domestic Product Originating From Manufacturing) รวมทั ้ ง ยั ง สร า งอุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ ง
ตามมาอีกหลายประเภท และดวยอัตราการใชช้นิ สวนในประเทศในอัตราที่สูงและหลากหลาย โดยรถ
ปกอัพเฉลี่ยอยูที่รอยละ 80 รถยนตนั่งเฉลี่ยรอยละ 45 และรถจักรยานยนตรอยละ 90 จึงชวยสราง
ความเขมแข็งใหกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนและอะไหลในประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรม
บริการตอเนื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ กอใหเกิดการจางงานกวา 500,000 คน และยังมีการลงทุนดานการ
วิจ ัยและพัฒนา จากทั้งผูประกอบรถยนตและผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่ งเปนปจจัยสำคัญตอการ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของการเปนฐานการผลิตที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย (สุดารัตน,
2559) แตชว งประมาณ 3-5 ปที่ผานมาเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นสวนอยางหนัก เชนเรื่อง เทคโนโลยีที่กาวไปไกลหันมาใชหุนยนตแทนคนงาน สภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว เกิดสงครามการกีดกันทางการคาของ 2 ประเทศยักษใหญ รวมไปถึงโรคระบาดครั้งใหญ
อยางโรคไวรัส โคโรนา2019 วิกฤติก ารแพรร ะบาด ไปทั่ ว โลกเริ ่ม ตั ้ งแต ต น ป 2563 ได ส งผลต อ
อุตสาหกรรมรถยนตไทยในแงมุมตาง ๆ ไมวาจะเปน การกอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งในไทย
และในระดับโลกอันเปนปจจัยหลักที่มีผลตอคำสั่งซื้อรถยนตจากทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก
ซึ่งสงผลตอเนื่องมาสูปริมาณการผลิตรถยนตในไทยปนี้สูจุดต่ำสุดในรอบกวา 9 ป โดยศูนยวิจัยกสิกร
ไทยไดประเมินไวเบื้องตนจากมุมมองตอสถานการณการแพรระบาดในปจจุบันวามีความเปนไปไดที่
ปริมาณการผลิตรถยนตในป 2563 นี้อาจหดตัวลงอยางมากประมาณรอยละ 21 ถึง 25 หรือผลิต
รถยนตไดเพียง 1,520,000 ถึง 1,590,000 คัน โดยการผลิตที่ลดลงนี้คาดวาเปนผลมาจากการสงออก
ที่อาจลดต่ำลงมากไปแตะระดับ 750,000 ถึง 780,000 คัน หดตัวสูงถึงรอยละ 26 ถึง 29 จากที่เคย
สงออกได 1,054,103 คัน ในป 2562 ขณะที่ยอดขายในประเทศก็มี ความเสี่ย งที่จ ะลดลงไปแตะ
ระดับ 800,000 ถึง 820,000 คัน หรือ หดตั วรอ ยละ 19 ถึง 21 จากปก อนที่ ทำได1,007,552 คัน
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2563) ดวยเหตุดังกลาว บริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนตตาง ๆ มีการลดตนทุนโดย
การลดกำลังคนในหลายสวนงาน เกิดการเลิกจาง หรือมีโครงการสมัครใจลาออก และหลังจากนั้น
บริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการ มีการโยกยายตำแหนง เปลี่ยนหนาที่ อาจเพิ่มความ
รับผิดชอบใหกับพนักงานมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการทำงานและการ
อยูรอดขององคการหรือทำใหองคการอยูรอดในสภาวะวิกฤตครั้งนี้
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Nalisa (2563) กลาววาหลังวิกฤตโรคไวรัสโคโรนา2019 คนในองคการมีความยากลำบากใน
การทำงานมากขึ้น 48% ถูกใหทำงานจากที่บาน หรือ WORK FROM HOME , 45% ไดรับผลกระทบ
เรื่องรายได, 27% ไมไดรับโบนัส, 20% ไมปรับเงินเดือน, 14% ถูกลดเงิน เดือน ทั้งนี้ 1 ใน 3 ของ
คนทำงาน ทำงานหนักขึ้น , 1 ใน 4 ของคนทำงาน ไดรับแรงกดดันมากขึ้นจากหัวหนางาน, เกือบ 1
ใน 2 ของคนทำงาน มีชั่วโมงการทำงานมากขึ้น จากบทความนี้จะเห็นไดวาคนในองคการที่ยังคงยืน
หยัดในการทำงานอยางไมยอทอ แมตองเผชิญกับภาวะเปลี่ยนแปลงในทางลบ บางครั้งอาจเปนจุด
วิกฤตของบางคน พนักงานจะตองมีการฟนฟูพลังใจที่ดี ที่จะฝาฟนอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อใหกลับมาใช
ชีวิตอยางเปนสุขในการทำงานอีกครั้ง
การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตของพนักงานเปนสิ่งสำคัญ ดังที่ Luthans et al. (2013) กลาว
วาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต เปนกระบวนการโดยธรรมชาติเปนการปรับตัวในภาวะวิกฤต
ในแงข องพฤติ ก รรมองคการ คือความสามารถในการสะทอนกลั บหรือฟ น ตัว จากอุ ป สรรค และ
Grotberg (1995) ไดอธิบายวาทักษะนี้จะชวยใหมนุษยสามารถเผชิญหนาเอาชนะความทุกขยากที่
ผานเขามาไดอยางเขมแข็งการรับรูการสนับสนุนจากองคการและสรางความพึงพอใจในงาน เพราะ
สภาพแวดล อ มของการทำงานในแต ล ะองค ก ารนั ้ น มี ล ั ก ษณะเป น ศูน ย ร วมของคนทำงานจาก
หลากหลาย ที่ทำใหแตละคนมีความคิดและทัศนะคติที่แตกตางกันออกไป และชัยวัฒน (2554) ได
กลาววา การเรียนรูตามสภาพจริงเมื่อตองเผชิญหนากับสภาวะที่ยากลำบากในระดับความยืดหยุน
และทนทานของจิตใจ การทำงานใหมีศักยภาพตองมีการฟนฟูสภาพอารมณและจิตใจใหไมจมอยูกับ
ความทุกขมีความยืดหยุนปรับตัวได สามารถกลับมาดำเนินชีวิตไดอยางปกติสุขและมีจิตใจเขมแข็งใน
ระดับปกติ ซึ่งเปนแนวทางเดียวกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตของพนักงานเปนสำคัญเชนกัน
จะเห็นไดวา ณ. ชวงเวลานี้พนักงานยังคงทำงานอยูในสภาวะที่ยากลำบากมากกวาในอดีด แต
พนักงานสวนใหญก็ยังสมัครใจคงอยูและทำงานในองคการของตัวเองตอไป ไมเกิดการลาออกเพื่อ
เปลี่ยนงานใหม มีเพียงการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตเทานั้นหรือ การศึกษาการคงอยูในงานแบบฝง
รากลึกลงไปในองคการนั้น เปนเรื่องที่นาสนใจ จะสอดคลองกับแนวคิดของ การฝงตรึงในงาน (Job
Embeddedness) Mitchell et al. (2001) กลาววาการเก็บ รักษาพนักงานใหอยู กับองคการเปน
เรื่องที่นาสนใจศึกษา โดยเสนอแนะวาการฝงตรึงในงานเปนโครงสรางใหมที่พัฒนามาจากโมเดลการ
ลาออกแบบเดิม โดยเปนที่คาดหวังวาการฝงตรึงในงานสามารถชวยเก็บรักษาพนักงาน แทนที่การ
ลาออกจากงาน ทั้งนี้ก ารฝง ตรึ ง ในงานสามารถพิจ ารณาได ใน 3 มิติ คื อ 1) มิติ ความเหมาะสม
สอดคลอง (Fit) ขนาดของงานและชุมชนที่มีความเหมือนหรือเหมาะสมสอดคลองกับดานอื่น ๆ ของ
บุคคลในชว งเวลานั้น 2) มิติความสูญเสีย (Sacrifice) ความงา ยในการตัดขาดความเชื ่อมโยง เปน
ความสูญเสียอะไรบางอยางถาเกิดตองหยุดสิ่งนั้น ๆ ลง และ 3) มิติความเชื่อมโยง (Links) ขนาดใน
ความเชื่อมโยงของบุคคลกับบุคคลอื่นหรือกิจกรรม มิติทั้ง 3 นี้มีความสำคัญเกี่ยวของกับองคการและ
ชุมชนที่ลอมรอบตัวบุคคลอยูเกิดเปนตารางเครือขาย แตในสภาวะวิกฤตขางตนทำใหมิติการทำงานที่
เปลี่ยนไปและอาจมีผลกระทบโยงไปถึงชุมชนดวย
จากที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นความเกี่ยวโยงเมื่อเกิดวิกฤตในงานหากพนักงานมีการฟนฟูพลัง
ใจในภาวะวิกฤตสูงนาจะมีความสัมพันธกับการฝงตรึงของพนักงานในองคการซึ่งสงผลดีตอองคการ
ผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญและใหความสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
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และการฝงตรึงในงานกับพนักงานในบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนตที่ผานประสบการณเผชิญกับวิกฤต
ดังกลาวและพนักงานก็ยังคงทำงานอยูตอไป ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะทำใหทราบถึงระดับการฟนฟูพลัง
ใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงานของพนักงาน และไดขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
พั ฒนาความสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงานของบุ คลากรใน
องคการ เพื่อใหองคการนั้น ๆ เปนองคการที่ยั่งยืนสามารถยืนหยัดตอสูกับวิกฤตตาง ๆ ตอไป
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและระดับการฝงตรึงในงานของพนักงาน
บริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงานของ
พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต 3 บริษัท คือ
บริษัท A จำนวน 800 คน (อางอิงขอมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 จากการสอบถามผูจัดการฝาย
บุคคล) บริษัทที่ B จำนวน 300 คน (อางอิงขอมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 จากการสอบถาม
ผูจัดการฝายบุคคล)และบริษัทที่ C จำนวน 300 คน (อางอิงขอมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 จากการ
สอบถามผูจัดการฝายบุคคล) รวมประชากรที่ใชในการวิจัยทั้งหมด 1,400 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต 3 บริษทั การ
กำหนดจำนวนกลุมตัวอยางขั้นต่ำจะใชตารางสำเร็จรูป Krejcie and Morgan (1970) จำนวน 302
คน
1.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
งานวิ จ ั ย นี้ เ ป น การวิ จ ั ย เชิ ง สหสั ม พั นธ (Correlation research) โดยผู ว ิ จ ั ย ได ศ ึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิต
ชิ้นสวนรถยนต
1.3.3 ขอบเขตดานระยะเวลา
ผูวิจัยใชระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2564
1.3.4 ขอบเขตดานตัวแปรในการวิจัย
1.3.4.1 ตัวแปรที่ 1
การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต (Resilience Quotient) ตามกรมสุ ขภาพจิต
(2563) แบงเปน 3 ดาน
1) การทนตอแรงกดดัน
2) การมีกำลังใจ
3) การตอสูเอาชนะอุปสรรค
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1.3.4.2 ตัวแปรที่ 2
การฝงตรึงในงาน (Job Embeddedness) ตามแนวคิดของ Mitchell, et
al. (2001 อางถึงใน เกวลิน, 2561) คือ
1) ความลงตัวกับองคการ
2) ความลงตัวกับชุมชน
3) ความเชื่อมโยงกับองคการ
4) ความเชื่อมโยงกับชุมชน
5) สิ่งที่ตองสละกับองคการ
6) สิ่งที่ตองสละกับชุมชน
1.4 นิยามศัพท
1.4.1 พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต หมายถึง พนักงานที่ทำงานในบริษัทผูผลิตชิ้นสวน
รถยนต ทั้งสายการผลิตและสายการสนับสนุนการผลิต
1.4.2 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวและฟนตัวเมื่อตอง
เผชิญกับ ความยากลำบากหรือ ภาวะ วิกฤตในชีวิตสามารถเอาชนะปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของ
ชีวิตดวยพลังใจที่เขมแข็ง มีองคประกอบ 3 ดาน ดังนี้ (กรมสุขภาพจิต, 2563)
1.4.2.1 การทนตอแรงกดดัน หมายถึงมีความเขมแข็งทางดานจิตใจ สามารถจัดการ
อารมณและความเครียดไดอยางเหมาะสมสามารถควบคุมอารมณภายใตในสถานการณที่กดดันและ
ความทุกขของตนเองได
1.4.2.2 การมีกำลังใจ หมายถึง มีความเชื่อมั่นและศรัทธาวาสิ่งเลวรายยอมผานพนไป
สามารถสรางกาลังใจใหกับตนเองและบุคคลรอบขางตลอดจนสามารถแบงเบาความทุกขและแบงปน
ความสุขใหแกบุคคลในครอบครัวและบุคคลรอบขางเพื่อสรางกำลังใจ
1.4.2.3 การตอสูเอาชนะอุปสรรค หมายถึง ความพรอมที่จะเผชิญปญหาและมีทักษะใน
การแกไขปญหาเปนผูที่ตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถของตนเองในการแกไขปญหาโดยการ
คิ ดเชิง บวกและมีค วามมุงมั่นในการต อ สูห รือ แก ปญ หารวมถึงแสวงหาความรู แ ละเข า ถึ ง ความ
ชวยเหลือหรือที่ปรึกษา
1.4.3 การฝ ง ตรึ ง ในงาน หมายถึ ง การที ่ พ นั ก งานหรื อ บุ ค คลในองค ก ารมี ค วามรู  ส ึ ก ถึ ง
ความสัมพันธระหวางตัวพนักงานกับองคการ และสังคม/ชุมชน โดยการเชื่อมโยงในหลาย ๆ ดาน ซึ่ง
โยงใยกันเหมือนตาขาย โดยมีอิทธิพลตอความคิดในการคงอยูของพนักงานในองคการ และไมยอม
ออกจากองคก ารนั้นหากสภาวะการเชื่อ งโยงยั งคงเปนเหมือนเดิม มีองคป ระกอบ 6 ดา น ดังนี้
(Mitchell, et al. 2001 อางถึงใน เกวลิน, 2561)
1.4.3.1. ความลงตัวกับองคการ หมายถึง ความเขากันไดและความพอดีของพนักงานที่มี
ตอมุมมองดานตาง ๆ ในชีวิต และกับสิ่งแวดลอมโดยรอบระหวางตนเองกับองคการ ที ่เกี่ยวของ
ภายในงาน เชน คานิยมสวนบุคคล คุณคาในตัวพนักงาน เปาหมายในชีวิต และวัฒนธรรม ยิ่งมีความ
ลงตัวมากเทาไร พนักงานยิ่งรูสึกยึดติดกับงานและองคการมากขึ้นเทานั้น ไดแก ทัศนคติของพนักงาน
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ในมุมมองดานความเขากันไดของตัวพนักงานกับองคการ เชน เปาหมายในเสนทางอาชีพ ตารางเวลา
การทำงาน ปจจัยที่เฉพาะเจาะจงในการทำงาน เชน ความรู ทักษะ และความสามารถตา ง ๆ ที่
สอดคลองกับวัฒนธรรมขององคการและความตองการของงาน
1.4.3.2 ความลงตัวกับชุมชน หมายถึง ความเขากันไดและความพอดีของพนักงานที่มีตอ
มุมมองดานตาง ๆ ในชีวิต และกับสิ่งแวดลอมโดยรอบระหวางตนเองกับชุมชนโดยรอบ เชน คานิยม
สวนบุคคล คุณคาในตัวพนักงาน เปาหมายในชีวิต และวัฒนธรรม ยิ่งมีความลงตัวมากเทาไร พนักงาน
ยิ่งรูสึกยึดติดกับงานและองคการมากขึ้นเทานั้น ไดแก สิ่งแวดลอม บรรยากาศ สภาพอากาศ สถานที่
พั กอาศัย ความเชื่อทางศาสนา และมุมมองทางการเมืองของชุมชนที่สอดคลองและเขากั นไดกับ
ทัศนคติสวนตัวของพนักงาน
1.4.3.3 ความเชื่อมโยงกับองคการ หมายถึง ระดับความเชื่อมโยง ความสัมพันธ ที่เปน
ทางการและไมเปนทางการระหวางผูนั้นกับบุคคลอื่น ในมิติที่เกี่ยวกับปจจัยภายในงาน โดยหากบุคคล
มี ค วามสั ม พั น ธ ก ั บ บุ ค คลอื ่น มากเพี ย งใด ก็ จ ะก อ ให เ กิ ด ความฝ ง ตรึ ง มากตามไปด ว ย ได แ ก
ความสัมพันธกับคนในองคการ เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน การเปนสมาชิกหรือผูบริหารในคณะทำงาน
หรือกรรมการ การมีเพื่อนรวมงานที่ตองพึ่งพาตนเองหลายคน การสังกัดเปนสมาชิกชมรมในองคการ
ทำใหรสู ึกเปนสวนหนึ่งขององคการ ยากแกการลาออก
1.4.3.4 ความเชื่อมโยงกับชุมชน หมายถึง ระดับความเชื่ อมโยง ความสัมพันธ ที่เปน
ทางการและไมเปนทางการระหวางผูนั้นกับบุคคลอื่น ในมิติที่เกี่ยวกับปจจัยภายนอกงานหรือชุมชน
โดยหากบุคคลมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นมากเพียงใด ก็จะกอใหเกิดความฝงตรึงมากตามไปดวย
ไดแก ความสัมพันธกับคนในชุมชนที่อยูอาศัย ครอบครัว ญาติ มิตรสหาย การเปนสมาชิกในกลุม
ชุมชนหรือกลุมสังคมอื่น ๆ ทำใหยากแกการยายถิ่นที่อยูอาศัยหรือถิ่นฐาน และแนนอนวาการอาศัย
ในชุมชนเดิมยอมสงผลตอการอยูในงานเดิมเชนกัน
1.4.3.5 สิ่งที่ตองสละกับองคการ หมายถึง การคำนึงถึงสิ่งที่ตองสูญเสียเมื่อตองลาออก
จากงาน ซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่เปนรูปธรรมที่มีคาในทางวัตถุ หรือนามธรรมที่มีคาทางจิตใจก็ได หากสิ่งที่
ตองสละหรือสูญเสียมีมากเทาไร การลาออกของพนักงานจะเปนไปไดยากมากขึ้นเทานั้น ไดแก การ
สู ญ เสีย สวัส ดิก ารบำเหน็จ หรือ บำนาญ มิ ต รภาพที่ ด ี ต อ เพื ่อ นร ว มงาน ความน า สนใจของงาน
ผลตอบแทนทางดานการเงิน ความมั่นคงในงาน โอกาสในการเลื่อนตำแหนง และการยอมรับในสังคม
จากหนาที่การงานในปจจุบัน
1.4.3.6 สิ่งที่ตองสละกับชุมชน หมายถึง การคำนึงถึงสิ่งที่ตองสูญเสียเมื่อตองลาออกจาก
งาน ซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่เปนรูปธรรมที่มีคาในทางวัตถุ หรือนามธรรมที่มีคาทางจิตใจก็ได หากสิ่งที่ตอง
สละหรือสูญเสียมีมากเทาไร การลาออกของพนักงานจะเปนไปไดยากมากขึ้นเทานั้น ไดแก การเปน
สมาชิกของกลุมขององคการตาง ๆ ในชุมชน ความสะดวกสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
ชุมชน ความเคารพนับถือจากผูคนในชุมชน
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 ทำใหทราบถึงระดับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงานของพนักงาน
เพื่อเปนแนวทางสำหรับผูบริหารระดับสูงในการปรับปรุงการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึง
ในงานของพนักงานใหดียิ่งขึ้น
1.5.2 ทำใหทราบถึงความสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงาน
ของพนักงาน เพื่อนำผลความสัมพันธมาเปนแนวทางสำหรับผูบริหารระดับสูงนำไปพิจารณาปรับปรุง
พัฒนา นโยบายขององคการ และจัดกิจกรรมสงเสริมในดานตางๆ เชน ดานการทนตอแรงกดดัน ดาน
การมีกำลังใจ และ ดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงานของ
พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต" ผูวิจัยไดนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ดังนี้
2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
2.1.2 ความหมายของการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
2.1.3 องคประกอบของการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
2.1.4. แนวทางในการพัฒนาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
2.1.5. ลักษณะคุณสมบัติของบุคคลที่มีการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
2.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับการฝงตรึงในงาน
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฝงตรึงในงาน
2.2.2 ความหมายของการฝงตรึงในงาน
2.2.3 องคประกอบของการฝงตรึงในงาน
2.2.4 แนวทางการพัฒนาการฝงตรึงในงาน
2.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.3.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการฝงตรึงในงาน
2.4 ที่มาของสมมติฐานในการวิจัย
2.5 สมมติฐานการวิจัย
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1. เอกสารเกี่ยวของกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
แนวความคิดเรื่องการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตไดเกิดขึ้น มามากกวา 60 ป โดยใชคำศัพท
ภาษาอังกฤษวา Ego-Resiliency หรือความยืดหยุนของบุคคล (Block and Kremen,1996) ทฤษฎี
การขยายและสรา งอารมณดานบวก (The Broaden and build theory of positive emotions)
(Fredrickson, 2001) ไดถูกใชเปนกรอบแนวคิดในการทำความเขาใจความยืดหยุนในเชิงจิตวิทยา
โดยอารมณทางดานบวกและลบมีความแตกตางกัน ในเรื่องการปรับตัวและผลทางการรับรูและสรีระ
วิทยาอยางชัดเจน ทฤษฎีกลาววา อารมณทางดานลบจะทำใหความคิดและพฤติกรรมของบุคคลแคบ
ลง โดยจะปูทางใหแสดงออกในลักษณะจำเพาะ เชน จูโจมเมื่อเกิดความโกรธ หลบหนีเมื่อเกิดความ
กลัว เปนตน ในทางตรงขาม อารมณทางดานบวกเชน ความสุข ความสนใจ ความพอใจ จะชวยทำให
ความคิดและพฤติกรรมของบุคคลกวางขึ้นขยายการรับรูและพฤติกรรมที่เขามาอยูในความคิดของ
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บุคคลดวย (Fredrickson, 2001) การประสบกับความเครียดนั้นเปนประสบการณทางอารมณของ
มนุษยทุกคน โดยทั่วไป การประสบกับความเครียดนั้นมีผลทำใหสุขภาพจิตแยลง จนอาจเกิดเปนโรค
ซึมเศราได อยางไรก็ตามมนุษยมีการปรับตัวตอความเครียดในรูปแบบตาง ๆ กัน หลายคนแสดงความ
ยืดหยุนทางอารมณออกมาหลังเกิดความเครียด ในขณะที่คนอื่น ๆ ยังประสบกับผลในดานลบตอไป
อีกเปนระยะเวลานาน (Troy and Mauss, 2011)
ความสนใจในเรื่อง Resilience Quotient (RQ) เริ่มตนขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปที่ผานมา โดยมี
นักจิตวิทยาศึกษาการปรับตัวของเด็กจากครอบครัวที่พอแมปวยเปนโรคจิตเภท แลวพบวามีเด็กที่
ไดรับผลกระทบทางจิตใจ เพียง 10 % เทานั้น สวนอีก 90% สามารถดำเนินชีวิตไดตามปกติ อีกทั้ง
เด็กบางคนยังมีผลการเรียน ดีเดน จนเปนที่สนใจของนักวิจัยวาอะไรคือกระบวนการทางจิตใจที่ใชใน
การตอบสนองตอ เคราะห กรรม ของชีว ิตที่ค อนจะหนัก หนาเชนนั้น ต อ มามีก ารศึ กษาเด็กชาว
เวียดนามที่ติดตามพอแมซึ่ง เปนผูอพยพเขาไปอยูในสหรัฐอเมริกา พบวาเด็กเหลานี้มีผลการเรียนที่
ดีกวาเด็กชาวอเมริกัน แมวาโดย พื้นฐานชีวิตจะเปนเด็กที่ยากจนมีความขัดสน และแรนแคนกวาเด็ก
อเมริกันอยางมากมาย (กรมสุขภาพจิต, 2563) ในป ค.ศ.1986 นักวิจัยไดมีการ ใชคำวา Resilience
ในการศึกษากลุมวัยรุนผิวดำและมีการสงเสริมความสามารถทางสังคมโดยใชโรงเรียนเปนพื้นฐานเพื่อ
ใชแกปญหาเปนเครื่องมือใหบุคคล เผชิญกับอุปสรรค เทากับเนนใหเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน
ที่เกิดขึ้น
Resilience Quotient (RQ) เปนอีกมิติหนึ่งของสุขภาพจิตและเปนปจจัยที่สำคัญตอความอยูดี
มีสุขของคนเรา คำวา “Resilience” มาจาก ภาษาละติน หมายถึงความสามารถในการกลับคืนสภาพ
เดิม “Resilience” ยังไมมกี ารกำหนดเปนคำในภาษาไทยที่แนนอน จึงมีผูใชในภาษาไทยหลากหลาย
เชน ความสามารถในการฟนพลัง ความเขมแข็งทางจิตใจ ความหยุนตัวทางอารมณและจิตใจ ความ
ยืดหยุน เปนตน แตสิ่งสำคัญ คือความหมายของ resilience ที่เปนกระบวนการปรับตัวและฟนตัว
เมื่ อตองเผชิ ญกับสถานการณย ากลำบากหรือวิกฤตไดสำเร็จ แสดงใหเ ห็ นถึงการเอาชนะป ญ หา
อุปสรรคของชีวิตโดยใชพลังสุขภาพจิตที่ดีที่เขมแข็ง (กรมสุขภาพจิต, 2563)
ทั้งนี้นักวิชาการชาวไทยและชาวตางประเทศไดเรียกชื่อของ Resilience Quotient ออกเปน
หลายชื ่อ เรีย กเชน พลัง สุขภาพจิต (กรมสุข ภาพจิต, 2563) ความยืด หยุ น และทนทานของจิตใจ
(กาญจนา และกาญจนา, 2559) ความยื ด หยุ  น ทางอารมณ แ ละจิ ต ใจ (ณั ฐ ธั ญ ภั ค สร, 2562)
ความสามารถในการฟนคืนได (สุมาลินี, 2555) ความสามารถในการฟนคืนพลัง (สิริพร, 2558) และ
การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต (อัจฉรา, 2559) ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงใช “การฟนฟูพลังใจใน
ภาวะวิกฤต” เพราะสื่อความหมายที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ดำเนินการวิจัย
จากแนวคิดของ Block and Kremen (1996) กลาววาความยืดหยุนทางอารมณมาจาก ทฤษฎี
การขยายและสรางอารมณดานบวกของ Fredrickson ไดถูกใชเปนแนวคิดเพื่อทำความเขาใจความ
ยืดหยุนในเชิงจิตวิทยา โดยอารมณทางดานบวกและลบมีความแตกตางกันในเรื่องการปรับตัวและผล
ทางการรับรูและสรีระวิทยาอยางชัดเจน กลาวคือ อารมณทางดานลบทำใหความคิดและพฤติกรรม
ของบุคคลแคบลง เชน ความโกรธ ความกลัว เปนตน แตในทางตรงขามอารมณทางดานบวก เชน
ความสุข ความสนใจ ความพอใจ จะชวยทาใหความคิดและพฤติกรรมของบุคคลกวางขึ้นขยายการ
รับรูและพฤติกรรมที่เขามาอยูในความคิดของบุคคลดวย
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Fredrickson (2001) กลาววาความเครียดนั้นเปนประสบการณทางอารมณของมนุษยทุกคน
โดยทั่วไปมีผลทาใหสุขภาพจิตแยลง จนอาจเกิดเปนโรคซึมเศราได มนุษยมีการปรับตัวตอความเครียด
ในรูปแบบแตกตางกัน หลายคนแสดงความยืดหยุนทางอารมณออกมาหลังเกิดความเครียดในขณะที่
คนอื่นยังประสบกับผลในดานลบตอไปอีกเปนระยะเวลานาน (Troy and Mauss, 2011)
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของดังที่กลาวมา เพื่อเปนการสอดคลองกับหัวขอเรื่องที่ทำการวิจัย
ผูวิจัยจะเรียกชื่อตัวแปรนี้วา การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต (Resilience Quotient)
2.1.2 ความหมายของการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
จากการทบทวนเอกสารไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการฟนฟูพลังใจในภาวะ
วิกฤตไว ดังนี้
พัชรินทร (2545) ใหความหมายวาเปน ศักยภาพของบุคคลใน การเผชิญอุปสรรคตาง ๆ ใน
ชีวิตไดอยางมีความอดทนเขมแข็ง สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมและ กลับคืนสูสภาพเดิมไดอยาง
รวดเร็ว หลังจากประสบกับความทุกขยากและปญหาในชีวิต
นุ ช นาฎ (2556) ให ค วามหมายว า เปน ความสามารถในการเรี ย นรู และปรั บ ตั ว เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณหรืออุปสรรคในชีวิต สามารถผานพนได อยางเขมแข็ง และสามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ดี
ขึ้นหลังจากวิกฤตนั้นผานพนไป
สิร ิพ ร (2558) ใหความหมายวาเปน ลักษณะของการที่มีจิตใจที่เ ขม แข็ง และมีมุ มมอง ที ่ดี
สามารถปรับตัวและปรับใจในการฟนตัวกลับมาดีดังเดิมไดโดยเร็ว และเปนศักยภาพทางสุขภาพจิตที่
เหนือกวาและตางจากความสามารถในการฟนพลัง ระยะเวลาในการฟนตัวจากการบาดเจ็บทางจิตใจ
ทั่วไป เพราะคนที่มีความสามารถในการฟนพลังดี ระยะเวลาในการฟนตัวนี้จะสั้นลง กลาวไดวา เมื่อ
ลมแลวลุกไดเร็วและไดดีกวาการใชกลไกลการฟนตัวทั่วไป และความสามารถในการฟนพลังจะเปน
ความเขมแข็งทางจิตใจที่ไมไดมาจากปจจัยภายในของบุคคลแตเพียงอยางเดียว แตยังมีความเกี่ยวของ
สัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรืออื่น ๆ และสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นไดในธรรมชาติ และมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมของบุคคล
อัจฉรา (2559) ใหความหมายวาเปน การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต หมายถึง ศักยภาพทาง
อารมณและจิตใจในการที่จะฟนตัว ภายหลังที่พบกับเหตุการณวิกฤตหรือสถานการณที่ใหเกิดความ
ยากลำบากไดสำเร็จแสดงใหเห็นถึงการเอาชนะปญหาและอุปสรรคของชีวิต
พรรณวดี (2562) ใหความหมายวาเปน ความสามารถในการฟนพลังความเขมแข็งทางจิตใจให
กลับคืนมา เปนกระบวนการปรับตัวและฟนตัวเมื่อตองเผชิญกับสถานการณที่กอใหเกิดความทุกข
ระทมในชีวิต ซึ่งแสดงใหเห็นการเอาชนะปญหาอุปสรรคของชีวิตโดยใชพลังสุขภาพจิตที่เขมแข็ง
กรมสุขภาพจิต (2563) ใหความหมายวาเปน การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตเปนศักยภาพทาง
อารมณแ ละจิ ต ใจในการปรั บใจ และพื ้นตัว ภายหลังที่พ บกับเหตุการณวิ ก ฤตหรื อสถานการณที่
กอใหเกิดความยากลำบากอันเปนคุณสมบัติหนึ่งที่ชวยใหบุคคลผานพนปญหาอุปสรรคและดำเนิน
ชีวิตไดอยางมีความสุขเปนกระบวนการปรับใจและฟนตัวเมื่อตองเผชิญกับสถานการณยากลำบาก
หรือวิกฤตไดสำเร็จแสดงใหเห็นถึงการเอาชนะปญหาอุปสรรคของชีวิตโดยใชพลังสุขภาพจิตที ่ดีที่
เขมแข็ง
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Grotberg (1995) ใหความหมายวาเปนความสามารถในการฟนตัว ซึ่งเปนศักยภาพของบุคคล
หรือกลุมที่มีความสามารถปองกันการสูญเสียซึ่งถือเปนพื้นฐานของความเขมแข็งชวยใหบุคคลกลุมคน
หรือสังคมสามารถป องกันลดหรือเอาชนะผลกระทบจากความทุกข ซึ่งเขาได ทำการศึ กษาความ
ยืดหยุน ทางอารมณ และจิตใจ มีความสำคัญเพราะเปนทัก ษะที่ชวยใหม นุษ ยส ามารถเผชิญ หนา
เอาชนะความทุกขยากที่ผานเขามาไดอยางเขมแข็งและถูกปลูกฝงไดโดยครอบครัวและสังคมแวดลอม
Block and Kremen (1996) ใหความหมายวาเปนความสามารถที่มีพลังของบุคคลที่จ ะปรับ
ระดับของการควบคุมตนเอง หรืออีกนัยหนึ่ง คือเปนลักษณะของมูลเหตุจูงใจของบริบทแวดลอมที่
กอใหเกิดพฤติกรรมเพื่อรักษาหรือทำใหระบบมีความสมดุลยิ่งขึ้น
Turner (2001) ใหความหมายวาเปน ความสามารถพิเศษของบุคคลในการทนทานตอความ
ยากลำบาก สามารถผานมรสุมและดำเนินชีวิต อยางมีประสิทธิภาพ ผูที่มีพลังสุขภาพจิต(Resilience)
จะมีความสามารถที่เรียกวา งอไดโดยไมหัก (bent without breaking) และหวนกลับมายืนไดใหม
Haglund et al. (2007) ให ค วามหมายว า เป น ความสามารถของบุ ค คลที ่ ป รั บ ตั ว ต อ
ความเครียดไดสำเร็จ สามารถคงสภาพสุขภาวะทางจิตไดเมื่อตองพบกับความทุกขยาก
Kinman and Grant (2010) ใหความหมายวาเปน ความสามารถของบุคคลในการรับมือกับ
ความยากลาบากของสิ่งรอบตัว ขอเรียกรองจากภายนอก และความกดดันโดยปราศจากผลกระทบ
ทางดานลบตอตนเอง
Windle et al. (2011) ใหความหมายวาเปนกระบวนการตอรองการปรับตัว หรือการจัดการ
กับสาเหตุของความเครียดหรือความเจ็บปวดอยางมีประสิทธิภาพที่มีอยูแลวภายในของแตละบุคคล
และความสามารถในการปรับตัวสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีการดำเนินชีวิตและสภาพแวดลอม
ของแตละบุคคลรวมถึงความยืดหยุนในดานตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้นตามประสบการณจากการศึกษานิยาม
ความหมายจากงานวิจัยตาง ๆ สามารถสรุปไดวาความยืดหยุนทางอารมณและจิตใจ (Resilience)
หมายถึง ความสามารถในการรับมือและกระบวนการปรับตัวหรือฟนคืนจากความเครียดหรือความ
เจ็บปวด
American Psychological Association (2012) หรือ APA ใหความหมายวาเปน กระบวนการ
ปรับตัวใหดีขึ้นเมื่อเผชิญกับความทุกขยากการบาดเจ็บโศกนาฏกรรมภัยคุกคามหรือแหลงที่มาของ
ความเครียดที่สำคัญเชนปญหาครอบครัวและความสัมพันธปญหาสุขภาพที่รายแรงหรือความเครียด
ในที่ ทำงานและการเงิน ความยืด หยุนนั ้นเกี่ย วของกับ การ “การฟนคืน ” (Bounce back) จาก
ประสบการณที่ยากลำบากเหลานี้
Luthans et al. (2013) ใหความหมายวา เปน ความสามารถในการสะท อ นกลั บ (Bounce
back) หรือการฟ นตัวจากอุ ปสรรค ความขัดแยง ลมเหลว หรือกระทั่งสถานการณ เชิงบวก อาทิ
ความกาวหนาและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นคือความสามารถในการยืดหยุน การปรับตัว และการ
ตอบสนองอยางตอเนื่องตอความไมแนนอนที่เปนแหลงของความเครียด
Taku (2014) ใหความหมายวาเปน ลักษณะสวนบุคคลที่สามารถพยากรณภาวะหมดไฟ โดย
ความยืดหยุนทางอารมณและจิตใจจะชวยบรรเทาหรือลดผลกระทบในดานลบที่เกิดจากความเครียด
และชวยเพิ่มความสามารถในการ “เดงกลับ ” เพื่อใหผานวิกฤติไปไดจ ึงคาดว าความยืดหยุนทาง
อารมณและจิตใจจะเปนปจจัยในการปองกันภาวะหมดไฟ
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Mayo (2020) ใหความหมายวาเปน ทักษะที่จะอดทนตอความยากลำบาก ความสามารถใน
การปรับตัวใหเขากับความโชครายและความพายแพของชีวิต
จากความหมายของการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา การฟนฟูพลังใจใน
ภาวะวิกฤต หมายถึงความสามารถในการปรับตัวและฟนตัวเมื่อตองเผชิญกับ ความยากลำบากหรือ
ภาวะ วิกฤตในชีวิตสามารถเอาชนะปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของชีวิตดวยพลังใจที่เขมแข็ง
2.1.3. องคประกอบของการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
จากการทบทวนเอกสารไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของการฟนฟู
พลังใจในภาวะวิกฤตไวดังนี้
กรมสุขภาพจิต (2563) ไดแบงองคประกอบของการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตเปน 3 ดานดังนี้
1. การทนตอแรงกดดันหรือพลังอึด คือ มีวิธีการที่จะดูแลจิ ตใจใหทนอยูได สามารถ
จัดการกับอารมณความรูสึกทุกขของตนเองไดในสถานการณที่กดดัน
2. การมีกำลังใจหรือพลังฮึด คือมีแรงที่จะดำเนินชีวิตตอไปภายใตสถานการณที่กดดัน
และอาจจะมาจากการสรางกาลังใจดวยตนเองหรือคนรอบขางได
3. การตอสูเอาชนะอุปสรรคหรือพลังสู คือมั่นใจและพรอมที่จะเอาชนะปญหาอุปสรรค
ที่เกิดจากสถานการณวิกฤต ซึ่งความมั่นใจนี้เกิดจากการตระหนักในความสามารถหรือทักษะของ
ตนเองว าตนเองสามารถทำได แกปญหานี้ได และมีทักษะในการแสวงหาความรูและเขาถึงความ
ชวยเหลือหรือปรึกษา
Wagnild and Young (1993) ไดแบงองคประกอบของการฟนฟูพ ลัง ใจในภาวะวิกฤตไว 5
ดานดังนี้
1. ความสงบทางใจ (Equanimity) การมีความสมดุลในจิตใจ
2. ความอุตสาหะ (Perseverance) การที่มีความพยายามที่จะสูกับปญหาที่เกิดขึ้น
3. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-reliance) การมีความมั่นใจในความสามารถของ
ตนเองในการแกไขปญหา
4. การตระหนักถึงคุณคาและความหมายในชีวิต (Meaningfulness)
5. การดำรงชีวิตโดยรูถึงการมีเสนทางชีวิตของแตละฝาย ของใครของคนนั้น
(Existential aloneness)
Grotberg (1995) ไดการแบงลักษณะออกเปน 3 มิติหลัก ดังนี้
1. สิ่งที่ฉันมี (I have) เปนการรับรูถึงการมีแหลงทรัพยากรภายนอกที่ดูแล และชวยเหลือและ
เอื้อประโยชน โดยมี 5 องคประกอบยอย ดังนี้
1.1 การมีค วามไว ใจในสั มพัน ธภาพ คือ การที่ได รั บ การยอมรั บจากครอบครั ว คน
ภายนอก และการเปนผูไดรับการดูแล จากครอบครัวที่ดีเพียงพอ
1.2 การสามารถปฏิบัติตนตามกฎเกณฑตาง ๆ เป น การที ่ไดรับ การสอนจากพ อ แม
ผูปกครองโดยผานทางกระทำของตนเอง เชนหากทำผิด ก็จะไดรับการลงโทษ และถาหากทำตามกฎ
กติกา ก็จะไดรับคำชมเชย
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1.3 การมีตนแบบ คือการที่มีแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตนไดอย างถูกตองตามหลัก
ศีลธรรมจรรยาและทำไดตามหลักในศาสนาที่ตนนับถืออยู
1.4 การมีอิสระในการทำสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง เปนการไดรับการสนับสนุนในการทำสิ่ง
ตาง ๆ ไดดวยตนเองทำใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีการใหความชวยเหลือในยามจำเปน
1.5 การมีแหลงดานสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการรวมทั้งดานความปลอดภัย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของชีวิต
2. สิ่งที่ฉันเปน (I am) หมายถึงการเปนคนที่มีการสนับสนุนจากปจจัยภายในทำใหมีจิตใจที่
เขมแข็ง โดยมีการแบงออกเปน 5 องคประกอบ ดังนี้
2.1 การเปนที่รักของคนอื่น ๆ คือการที่รับรูวาตนเองเปนที่ชื่นชอบและเปนที่รักของคน
อื่น และรูวาคนอื่น ๆ คาดหวังอะไรจากตนเอง
2.2 การเปนผูมีความรัก ความเห็นใจ และเอื้อเฟอเผื่อแผ แสดงความรักตอบุคคลอื่น
ออกมาไดในหลายรูปแบบ และมีความเขาใจถึงสิ่งที่คนอื่นแสดงออกมาใหรับรู ทำใหเกิดทักษะการเขา
สังคมไดอยางดี
2.3 การมีความภาคภูมิใจในตนเอง ความเชื่อมั่นภายในตนเอง เปนการรับรูวาตนเอง
สำคัญ และมั่นใจวาตนเองสามารถทำไดและประสบความสำเร็จได
2.4 การมี อ ิส รภาพในตนเอง การมี ความเชื่ อ มั ่น ในความสามารถและเข าใจในขีด
ความสามารถของตนเองและรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดตามมา
2.5 การเปนผูที่มีความหวัง ศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกตองเปนการเชื่อเรื่องความถูก
ผิด ศรัทธาในศีลธรรม และปฏิบัติตามหลักในศาสนาที่ตนนับถือ
3. ความสามารถที ่ ฉ ั น มี (I can) เป น ทั ก ษะการมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ ท างสั ง คมกั บ คนอื ่ น มี 5
องคประกอบ ดังนี้
3.1 ความสามารถในการสื่อสาร
3.2 สามารถแกไขปญหา
3.3 การสามารถในการควบคุมอารมณและผลักดันตาง ๆ
3.4 ความสามารถในการประเมินอารมณและความรูสึกของผูอื่นได
3.5 การสรางสัมพันธภาพที่จริงใจเปนสรางสัมพันธภาพที่จริงใจจากคนที่อยูรอบขาง
เพื่อสามารถขอความชวยเหลือและแบงปนความรูสึก เชน พอแม ครู เพื่อน เปนตน
Goleman (1995) ได ส นใจศึ ก ษาการฟ  น ฟู พ ลั ง ใจในภาวะวิ ก ฤตกั บ วั ย ผู  ใ หญ และแบ ง
ความสามารถในการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตเปน 7 ดานดังนี้
1. การมีแรงจูงใจในตนเอง
2. การยืนหยัดในการเผชิญกับการแกไขปญหา
3. การควบคุมแรงผลักดัน
4. ความสามารถในการรอคอยการตอบสนอง
5. ความสามารถในการจัดการกับอารมณทางลบได
6. ความสามารถในการเขาใจความรูสึกของผูอื่น
7. การมีความหวังในชีวิต
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Klohnen (1996) ไดกลาวถึง การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตนั้น มีองคประกอบดังตอไปนี้
1. การมองโลกในแงดีดวยความมั่นใจ (Confident Optimism) ไดแก ความสามารถที่
จะมี ความสุขและความพึงพอใจกับความรูสึกของการควบคุมและความรูสึกถึงเปาหมาย
2. การดำเนิ น การที ่ ม ี อ ิ ส ระและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Autonomous and Productive
Activity) ไดแกความสามารถในการปฏิบ ัติงานที่มีประสิทธิผล และความรูสึกถึงอำนาจและการ
ควบคุม สิ่งแวดลอม
3. การหยั่งเห็นและความอบอุนเปนมิตรระหวางบุคคล (Interpersonal Insight and
Warmth) ไดแก ความรูสึกปลอดภัย การยอมรับ ตนเอง มีการรับรู เกี่ยวกับตนเอง รูจักผูอื่ น และ
สภาพแวดลอมของตนตามความเปนจริง
4. การแสดงออกอยางมีทักษะ (Skilled Expressiveness) ไดแก ความสามารถในการ
ปฏิบัติ ระหวางบุคคล และความสามารถที่จะมี ความสัมพันธที่อบอุนกับผูอื่น และการเอาใจใสผูอื่น
ความสามารถที่จะใกลชิดและนับถือผูอื่น
Haase (1997) ไดกลาวถึงการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมี องคประกอบที่ปกปองชวยใหเด็ก
พัฒนาพลังสุ ขภาพจิต (Resilience) ซึ่งไดแก องคประกอบภายใน เชน ลักษณะของ อุปนิสัยด าน
พื ้นฐานทางอารมณ เชาวนป ญญา การมีอารมณขัน ความสามารถในการเข าอกเขา ใจผู อื่ น และ
ความสามารถในการควบคุมตัวเองจากภายใน สวนองคประกอบภายนอก เชน ความผูกพันและความ
อบอุนในครอบครัว ซึ่งทำใหเด็กเห็นคุณคาในตนเอง รูสึกเปนที่รัก และไดรับการดูแลเอาใจใสจาก
บุคคลใน ครอบครัวอยางนอยที่สุดคือ พอแม
Tan (2006) ไดแบงการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตออกเปน 8 ดาน ไดแก
1. เปาหมายในชีวิต
2. ความทาทาย
3. ความมุงมั่นพยายาม
4. ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
5. การจัดการอารมณในภาวะตึงเครียด
6. ความยืดหยุน รูจักปรับตัว
7. แรงสนับสนุนทางสังคม
8. ความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา
Fang et al. (2015) กลาววา การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตนั้น ประกอบดวย 4 องคประกอบ
ไดแก
1. การสามารถของตนในการรับมือกับสิ่งคุกคาม
2. ความหวังและการมองโลกในแงดี
3. การรับมือกับสิ่งคุกคามในเชิงรุก
4. การสนับสนุนทางสังคม
จากองคประกอบที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดนำองคประกอบของการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
ของ กรมสุขภาพจิต (2563) มาใชในการศึกษา เนื่องจากมีการปรับใหทันสมัย และเขาใจงายกับคน
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ไทยสอดคลองกับงานวิจัยที่ตองกาศึกษาผลกระทบที่เกิดกับองคการในประเทศไทยโดยประกอบดวย
องคประกอบ 3 ดานดังนี้
1. การทนตอแรงกดดัน หมายถึง การมีความเขมแข็งทางดานจิตใจ สามารถจัดการ
อารมณและความเครียดไดอยางเหมาะสมสามารถควบคุมอารมณภายใตในสถานการณที่กดดันและ
ความทุกขของตนเองได
2. การมีกำลังใจ หมายถึงการมีความเชื่อมั่นและศรัทธาวาสิ่งเลวรายยอมผานพน ไป
สามารถสรางกำลังใจใหกับตนเองและบุคคลรอบขางตลอดจนสามารถแบงเบาความทุกขและแบงปน
ความสุขใหแกบุคคลในครอบครัวและบุคคลรอบขางเพื่อสรางกำลังใจ
3. การตอสูเอาชนะอุปสรรค หมายถึง ความพรอมที่จะเผชิญปญหาและมีทักษะในการ
แกไขปญหาเปนผูที่ตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถของตนเองในการแกไขปญหาโดยการคิด
เชิงบวกและมีความมุงมั่นในการตอสูหรือแกปญหารวมถึงแสวงหาความรูและเขาถึงความชวยเหลือ
หรือที่ปรึกษา
2.1.4. แนวทางในการพัฒนาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตนั้น เปนโครงสรางที่มีความซับซอน ซึ่งเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธ
ระหวาง ความทุกขยากลำบาก กับ ปจจัยภายในบุคคล และปจจัย ปกปองจากภายนอก เปน การ
พัฒนาความสามารถที่ทำใหบุคคลสามารถผานพนความยากลำบาก (Rutter, 1987 อางถึงใน สุภา
วดี, 2551) ซึ่งไมไดเปน ลักษณะประจำตัวที่บางคนมีหรือบางคนไมมี การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตก็
สามารถที่จะพัฒนาได ขึ้นอยูกับประสบการณ พฤติกรรม ความคิด และการกระทำ ที่สามารถเรียนรู
และพัฒนาได (Luthar and Zigler, 1991 อางถึงใน สุภาวดี, 2551) ทั้งนี้กลาวไดวาความสามารถใน
การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตเปนรูปแบบลักษณะตามสภาวะ สามารถสรางและพัฒนาไดทั้งในระดับ
บุคคลและองคการ (Block and Kremen, 1996) ดังนี้
กรมสุขภาพจิต (2563) ไดแนะแนวทางในการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตโดยใชหลัก
ดังนี้
1. การทำจิตใจใหสงบเมื่อเกิดปญหาหรืออุปสรรคที่เปนเรื่องใหญในชีวิตและมีความรูสึก
ตาง ๆ ที่รุนแรงจนควบคุมตัวเองไมไดสิ่งแรกจึงตองพยายามตั้งสติอยูในที่เงียบ ๆ หรือหาคนปลอบใจ
หลังจากนั้นหาทางออกในการระบายความกดดันอยางเหมาะสม เชน การออกกำลังกาย
2. การปรับความคิดและจิตใจสงบลงทาใหคนเราคิดเรื่องที่เปนเหตุเปนผลไดมากขึ้นการ
ปรับความคิดไดหลายวิธี เชน ลองมองสวนดีที่เหลืออยูสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกครอบครัวการปรับ
ความคิดจะทำใหเรายอมรับวามีปญหาใหญที่เกิดขึ้น และมีกาลังใจที่จะตอสูตอไปแกไขอยางตรงจุด
3. ปรับการกระทำเมื่ออารมณความคิดกลับมาเปนปกติและมีกาลังใจที่จะตอสูแลว ก็
ตองลงมือทำในสิ่งที่คิดไวเพื่อแกปญหา/อุปสรรค เปลี่ยนจากคนที่เก็บปญหาเปนคนเปลี่ยนปญหาให
เปนโอกาสดวยการเจริญสติ และวางแผนชีวิตใหมีเสนที่ชัดเจนเพื่อใหชีวิตมีธง และดำเนินชีวิตตอไป
ได
4. การปรับเปาหมายปญหาที่หนักหนา อาจจะทาใหเราทำตามความตองการไมได ตอง
ยืดหยุน ปรับเปาหมายใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปนอยู
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5. มีความเชื่อ ความศรัทธา และมีความหวัง เชน เชื่อวาชีวิตมีขึ้นและลงวันนี้มีปญหา
มากมายหากอดทน และพยายามแกไขก็ตองดีขึ้นจะทำใหใจเย็น และมีสติขึ้น
6. การผูกมิตร หรือใหความชวยเหลือคนอื่นเทาที่ทำได เปนสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อเรา
เผชิญกับปญหาบางอยางที่เกินจะรับมือไดซึ่งบางคนอาจจะคิดเกรงใจไมอยากรบกวน และ
แกปญหาอยูคนเดียวจะตองขอความชวยเหลือ คนในครอบครัวถือเปนมิตรที่ดี และเขาใจเรามากที่สุด
มีอะไรก็ขอใหคุยกันในครอบครัว
American Psychology Association (2002) ไดแนะแนวทางการเพิ่มการฟนฟูพลังใจ
ในภาวะวิกฤต ดังนี้
1. สรางเครือขาย การที่มีความสัมพันธอันดีกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนและคนอื่น
เปนสิ่งสำคัญ การรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลที่หวงใยและพรอมที่จะรับฟง
ชวยใหความยืดหยุนทางอารมณแข็งแรงขึ้น บางคนพบวาการอยูในกลุมชุมชนที่กระตือรือรน
องคการที่มีศรัทธาเปนที่ตั้งหรือกลุมพื้นเมืองอื่น ๆ ที่มีการสนับสนุนทางสังคมจะชวยฟนฟูความหวัง
ไดนอกจากนี้การชวยเหลือผูอื่นเมื่อเขาตองการก็เปนผลดีตอผูชวยเหลืออีกดวย
2. หลีกเลี่ยงการมองวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้นผานพนไปไดยากมนุษยไมสามารถเปลี่ยน
ความจริงที่วาเหตุการณที่กอใหเกิดความเครียดนั้นไดเกิดขึ้นแตสามารถเปลี่ยนการประเมินและการ
ตอบสนองตอปญหานั้นได ลองปรับมุมมองใหไกลกวาปจจุบันวาเหตุการณนี้อาจจะดีขึ้นมาไดและ
สังเกตวาการปรับแบบใดที่อาจทำใหรูสึกดีขึ้นเมื่อพบกับเหตุการณที่ยากลำบาก
3. ยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงเปนสวนหนึ่งของชีวิต การยอมรับเหตุการณที่ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดจะชวยใหบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนได
4. สรางเปาหมายที่สมเหตุสมผล การทำบางสิ่งบางอยางตามปกติจะชวยไดเราเคลื่อนที่
ไปยังทิศทางที่เราตองการจะไป
5. จัดการสถานการณที่ทกุ ขยากใหมากที่สุดเทาที่จะทำได แทนที่จะหลีกหนีปญหาและ
ความเครียดโดยหวังวามันจะผานไปเอง
6. หาโอกาสสำหรับการคนพบตนเอง ผูคนมักจะเรียนรูบางอยางเกี่ยวกับตนเองและ
อาจพบวาตนเองไดเติบโตขึ้นมาดวยผลของการตอสูกับความสูญเสีย มีการสรางจิตวิญญาณ และเพิ่ม
คุณคาของชีวิต
7. การเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของตนที่จะแกไขปญหาและเชื่อในสัญชาตญาณ
ของตนจะชวยใหความยืดหยุนทางอารมณเกิดขึ้นได
8. มองสิ่งตาง ๆ ในภาพรวม ถึงแมจะพบกับเหตุการณที่ทำใหเกิดความเครียดในบริบท
ที่กวางขึ้น และรักษามุมมองในระยะยาวไว
9. มีความหวัง ทัศนคติทางบวกจะชวยใหเราคาดหวังวาสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นในชีวิต
จินตนาการถึงสิ่งที่ตองการแทนที่จะกังวลกับสิ่งที่กลัว
10. ใหความใสใจกับ ความตองการและความรูสึกของตนเขารวมกิจกรรมที่ชอบผ อน
คลายความเครียด ออกกาลังกายเปนประจำ การดูแลตนเองจะชวยคิดใหรางกายพรอมที่จะรับมือกับ
สถานการณที่ตองการความยืดหยุนทางอารมณ
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สำหรั บ แนวทางในการพั ฒ นาการฟ น ฟูพ ลั งใจในภาวะวิก ฤตนั ้ น ควรพิ จ ารณาให
สอดคลองกับระดับของวัยเพราะวัยผูใหญและวัยเด็กมีระดับของมุมมองโลกและชีวิตตางกัน การ
รับมือกับภาวะวิกฤตจึงตางกัน อีกทั้งปจจัยสิ่งแวดลอมบุคคลที่เกี่ยวของก็แตกตางกัน สำหรับวัยเด็ก
ครู เพื่อน มีอิทธิพล เชนเดียวกับ พอ แม ในขณะที่วัยผูใหญ สิ่งแวดลอมบุคคล คือ บุคคลที่อยูใกลชิด
หรือใหความสำคัญเชื่อใจหรือศรัทธา เปนตน อยางไรก็ตาม แนวคิดที่เปนจุดรวมและสามารถนำมา
พัฒนาการเสริมสรางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตได กรมสุขภาพจิต (2563) นำเสนอเทคนิค 4 ปรับ
3 เติม ซึ่งไดนำมาเปนกรอบในการนำเสนอ เปนการสรางวัคซีนเพื่อเสริมสรางการฟนฟูพลังใจในภาวะ
วิกฤตดังนี้
4 ปรับ 3 เติม เปนเทคนิค ที่นำมาใชในการจัดการกับปญหา อยูในแนวคิดองค
ประกอบที่ 3 ของ การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต คือ I can หรือ ฉันทำได
ในสถานการณวิกฤต คนเรามักจะมีความรูสึกตาง ๆ รุนแรงจนไมสามารถใชวิธีการปรับ
ตัวปรับใจทำตัวตามปกติได จึงจำเปนตองใชหลักการปรับตัวในลักษณะ “4 ปรับ 3 เติม”
4 ปรับ คือ ปรับอารมณ ปรับความคิด ปรับการกระทำ ปรับเปาหมาย
3 เติม คือ เติมศรัทธา เติมมิตร เติมจิตใจใหกวาง
การใชเทคนิค 4 ปรับ 3 เติม ในสถานการณวิกฤตตาง ๆ ผูเขียนไดนำเสนอแนวทาง
พรอมยกตัวอยางประกอบ ในการเสริมพลังสุขภาพจิตเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตในดานตาง ๆ
ดังนี้
วิธีเสริมพลังสุขภาพจิตสูภาวะวิกฤต
ปรับ 4 ไดแก
• ปรับอารมณ – ไมโกรธแคน ไมใชอารมณแกปญหา
• ปรับความคิด – มองเห็นดานดี สังคมตื่นตัวใฝสันติใชเหตุผลขอเท็จจริง เปนการ
เปดใจ ปรับเปลี่ยนมุมองตอคนและสังคมรอบตัว เพราะทุกคนตางมีเหตุผลของตนเองทั้งนั้น
• ปรับการกระทำ – ติดตามขาวสารเลือกวิธีสื่อสารและแสดงความหวงใยใน
เหตุการณที่เหมาะสม ไมใชความรุนแรงตอกัน เมื่อเจอคนที่มีความคิดเห็นที่ไมตรงกัน
• ปรับเปาหมาย – มองความขัดแยงที่เกิดขึ้นเปนเรื่องธรรมดา โดยทุกฝายตางก็มี
ความคิดเปนของตัวเอง
เติม 3 ไดแก
• เติมศรัทธา เชื่อมั่นวาบานเมืองกำลังจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
• เติมมิตร พูดคุยกับคนที่ไวใจไดเพื่อหาทางออก
• เติมจิตใจใหกวาง รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง ทำใหเรามีขอมูลที่เพิ่มขึ้น มอง
อะไรไดรอบดานขึ้น
เสริมพลังสุขภาพจิตสูวิกฤตเศรษฐกิจ
ปรับ 4 ไดแก
• ปรับอารมณ – ไมทอแทสิ้นหวัง
• ปรับความคิด – มองดานดี คือชวยใหเราประหยัด
• ปรับการกระทำ – ลดรายจาย หาทางเพิ่มรายได
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• ปรับเปาหมาย – ไมฟุงเฟอมีความสุขอยางพอเพียง
เติม 3 ไดแก
• เติมศรัทธา – เศรษฐกิจยอมมีขึ้นมีลง
• เติมมิตร – ปรึกษาคนในครอบครัว
• เติมจิตใจใหกวาง – คนอื่นก็ลำบากเชนกัน บางคนลำบากมากกวาเรา
เสริมพลังสุขภาพจิตสูวิกฤตชีวิต/ครอบครัว
ปรับ 4 ไดแก
• ปรับอารมณ – ไมโกรธเกลียด ใหอภัยกัน
• ปรับความคิด – คนหาขอดีของอีกฝาย
• ปรับการกระทำ – กลาวคำขอโทษ/แสดงความหวงใย
• ปรับเปาหมาย – ปรับเปาหมายสวนตัวใหเขากับครอบครัว
เติม 3 ไดแก
• เติมศรัทธา – ชีวิตยอมมีอุปสรรคเปนธรรมดา ดูแลซึ่งกันและกันใหดีที่สุด
• เติมมิตร – ขอคำแนะนำจากญาติผูใหญ
• เติมจิตใจใหกวาง – อีกฝายก็มีปญหาและเหตุผลของเขาเองที่ตองเขาใจและเรียนรู
Troy and Mauss (2011) กลาววา การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตอาจเกิ ดขึ้นไดเมื่อ
อารมณทางลบถูกจัดการใหลดลงไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยบุคคลที่มีความสามารถใน
การควบคุมอารมณทั้งการเลือกใสใจสถานการณและการประเมินสถานการณใหม ซึ่งเปนปจจัยที่จะ
ชวยปองกันการเกิดผลทางลบจากความเครียด บุคคลที่มีความสามารถในการใชกลวิธีการควบคุมการ
รับรูอารมณของตนไดหลายแบบเมื่อพบกับความเครียดจะสามารถจัดการความรุนแรงของอารมณทาง
ลบไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูวิจัยสรุปไดวาแนวการพัฒนาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตของบุคคลจะตองอาศัย
ปจจัยภายในตน ไดแก ความหวัง การมองโลกในแงดี การปรับมุมมอง ทัศนคติในทางบวก และปจจัย
ภายนอก ไดแกการสนับสนุนทางสังคม แสดงความรักความหวงใยตอคนรอบขางผานคำพูดหรือการ
กระทำ สามารถแบงเบาความรูสึกไมสบายใจและความทุกขจากคนอื่น มีความภาคภูมิใจและตระหนัก
ถึงคุณคาของตนเอง สามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิด และมีความเชื่อมั่นศรัทธาในการแกไขปญหา
หรือความทุกข มีความสามารถเจรจากับผูอื่นและความพยายามอยูกับปญหาจนกวาจะไดรับการแกไข
ถา ยทอดความรูส ึก ของตนเองได และประเมินสภาพหรื อขอบเขตของปญ หาที่ส ามารถแกไขได
สามารถควบคุมอารมณและความรุนแรง
2.1.5. ลักษณะคุณสมบัติของบุคคลที่มีการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
เยาวนาฏ (2550) กลาววา ลักษณะบุคคลที่มีการฟนฟูใจพลังในภาวะวิกฤตหรือความ
หยุนตัวในภาวะวิกฤตตองเปนบุคคลที่มีลักษณะดังนี้
1. มีประสบการณในการเผชิญหรือเอาชนะความทุกขยากมาบางแลว
2. มีมุมมองทางบวก มองสวนที่เปนประโยชน สวนที่ดีที่เหลืออยู
3. มีความยืดหยุน ปรับตัวได สามารถเรียนรูจากบทเรียนในอดีต
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4. เขาใจตัวเอง รูจุดออน จุดแข็งของตัวเอง ควบคุมอารมณและความคิดของตัวเองได
5. รูจักสรางพลังใจใหตัวเอง ลมแลวลุกได
6. มีทักษะในการสื่อสาร ตอรอง ขอความชวยเหลือ
7. มีทักษะในการจัดการปญหา พยายามหาทางออกที่ดีที่สุด
8. มีสัมพันธภาพที่ดีและราบรื่นกับคนใกลชิด มีบุคคลเปนที่ปรึกษา
9. มีอารมณขัน
กรมสุขภาพจิต (2563) กลาววา คนที่มีการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตจึงเปนคนที่ไมตีโพยตี
พายเมื่อเกิดปญหา เปนคนที่สามารถสงบจิตใจ จัดการ กับอารมณที่พลุงพลานระงับความวาวุนคอย
คิดแกปญหาอยางสุขุมรอบคอบไมคิดราย ไปกวาที่เปนจริง แตขณะเดียวกันก็ไมไดหมายถึงการเปน
คนเย็นชา ไมใชคนที่คิดแบบองุนเปรี้ยวมะนาวหวานและไมไดหมายถึงการเปนคนที่เขมแข็งจนไม
แสดงออกถึงความเสียใจ และปฏิเสธการชวยเหลือจากคนอื่น ตรงกันขาม การที่สามารถเขาหาและ
ขอรับคําแนะนํา การชวยเหลือจากผูอื่นไดนับเปนสวนสําคัญของพลังสุขภาพจิต
ผูว ิจัยสรุปไดวาลักษณะบุคคลที่มีการฟนฟูใจพลังในภาวะวิกฤตเปนบุคคลที่มีสติ ใชหลักคิด
แบบมี เหตุมีผล ควบคุมอารมณไดดี มองปญหาที่เกิดขึ้นในแงบวก มีทักษะในการจั ดการป ญ หา
พยายามหาทางออกที่ดีที่สุด หากไมเปนตามที่คาดไวก็พรอมที่จะใหกำลังใจตนเองเพื่อกลับมาสูกับ
ปญหาอีกครั้ง
2.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับการฝงตรึงในงาน
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฝงตรึงในงาน
การฝงตรึงในงานสามารถอธิบายภาพกวางถึงกลุมที่มีอิทธิพลบนการคงอยูของพนักงานทั้งนี้
แนวคิดจากงานวิจัยที่ชวยสรางความเขาใจโครงสรางหลักของการฝงตรึงในงาน 2 แนวคิด ไดแก 1)
การทดสอบภาพการฝ ง ลึ ก (Embedded Figures Test) ของ Witkin et al. (1962 อ างถึ งใน นิล
เนตร, 2552) ภาพการฝงลึกเปนภาพที่ใชในการทดสอบเชิงจิตวิทยาภาพจะถูกฝงลึกในพื้นหลัง การ
ฝงลึกของภาพจะยึดติดหรือเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมในหลายวิธีเปนเครือขายของแรงและการเชื่อมตอ
ซึ่งการติดนี้อาจหลวมหรือแข็งแกรงขึ้น กับหลายปจจัย ถาฝงลึกก็จะมีหลายปจจัยที่แข็งแกรงและ
ใกลชิด ในทางตรงขามก็จะออน 2) ทฤษฎีสนามพลัง (Field Theory) ของ Lewin (1951) เสนอวา
คนมีชวงชีวิตการรับรูที่เขาใจชีวิตของตนเองและความเชื่อมโยงที่ติดตอรวมกับบุคคลอื่น ซึ่งความ
เชื่อมโยงอาจนอย - มาก หรือ ใกล – หาง ตามที่ Mitchell, et al. (2001) ใหความหมายวา การฝง
ตรึงในงาน เปนความเชื่อมโยงของครอบครัวในสังคมทางดานจิตใจ และเชื่อมโยงทางดานการเงินทั้ง
ภายในงานและภายนอกงาน โดยเฉพาะเพื่อนและกลุม
Mitchell et al. (2001) ไดอธิบายถึงปจจัยที่พนักงานยังสมัครใจทำงานเดิมของตนตอไป หรือ
เรียกวา ความฝงตรึงในงาน (Job Embeddedness) จากการศึกษา พบวาพนักงานสวนใหญที่ลาออก
จากงานเดิมของตนนั้นยังมีความพึงพอใจในงานเดิมอยู พนักงานที่ลาออกจากงานไมไดหางานอื่นไว
กอนการลาออก และลาออกจากงานดวยเหตุผลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับงาน ซึ่งแนวคิดเรื่องความฝงตรึง
ในงานนี ้จะชวยประเมินปจ จัยที่ทำให พนัก งานทำงานใหกับ องคก ารตอไป รวมทั้งปจจัยที่ ทำให
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พนักงานลาออกจากงาน ปจจัยที่ทำใหพนักงานทำงานใหกับองคการตอไป ประกอบดวย 2 ปจจัย
ไดแก
1. ปจจัยดานองคการหรืองาน (On-the-Job Factors)
2. ปจจัยที่ไมเกี่ยวกับองคการหรืองาน หรือเรียกวาปจจัยดานชุมชน (Off-the-Job Factors)
ซึ่งแตละปจจัยแบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ
2.1 ความลงตัว (Fit) หมายถึง การที่พนักงานรูสึกวาตนเองเหมาะสมและเขากันไดกับองคการ
และสภาพแวดลอมโดยรอบ
ตัวอยางของความลงตัวในองคการ (Fit to Organization) เชน
- การเห็นอนาคตจากการยึดติดกับองคการ
- ความชอบในเพื่อนรวมงาน
- การมีโอกาสไดใชทักษะและความสามารถอยางเต็มที่
- ตารางเวลาการทำงานที่เหมาะและยืดหยุน
- ความภูมิใจที่มีโอกาสไดชวยเหลือคนทุกระดับ
- การมีอำนาจในการบริหารงานและหนาที่ความรับผิดชอบ
- ความเขากันไดกับองคการ
- องคการมองเห็นคุณคาของตัวเอง
ตัวอยางของความลงตัวในชุมชน (Fit to Community) เชน
- ความเขากันไดกับชุมชนที่อาศัย
- ความชอบในสภาพแวดลอมที่อยูกันอยางครอบครัวเดียวกัน
- ความรักในสถานที่พักอาศัย
- ความรูสึกวาชุมชนเปนเหมือนบานของตนเอง
- การมีกิจกรรมยามวางที่ชื่นชอบในบริเวณที่อาศัย
2.2 พันธะ (Links) หมายถึง การที่พนักงานที่รูสึกวาตนเองมีความสัมพันธกับบุคคลในองคการ
ครอบครัว ชุมชน อยางเปนทางการและไมเปนทางการ
ตัวอยางของพันธะในองคการ (Links to Organization) ไดแก
- การเปนสมาชิกในคณะทำงานหรือกรรมการหลายคณะ
- การเปนผูบริหารชุดปจจุบัน
- การมีเพื่อนรวมงานที่ตองพึ่งพาตนเองหลายคน
- การมีเพื่อนรวมงานที่ตนเองศรัทธา
- ความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน
- ระยะเวลาที่ทำงานในองคการ
ตัวอยางของพันธะในชุมชน (Links to Community) ไดแก
- การมีครอบครัวและญาติอยูในชุมชน
- การลงหลักปกฐานในชุมชนไปมากแลว
- การมีเพื่อนสนิทอาศัยอยูในชุมชน
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- การมีความเห็นทางการเมืองตรงกับชุมชน
2.3 สิ่งที่ตองสละ (Sacrifice) หมายถึง พนักงานที่รูสึกวาตนเองจะตองสูญเสียดานวัตถุหรือ
จิตใจเมื่อลาออกจากงาน
ตัวอยางของสิ่งที่ตองสละเกี่ยวกับองคการ (Organization-Related Sacrifice) ไดแก
- ความรูสึกมั่นคงจากการทำงานใหแกองคการ
- การมีโอกาสเขารวมการฝกอบรม
- คาตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงานที่ทา
- ความรูสึกสูญเสียที่ตองยายออกไปจากองคการ
- การมีโอกาสสูงในการเลื่อนตำแหนง
- การมีอิสระที่จะเลือกวิธีการทำงานใหบรรลุเปาหมาย
- ความเสียดายสวัสดิการตาง ๆ ในปจจุบัน
- การไดรบั การยอมรับในสังคมจากหนาที่การงานในปจจุบัน
- การไดรบั เกียรติจากเพื่อนรวมงาน
ตัวอยางของสิ่งที่ตองสละเกี่ยวกับชุมชน (Community-Related Sacrifice) ไดแก
- การเปนชุมชนที่มีความปลอดภัย
- การไดรบั ความเคารพนับถือจากผูคนในชุมชน
- สภาพแวดลอมในชุมชนไมเปนมลพิษ
- ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก
ตอมา Holtom and O’neill (2004) นำเสนองานวิจัยที่สนับสนุนตัวแปรการฝงตรึงในงาน
เ ป  น เ รื ่ อ ง แ ร ก คื อ Job Embeddedness: A Theoretical Foundation for Developing a
Comprehensive Nurse Retention Plan เป นวิ จ ั ย ประเภทเชิ ง ประจั ก ษ ที ่ เ ก็ บ ข อ มูล จากกลุ ม
ตัวอยางของพนักงานโรงพยาบาล พบวาความฝงตรึงในงานเปนโครงสรางใหมที่ไดรับการพัฒนาที่มี
เนื้อหาครอบคลุมความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางมากกวาการวัดความพึงพอใจในงานหรือ
ความผูกพัน ความฝงตรึงในงานมุงการรักษาพนักงาน แตกตางจากโมเดลแบบเดิมที่เนนการลาออก
ของพนักงาน ดังนั้น จุดมุงหมายสำคัญของการฝงตรึงในงานคือการรักษาคนไวในองคการ แนวคิดนี้
มาอธิบายถึงการฝงตรึงในงานวาหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนตาขายหรือใยแมงมุมที่โยงใยบุคคลให
มาติดบวง คนที่มีการฝงตรึงสูงหรือยาวนานจะมีความเชื่อมโยงที่ใกลชิดมากมาย (ถามีการฝงตรึงใน
ระดับต่ำก็มีความแตกตางกัน) ยิ่งไปกวา นั้นองคประกอบของสิ่งตาง ๆอาจมีห ลากหลายที่มีว ิถีที่
แตกตางกันในการฝงตรึงในงาน
พนักงานที่รูสึกวาตนเองมีความเหมาะสมกับงาน องคการ และสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับ
บุคคลในองคการ ครอบครัว ชุมชน และรูสึกวาตนเองจะตองสูญเสียดานวัตถุหรือจิตใจเมื่อลาออก
จากงานจะมีความฝงตรึงในงานและตองการทำงานใหองคการตอไปมากกวาพนักงานคิดวาตนเองไม
เหมาะสมกับงาน องคการ ไมมีความสัมพันธกับองคการ ชุมชน และสิ่งแวดลอม รวมทั้งไมคิดวาตน
จะตองสูญเสียสิ่งใดไปหากลาออกจากงาน

21

2.2.2 ความหมายของการฝงตรึงในงาน
จากการทบทวนเอกสารไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการฝงตรึ งในงานไว
ดังนี้
ณัฐาพร (2556) ใหความหมายของการฝงตรึงในงาน หมายถึง การที่พนักงานมีความรูสึกถึง
ความสัมพันธระหวางพนักงานกับองคการและสังคม/ชุมชน และมีอิทธิพลตอการคงอยูของพนักงาน
ในองคการ เพื่อใหองคการมุงรักษาพนักงานไวในองคการ
สุภาพร และ เกวลิน (2562) ใหความหมายของการฝงตรึงในงาน หมายถึง การที่พนักงานมี
ความรูสึกถึงความสัมพันธระหวางพนักงานกับองคการและสังคม/ชุมชน โดยการเชื่อมโยง โยงใยกัน
เหมือนตาขาย โดยมีอิทธิพลตอการคงอยูของพนักงานในองคการ ซึ่งองคการในปจจุบันใหความสำคัญ
ในการรักษาคน
Mitchell et al. (2001) ใหความหมายของการฝงตรึงในงาน หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่ยึดเหนี่ยว
ใหพนักงานอยูกับองคการ มี 2 มิติ ไดแก มิติที่เกี่ยวของกับงาน ซึ่งไดแ ก องคการ และมิติ ที่ไม
เกี่ยวของกับงาน ซึ่งไดแก ชุมชน โดยในแงมุมขององคการและชุมชนที่มีความสำคัญตอพนักงาน
Ramesh (2007) ไดใหความหมายการฝงตรึงในงาน หมายถึงผลรวมของบุคคล ในการฝงตรึง
ในงานเปนความสัมพันธของบุคคลกับองคการและความสัมพันธของบุคคลในสังคมหรือชุมชน
จากความหมายของการฝงตรึงในงานขางตน ผูวิจัยสามารถสรุป ความหมายของการฝงตรึงใน
งานวาหมายถึง การที่พนักงานหรือคนในองคการมีความรูสึกถึงความสัมพันธระหวางตัวพนักงานกับ
องคการ และสังคม/ชุมชน โดยการเชื่อมโยงในหลาย ๆ ดาน ซึ่งโยงใยกันเหมือนตาขาย โดยมีอิทธิพล
ตอความคิดในการคงอยูของพนักงานในองคการ และไมยอมออกจากองค การนั้นหากสภาวะการ
เชื่อมโยงยังคงเปนเหมือนเดิม
2.2.3 องคประกอบของการฝงตรึงในงาน
จากการทบทวนเอกสารไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงองคประกอบของการฝงตรึงในงานไว ดังนี้
Mitchell et al. (2001) ไดอธิบายถึงองคประกอบหลักประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก
1. ปจจัยดานองคการหรืองาน (On-the-Job Factors)
2. ปจจัยที่ไมเกี่ยวกับองคการหรืองาน หรือเรียกวาปจจัยดานชุมชน (Off-the-Job Factors)
ซึ่งแตละปจจัยแบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ
1) ความลงตัว (Fit) หมายถึง การที่พนักงานรูสึกวาตนเองเหมาะสมและเขากันไดกับ
องคการและสภาพแวดลอมโดยรอบ
2) พันธะ (Links) หมายถึง การที่พนักงานที่รูสึกวาตนเองมีความสัมพันธกับบุคคลใน
องคการ ครอบครัว ชุมชน อยางเปนทางการและไมเปนทางการ
3) สิ่งที่ตองสละ (Sacrifice) หมายถึง พนักงานที่รูสึกวาตนเองจะตองสูญเสียดานวัตถุ
หรือจิตใจเมื่อลาออกจากงาน
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ตารางที่ 2 – 1 ตารางสรุปมิติทฤษฎีการฝงตรึงในงาน Mitchell, et al. (2001 อางถึงใน เกวลิน และ
คณะ,2561)
มิติ
องคการ (Organization)
ชุมชน (Community)
ความลงตัว (Fit)
ความเขากันไดหรือความพอดี ความเขากันไดหรือความพอดี
ในความรู ส ึก ของพนักงานต อ ในความรู ส ึ ก ของพนั กงานตอ
องคการ
ชุมชนและสังคม
(Fit-Organization)
(Fit- Community)
ความเชื่อมโยง (Link)
ความสั ม พั น ธ ท ั ้ ง แบบเป น อิทธิพลของครอบครัว สถาบัน
ทางการและไมเปนทางการตอ ทางสังคมและชุมชนที่อาศัยอยู
เพื่อ รว มงานและบุคคลอื่ นใน ที ่ ส  ง ผลต อ การตั ด สิ น สิ น ใจ
องคการ (Link-Organization) (Link- Community)
สิ่งที่ตองสละ (Sacrifice)
สิ ่ง ที ่ต  องสู ญ เสี ย หากลาออก สิ่งที่ตองสูญ เสียหากตอ งหา ง
จากองคการ
จากชุมชน
(Sacrifice-Organization)
(Sacrifice- Community)
นอกจากนี้ยังมีผูวิจัยหลายทานไดทำวิจัยในตัวแปร การฝงตรึงในงานแลวก็ใชองคประกอบ
เชนเดียวกับของ Mitchell, et al. (2001) เพียงอาจเปลี่ยนชื่อหัวขอยอยตามที่ผูวิจัยจะนิยามขึ้นมา
แตโดยความหมายที่อธิบายก็จะใกลเคียงกันเชน
สลักจิต (2556) ไดแบงองคประกอบของการฝงตรึงในงานเปน 2 ดานดังนี้
1. ดานองคการหรืองาน ซึ่งมีดานยอยไดแก
- องคการกับความเชื่อมโยง
- องคการกับความลงตัว
- องคการกับการยอมสละ
2. ดานชุมชน ซึ่งมีดานยอยไดแก
- ชุมชนกับความเชื่อมโยง
- ชุมชนกับความลงตัว
- ชุมชนกับการยอมสละ
ณัฐาพร (2556) ไดนำเสนอลักษณะของการฝงตรึงในงานโดยใชแนวคิดของ Mitchell, et al.
(2001) ออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 1) ขอบเขตที่งานและสังคมหรือชุมชนมีความใกลเคียงกับ หรือ
ความเหมาะสม สอดคลอง (Fit) กับมุมมองดานตาง ๆ ในชีวิต 2) ความงา ยต อความสูญ เสียสิ ่ งที่
เชื่อมโยงไป เปนสิ่งที่พนักงานจะสูญเสียเมื่อเขาออกจากงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานกายภาพ เชน
ตองมีการสูญเสียบางสิ่งในการยายเมืองหรือยายบาน และ 3) ขอบเขตของพนักงานที่มีความเชื่อมโยง
(Link)ไปยังบุคคลหรือกิจกรรมอื่น ดังนั้น ทั้ง 3 มิติดังกลาวเรียกวามิติความเหมาะสมสอดคลอง (Fit)
มิติความสูญเสีย (Sacrifice) และมิติความเชื่อมโยง (Links) มิติดังกลาวสามารถอธิบายในรายละเอียด
เพิ่มขึ้น ได ดังนี้
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1. มิติความเหมาะสมสอดคลอง หมายถึง การรับรูของพนักงานถึงความ
เขากันไดหรือความสบายใจระหวางองคการและเปาหมายของพนักงาน ไดแก ความเขากันได
ระหวางคุณคาของพนักงาน เปาหมายทางอาชีพ และการวางแผนสำหรับอนาคตของพนักงานกับ
วัฒนธรรมขององคการ และเขากันไดกับลักษณะของพนักงาน เชน ความรูในงาน ทักษะและ
ความสามารถ เปนตน พนักงานจะพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคลองของตนเองกับองคการ
และสังคมแวดลอม ความเหมาะสมสอดคลองยิ่งมากเทาไหรพนักงานจะรูสึกยึดติดกับงานและ
องคการมากขึ้น เทานัน้
2. มิติความสูญเสีย หมายถึง การรับรูถึงคาของวัตถุกายภาพหรือผลประโยชนทางจิตใจ
ที่พนักงานจะตองสูญเสียไปเมื่อออกจากงาน ยกตัวอยางเชน การออกจากองคการจะตองสูญเสีย
สัญญาบางอยาง เชน สูญเสียเพื่อนรวมงานที่ดี สูญเสียโครงการที่นาสนใจหรือผลตอบแทนตาง ๆ การ
มีวันพักผอน เปนตน พนักงานที่รับรูวามีความสูญเสียเมื่อออกจากงานมากเทาไหร การออกจากการ
เปนพนักงานขององคการจะเปนไปไดยากมากขึ้น
3. มิติความเชื่อมโยง หมายถึง ความสัมพันธที่เปนทางการและไมเปนทางการระหวาง
บุคคล และองคการหรือบุคคลอื่น การฝงตรึงแสดงใหเห็นถึงสายใยที่พันเกี่ยวกันของพนักงานและ
ครอบครัว ทั้งดานจิตใจ และการเงินที่โยงใยทั้ง ภายในกลุมงานและภายนอกงานรวมทั้ง กลุมสังคม
และสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยู ปจจัยความเชื่อมโยงยิ่งมีมากขึ้น ระหวางบุคคลและเครือขายใยแมงมุม
แสดงวาพนักงานมีความผูกพันตองานและองคการมากยิ่งขึ้น
Holtom and O’Neill (2004 อางถึงใน ณัฐาพร, 2556) ไดนำเสนอลักษณะของการฝง
ตรึงในงานตาม ตารางที่ 2 – 2
ตารางที่ 2 – 2 ตารางลักษณะของการฝ งตรึงในงานของ Holtom and O’Neill (2004 อ างถึ งใน
ณัฐาพร, 2556)
มิติ
องคการ
ความเหมาะสมสอดคลอง (Fit) ความเหมาะสมสอดคล อ งกั บ
องคการ
ความสูญเสีย (Sacrifice)
ความสูญเสียกับองคการ
ความเชื่อมโยง (Link)
ความเชื่อมโยงกับองคการ

สังคม/ชุมชน
ความเหมาะสมสอดคล อ งกั บ
สังคม/ชุมชน
ความสูญเสียกับสังคม/ชุมชน
ความเชื่อมโยงกับสังคม/ชุมชน

จากองคประกอบที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดนำองคประกอบของการฝงตรึงในงาน ของ
Mitchell, et al. (2001 อางถึงใน เกวลิน และคณะ,2561) มาใชในการศึกษา เนื่องจาก มีรายละเอียด
แตละดานชัดเจน และปรับเขากับสถานการณปจจุบัน โดยมีองคประกอบ 6 ดานดังนี้
1. ความลงตัวกับองคการ (Fit-Organization) หมายถึง ความเขากันไดและความพอดีของ
พนักงานที่มีตอมุมมองดานตาง ๆ ในชีวิต และกับสิ่งแวดลอมโดยรอบระหวางตนเองกับองคการ ที่
เกี่ยวของภายในงาน เชน คานิยมสวนบุคคล คุณคาในตัวพนักงาน เปาหมายในชีวิต และวัฒนธรรม
ยิ่งมีความลงตัวมากเทาไร พนักงานยิ่งรูสึกยึดติดกับงานและองคการมากขึ้นเทานั้น ไดแก ทัศนคติ
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ของพนักงานในมุมมองดานความเขากันไดของตัวพนักงานกับองคการ เชน เปาหมายในเสนทางอาชีพ
ตารางเวลาการทำงาน ปจจัยที่เฉพาะเจาะจงในการทำงาน เชน ความรู ทักษะ และความสามารถตาง
ๆ ที่สอดคลองกับวัฒนธรรมขององคการและความตองการของงาน
2. ความลงตัว กั บชุมชน (Fit-Community) หมายถึง ความเขากั น ได และความพอดีข อง
พนักงานที ่มี ตอมุม มองดา นตา ง ๆ ในชีวิต และกับ สิ่ง แวดลอมโดยรอบระหว างตนเองกับชุม ชน
โดยรอบ เชน คานิยมสวนบุคคล คุณคาในตัวพนักงาน เปาหมายในชีวิต และวัฒนธรรม ยิ่งมีความลง
ตัวมากเทาไร พนักงานยิ่งรูสึกยึดติดกับงานและองคการมากขึ้นเทานั้น ไดแก สิ่งแวดลอม บรรยากาศ
สภาพอากาศ สถานที่พักอาศัย ความเชื่อทางศาสนา และมุมมองทางการเมืองของชุมชนที่สอดคลอง
และเขากันไดกับทัศนคติสวนตัวของพนักงาน
3. ความเชื ่ อ มโยงกั บ องค ก าร (Link-Organization) หมายถึ ง ระดั บ ความเชื ่ อ มโยง
ความสัมพันธ ที่เปนทางการและไมเปนทางการระหวา งผูนั้นกับ บุคคลอื่น ในมิติที่เกี่ยวกับ ปจ จัย
ภายในงาน โดยหากบุคคลมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นมากเพียงใด ก็จะกอใหเกิดความฝงตรึงมากตาม
ไปดวย ไดแก ความสัมพันธกับคนในองคการ เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน การเปนสมาชิกหรือผูบริหาร
ในคณะทำงานหรือกรรมการ การมีเพื่อนรวมงานที่ตองพึ่งพาตนเองหลายคน การสังกัดเปนสมาชิ ก
ชมรมในองคการ ทำใหรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ ยากแกการลาออก
4. ความเชื่อมโยงกับชุมชน (Link-Community) หมายถึง ระดับความเชื่อมโยง ความสัมพันธ
ที่เปนทางการและไมเปนทางการระหวางผูนั้นกับบุคคลอื่น ในมิติที่เกี่ยวกับปจจัยภายนอกงานหรื อ
ชุมชน โดยหากบุคคลมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นมากเพียงใด ก็จะกอใหเกิดความฝงตรึงมากตามไป
ดวย ไดแก ความสัมพันธกับคนในชุมชนที่อยูอาศัย ครอบครัว ญาติ มิตรสหาย การเปนสมาชิกในกลุม
ชุมชนหรือกลุมสังคมอื่น ๆ ทำใหยากแกการยายถิ่นที่อยูอาศัยหรือถิ่นฐาน และแนนอนวาการอาศัย
ในชุมชนเดิมยอมสงผลตอการอยูในงานเดิมเชนกัน
5. สิ่งที่ตองสละกับองคการ (Sacrifice-Organization) หมายถึง การคำนึงถึงสิ่งที่ตองสูญเสีย
เมื่อตองลาออกจากงาน ซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่เปนรูปธรรมที่มีคาในทางวัตถุ หรือนามธรรมที่มีคาทาง
จิตใจก็ได หากสิ่งที่ตองสละหรือสูญเสียมีมากเทาไร การลาออกของพนักงานจะเปนไปไดยากมากขึ้น
เทานั้น ไดแก การสูญเสียสวัสดิการบำเหน็จหรือบำนาญ มิตรภาพที่ดีตอเพื่อนรวมงาน ความนาสนใจ
ของงาน ผลตอบแทนทางดานการเงิน ความมั่นคงในงาน โอกาสในการเลื่อนตำแหนง และการยอมรับ
ในสังคมจากหนาที่การงานในปจจุบัน
6. สิ่งที่ตองสละกับชุมชน (Sacrifice-Community) หมายถึง การคำนึงถึงสิ่งที่ตองสูญเสีย
เมื่อตองลาออกจากงาน ซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่เปนรูปธรรมที่มีคาในทางวัตถุ หรือนามธรรมที่มีคาทาง
จิตใจก็ได หากสิ่งที่ตองสละหรือสูญเสียมีมากเทาไร การลาออกของพนักงานจะเปนไปไดยากมากขึ้น
เทานั้น ไดแก การเปนสมาชิกของกลุมขององคการตาง ๆ ในชุมชน ความสะดวกสบายจากสิ่งอำนวย
ความสะดวกภายในชุมชน ความเคารพนับถือจากผูคนในชุมชน
2.2.4 แนวทางการพัฒนาการฝงตรึงในงาน
จากการทบทวนเอกสารไดมีนักวิชาการเสนอแนวทางการพัฒนาการฝงตรึงในงานไว ดังนี้
สุภาพร และ เกวลิน (2562) ไดใหคำแนะนำในการเพิ่มระดับการฝงตรึงในงานไว ดังนี้
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1. องคการควรใหความสำคัญกับปจจัยการฝงตรึงในงานทั้งดานองคการและดาน ชุมชน
ดวยการจัดสวัสดิการตาง ๆ เพื่อสรางการฝงตรึงในงานกับองคการเพิ่มมากขึ้น มีนโยบาย สวัสดิการ
แยกสำหรับพนักงานเปน 2 กลุมคือกลุมที่มีสถานภาพโสด เชน มีสวัสดิการสำหรับ การเดินทางไป
ทองเที่ยวตางประเทศฟรีหรือในราคาพิเศษ หรือสวัสดิการใหวันลาในการ เดินทางไปทองเที่ยวหรือ
กลับภูมิลำเนาตางจังหวัด เพิ่มขึ้นปละ 3 วัน เพราะพนักงานที่มี สถานภาพโสดจะใหความสำคัญกับ
งานหรือองคการที่มีความยืดหยุนเรื่องตารางเวลา สวน พนักงานที่มีสถานภาพสมรสเนนใหสวัสดิการ
ที่เกี่ยวเนื่องหรือเชื่อมโยงกับครอบครัว
2. จัดใหม ีก ารมอบรางวัลหรือ เข็มที่ร ะลึก เพื ่อ ยกย องพนั กงานที่ม ีอายุ ก ารทำงาน
มากกวา 10 ปทุก ๆ ป เพื่อใหพนักงานที่ทำงานกับองคการในระยะยาวรูสึกภู มิใจ ที่องคการเห็น
คุณคาเปนการสรางแรงบันดาลใจใหกับพนักงานภายในองคการ
3. องค ก ารควรมี โ ยบายในการจั ด สรรหรื อ โอนยา ยพนั ก งานไปอยู ใ นสาขาที ่ ใ กล
ภูมิลำเนาและครอบครัว เพื่อลดคาใชจายและระยะเวลาในการเดินทางจากที่พักไปที่ทำงาน เพื่อให
พนักงานเกิดการสูญเสียเมื่อตองออกจากงาน สงผลใหลดอัตราการลาออกของพนักงาน
4. จัดใหมีการฝกอบรมหัวหนางานในแตละสาขาอยางตอเนื ่องเพราะเปนผูจ ูงใจให
พนักงานปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ
เสกสรร (2550) ไดใหคำแนะนำในการเพิ่มระดับการฝงตรึงในงาน ตองยึด 5 หลักดังนี้
1. องคการควรยึดหลักความเสมอภาค องคกรควรใหสิทธิประโยชนโดยคำนึงถึงความ
เทาเทียมกัน ไมควรแบงชั้นมากเกิน เพราะอาจเกิดความขัดแยงภายในองคกรได
2. หลักสิทธิประโยชน หมายถึง สิทธิประโยชนที่พนักงานพึงไดรบั จากองคการเพื่อใชใน
ประโยชนสวนตัว
3. หลักการแรงจูงใจ หมายถึง การใหสิทธิประโยชนตาง ๆ จะตองตรงความตองการของ
พนักงานสวนใหญ หรือสิ่งที่ใหพนักงานนั้นจะตองมีแนวโนมที่จะจูงใจใหแกพนักงาน พรอมที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อความเต็มใจเพื่อทำใหองคกรประสบความสำเร็จ เกิดผลดีตอองคการและตัวพนักงาน
เอง
4. หลักความตอบสนอง หมายถึง สิ่งที่องคกรจะมอบผลประโยชนใหกับพนักงาน ตองมี
ความเอื้ออำนวยความสะดวกสบาย และเกื้อกูลใหแกพนักงาน
5. หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การใหประโยชนแกพนักงานแลว จะตองคำนึงถึงผลลัพธ
ที่องคกรและพนักงานควรจะไดรับนั้นตองดีที่สุด มีความรวดเร็ว และมีการลงทุนนอย
จากแนวทางการพัฒนาการฝงตรึงในงานขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาการเพิ่มระดับการฝง
ตรึงใหกับพนักงานในองคการ ตองยึดหลักการตอบสนองความพึงพอใจทั้งในสวนที่เกี่ยวของในการ
ทำงานในองคการและในสวนของสิ่งแวดลอมนอกงาน เชน สวนของครอบครัว ชุมชนที่พักอาศัยดวย
สรางความเชื่อโยงความสัมพันธระหวางพนักงานในองคการและ สิ่งแวดลอมนอกงาน สุดทายสงเสริม
หรือใหสวัสดิการที่เกี่ยวของในการทำงานหรือในสวนนอกงานทำใหพนักงานรูสึกไมอยากสูญเสียสิ่งที่
เคยไดหากเกิดการยายงาน
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2.3. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
Wagnild and Young (1990) ไดมีการศึกษาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตของผูหญิงที่มีการ
สูญเสียครั้งสำคัญในชีวิต โดยใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการอธิบายถึง คุณสมบัติที่บงบอก
คุณลักษณะของผูหญิงที่สามารถปรับตัวในการสูญเสียครั้งสำคัญในชีวิต โดย ศึกษาในกลุมตัวอยาง
จำนวน 24 คน มีอายุระหวาง 67-92 ป ซึ่งถือวาเปนกลุมตัวอยางที่มีขนาด ใหญสำหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผลการวิจัยพบวา การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตเปนกลุมคุณลักษณะสวนบุคคล กลาวคือ
ป จ จัยสว นบุคคล เชน ระดับ ของการทำกิจ กรรม การงาน การตอบสนอง ทัก ษะในการคิด การ
ตอบสนองทางบวก ตอผูอื่นการทำใจใหสงบมีความสมดุลความยืนหยัด ความเชื่อมั่นในตนเอง การ
มองวาชีวิตมีความหมาย และการดำรงอยูโดยพึ่งตนเองได สว นปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแก
ครอบครัว เชน ผูใหญที่คอยดูแลเอาใจใสสภาพแวดลอมที่ใหกาลังใจและความอบอุน และสามารถ
ไววางใจได และการสนับสนุนจากชุมชน
Grotbreg (1995) ไดทำการศึกษาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตพบวา มีความรูสึกปลอดภัย
รูสึกเปนที่รักและไดรับการยอมรับมีความเขาใจในกฎระเบียบโครงสรางในบริบทตาง ๆ และมีความ
รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง มีความกลาคิดกลาแสดงออก สามารถแกไขปญหาไดโดย การ
เรียนรูจากสภาพแวดลอม มีความสนใจอารมณความรูสึกของคนรอบขาง แสดงความรักความหวงใย
ตอคนรอบขางผานคำพูดหรือการกระทำรวมถึงตองการแบงเบาความรูสึกไมสบายใจและความทุกข
จากคนอื่นรับผิดชอบตอพฤติกรรมและการกระทำของตนเอง มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณคา
ของตนเองสามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิด และมีความเชื่อมั่นศรัทธาในการแกไขปญหาหรือความ
ทุกขและ สามารถถายทอดความรูสึกของตนเองได สามารถแกไขและประเมินสภาพหรือขอบเขตของ
ปญหาสามารถเจรจากับผูอื่นและมีความพยายามอยูกับปญหาจนกวาจะไดรับการแกไขอยางแทจริง
สามารถควบคุมอารมณและความรุนแรง เชน การทุบตีทำลายสิ่งของ หรือการกระทำที่สงผลเสีย
Block and Kremen (1996) ไดทำการศึกษาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตพบวา บุคคลที่มี
การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตสูงมักจะพบกับผลดานบวกและมีระดับความเชื่อมั่นในตนเองที่มากกวา
และมีการปรับตัวทางจิตวิทยาที่ดีกวาบุคคลที่มีความยืดหยุนทางอารมณนอย เมื่อพบกับเหตุการณที่มี
ความเครียดสูง บุคคลที่มีระดับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตต่ำอาจแสดงพฤติกรรมที่แข็งทื่อ กระทำ
พฤติกรรมเดิมซา ๆ หรือแสดงความยุงเหยิงวุนวายซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
Luthans (2002) ได ทำการศึก ษาการฟ นฟูพ ลัง ใจในภาวะวิก ฤตของพนัก งานที ่ม ีลั กษณะ
ความสามารถในการฟ น ฟูพ ลั งใจในภาวะวิก ฤตสู ง จะเป น คนที่ ร ู จ ัก การแก ไ ขป ญ หาไดอ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ไมทอแทกับอุปสรรคที่ไดพบ และพรอมที่จะลุกขึ้นเพื่อเผชิญหนากับปญหา รวมทั้งยัง
สามารถจัดการกับความเครียด เพื่อไปถึงจุดเปาหมายที่ไดตั้งไวไดสำเร็จ
Tugade & Fredrickson (2004) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การใชอารมณทางบวกของบุ คคลที่มี ก าร
ฟ นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตเพื่อคืนสภาพจากประสบการณเกี่ยวกับอารมณทางลบ โดยที่ผู วิจัยใช
แนวทางที่ หลากหลายวิธี (multimethod approach) ใน 3 งาน วิจัย เพื่อที่จะทำนายวาบุคคลที่ มี
ความสามารถในการฟนพลังนั้นจะใชอารมณทางบวกในการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและจะคนพบ
ความหมายทางบวก (positive meaning) เมื่อตองเผชิญหนากับสภาวะที่เต็มไป ดวยความเครียด
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และจากการวิ เคราะหตัวแปรสื่อ พบวา ประสบการณของอารมณทางบวก ทำใหกลุมตัวอยา งมี
ความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการควบคุมอารมณไดอยางมีประสิทธิภาพ เห็นไดจากการ
กลับคืน
Ong et al. (2006) ไดทำการศึกษาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตพบวา ประสบการณ ทาง
อารมณดานบวกมีหนาที่ในการชวยบุคคลที่มีความยืดหยุนทางอารมณสูงในการฟนฟูจากความเครียด
ในแตละวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
Jackson et al. (2007) ไดทำการศึกษาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต กลาววา ความยืดหยุน
ทางอารมณเปนความสามารถของบุคคลที่จ ะปรับตัวกับความทุกขยาก และชวยในการสรางความ
แข็งแกรงสวนบุคคลของพยาบาล โดย ผานวิธีการสรางและบำรุงความสัมพัน ธ ทางบวกระหวาง
วิชาชีพ รักษาความคิดทางบวก พัฒนาเชาวนอารมณ มุงไปสูความสมดุลในชีวิตและจิตวิญญาณ และ
มีความคิดตึกตรองที่มากขึ้น
Howard (2008) ไดทำการศึกษาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต กลาววา ความยืดหยุนทาง
อารมณไมไดเปนเพียงแคแหลงทรัพยากรในการตานทานความเครียดในเหตุการณความเจ็บปวดใน
ชีวิตเทานั้น แตความยืดหยุนทางอารมณอาจชวยรับแรงปะทะจากผลทางดานลบของความเครียดใน
การทำงาน โดยเฉาพะสิ่งแวดลอมในการทำงานที่มีความทาทาย
Zauszniewski JA. et al. (2010) ทำการศึกษาวรรณกรรมของบุคคลที่มีสมาชิกใน ครอบครัว
ปวยเปนโรคจิตรายแรง โดยผลศึกษาพบวาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตนั้น มีความสัมพันธกัน กับ
บุคคล ที่มีสมาชิกในครอบครัวปวยเปนโรคจิตรายแรง และพบวาปจจัยที่มีผลตอการฟนฟูพลังใจใน
ภาวะวิกฤต นั้ นมี 7 ด าน คือ การยอมรับ (acceptance), ความแข็ งแกร ง(hardiness), ความหวั ง
(hope), ความชานาญ (mastery), ความมีประสิทธิภาพในตัวเอง (self-efficacy),การเขมแข็งใน การ
มองโลก (sense of coherence) และการแกปญหา (resourcefulness)
Kinman and Grant (2010) ไดศึกษาเกี ่ยวกั บ การฟ นฟู พลังใจในภาวะวิ ก ฤตในนั กสั ง คม
สงเคราะหฝกหัด ในดานบทบาทของสมรรถภาพดานอารมณและสังคม โดยใหความสนใจในเรื ่อง
ความฉลาดทางอารมณ ความสามารถในการสะท อ นคิ ด ความสามารถในการเข า ใจผู  อ ื่ น และ
สมรรถภาพทางสังคม ซึ่งจะเปนตัวพยากรณความยืดหยุนทางอารมณในพนักงานสังคมสงเคราะห
ฝกหัดโดยสมรรถภาพดานอารมณและสังคมสามารถพยากรณการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตไดถึงรอย
ละ 47และการศึกษายังพบวามีความสัมพันธทางดานลบระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต และ
ความทุกขทรมานทางจิตใจ การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตอาจจะสามารถอธิบายไดวาเพราะเหตุ ใด
พนักงานบางคนที่ประสบกับความเครียดสูงมาอยางยาวนาน ไมตกสูสภาวะหมดไฟในการทำงาน และ
ยังสามารถกาวหนาไปไดโดยมีความสามารถในการจัดการกับสิ่งทาทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การ
ฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต อาจเปนคุณลักษณะที่สำคัญในนักสังคมสงเคราะห เนื่องจากสามารถชวย
ใหปรับตัวตอสถานการณที่เครงเครียดไดในทางบวก และชวยใหกาวหนาในวิชาชีพของตน
Kinman and Grant (2010) ได ศ ึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ การฟ  น ฟู พ ลั ง ใจในภาวะวิ ก ฤตพบว า มี
ความสัมพันธทางลบระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและความทุกขทรมานทางจิตใจอยางมี
นัยสำคัญ การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตยังเปนตัวกลางระหวางความสัมพันธทางลบของความฉลาด
ทางอารมณและความทุกขทรมานทางจิตใจ โดยเฉพาะในเรื่องความฉลาดทางอารมณดานสมรรถภาพ
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ทางอารมณทั้งในตัวบุคคลและระหวางบุคคลที่จะสงเสริมการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและสุขภาวะ
ที่ดขี องบุคคล
Mujeeb and Zubair (2012) ได ศ ึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ การฟ  น ฟู พ ลั ง ใจในภาวะวิ ก ฤตพบว า มี
ความสัมพันธทางลบระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตกับความเครียด ความกังวล และความ
ซึมเศรา และยังพบอีกวาเพศหญิงจะประสบกับความเครียด ความกังวลและความซึมเศรามากกวา
เพศชาย และมีความยืดหยุนทางอารมณนอยกวาเพศชาย
Cooke (2013) ไดศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต ภาวะหมดไฟในการทำงาน
และความทนทานตอความไมแนนอนในแพทยทั่วไปชาวออสเตรเลีย ผลการวิจัยพบวารอยละ 14 ของ
แพทยมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะหมดไฟในการทำงานแตยังมีเกณฑที่จะมีภาวะหมดไฟในการทำงาน
ความเครียดจากความเจ็บปวด ความทนตอความไมแนนอน และความกังวลเนื่องจากความไมแนนอน
นอกจากนี้ยังพบวาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธในทางลบกับภาวะหมดไฟในการ
ทำงาน
Rahimi et al. (2014) ไดศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต พบวา นักศึกษาแพทย
มีความเครียดที่รับรู ได การรับมือในทางลบที่สูงกวา และการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตที่ต่ำกวา
ประชากรทั่วไปที่อายุใกลเคียงกัน และการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตสามารถพยากรณความเครียดได
อีกดวย
Fang et al. (2015) ไดศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตพบวา การฟนฟูพลังใจใน
ภาวะวิกฤตอาจลดอิทธิพลทาง ลบของความเครียดในชีวิตตอสุขภาวะทางกาย ทางจิตและสุขภาวะ
โดยรวมของผูปวย HIV/AIDS ที่สูงอายุได
Lee and Cha (2015) ไดศ ึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ การฟ  น ฟู พ ลั ง ใจในภาวะวิ ก ฤตพบว า นั กสั ง คม
สงเคราะหที่มีการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตสูงจะมีความพึงพอใจในอาชีพและความผูกพันตอองคการ
สูงตามไปดวย
Olson et al. (2015) ไดศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตพบวาการมีเมตตาต อ
ตัวเองและการมีสติมีความสัมพันธทางบวกกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและมีความสัมพันธทาง
ลบกับภาวะหมดไฟในการทำงาน
Rushton (2015) ไดศึกษาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
พบวามีการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตสูงจะปองกันผูปฏิบัติงานในการทำงานในดานความออนลาทาง
อารมณและชวยสนับสนุนความสำเร็จของบุคคลดวย การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธ
ทางลบในการทำงานของแพทยความเครียดจากความเจ็บปวดขั้นทุติยภูมิความทนทานตอความไม
แนนอน การคิดถึงผลที่เลวรายและไมเต็มใจที่จะเปดเผยความไมแนนอนตอผูปวย
2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการฝงตรึงในงาน
พันธพงศ (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตออายุรแพทยในการคงการรับราชการ ใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิ พลตอ
อายุรแพทยในการคงการรับราชการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณะสุขนอกกรุงเทพมหานคร
โดยกลุมตัวอยางของประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ อายุรแพทยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
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สาธารณะสุข ที่อยูในเขตตางจังหวัดทั้ง 75 จังหวัดทั่วประเทศไทยจำนวน 171 คน โดยไดทำการเก็บ
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามทางไปรษณีย ทำการเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลทั่วไป ความพึง
พอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ และการฝงตรึงในงาน ระหวางอายุรแพทยกลุมที่ไมคดิ จะลาออก
กับกลุมที่คิดจะลาออก ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลในทางบวกตออายุรแพทยในการคงการ
รับราชการ ไดแก ความเขากันไดกับชุมชนที่อาศัย ความเขากันไดกับโรงพยาบาล ชุมชนมีสิ่งอำนวย
ความสะดวก ความรูสึกมั่นคงจากการอยูในระบบราชการ และการไดรับเกียรติจากเพื่อนรวมงาน
รวมทั้งพบความสัมพันธระหวางการไดอยูที่เดียวกับคูสมรส กับการคงการรับราชการตอไป อายุร
แพทยมีความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการอยูในระดับมาก ในขณะที่มีการฝงตรึงในงาน
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหความแตกตางของ อายุรแพทย 2 กลุม พบวาอายุรแพทย
ที่ไมคิดจะลาออก มีความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ และการฝงตรึงในงาน โดยรวม
มากกวากลุมที่คิดจะลาออกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม เมื่อทำการวิเคราะหสหสัมพันธ
เชิงสวนระหวางความพึงพอใจในงานและ ความผูกพันตอองคการ กับอัตราการคงอยูในงาน โดยมีการ
ฝง ตรึง เป นตัว แปรควบคุม กลับ พบวา ความพึง พอใจในงาน และความผู ก พัน ต อ องค ก ารไม มี
ความสัมพันธกับอัตราการคงอยูในงาน การวิเคราะหความสัมพันธโดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ระหวางความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการและการฝงตรึงในงาน กับอัตราการคงอยูในงาน
พบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการคงการรับราชการไดแก ตัวแปรการฝงตรึงในงานและเปนความสัมพันธ
เชิงบวก
วิริยา (2553) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงการทำงานของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม และเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลทั่วไป ความ
ผูกพันตอองคการ และความฝงตรึงในงานระหวา งแพทยกลุมที่ไมคิดจะลาออกและกลุมที่คิดจะ
ลาออก โดยทำการศึกษาในกลุมตัว อยา งที่เป นแพทยใ นโรงพยาบาลชุม ชน ระดับ อำเภอ สัง กัด
กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดเชียงใหม จำนวน 93 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ความผูกพันตอองคการ และความฝงตรึงในงาน และคำถามปลายเปดเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นดานสาเหตุของการคงรับราชการ ในสวนของผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับความฝงตรึงใน
งาน พบวาความฝงตรึงในงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตาง
กันมาก โดยความฝงตรึงในงานดานองคการใกลเคียงกับความฝงตรึงในงานดานชุมชน ความฝงตรึงใน
งานระหวางแพทยกลุมที่ไมคิดจะลาออก และกลุมแพทยที่คิดจะลาออกไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติเมื่อวิเคราะหดวย t-test และผลการวิเคราะหความสัมพัน ธดวยการวิเคราะหถด
กอยพหุคูณระหวางอัตราการคงอยูในงาน และปจจัยยอยในความฝงตรึงในงานทั้ง 6 ดาน พบวาตัว
แปรที่มีอิทธิพลตอการคงอยูในงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และเปนความสัมพันธเชิงบวก มี 7 ตัว
แปร คือ ความภูมิใจในการชวยเหลือคนทุกระดับ การมีอำนาจในการบริหารงานและหนาที่ ความ
รับผิดชอบ การลงหลักปกฐานในชุมชนไปมากแลว ระยะเวลาที่ทำงานในโรงพยาบาล และสถานภาพ
การใชทุนรัฐบาล ซึ่งเปนปจจัยยอยที่มีอิทธิพลสูงสุดเนื่องจากแพทยที่จบจากแพทยศาสตรบัณฑิตตอง
ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนเพื่อชดใชทุนรัฐบาล ในสวนที่เปนความสัมพันธเชิงลบ คือ การมีความ
คิดเห็นทางการเมืองตรงกับชุมชน และการมีแพทยรุนพี่ที่ศรัทธา โดยการผู ศึกษาการศึ กษานี้ได
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เสนอแนะใหพิจารณาทบทวนปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอความฝงตรึงในงาน เพื่อใหอัตราความฝงตรึงใน
งานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ดวงสมร (2555) ไดศึก ษาปจ จัย ที่มีอ ิทธิพลตอ การดำรงอยูในองคการของพนัก งานระดับ
ปฏิบัติการธนาคารออมสิน ในจังหวัดเชียงใหม ทำการศึกษาในกลุมประชากรที่เปนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการธนาคารออมสิน สาขายอย 31 สาขา ในจังหวัดเชียงใหม จำนวน 270 คน เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษา คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป และแผนการลาออกจากธนาคารออมสิน ความพึง
พอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ และความฝงตรึงในงาน ในสวนของผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับ
ความฝงตรึงในงาน พบวาพนักงานระดับปฏิบัติการมีความฝงตรึงในงานโดยรวมอยูในระดับสูงอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ พนักงานในกลุมที่ยังไมคิดจะลาออกมีความฝงตรึงในงานดานองคการ และดาน
ชุมชนอยูในระดับสูงกวากลุมที่คิดจะลาออกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ การวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยยอยความฝงตรึงในงานทั้ง 6 ดาน และอัตราการดำรงอยู ในงาน พบวาตัวแปรที่มี
อิทธิพลตออัตราการดำรงอยูในงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ธนาคารออมสินเห็นคุณคาในตัว
พนักงาน ความผูกพันกับลูกคาเกา แก ความไมสูญเสียอะไรเลยหากละทิ้งองคการ การไดรับ การ
ยอมรับจากสังคม และการไดรับเกียรติจากเพื่อนรวมงาน สวนปจจัยยอยที่ไมมีความสัมพันธกับอัตรา
การดำรงอยูในงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ปจจัยยอยดานความลงตัวในชุมชน ดานพันธะใน
องคการ และดานสิ่งที่ตองสละเกี่ยวกับชุมชน โดยการผูศึกษาการศึกษานี้ไดเสนอแนะใหพิจารณา
ทบทวนจำนวนของประชากรในกลุมที่ยังไมคิดจะลาออกและกลุมที่คิดจะลาออก โดยประชากรทั้ง 2
กลุม ควรมีจำนวนใกลเคียงกัน
สลักจิต (2556) ไดศึกษาอิทธิพลของความเปนความฝงตรึงในงาน ความพึงพอใจในงาน และ
ความผูกพันกับองคการของพนักงานที่ปฏิบัติงานในองคการเอกชนตาง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 600 คน
การศึกษานี้ม ีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุข องความตั้งใจลาออก โดย
เปรียบเทียบอิทธิพลของความฝงตรึงในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับองคการที่สง
อิทธิพลตอความตั้งใจลาออก เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก มาตรวัดความฝงตรึงในงาน มาตรวัด
ความพึงพอใจในงาน มาตรวัดความผูกพันกับองคการ และมาตรวัดความตั้งใจลาออก และวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) ในสวนของผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับความฝงตรึงในงาน พบวา
ความฝงตรึงในงานมีอิ ทธิพลทางตรงในทิศทางบวกกับ ความตั้งใจลาออก เท ากับ 0.11 อยางไมมี
นัย สำคัญทางสถิติท ี่ระดับ 0.01 โดยมีอิทธิพลนอยกวาความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกั บ
องคการ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ระบุวาความฝงตรึงในงานมีคาอิทธิพลการทานาย
ความตั้งใจลาออกสูงกวาความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับองคการ ผลการวิเคราะหที่แตกตาง
จากสมมติฐานนี้ อาจอธิบายไดจาก 2 ปจจัยหลัก คือ ปจจัยดานชีวิตการทำงาน และปจจัยดานชีวิต
สวนตัว จะเห็นไดว าปจ จัยดานชีวิตการทำงาน ไดแก ตัวองคการ ตัวงาน และสิ่งแวดลอมในการ
ทำงาน สงผลอยางยิ่งตอความตั้งใจลาออกของพนักงาน แมวาความฝงตรึงในงานไมมีอิทธิพลทางตรง
กับความตั้งใจลาออก จึงเปนที่นาศึกษาความตั้งใจลาออกในบริบทของสังคมไทยตอไปวาความฝงตรึง
ในงานอาจจะมีอิทธิพลทางออมกับความตั้งใจลาออก หรือความฝงตรึงในงานอาจจะเปนตัวแปรที่มีผล
ตออิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ไปยังความตั้งใจลาออก สาหรับปจจัยดานชีวิตสวนตัว พบวาความฝงตรึง
ในงานมีอิทธิพลทางตรงกับความตั้งใจลาออก เนื่องมาจากพนักงานไมมีทางเลือกที่จะไดทำงานใน
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องคการที่ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับที่พักอาศัย แตจาเปนตองเดินทางจากตางถิ่นเพื่อมาทำงานใน
เขตเศรษฐกิจ ดังนั้นความฝงตรึงในงานดานชุมชน จึงไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจลาออก
Mitchell, et al. (2001) ไดศกึ ษาการที่พนักงานยังคงทำงานอยูในองคการโดยใชทฤษฎีการฝง
ตรึงในงานมาใชพยากรณการลาออกโดยสมัครใจของบุคากรในธุรกิจที่มีอั ตราการวางงานต่ำ และ
อัตราการลาออกสู ง โดยกลุมตัว อยางคือ พนักงานรา นคา ปลีก จำนน 177 ราย และพนั กงานใน
โรงพยาบาล จำนวน 208 รายในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาการฝงตรึงในงานมีความสัมพันธเชิง
ผกผันกับความตั้งใจจะลาออกจากงาน (Intention to leave) และเมื่อควบคุมปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เชน เพศ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ การหางานใหม (Job Search) และการรับรู
ทางเลือกอื่น(Perceived Alternative) โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวาการฝงตรึงในงาน ก็ยัง
สามารถใช เ ปน เครื่องมือในการพยากรณ การลาออกโดยสมั ครใจ (Voluntary Turnover) ของ
พนักงานในเวลาตอมาไดเปนอยางดี กลาวคือยิ่งถาพนักงานมีการฝงตรึงในงานมากเทาไหร ความ
ตั้งใจจะลาออกจากงานและการลาออกจากงานจริง ๆ ก็ยิ่งนอยลงเทานั้น
Holtom and O’neill (2004) ไ ด  ศ ึ ก ษ าเ ร ื ่ อ ง Job Embeddedness: A Theoretical
Foundation for Developing a Comprehensive Nurse Retention Plan เปนวิจ ัยประเภทเชิ ง
ประจักษที่เก็บ ขอ มูล จากกลุมตัว อยางของพนัก งานโรงพยาบาล พบวาความฝงตรึ งในงานเป น
โครงสรางใหมที่ไดรับการพัฒนาที่มีเนื้อ หาครอบคลุมความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางมากกวา
การวัดความพึงพอใจในงานหรือความผูกพัน ความฝงตรึงในงานมุงการรักษาพนักงาน แตกตางจาก
โมเดลแบบเดิมที่เนนการลาออกของพนักงาน ดังนั้น จุดมุงหมายสำคัญของการฝงตรึงในงานคือการ
รักษาคนไวในองคการ แนวคิดนี้นำมาอธิบายถึงการฝงตรึงในงานวาหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนตา
ขายหรือใยแมงมุมที่โยงใยบุคคลใหมาติดบวง คนที่มีการฝงตรึงสูงหรือยาวนานจะมีความเชื่อมโยงที่
ใกลชิดมากมาย (ถามีการฝงตรึงในระดับต่ำก็มีความแตกตางกัน) ยิ่งไปกวานั้น องคประกอบของสิ่ง
ตาง ๆ อาจมีหลากหลายที่มวี ิถีที่แตกตางกันในการฝงตรึงในงาน
Lee et al. (2004) ได ศ ึก ษาการฝ ง ตรึ ง ในงานของพนั ก งานธนาคารจำนวน 829 รายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบงการฝงตรึงในงานออกเปน 2 ปจจัยคือ ปจจัยเกี่ยวกับตัวงานเองและ
ปจ จัยนอกเหนืองาน (On-the–Job and Off-the-Job Embeddedness) พบวาป จจัยนอกเหนือ
งาน มี ค วามสั มพั น ธก ั บ การลาออกโดยสมั ครใจและการหยุด งานโดยการไตรต รองไวล ว งหน า
(Volitional Absences) ของพนักงานในเวลาตอมาอยางมีนัยสำคัญ ในขณะที่ปจจัยเกี่ยวกับตัวเอง
ไมพบความสัมพันธดังกลาว แตขณะเดียวกัน พบวาปจจัยเกี่ยวกับตัวเองมีความสัมพันธกับการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ (Organizational Citizenship) และผลการปฏิบัติงาน (Job Performance)
อยางมีนัยสำคัญ ในขณะที่ปจจัยนอกเหนืองาน กลับไมพบมีความสัมพันธดังกลาว
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2.4 ที่มาของสมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงในงานของ
พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
จากการศึ กษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิ กฤตตามที่ กรม
สุขภาพจิต (2563) ใหความหมายของการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตเปนศั กยภาพทางอารมณและ
จิตใจในการปรับใจ และพื้นตัวภายหลังที่พบกับเหตุการณวิกฤตหรือสถานการณ ที่กอใหเกิดความ
ยากลำบากอันเปนคุณสมบัติหนึ่ง ที่ชวยใหบุคคลผานพนปญหาอุปสรรคและดำเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุขเปนกระบวนการปรับใจและฟนตัวเมื่อตองเผชิญกับสถานการณยากลำบากหรือวิกฤตได
สำเร็จแสดงใหเห็นถึงการเอาชนะปญหาอุป สรรคของชีว ิตโดยใชพลังสุขภาพจิตที่ดีที่เขมแข็ง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Jeonghwa al. (2019) ไดศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิ ก ฤต
และความเปนผูนำที่มีผลตอการฝงตรึงในงานของพยาบาลในเกาหลี ซึ่งอัตราการลาออกของพยาบาล
ในชวงที่ ผานมีอัตราสูง มาจากผลการวิจัยพบวาการฝงตรึงในงานมีความสั มพัน ธเชิ งบวกอยางมี
นัยสำคัญกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
สรุปไดวาคนในองคการที่มีการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตที่ดียอมสงผลใหมีระดับการฝงตรึงใน
งานสูง จะมีความรูสึกถึงความสัมพันธระหวางพนักงานกับองคการและสังคม/ชุมชน โดยมีอิทธิพลตอ
การคงอยูของพนักงานในองคการ ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 1 ไววา การฟนฟูพลังใจในภาวะวิ ก ฤต
โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
สมมติฐานที่ 2 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการทนตอแรงกดดันมีความสัมพันธทางบวก
กับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการทนตอแรง
กดดัน มีความสัมพันธกับการฝงตรึงในงาน หากพนักงานมีการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตที่ดียอมมีผล
ตอภาวะ การฝงตรึงในงานของพนักงานดวย โดยการทนตอแรงกดดันตาง ๆ เกิดจากการที่บุคคลนั้นมี
ความสามารถในการจัด การอารมณไ ดดี หรือ ที ่เราเรี ยกวาความมั่ นคงทางอารมณ (Emotional
Stability) ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของ Riann (2017) ไดทำการศึกษาความสัมพันธระหวางการ
พั ฒนาการฝงตรึ งในงานภายในองคการกับบุคลิกภาพและเครือ ขา ยทางสัง คมของพนักงาน จาก
การศึกษาพบวาบุคลิกภาพในสวนของความมั่นคงทางอารมณมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญกับการ
ฝงตรึงในงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สิกานต (2553) ไดทำการศึกษาความสัมพันธ ระหวาง
บุคลิกภาพหาองคประกอบ การสนับสนุนจากองคการ กับความผูกพันในงานของพยาบาลประจำการ
โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร สวนหนึ่งของผลการศึกษาพบบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวทาง
อารมณ (Neuroticism) มีความสัมพันธทางลบกับความผูกพันในงาน
สรุปไดวาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานความทนตอแรงกดดัน มีความสัมพันธกับ
การฝงตรึงในงาน หากพนักงานมีศักยภาพดานนี้พนักงานจะสามารถสรางหรือควบคุมอารมณตนเอง
ใหมีสติและสงบ มีการควบคุมอารมณ เมื่อเผชิญกับความเครียดความผิดหวัง ยอมมีผลตอภาวะ การ
ฝงตรึงในงานของพนักงาน ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 2 ไววา การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานความ
ทนตอแรงกดดัน มีความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษั ทผูผลิ ตชิ้น ส ว น
รถยนต
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สมมติฐานที่ 3 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการมีกำลังใจ มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวน
จากงานวิจัยของ Ivey et al. (2015) ไดทำการวิจัยเรื่อง การประเมิ นความทั บซ อน
ระหวางขวัญกำลังใจและความผูกพันในการทำงานในตัวอยางทหารนอกระบบ พบวา การสรางขวัญ
กำลังใจในการทำงาน จึงเปนหนทางหนึ่งในการดำรงรักษาทรัพยากร มนุษย การทำใหรูสึกเกิดความ
พึงพอใจ มีความสุข เกิดความทุมเทในการทำงาน มีความผูกพันในงาน และรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
องคกร ถือเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งที่จะรักษาพนักงานใหอยูกับองคการ หากมีการละเลยในการสราง
ขวัญกำลังใจในการทำงาน อาจเกิดการแสดงออก ทางลบในหลายรูปแบบ จนกระทั่งเกิด การตั้งใจ
ลาออกได และสอดคลองกับงานวิจัยของ วาณิชญา (2558) ไดทำการศึกษา ความสัมพันธระหวาง
คุณภาพชีวิตในการท างาน การรับรูบรรยากาศองคการ กับความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน โดยมี
ความผูกพันตอองคการเปนตัว แปรสื่อ จากผลการวิจัยพบวาคุณภาพชี วิตในการทำงานสงผลตอ
แนวโนม ความตั้งใจที่จะลาออกจากองคการของพนักงาน ดังนั้นองคการควรใหความสำคัญตอการ
สง เสริม ปจ จั ย ต าง ๆ ที่จ ะทำใหพนั กงานเกิ ดคุณภาพชีว ิต ในการทำงานที ่ดี เพื่ อใหพ นั กงานมี
ความรูสึกพึงพอใจ มีขวัญกำลังใจที่จะทำงานกับองคการตอไป
สรุปไดวาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการมีกำลังใจมีความสัมพันธทางบวกกับ
การฝงตรึงในงาน หากพนักงานมีศักยภาพดานนี้โดยคิดถึงสิ่งดี ๆ ที่มีอยู เชน มีคนที่รักและหวงใย
เคยผานประสบการณความยากลำบากมากอน หมั่นพูดใหกำลังใจตนเองคิดถึงโอกาสขางหนาหากฝา
ฟ นจุดนี้ไปได ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 3 ไววา การฟนฟูพ ลังใจในภาวะวิกฤตดานการมีกำลังใจมี
ความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
สมมติฐานที่ 4 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการตอสู เอาชนะอุปสรรคมี ความสั มพั นธ
ทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
ผู วิจ ัยพบวา การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานความพรอมที ่จะเผชิญปญ หาและมี
ทักษะในการแกไขปญหา มีความสัมพันธกับการฝงตรึงในงานหากพนักงานมีการฟนฟูพลังใจในภาวะ
วิกฤตที่ดียอมมีผลตอภาวะ การฝงตรึงในงานของพนักงานดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ Imran et
al. (2020) ไดทำการวิจัยเรื่องบทบาทในหลายแงมุมของการฝงตรึงในงานภายในองคกรและการ
พัฒนาแนวทางการลดอยางความตั้งใจในการลาออกอยางยั่งยืน พบวา การฝงตรึงในงานสวนหนึ่ง
ขึ้นอยูกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการตอสูเอาชนะอุปสรรคของแตละบุคคลดวย สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ภูมิพัฒน (2560) ไดทำการศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการ ความ
พึงพอใจในงาน และการตั้งใจลาออกโดยมีความสามารถในการเผชิญปญหา และฟนฝาอุปสรรคเปน
ตัวแปรกำกับ พบวาการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคเปนตัวแปรกำกับความสัมพันธ ระหวางความ
พึงพอใจในงานกับการตั้งใจลาออก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติอาจเนื่องมาจาก พนักงานมีการเผชิญ
ปญหาและฟนฝาอุปสรรคในการ ทำงานโดยสามารถเปลี่ยนแปลงปญหาตาง ๆ ใหเกิดความสำเร็จโดย
การเปลี่ยนนิสัยและวิธีคิด พนักงาน สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นได โดยการโตแยงกับ
รูปแบบความคิดแบบเกาที่ทำลายตนเอง และตั้งใจสรางรูปแบบความคิดแบบใหมใหเกิดประโยชน
สูงสุด เมื่อพนักงานปรับเปลี่ยนวิธีคิดจะสงผล ใหพนักงานเรียนรูในการคิดเชิงบวก สงผลใหเกิดความ
พึงพอใจในงานทำงาน จึงทำใหอัตราการ ลาออกลดนอยลง
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สรุปไดวาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค มีความสัมพันธทางบวก
กับการฝงตรึงในงาน หากพนักงานมีศักยภาพดานนี้ไดโดยมีการคิดหาทางออกในการแกปญหาเริ่ม
จากเมื่อมีปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ ลองหาทางออกใหมากที่สุด การหาขอดีขอเสียในแตละวิธีการ เลือก
วิธีการที่ดีที่สุด และคิดหาวิธีการสำรองไวเผื่อวิธีที่เลือกใชไมไดผล การแกไขปญหาไดสำเร็จจะชวยให
เห็นวาการแกไขปญหาไมใชเรื่องยาก และมีทักษะที่ดีในการแกปญหา ผูวิจัยจึงสมมติฐานที่ 4 ไววา
การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการตอสูเอาชนะอุปสรรคมีความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงใน
งานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
2.5 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงในงานของ
พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
สมมติ ฐ านที่ 2 การฟ  น ฟูพลังใจในภาวะวิ กฤตด านการทนต อ แรงกดดั น มีค วามสั ม พั น ธ
ทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
สมมติฐานที่ 3 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการมีกำลังใจ มีความสัมพันธทางบวกกับ
การฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
สมมติฐานที่ 4 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
2.6 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ผูวิจัยทำการศึกษาความสัมพันธระหวาง การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตกับการฝงตรึงในงาน ได
กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรที่ 1
การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต

ตัวแปรที่ 2

1.ดานการทนตอแรงกดดัน

การฝงตรึงในงาน

2.ดานการมีกำลังใจ
3.ดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ (Correlation Research) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ซึ่งมีวิธีดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
3.1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต จำนวน 3 บริษัททั้ง
นี้บริษัทไมอนุญาตใหเปดเผยชื่อ ผูวิจัยจึงใชชื่อ บริษัท A บริษัท B และบริษัท C แทนโดยในแตละ
บริษัทมีจำนวนพนักงานดังนีค้ ือ บริษัท A จำนวนรวม 800 คน (อางอิงขอมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม
2563 จากการสอบถามผูจัดการฝายบุคคล) บริษัท B จำนวน 300 คน (อางอิ งขอมูล ณ วั นที่ 14
สิงหาคม 2563 จากการสอบถามผูจัดการฝายบุคคล) และบริษัท C จำนวน 300 คน (อางอิงขอมูล ณ
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 จากการสอบถามผูจัดการฝายบุคคล) รวมประชากรที่ใชในการวิจัยทั้ งหมด
1,400 คน
3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต 3 บริษัท
จำนวน 303 คน ซึ่งการกำหนดจำนวนกลุมตัวอยางขั้นต่ำจะใชตารางสำเร็จรูป Krejcie and Morgan
(1970) และเพื่อ ป องกัน การไมส มบูร ณข องขอมูล และแบบสอบถามไม ไดคื น จึ ง เพิ่ มจำนวนกลุม
ตัวอยางอีก บริษัทละ 5 % ดังนั้นกลุมตัวอยางมีจำนวนทั้งหมด 322 คน
จากนั้นผูวิจัย ไดทำการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (Stratified Random Sampling)
กอนที่จะทำการสุมแบบตามสะดวก (Convenience Selection) ตามจำนวนที่กำหนด เปนการสุม
ตัวอยางโดยบังเอิญพบไมเฉพาะเจาะจง (พงษเทพ, 2560) ทำใหไดกลุมตัวอยางจากทั้ง 3 บริษัท ดัง
ตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3 – 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง
บริษัท
ประชากร กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง
ไดรับ
คิดเปนรอย
(คน)
(คน)
เพิ่ม 5% (คน) แบบสอบถาม
ละ
กลับมา (คน)
บริษัท A
800
173
182
182
100.00
บริษัท B
300
65
70
68
97.14
บริษัท C
300
65
70
66
94.29
รวม
1400
303
322
316
98.14
3.2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.2.1. แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น
โดยศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลว สรางขอความใหสอดคลองกับคำนิยามศัพทที่คนควาไว
โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ (ภาคผนวก จ)
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ขอ ลักษณะเปนแบบสำรวจ
รายการ (Check List) โดยกำหนดตัวเลือกใหเลือกตอบตามความเปนจริง ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน และ ตำแหนงงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต จำนวน 48 ขอ เปนขอความ
เชิ ง บวก 48 ข อ ลั ก ษณะเป น มาตราวั ด ประมาณค า (Rating scale) โดยมี ข  อ ความให ผ ู  ต อบ
แบบสอบถามพิจารณาวาตรงกับความรูสึกหรือความคิดเห็นของตนเองมากเทาใด ขอความแบงเปน 3
ดาน ไดแก การทนตอแรงกดดัน การมีกำลังใจ และการตอสูเอาชนะอุปสรรค โดยมาตราวัดประมาณ
คาแบงเปน 5 ระดับใหเลือกคำตอบเพียงขอเดียว โดยกำหนดคะแนนของแตละระดับดังนี้
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ปานกลาง
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

คะแนนขอความเชิงบวก
5
4
3
2
1
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เมื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลแลวไดใชคะแนนเฉลี่ยแบงระดับของการฟนฟูพลังใจใน
ภาวะวิกฤตเปนรายดานและโดยรวมซึ่งแบงระดับคะแนนเฉลี่ยเปน 5 ระดับ โดยการหาความกวาง
ของอันตรภาคชั้น (ทิพยสิริ และศิริชัย, 2559) มีสูตรดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย

= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด
จำนวนชั้น
= 5 – 1 = 0.8
5
จากเกณฑความกวางของอันตรภาคชั้นดังกลาว สามารถกำหนดคะแนนและหลักเกณฑ
ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตไดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผล
4.21 – 5.00
พนักงานมีการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตอยูในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20
พนักงานมีการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตอยูในระดับมาก
2.61 – 3.40
พนักงานมีการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตอยูในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
พนักงานมีการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตอยูในระดับนอย
1.00 – 1.80
พนักงานมีการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการฝงตรึงในงาน จำนวน 49 ขอ เปนขอความเชิงบวก 49 ขอ
ลักษณะเปนมาตราวัดประมาณคา (Rating scale) โดยมีขอความใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณาวา
ตรงกับความรูสึกหรือความคิดเห็นของตนเองมากเทาใด ขอความแบงเปน 6 ดาน ไดแก ความลงตัว
กับองคการ ความลงตัวกับชุมชน ความเชื่อมโยงกับองคการ ความเชื่อมโยงกับชุมชน สิ่งที่ตองสละกับ
องคการ และสิ่งที่ตองสละกับชุมชน โดยมาตราวัดประมาณคาแบงเปน 5 ระดับใหเลือกคำตอบเพียง
ขอเดียว โดยกำหนดคะแนนของแตละระดับดังนี้
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ปานกลาง
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

คะแนนขอความเชิงบวก
5
4
3
2
1

เมื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลแลวไดใชคะแนนเฉลี่ยแบงระดับของการฝงตรึงในงาน
เปนรายดานและโดยรวมซึ่งแบงระดับคะแนนเฉลี่ยเปน 5 ระดับ โดยการหาความกวางของอันตรภาค
ชั้น (ทิพยสิริ และศิริชัย, 2559) มีสูตรดังนี้
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ระดับคะแนนเฉลี่ย

= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด
จำนวนชั้น
= 5 – 1 = 0.8
5
จากเกณฑความกวางของอันตรภาคชั้นดังกลาว สามารถกำหนดคะแนนและหลักเกณฑ
ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของการฝงตรึงในงาน ไดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผล
4.21 – 5.00
พนักงานมีการฝงตรึงในงานอยูในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20
พนักงานมีการฝงตรึงในงานอยูในระดับมาก
2.61 – 3.40
พนักงานมีการฝงตรึงในงานอยูในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
พนักงานมีการฝงตรึงในงานอยูในระดับนอย
1.00 – 1.80
พนักงานมีการฝงตรึงในงานอยูในระดับนอยที่สุด
3.2.2. การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.2.2.1. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกำหนด
กรอบแนวคิด และกำหนดนิยามของตัวแปร จากนั้นทำการสรางขอความตามนิยามที่ไดกำหนดไว
เพื่อสรางแบบสอบถามฉบับรางของแตละตัวแปร นำไปเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
เพื่อตรวจสอบและพิจารณาขอความใหครอบคลุมและตรงตามนิยามที่กำหนดไว และปรับปรุงแกไข
ใหชัดเจนและเหมาะสมกับกลุมตัวอยางมากขึ้น
3.2.2.2. การทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity)
ผูวิจัยนำแบบสอบถามฉบับรางที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ทาน (ภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบและพิจารณาขอความวาครอบคลุมและตรงตามนิยาม
ที่กำหนดไวหรือไม โดยใชคา Index of Item-Objective Congruence (IOC) ที่ใหคะแนนโดย
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง ทานแนใจวาขอความนี้ สามารถวัดไดตรงตามนิยามศัพทของแบบสอบถาม
0 หมายถึง ทานไมแนใจวาขอความนี้ สามารถวัดไดตรงตามนิยามศัพทของแบบสอบถาม
-1 หมายถึง ทานแนใจวาขอความนี้ ไมสามารถวัดไดตรงตามนิยามศัพทของแบบสอบถาม
เมื่อไดรับการพิจารณาและตรวจสอบแลว ผูวิจัยจึงหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามโดยหาคาดัชนีความสอดคลองของขอความกับนิยามศัพท (Index of item – objective
congruence : IOC) มีสูตรการคำนวณ (พิสณุ, 2552) ดังนี้
IOC = ΣR
N
IOC = ดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกับนิยามศัพท
ΣR = ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N = จำนวนผูเชี่ยวชาญ
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จากนั้นผูวิจัยไดคัดเลือกขอความที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5
(พิสณุ, 2552) จึงสามารถยอมรับได ซึ่งผลการวิเคราะหคา ดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกับ
นิยามศัพท ของตัวแปรการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต ทั้งหมด 48 ขอ และตัวแปรการฝงตรึงในงาน
ทั้งหมด 49 ขอผานตามเกณฑดังกลาวขางตน และนอกจากนั้นผูวิจัยยังไดปรับปรุงแกไขขอความตาม
คำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา (ภาคผนวก ค)
3.2.2.3. การทดสอบค า อำนาจจำแนก (Discrimination) และการทดสอบค า ความ
เชื่อมั่น (Reliability) เมื่อปรับแกแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามไปทดลองใช
(Tryout) กับพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต จำนวน 30 คน ซึ่งไมใชพนักงานที่เปนกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยแลวนำขอมูลวิเคราะหคาอำนาจจำแนก โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอความ
รายขอกับภาพรวมขอความที่เหลือ (Corrected item total correlation) ของแบบสอบถาม หาก
ขอความใดมีคาอำนาจจำแนกต่ำกวา 0.2 (บุญธรรม และพิสมัย, 2560) จะถูกคัดออก และจากนั้นหา
คา ความเชื ่ อ มั ่น โดยใช ค  า สั ม ประสิ ทธิ ์ แ อลฟาของครอนบาช (Cronbach's alpha coefficient)
(Cronbach, 1990) แบบสอบถามควรมี ค  า ความเชื ่ อ มั ่ น มากกว า 0.7 (ไพศาล, 2559) ทำการ
วิเคราะหแบบสอบถามทั้งฉบับและรายดานของแตละตัวแปร ทั ้งนี้ผูวิจัยคัดข อความที่ มีคาความ
เชื่อมั่น มากกวาเกณฑเพื่อใหแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นมากกวา 0.7
คาอำนาจจำแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 คาอำนาจจำแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
และการฝงตรึงในงาน
แบบสอบถาม
คาอำนาจจำแนก คาความเชื่อมั่น
การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
.957
ดานการทนตอแรงกดดัน
.363 - .847
.922
ดานการมีกำลังใจ
.290 - .692
.874
ดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค
.252 - .803
.919
การฝงตรึงในงาน
.977
ดานความลงตัวกับองคการ
.590 - .849
.944
ดานความลงตัวกับชุมชน
.596 - .883
.947
ดานความเชื่อมโยงกับองคการ
.233 - .714
.894
ดานความเชื่อมโยงกับชุมชน
.725 - .922
.944
ดานสิ่งที่ตองสละกับองคการ
.318 - .760
.771
ดานสิ่งที่ตองสละกับชุมชน
.379 - .761
.936
ผูวิจัยนำแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาแลวนำไป
เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง โดยแบบสอบถามฉบับสมบบูรณมีรายละเอียดดังนี้
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แบบสอบถามการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต มีจำนวน 48 ขอ แบงขอความออกเปน 3
ดาน เปนขอความเชิงบวกทั้งหมด รายละเอียดดังตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 องคประกอบของแบบสอบถามการรับรูการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
แบบสอบถาม
จำนวน
ดานการทนตอแรงกดดัน
16
ดานการมีกำลังใจ
16
ดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค
16
แบบสอบถามการฝงตรึงในงาน มีจำนวน 49 ขอ แบงขอความออกเปน 6 ดาน เป น
ขอความเชิงบวกทั้งหมด รายละเอียดดังตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3-4 องคประกอบของแบบสอบถามการฝงตรึงในงาน
แบบสอบถาม
ดานความลงตัวกับองคการ
ดานความลงตัวกับชุมชน
ดานความเชื่อมโยงกับองคการ
ดานความเชื่อมโยงกับชุมชน
ดานสิ่งที่ตองสละกับองคการ
ดานสิ่งที่ตองสละกับชุมชน

จำนวน
8
9
8
8
8
8

3.3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนและรายละเอียดดังตอไปนี้
3.3.1. ผูวิจัยติดตอทำหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลที่ออกโดยคณะศิลปศาสตร
ประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไปยังบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนตทั้ง 3
บริษัท (ภาคผนวก ข)
3.3.2. เมื ่ อ ได ร ั บ อนุ ญ าตแล ว ผู  ว ิจ ั ย ติ ด ต อ ประสานงานกั บ ฝ า ยบุค คลเพื ่ อ ดำเนิ น การส ง
แบบสอบถามในรู ป แบบออนไลน เ พื ่ อ ฝากให แ ก ก ลุ  ม ตั ว อย า งพร อ มแนบคำชี ้ แ จงในการทำ
แบบสอบถามอยางละเอียดไปกับเอกสารออนไลน เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสามารถดำเนินการได
อยางถูกตอง
3.3.3. ผูวิจัยไดแบบสอบถามกลับมาจำนวน 316 ฉบับโดยใชเวลารวบรวมขอมูล 3 สัปดาห
3.3.4. ผูวิจัยนำแบบสอบถาม ในรูปแบบออนไลนมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว
แลวนำคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของงานวิจัยที่กำหนดไวโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ
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3.4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล โดยสถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
3.4.1. คาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) ใชวิเคราะหสถิติเชิงบรรยาย
ของปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการ
ทำงาน และ ตำแหนงงาน
3.4.2. คาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชอธิบาย
ความหมายของขอมูลในการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และลักษณะการกระจายของขอมูล
ตัวแปรการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
3.4.3. การหาค า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ค วามสั ม พั น ธ แ บบเพี ย ร ส ั น (Pearson’s correlation
coefficient) ใชวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา สำหรับทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 – 4
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และ.05 โดยใชเกณฑการแปลความหมาย
ของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ยุทธ, 2562) ดังนี้
คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธตั้งแต
คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง
คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง
คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง
คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธต่ำกวา

0.80 ขึ้นไป
0.60 - 0.79
0.40 - 0.59
0.20 - 0.39
0.20

มีความสัมพันธในระดับสูงที่สุด
มีความสัมพันธอยูในระดับสูง
มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธอยูในระดับต่ำ
มีความสัมพันธอยูในระดับต่ำที่สุด

และผูวิจัยนำคาความสัมพันธระหวางตัวแปร (r) มาหาคาอัตราสวนของความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร (r2 x 100) เพื่อเปรียบเทียบใหทราบถึงระดับรอยละของความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ (Correlation Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการเก็บขอมูลและนำขอมูลที่ไดจำนวน 316 ชุด มาวิเคราะหทางสถิติโดยมีลำดับ
การนำเสนอดังนี้
4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิจัย
4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลของการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลของการฝงตรึงในงาน
4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
4.1 สัญลักษณที่ใชในการนำเสนอการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหและแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสัญลักษณดังนี้
n หมายถึง จำนวนตัวอยาง
X หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนน
SD หมายถึง คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
r หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
r2 หมายถึง คากำลังสองของ r
p หมายถึง ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ
** หมายถึง คานัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ
การทำงาน และตำแหนงงาน ของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปบ
ของผูตอบแบบสอบถามดังตารางที่ 4–1
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ตารางที่ 4-1 ความถี่และคารอยละของพนักงานจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล (n=316)
ปจจัยสวนบุคคล
จำนวน(คน)
รอยละ
1.เพศ
ชาย
221
69.94
หญิง
95
30.06
รวม
316
100.00
2.อายุ
ต่ำกวา 25 ป
8
2.53
25 – 35 ป
189
59.81
36 – 45 ป
110
34.81
45 ป ขึ้นไป
9
2.85
รวม
316
100.00
3. ระดับการศึกษา
ม.6 , ปวช , ปวส
127
40.19
ปริญญาตรี
179
56.65
ปริญญาโท
10
3.16
รวม
316
100.00
4. ประสบการณ ก าร 0 – 3 ป
13
4.11
ทำงาน
4 – 7 ป
79
25.0
8 – 15 ป
139
43.99
15 ปขึ้นไป
85
26.90
รวม
316
100.00
5. ตำแหนงงาน
พนักงาน
240
75.95
พนักงานอาวุโส
28
8.86
ผูชวยผูจัดการ หรือ ผูชวย
20
6.33
ห ั ว ห น  า แ ผ น ก ห รื อ
เทียบเทา
ผู  จ ั ด การ หรื อ หั ว หน า
24
7.59
แผนก หรือ เทียบเทา
สูงกวาผูจัดการ
4
1.27
รวม
316
100.00
จากตารางที่ 4.1 พบวาพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต สวนใหญเปนเพศชายจำนวน 221
คน คิดเปนรอยละ 69.94 และเพศหญิง จำนวน 95 คนคิดเปนรอยละ 30.06
อายุพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต สวนใหญอยูในชวงอายุ 25 – 35 ป จำนวน 189 คน
คิดเปนรอยละ 59.81 รองลงมาคือชวงอายุ 36 – 45 ป จำนวน 110 คนคิดเปนรอยละ 34.81 และ
อายุ 45 ปขึ้นไป จำนวน 9 คนคิดเปนรอยละ 2.85
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ระดับการศึกษา พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวน 179 คนคิดเปนรอยละ 56.65 และระดับ ม.6 , ปวช , ปวส จำนวน 127 คนคิดเปน รอยละ
40.19
ประสบการณการทำงาน พนักงานสวนใหญมีประสบการณทำงาน อยู ร ะหว าง 8 – 15 ป
จำนวน 139 คนคิดเปนรอยละ 43.99 รองลงมาคือประสบการณการทำงาน 15 ปขึ้นไปจำนวน 85
คน คิดเปนรอยละ 26.90 รองลงมาคือประสบการณการทำงาน 4 – 7 ปจำนวน 79 คนคิดเปนรอย
ละ 25.00 และนอยที่สุดมีประสบการณการทำงานระหวาง 0 – 3 ป จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ
4.11
ตำแหนงการทำงาน พนักงานสวนใหญมีตำแหนงการทำงาน เปนพนักงาน จำนวน 240 คนคิด
เปนรอยละ 75.95 รองลงมาคือตำแหนงพนักงานอาวุโส จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 8.86
รองลงมาคือตำแหนง ผูจัดการ หรือ หัวหนาแผนก หรือ เทียบเทา จำนวน 24 คน คิดเปนรอย
ละ 7.59 รองลงมาคือตำแหนงผูชวยผูจัดการ หรือ ผูชวยหัวหนาแผนกหรือ เทียบเทา จำนวน 20 คน
คิดเปนรอยละ 6.33 และนอยที่สุดตำแหนงสูงกวาผูจัดการ จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.27
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลของการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
ระดับของการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการทนตอแรงกดดัน
ดานการมีกำลังใจและดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค ดังตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4 – 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
𝐗
การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
SD
ดานการทนตอแรงกดดัน
3.99
0.43
ดานการมีกำลังใจ
4.14
0.44
ดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค
4.05
0.42
รวม
4.06
0.38

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4-2 พบวา พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต มีการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก (X = 4.06 SD =0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่นคือ ดานการมีกำลังใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.14 SD = 0.44)
และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำกวาดานอื่นคือ ดานการทนตอแรงกดดัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.99
SD = 0.43)
ระดับของการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต รายขอดังตารางที่ 4–3 ถึงตารางที่ 4-5
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ตารางที่ 4 – 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
ดานการตอแรงกดดัน
X
ดานการทนตอแรงกดดัน
SD
ระดับ
1,ฉันไมสนใจเพื่อนรวมงานที่มาดูถูกฉัน
3.91
0.99
มาก
2.ฉันไมเก็บไปคิดมาก เมื่อคนหัวเราะเยาะ
3.77
0.94
มาก
3.ฉันสามารถควบคุมอารมณไดแมวาจะเจอปญหาใหญ
3.86
0.77
มาก
4.อารมณฉันกลับมาเปนปกติอยางรวดเร็วแมวา จะผา น 3.82
0.64
มาก
เรื่องเลวรายมาไมนานนัก
5.ปญหาในอดีต ไมมีผลกระทบกับจิตใจของฉัน
3.84
0.71
มาก
6.เมื่อฉันทำงานผิดพลาด ฉันยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น
4.04
0.65
มาก
7.ฉันมีวิธีการจัดการความเครียดที่ดีอยูมากมาย
4.00
0.66
มาก
8.ฉันมองขามเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ที่มากวนใจฉัน
4.14
0.65
มาก
9.ฉันพรอมที่จะเผชิญกับสถานการณที่กดดันเมื่อจำเปน
3.98
0.69
มาก
10.ฉันยังทำงานไดเปนอยางดี แมอยูในภาวะที่กดดัน
3.96
0.56
มาก
11.ฉันมีวิธีการจัดการอารมณ เมื่อเจอสถานการณที่กดดัน
3.95
0.53
มาก
12.เมื่อฉันรูสึกถูกกดดัน ฉันมีวิธีผอนคลายตนเองได
4.06
0.59
มาก
13.ถึงแมวาฉันรูสึกไมสบาย แตก็ไมมีผลตออารมณของฉัน
3.84
0.63
มาก
14.ความทุกขของฉันเปนเพียงเรื่องเล็กนอย ชีวิตของฉัน 4.23
0.63
มากที่สุด
ตองกาวเดินไปอีกไกล ยังมีเรื่องดี ๆ รออยูอีกมาก
15.ในชว งเวลาที่ว ิ ก ฤต หรือ ยากลำบาก ฉันอดทนและ 4.25
0.62
มากที่สุด
แข็งแกรงขึ้นเมื่อเวลาผานไป
16.ถึงแมฉันมีปญหามากมากแตไมเคยทอแทและกลับมาสู 4.19
0.59
มาก
กลับปญหา
รวม
3.99
0.43
มาก
จากตารางที่ 4 -3 พบวา การรับรูการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต ดานการทนตอแรงกดดัน
โดยรวมมีค าเฉลี่ย อยูใ นระดับ มาก (X = 3.99 SD =0.43) เมื ่อพิจ ารณาเป น รายข อพบวา ขอที ่ มี
คาเฉลี่ยสูงกวาขออื่นคือ ขอ 15 “ในชวงเวลาที่วิกฤต หรือยากลำบาก ฉันอดทนและแข็งแกรงขึ้นเมื่อ
เวลาผานไป” มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.25 SD =0.62) และขอ 2 “ฉันไมเก็บไปคิดมาก
เมื่อคนหัวเราะเยาะ”มีคาเฉลี่ยต่ำกวาขออื่น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.77 SD = 0.94)
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ตารางที่ 4 – 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
ดานการมีกำลังใจ
X
ดานการมีกำลังใจ
SD
17.เมื่อฉันมีปญหาใหญ ฉันคิดวามันตองผานไปสักวัน
4.33
0.62
18.ฉันเชื่อวาวันและเวลาจะสามารถพาใหผานพนปญหาและ 4.30
0.67
อุปสรรคได
19.ฉันเชื่อมั่นวาฉันสามารถกาวขามอุปสรรคได
4.27
0.64
20.เมื่องานมีปญหาใหญ ฉันเชื่อวามันจะมีทางออกรอฉันอยู
4.27
0.63
21.ฉันเขาใจดีวาปญหาและอุปสรรคเปนบทเรียนของชีวิต
4.30
0.65
22.ฉันหวังวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะทำใหฉันหรือเพื่อนแกรงขึ้น
4.30
0.59
23.ฉั น คิ ด เสมอว า ความลำบากวั น นี ้จ ะทำให ช ี ว ิ ต ประสบ 4.28
0.64
ความสำเร็จในวันหนา
24.เมื ่อคนรอบขางฉั นมีปญ หา เขามักมาปรึกษาฉัน เพื ่อ ขอ 4.03
0.68
กำลังใจและไดกำลังใจกลับไปเสมอ
25.เมื่อ บุคคลรอบ ๆ ขางมีความทุก ขฉันมีว ิธีที่จ ะแบง เบา 3.86
0.70
ความทุกขจากพวกเขา
26.ฉันสามารถสรางกำลังใจใหคนในครอบครัวได เมื่อพวกเขา 4.11
0.68
มีความทุกข
27.ฉันแสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อเพื่อนรวมงานมาระบาย 4.10
0.61
ความทุกขกับฉัน
28.คนรอบขางฉัน มักมาปรึกษาและระบายความทุกขกับฉัน
3.83
0.76
29.ถ า ฉั น พบเพื ่ อ นร ว มงานที ่ ย ั งทำงานได ไม ดี ฉั น จะคอย 4.00
0.63
ชวยเหลือและใหกำลังใจ
30.ฉันชื่นชมและใหกำลังใจคนรอบขางเมื่อเขาเลื่อนตำแหนง 4.21
0.65
หรือมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบมากขึ้น
31.ฉันใหเวลาและความสำคัญในการพูดคุยเพื่อสรางกำลังใจ 4.04
0.64
กับบุคคลรอบขางเสมอ
32.ฉันแสดงความหวงใยกับเพื่อน ๆ ไมวาจะเปนการทักทาย 4.01
0.64
โทรศัพทหา เพื่อถามไถสารทุกขสุขดิบ
รวม
4.14
0.44

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 -4 พบวา การรับรูการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต ดานการมีกำลังใจ โดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 4.14 SD = 0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวา
ขออื่นคือ ขอ 17 “เมื่อฉันมีปญหาใหญ ฉันคิดวามันตองผานไปสักวัน”มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
(X = 4.33 SD = 0.62) และขอ 28 “คนรอบขางฉัน มักมาปรึกษาและระบายความทุกขกับฉัน” มี
คาเฉลี่ยต่ำกวาขออื่นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.83 SD = 0.76)
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ตารางที่ 4-5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต ดานการตอสู
เอาชนะอุปสรรค
ดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค
33.ฉั น เชื ่ อ ว า ป ญ หาและอุ ป สรรคสามารถผ า นไปได จ าก
ประสบการณที่ฉันสะสมมา
34.สำหรับปญหาเรื่องงาน ฉันมีวิธีรับมืออยางดี
35.แมงานจะยากหรือมีอุปสรรคมากกวาเดิม ฉันยังมุงมั่นที่จะ
ทำใหงานสำเร็จไปได
36.ฉันมั่นใจวาความสามารถของฉัน สามารถแกไขวิกฤตที่เขา
มาไดเปนอยางดี
37.ฉันแกไขปญหา จากมุมมองที่หลากหลายเพื่อใหไดผลลัพธ
ที่ดีที่สุด
38.ฉันเตรียมหาทางออกไว หากพบปญหารายแรงกวาที่คิด
39.ทุกปญหาเปนบันได ใหฉันกาวขึ้นไปในหนาที่การงานที่
สูงขึ้น
40.เมื่อเกิดวิกฤต ฉันมักมองหาโอกาสไปพรอมกับการแกไข
41.เวลาพบปญหาหรืออุปสรรค ฉันมักคนหาขอมูลความรูเพิ่ม
เพื่อชวยแกปญหานั้น ๆ
42.เพื ่ อ ลดป ญ หาที ่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ฉั น มัก หาความรู
เพิ่มเติมไวกอน
43.การคนหาขอ มู ลใน Internet ช วยสะสมความรู เพื่อใช
แกไขปญหาได
44.การศึกษาและฝกปฏิบัติในงานจนเชี่ยวชาญเปนหนทาง
หนึ่งที่ฉันคิดวามันสามารถทำใหฝาฟนอุปสรรคในงานของฉัน
ได
45.เมื่อฉันมีปญหา ฉันมีที่ปรึกษาหรือคนที่ปรับทุกขดวยได
46.ฉันมีเพื่อนรวมงานและหัวหนาคอยใหคำปรึกษาฉัน
47.เพื่อน ๆ และครอบครัวฉัน สามารถใหคำปรึกษาที่ดี
48.ในโลกของเครื อ ข า ยสั ง คม ชุ ม ชนออนไลน (social
network) ฉันมีที่ปรึกษามากมาย
รวม

4.19

SD
0.58

ระดับ
มาก

4.04
4.17

0.60
0.57

มาก
มาก

4.05

0.62

มาก

4.02

0.60

มาก

4.14
3.93

0.59
0.71

มาก
มาก

4.01
4.05

0.62
0.63

มาก
มาก

4.00

0.69

มาก

4.17

0.61

มาก

4.20

0.53

มาก

4.01
4.00
4.06
3.75

0.75
0.69
0.64
0.80

มาก
มาก
มาก
มาก

4.05

0.42

มาก

X

จากตารางที่ 4 – 5 พบวา การรับรูการฟ นฟูพ ลังใจในภาวะวิก ฤต ด านการตอ สูเอาชนะ
อุปสรรค โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 4.05 SD = 0.42) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออื่นคือ ขอ 44 “การศึกษาและฝกปฏิบัติในงานจนเชี่ยวชาญเปนหนทางหนึ่งที่ฉัน
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คิดวามันสามารถทำใหฝาฟนอุปสรรคในงานของฉันได” มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 4.20 SD =
0.53) และข อ 48 “ในโลกของเครือ ขา ยสั งคม ชุมชนออนไลน (social network) ฉัน มี ที ่ป รึ ก ษา
มากมาย” มีคาเฉลี่ยต่ำกวาขออื่น มีคา เฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =3.75 SD = 0.80)
4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลของการฝงตรึงในงาน
ระดับของการฝงตรึงในงานโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานความลงตัวกับองคการ ดานความ
ลงตัวกับชุมชน ดานความเชื่อมโยงกับองคการ ดานความเชื่อมโยงกับชุมชน ดานสิ่งที่ตองสละกั บ
องคการ และดานสิ่งที่ตองสละกับชุมชน ดังตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4 – 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการฝงตรึงในงาน
X
การฝงตรึงในงาน
ดานความลงตัวกับองคการ
3.66
ดานความลงตัวกับชุมชน
3.72
ดานความเชื่อมโยงกับองคการ
3.92
ดานความเชื่อมโยงกับชุมชน
3.83
ดานสิ่งที่ตองสละกับองคการ
3.84
ดานสิ่งที่ตองสละกับชุมชน
3.47
รวม
3.74

SD
0.64
0.48
0.43
0.51
0.73
0.64
0.40

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4-6 พบวา พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต มีการฝงตรึงในงาน โดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.74 SD = 0.40) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูง
กวาดานอื่นคือ ดานความเชื่อมโยงกับองคการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.92 SD = 0.43) และ
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำกวาดานอื่น คือ ดานสิ่งที่ตองสละกับชุมชน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.47
SD = 0.64)
ระดับของการฝงตรึงในงาน รายขอดังตารางที่ 4–7 ถึงตารางที่ 4-12
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ตารางที่ 4-7 คา เฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ การฝ งตรึ งในงาน ดานความลงตัว กั บ
องคการ
X
ดานความลงตัวกับองคการ
SD
ระดับ
1.ฉันชอบรูปแบบการทำงานและตารางเวลา ในการทำงาน 3.72
0.86
มาก
ขององคการนี้
2.ฉันรูสึกวาการทำงานของฉันเขากับรูปแบบการทำงานของ 3.78
0.82
มาก
องคการที่ฉันปฏิบัติงานอยูไดเปนอยางดี
3.งานที ่ ฉ ั น ทำอยู  เ ป ด โอกาสให ฉ ั น ได ใ ช ท ั ก ษะและ 3.84
0.70
มาก
ความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่
4.ฉันรูสึกวาองคการที่ฉันทำงานอยู เห็นคุณคาในตัวฉัน
3.62
0.84
มาก
5.การทำงานในองคก ารที่ทำอยูในปจจุบัน นี้ สามารถตอบ 3.58
0.86
มาก
โจทยเปาหมายในชีวิตฉัน
6.การทำงาน ณ ป จ จุ บ ั น นี ้ เ ป น ส ว นหนึ ่ ง ที ่ จ ะพาฉั น ไปสู 3.66
0.87
มาก
เปาหมายในชีวิตได
7.ฉันพอใจกับ ลักษณะการบริหารและความรับ ผิดชอบที่ฉัน 3.53
0.84
มาก
ไดรับ
8.ฉันชอบและสบายใจที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคการ
3.60
0.79
มาก
รวม
3.66
0.64
มาก
จากตารางที่ 4-7 พบวา การรับรูการการฝงตรึงในงาน ดานความลงตัวกับองคการ โดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.66 SD = 0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวา
ขออื่นคือ ขอ 3 “งานที่ฉันทำอยูเปดโอกาสใหฉันไดใชทักษะและความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่” มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก (X = 3.84 SD = 0.70) และขอ 7 “ฉันพอใจกับลักษณะการบริหารและ
ความรับผิดชอบที่ฉันไดรับ” มีคาเฉลี่ยต่ำกวา ขออื่น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.53 SD =
0.84)
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ตารางที่ 4-8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการฝงตรึงในงาน ดานความลงตัวกับชุมชน
X
ดานความลงตัวกับชุมชน
SD
ระดับ
9.ฉันเขากับชุมชนหรือสังคมที่ฉันพักอาศัยไดเปนอยางดี
3.82
0.62
มาก
10.ฉันใชชีวิตในชุมชนหรือสังคมที่ฉันอยูอาศัยไดอยางราบรื่นมี 3.77
0.68
มาก
ความสุข
11.ฉันชอบรูปแบบ การจัดระเบียบในชุมชนหรือหมูบานที่ฉัน 3.62
0.63
มาก
อยู
12.ฉันรูสึกเปนสวนหนึ่งที่ทำใหชุมชนที่ฉันพักอาศัยนาอยู
3.67
0.66
มาก
13.ฉันมีสวนรวมในการพัฒนาและไมทำลายสิ่งแวดลอมของ 3.83
0.64
มาก
ชุมชนรอบตัวฉัน
14.ฉั น พอใจสภาพในชุ ม ชุ น และที ่ พ ั ก อาศั ย ของฉั น และ 3.80
0.69
มาก
ครอบครัว ณ ปจจุบัน เพราะเปนไปอยางที่ตั้งใจไว
15.บริเวณที่ฉันอาศัยอยูมีกิจกรรมยามวางที่ฉันหรือครอบครัว 3.70
0.69
มาก
ชื่นชอบเชนกีฬา สถานที่พักผอน สถานบันเทิง ฯลฯ
16.ชุมชนที่ฉันพักอาศัยอยูตอนนี้ใหความรูสึกอบอุน สบายใจ 3.67
0.64
มาก
เหมือนคุนเคยกันมานาน
17.คนในชุมชนที่ฉันพักอาศัยปฏิบัติกับฉันและครอบครัวจน 3.62
0.74
มาก
ฉันมีความรูสึกเหมือนเปนญาติของฉัน
รวม
3.72
0.48
มาก
จากตารางที่ 4-8 พบวา การรับรูการการฝงตรึงในงาน ดานความลงตัวกับชุมชน โดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.72 SD = 0.48) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวา
ขออื ่นคือ ขอ 13 “ฉันมีสวนรวมในการพัฒนาและไมทำลายสิ่งแวดลอมของชุมชนรอบตัวฉัน” มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.83 SD = 0.64) และมี 2 ขอ ที่มีคาเฉลี่ยต่ำกวาขออื่น มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากคือ ขอ 11 “ฉันชอบรูปแบบ การจัดระเบียบในชุมชนหรือหมูบานที่ฉันอยู” และขอ 17
“คนในชุมชนที่ฉันพักอาศัยปฏิบัติกับฉันและครอบครัวจนฉันมีความรูสึกเหมือนเปนญาติของฉัน”มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.62 SD = 0.63, 0.74 ตามลำดับ)
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ตารางที่ 4-9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการฝงตรึงในงาน ดานความเชื่อมโยงกับ
องคการ
X
ดานความเชื่อมโยงกับองคการ
SD
ระดับ
18.ฉันยังทำงานอยูที่นี่เพราะมีความรูสึกและความสัมพันธที่ดี 4.04
0.67
มาก
กั บ หลาย ๆ คนในองค ก ารที ่ ท ำงานด ว ยกั น มาเป น ระยะ
เวลานาน
19.ฉันมีสัมพันธภาพกับคนในองคการสวนใหญที่ฉันทำงานดวย 3.98
0.69
มาก
เหมือนญาติของฉันเอง
20.ฉันเปนที่ปรึกษาที่ดีทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัวกับเพื่อน ๆ 3.72
0.64
มาก
ในองคการ
21.ฉันรูสึกวาเพื่อนรวมงานในองคการที่ปฏิบัติงานรวมกันให 3.94
0.61
มาก
เกียรติฉัน
22.ฉันไดรับความไววางใจจากหัวหนาในหลาย ๆ เรื่องทั้งเรื่อง 3.84
0.68
มาก
งานและเรื่องสวนตัว
23.หัวหนายอมรับในความสามารถในการทำงานของฉัน
3.85
0.63
มาก
24.ฉันยินดีเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของ 4.00
0.57
มาก
องคการ
25.ฉันยินดีหากผูบริหารจะใหทำงานเพื่อองคการในคราวที่ 4.05
0.66
มาก
จำเปน เชน ทำงานลวงเวลากรณีมีงานเรงดวน
รวม
3.92
0.43
มาก
จากตารางที่ 4-9 พบวา การรับรูการการฝงตรึงในงาน ดานความเชื่อมโยงกับองคการ โดยรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.92 SD = 0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวา
ขออื่นคือ ขอ 25 “ฉันยินดีหากผู บ ริหารจะใหทำงานเพื ่อ องค การในคราวที่จ ำเปน เชน ทำงาน
ลวงเวลากรณีมีงานเรงดวน” มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 4.05 SD = 0.66) และขอ 20 “ฉันเปน
ที่ปรึกษาที่ดีทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัวกับเพื่อน ๆ ในองคการ” มีคาเฉลี่ยต่ำกวาขออื่น มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก (X = 3.72 SD = 0.64)
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ตารางที่ 4-10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการฝงตรึงในงาน ดานความเชื่อมโยงกับ
ชุมชน
X
ดานความเชื่อมโยงกับชุมชน
SD
ระดับ
26.ฉันยังคงอาศัยอยูในชุมชนที่พักอาศัยเพราะมีความรูสึกที่ดี 3.81
0.66
มาก
ผูกพันกับคนในชุมชน
27.ฉันรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่พักอาศัย ไดพบปะผูคนใน 3.74
0.71
มาก
ชุมชน และไดรว มทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน
28.ครอบครัวฉันเห็นดวยและสบายใจที่ฉันยังคงอาศัยอยูใน 3.82
0.64
มาก
ชุมชนที่พักอาศัย ณ ปจจุบันขณะนี้
29.ฉัน และครอบครัว รูสึ กผูกพันกับ คนในชุมชนที่อาศัย ณ 3.75
0.69
มาก
ปจจุบันขณะนี้
30.ญาติและเพื่ อน ๆ ฉัน สะดวกที่จะมาเยี่ยมเยียนฉันและ 3.74
0.71
มาก
ครอบครัว ในที่พักอาศัยของฉัน ณ ปจจุบัน
31.เพื่อน ๆ ยอมรับความสามารถในการทำงานฉัน เพราะฉัน 3.76
0.79
มาก
ทำงานอยูในองคการนี้
32.ฉันไมอายที่จะบอกกับคนอื่น ๆ รอบขางถึงงานปจจุบันที่ 4.03
0.71
มาก
ฉันทำอยู
33.ฉันรูสึกสบายใจและภูมิใจเมื่อตองบอกกับคนอื่น ๆ วาฉัน 4.00
0.68
มาก
ทำงานที่ไหน และทำหนาที่อะไรอยูตอนนี้
รวม
3.83
0.51
มาก
จากตารางที่ 4-10 พบวา การรับรูการการฝงตรึงในงาน ดานความเชื่อมโยงกับชุมชน โดยรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.83 SD = 0.51) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวา
ขออื่นคือ ขอ 32 “ฉันไมอายที่จะบอกกับคนอื่น ๆ รอบขางถึงงานปจจุบันที่ฉันทำอยู” มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก (X = 4.03 SD = 0.71) และมี 2 ขอ ที่มีคาเฉลี่ยต่ำกวาขออื่นคือ ขอ 27 “ฉันรูสึกเปน
สวนหนึ่งของชุมชนที่พักอาศัย ไดพบปะผูคนในชุมชน และไดรวมทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน” และขอ
30 “ญาติและเพื่อน ๆ ฉัน สะดวกที่จะมาเยี่ยมเยียนฉันและครอบครัว ในที ่พั กอาศัยของฉัน ณ
ปจจุบัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.74 SD = 0.71)
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ตารางที่ 4-11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการฝงตรึงในงาน ดานสิ่งที่ตองสละกับ
องคการ
X
ดานสิ่งที่ตองสละกับองคการ
SD
ระดับ
34.ฉันรูสึกสูญเสียผลตอบแทนทางการเงินที่ดี เชน เงินเดือน คา 3.91 0.97
มาก
ตำแหนง รวมถึงเงินสะสมเพื่อบำเหน็จหรือบำนาญฯลฯ หากฉัน
ตองออกจากองคการที่อยูในขณะนี้
35.ฉันยังคงทำงานในองคการที่ปฏิบัติงานอยูนี้ เพราะรูสึกเสียดาย 4.09 0.94
มาก
สวัสดิการตาง ๆ ที่ไดรับ อยูในปจจุบันเชนคารักษาพยาบาล คา
เดินทาง คาที่พักอาศัย ฯลฯ
36.ฉันรูสึกสูญเสียเพื่อนรวมงานที่ดีหากฉันตองออกจากองคการที่ 4.09 0.88
มาก
อยูในขณะนี้
37.ฉันรูสึกสูญ เสียหัวหนาที่ใหคำปรึกษาที่ดี คอยดูแลเอาใจใส 3.86 0.92
มาก
หากฉันตองออกจากองคการที่อยูในขณะนี้
38.ฉันรูสึกสูญเสียงานที่ฉันรัก หรืองานที่ฉันสนใจ ณ ตอนนี้ หาก 3.84 0.95
มาก
ฉันตองออกจากองคการที่อยูในขณะนี้
39.ฉันรูสึกสูญเสียความมั่นคงในงาน หากฉันตองออกจากองคการ 3.94 0.93
มาก
ที่อยูในขณะนี้
40.ฉันรูสึกสูญเสียโอกาสในการเลื่อนตำแหนง หากฉันตองออก 3.44 0.92
มาก
จากองคการที่อยูในขณะนี้
41.ฉันรูสึกสูญ เสีย การยอมรับ ในองคการ หากฉันตองออกจาก 3.59 0.90
มาก
องคการที่อยูในขณะนี้ ไปอยูในองคการแหงใหม
รวม
3.84 0.73
มาก
จากตารางที่ 4-11 พบวา การรับรูการการฝงตรึงในงาน ดานสิ่งที่ตองสละกับองคการ โดยรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.84 SD = 0.73) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามี 2 ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงกวาขออื่นคือ ขอ 35 “ฉันยังคงทำงานในองคการที่ปฏิบัติงานอยูนี้ เพราะรูสึกเสียดายสวัสดิการ
ตาง ๆ ที่ไดรับอยูในปจจุบันเชนคารักษาพยาบาล คาเดินทาง คาที่พักอาศัย ฯลฯ” มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (X = 4.09 SD = 0.94) กับขอ 36 “ฉันรูสึกสูญเสียเพื่อนรวมงานที่ดีหากฉันตองออกจาก
องคการที่ อยู ในขณะนี้” มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับ มาก (X = 4.09 SD = 0.88) และขอ 40 “ฉันรู  สึก
สูญเสียโอกาสในการเลื่อนตำแหนง หากฉันตองออกจากองคการที่อยูในขณะนี้”มีคาเฉลี่ยต่ำกวาขอ
อื่น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.44 SD = 0.73)
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ตารางที่ 4-12 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการฝงตรึงในงาน ดานสิ่งที่ตองสละกับ
ชุมชน
X
ดานสิ่งที่ตองสละกับชุมชน
SD
ระดับ
42.ฉันรูสึกสูญเสียเพื่อนบานที่ดีหากตองยายอออกจากชุมชนที่ 3.43
0.86
มาก
พักอาศัยอยูในขณะนี้เพราะเปลี่ยนที่ทำงานใหม
43.ฉันรูสึกสูญเสียเพื่อนบานที่เปนมิตรหากฉันเปลี่ยนที่อยูเพราะ 3.48
0.79
มาก
ไดงานใหม
44.ฉั นรู  สึก สูญ เสียสิ่ งอำนวยความสะดวกที่ จำเปนตอฉั นและ 3.44
0.86
มาก
ครอบครัวเชน โรงเรี ยนลูก โรงพยาบาล หางสรรพสินคา ฯลฯ
หากฉันตองยายออกไปจากชุมชนนี้ที่พักอาศัยอยูในขณะนี้เพื่อไป
ทำงานที่ใหม
45.ฉันลังเลที่จะเปลี่ ยนงานใหมเพราะฉันไมอยากยายออกจาก 3.62
0.84
มาก
ชุมชนที่พักอาศัยอยูในขณะนี้เพราะเปนชุมชนที่ปลอดภัย
46.ฉันตั้งใจทำงานอยูในองคการนี้เ พราะฉันไมอยากยายที่ พัก 3.52
0.77
มาก
อาศัยออกจากชุมชนที่อยูในขณะนี้เพราะสิ่งแวดลอมที่นี่ดี ไมเปน
มลพิษ
47.ฉันไมอยากยายออกจากชุมชนที่พักอาศัยอยูในขณะนี้เพราะ 3.58
0.76
มาก
การคมนาคมสะดวก มีจุดเชื่อมตอของทางออกหลายทางทำให
ตัดสินใจลำบากเวลาจะยายที่ทำงานใหม
ปาน
48.ฉั นไดร ับ ความเคารพนับ ถือจากผูค นในชุมชน ทำใหฉ ันไม 3.39
0.72
กลาง
อยากยายไปอยูอื่นเพราะเปลี่ยนที่ทำงานใหม
ปาน
49.ฉันรูสึกสูญเสียการยอมรับในชุมชนหากฉันตองยายออกจาก 3.33
0.82
กลาง
ชุมชนที่พักอาศัยอยูในขณะนี้เนื่องจากไดงานใหม
รวม
3.47
0.64
มาก
จากตารางที่ 4-12 พบวา การรับรูการการฝงตรึงในงาน ดานสิ่งที่ตองสละกับชุมชน โดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.47 SD = 0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวา
ขออื่นคือ ขอ 45 “ฉันลังเลที่จะเปลี่ยนงานใหมเพราะฉันไมอยากยายออกจากชุมชนที่พักอาศัยอยูใน
ขณะนี้เพราะเปนชุมชนที่ปลอดภัย” มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.62 SD = 0.84 ) และขอ 49
“ฉันรูสึกสูญเสียการยอมรับในชุมชนหากฉันตองยายออกจากชุมชนที่พักอาศัยอยูในขณะนี้เนื่องจาก
ไดงานใหม” มีคาเฉลี่ยต่ำกวาขออื่น มีคา เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (X = 3.33 SD = 0.82)
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4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงานของ
พนัก งานบริ ษ ั ทผู ผ ลิ ต ชิ ้ น สว นรถยนต ด ว ยวิ ธ ี ก ารวิ เ คราะหส ั มประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ (Pearson
correlation coefficient) ดังตารางที่ 4-13 เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงในงานของ
พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
สมมติฐานที่ 2 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการทนตอแรงกดดัน มีความสัมพันธทางบวก
กับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
สมมติฐานที่ 3 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการมีกำลังใจ มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
สมมติฐานที่ 4 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
4.5.1 สมมติฐานที่ 1 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงใน
งานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
ตารางที่ 4-13 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตกับการฝงตรึงในงาน
ของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต การฝงตรึงในงาน r2 ×100 p ระดับความสัมพันธ
r
ดานการทนตอแรงกดดัน
.424**
17.97 .000
ปานกลาง
ดานการมีกำลังใจ
.446**
19.89 .000
ปานกลาง
ดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค
.479**
22.94 .000
ปานกลาง
รวม
.507**
25.70 .000
ปานกลาง
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4-13 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะ
วิกฤตกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนตพบวา การฟนฟูพลังใจในภาวะ
วิกฤตมีความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในระดับ ปานกลาง (r=.507) คิดเปนรอยละ 25.70
จากผลการวิเคราะหสรุปไดวา ยอมรับสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการทนตอแรงกดดัน มีความสัมพันธทางบวก
กับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการทนตอ
แรงกดดันกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต พบวา การฟนฟูพลังใจใน
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ภาวะวิกฤตดานการทนตอแรงกดดัน มีความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงในงานอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง (r= .424) คิดเปนรอยละ 17.97 จากผลการ
วิเคราะหสรุปไดวายอมรับสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการมีกำลังใจ มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการมี
กำลังใจกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต พบวา การฟนฟูพลังใจในภาวะ
วิกฤตดานการมีกำลังใจมีความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงในงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง (r= .446) คิดเปนรอยละ 19.89 จากผลการวิเคราะหสรุป
ไดวายอมรับสมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 4 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการตอสู
เอาชนะอุปสรรคกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต พบวา การฟนฟูพลังใจ
ในภาวะวิกฤตดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค มีความสัมพันธทางบวกกับ การฝงตรึงในงานอยางมี
นัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง (r = .479) คิดเปนรอยละ
22.94 จากผลการวิเคราะหสรุปไดวายอมรับสมมติฐานที่ 4
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องความสัมพันธร ะหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตกับการฝงตรึงในงานของ
พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนตโดยมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1. เพื ่อศึกษาระดับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและระดับ การฝงตรึงในงานของพนักงาน
บริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝ งตรึงในงานของ
พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
โดยกลุมตัวอยางที่ใชคือ พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต จำนวน 316 คน ซึ่งสามารถ
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะตามลำดับดังนี้
5.1. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงใน
งานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
5.1.1 ผลการวิเคราะหระดับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นส วน
รถยนต พบวาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต ของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (X = 4.06 SD =0.38) และการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตทุกดานอยูในระดับมาก ไดแก
ดานการทนตอแรงกดดัน (X = 3.99 SD =0.43) ดานการมีกำลังใจ (X = 4.14 SD =0.44) และดาน
การตอสูเอาชนะอุปสรรค (X = 4.05 SD =0.42)
5.1.2 ผลการวิเคราะหระดับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต พบวา
การฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.74 SD
=0.40) และการฝงตรึงในงานทุกดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานความลงตัวกับองคการ (X = 3.66
SD =0.64) ดานความลงตัว กับชุมชน (X = 3.72 SD =0.48) ดานความเชื่ อมโยงกับองคการ (X =
3.92 SD =0.43) ดานความเชื่อมโยงกับชุมชน (X = 3.83 SD =0.51) ดานสิ่งที่ตองสละกับองคการ
(X = 3.84 SD =0.73) และสิ่งที่ตองสละกับชุมชน (X = 3.47 SD =0.64)
5.1.3 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
จากสมมติฐานที่ตั้งไวสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงใน
งานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธทางบวก
กับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีความสัมพันธระดับ ปานกลาง (r=.507) คิดเปนรอยละ 25.70 สรุปไดวายอมรับสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการทนตอแรงกดดัน มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการทนตอแรงกดดัน มีความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึง
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ในงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง (r= .424) คิดเปน
รอยละ 17.97 สรุปไดวายอมรับสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการมีกำลังใจ มีความสัมพันธทางบวก
กับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาการ
ฟ นฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการมีกำลังใจมีความสัมพันธทางบวกกับ การฝงตรึงในงานอย า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง (r= .446) คิดเปนรอยละ 19.89
สรุปไดวายอมรับสมมติฐานที่ 3
สมมติ ฐ านที่ 4 การฟ  น ฟู พ ลั ง ใจในภาวะวิ ก ฤตด า นการต อ สู  เ อาชนะอุ ป สรรค มี
ความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค มีความสัมพันธทางบวก
กับการฝงตรึงในงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง (r =
.479) คิดเปนรอยละ 22.94 สรุปไดวายอมรับสมมติฐานที่ 4
จากผลการวิเคราะห เพื่ อทดสอบสมมติฐานการวิจ ั ย ดังตารางสรุ ป ผลการทดสอบ
สมติฐานไดดังตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-1สรุปผลการทดสอบสมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธทางบวกกับ
การฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
สมมติฐานที่ 2 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการทนตอแรงกดดัน
มีความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิต
ชิ้นสวนรถยนต
สมมติฐ านที่ 3 การฟนฟู พ ลั งใจในภาวะวิ ก ฤตด านการมี กำลัง ใจ มี
ความสัมพันธท างบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิต
ชิ้นสวนรถยนต
สมมติฐ านที่ 4 การฟ นฟูพ ลั งใจในภาวะวิกฤตดานการตอสู เอาชนะ
อุปสรรค มีความสัมพันธ ทางบวกกับการฝงตรึง ในงานของพนักงาน
บริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต

ผลการทดสอบ
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
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5.2. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลไดดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงในงานของ
พนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
ผลทดสอบสมมติฐานพบวา การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธทางบวกกับการฝง
ตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากธุรกิจการผลิตชิ้นสวนรถยนต เปนธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว เชน การนำหุนยนตมาใชแทนพนักงาน การปรับเปลี่ยนโครงสราง และนโยบายขององคการ
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยในปจจุบันยังมีผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งลวนแลวแตมี
ผลกระทบกับพนักงานในองคการ พนักงานจะตองมีการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตที่ดี มีความสามารถ
ในการปรับตัวและฟนตัวเมื่อตองเผชิญกับ ความยากลำบากหรือ ภาวะวิกฤตในชีวิตสามารถเอาชนะ
ปญ หาและอุป สรรคตา ง ๆ ของชีวิตดว ยพลัง ใจที่เขมแข็งได จึงยังคงมี ความสุ ขในการทำงาน มี
ความรูสึกถึงความสัมพันธระหวา งตัวพนักงานกับองคการ และสังคม/ชุมชน โดยการเชื่อมโยงใน
หลาย ๆ ดาน ซึ่งโยงใยกัน โดยมีอิทธิพลตอความคิดในการคงอยูของพนักงานในองคการ และไมยอม
ออกจากองคการซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ของ Jeonghwa et al. (2019) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การ
ฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและความเปนผูนำที่มีผลตอการฝงตรึงในงานของพยาบาลในเกาหลี ซึ่ง
อัตราการลาออกของพยาบาลในชวงที่ผานมีอัตราสูง มาจากผลการวิจัยพบวาการฝงตรึงในงานมี
ความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต คนในองคการที่มีการฟนฟู
พลังใจในภาวะวิกฤตที่ดียอมสงผลใหมีระดับ การฝงตรึงในงานสูง จะมีความรูสึกถึงความสัมพั นธ
ระหวางพนักงานกับองคการและสังคม/ชุมชน โดยมีอิทธิพลตอการคงอยูของพนักงานในองคการ
สมมติฐานที่ 2 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการทนตอแรงกดดัน มีความสัมพันธทางบวก
กับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
ผลทดสอบสมมติฐ านพบวา การฟ น ฟูพ ลั ง ใจในภาวะวิก ฤตดา นการทนต อ แรงกดดัน มี
ความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท ี่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากความตองการของลู กคาผู ใช รถ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี ดานราคา และดานการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
เปนตน ทำใหผูผลิตรถยนตไดมีการออกรถรุนใหมๆอยางตอเนื่อง ซึ่งนั่นจะสงผลใหการทำงานของ
บริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนตจ ะตองเปลี่ยนแปลง ไดรับ ความกดดันดานต าง ๆ เชน เวลาในการ
เตรียมการผลิตจะนอยลง เทคโนโลยีที่ใชตองสูงขึ้นตองมีการลงทุนเพิ่ม และ การลดตนทุ นเพื่ อ
ตอบสนองราคาชิ้นสวนที่ต่ำลง ดวยเหตุนี้ความกดดันตาง ๆ จะสงผลตอตัวพนักงานโดยตรง ตอง
ทำงานในระยะเวลจำกัด มีการเรียนรูสิ่งใหม ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ คนหาวิธีการลดตนทุนอยางจริงจัง
และทำงานในภาวะที่เขมงวดจากผูบริหาร พนักงานที่ทำงานอยูจึงตองมี ความเขมแข็งทางดานจิตใจ
สามารถจั ดการอารมณ แ ละความเครี ย ดได อ ย า งเหมาะสม สามารถควบคุ มอารมณ ภ ายใต ใ น
สถานการณท ี่ ก ดดั น ของตนเองไดซ่ึง สอดคลอ งกั บ งานวิ จ ั ยของ Riann (2017) ได ท ำการศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางการพัฒนาการฝงตรึงในงานภายในองคการกับบุคลิกภาพและเครือขายทาง
สังคมของพนักงาน จากการศึกษาพบวาบุคลิกภาพในสวนของความมั่นคงทางอารมณซึ่งมีผลตอการ
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ลดแรงกดดันในการทำงานมี ความสัม พันธอ ยา งมีนัยสำคัญ กับ การฝงตรึงในงาน นั่นหมายถึงถ า
พนักงานมีศักยภาพดานนี้พนักงานจะสามารถสรางหรือมีระดับสูงควบคุมอารมณตนเองใหมีสติและ
สงบ มีการควบคุมอารมณ เมื่อเผชิญกับความเครียดความผิดหวัง ยอมมีผลตอภาวะ การฝงตรึงในงาน
ของพนักงานดวย
สมมติฐานที่ 3 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการมีกำลังใจ มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
ผลทดสอบสมมติฐานพบวา การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการมีกำลังใจ มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ผลกระทบจากโรคไวรัส
โคโรนา2019 ยอดขายชิ้นสวนทั้งภายในประเทศและตางประเทศลดลงอยางมาก พนักงานบางสวน
ตองเปลี ่ยนไปทำงานที่บ าน ( Work from home) พนักงานหลายคน ทำงานไมเต็มสัปดาห และ
หลายองคการปรับลดเงินเดือนเพื่อความอยูรอดขององคการ ดวยเหตุดังกลาวพนักงานจะตองมีความ
เชื ่อมั่นและศรัทธาวาสิ่งเลวรายจะผานพนไป เชื่อมั่นวาผลตอบแทนและสภาวะการทำงานของ
พนักงานจะกลับมาเหมือนเดิม สามารถสรางกำลังใจใหกับตนเองและบุคคลรอบขางตลอดจนสามารถ
แบงเบาความทุกขและแบงปนความสุขใหแกบุคคลในครอบครัวและบุคคลรอบขางเพื่อสรางกำลังใจ
พนักงานจึงจะยังคงทำงานอยูในองคการตอไปดวยความสุขซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Ivey et al.
(2015) ไดทำการวิจัยเรื่อง การประเมินความทับซอนระหวางขวัญกำลังใจและความผู กพันในการ
ทำงานในตัวอยางทหารนอกระบบ พบวา การสรางขวัญกำลังใจในการทำงาน เปนหนทางหนึ่งในการ
ดำรงรักษาทรัพยากร มนุษย การทำใหรูสึกเกิดความพึงพอใจ มีความสุข เกิดความทุมเทในการทำงาน
มีความผูกพันในงาน และรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร ถือเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งที่จะรักษาพนักงานให
อยูกับองคการ หากมีการละเลยในการสรางขวัญกำลังใจในการทำงาน อาจเกิดการแสดงออก ทางลบ
ในหลายรูปแบบ จนกระทั่งเกิด การตั้งใจลาออกได จึงสรุปไดวาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดาน
ความสามารถสรางกำลังใจใหกับตนเองมีความสัมพันธกับการฝงตรึงในงานหากพนักงาน ศักยภาพ
ดานนี้โดยคิดถึงสิ่งดี ๆ ที่มีอยู เชน มีคนที่รักและหวงใย เคยผานประสบการณความยากลำบากมา
กอน หมั่นพูดใหกำลังใจตนเองคิดถึงโอกาสขางหนาหากฝาฟนจุดนี้ไปได
สมมติฐานที่ 4 การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต
ผลทดสอบสมมติฐานพบว า การฟ น ฟูพ ลัง ใจในภาวะวิ ก ฤตดา นการต อ สู  เอาชนะ
อุปสรรค มีความสัมพันธทางบวกกับการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากความตองการของลูกคา
ผูใชรถเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี ดานราคา และดานการประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิง เปนตน ทำใหผูผลิตรถยนตไดมีการออกรถรุนใหมๆอยางตอเนื่อง ซึ่งนั่นจะสงผลใหการ
ทำงานของบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนตจะตองเปลี่ยนแปลง เชน เวลาในการเตรียมการผลิตจะนอยลง
เทคโนโลยีที่ใชตองสูงขึ้นตองมีการลงทุนเพิ่ม และ การลดตนทุนเพื่อตอบสนองราคาชิ้นสวนที่ต่ำลง
ดวยเหตุนี้ พนักงานเตรียมการผลิตตองคนหาวิธีการใหมที่จะทำการผลิตใหเร็วขึ้น โดยวิธีการดังกลาว
จะตองประหยัดตนทุนดวย นอกจากนี้ พนักงานตองเผชิญกับอุปสรรคเรื่องของการทำงานในสภาวะ
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ของโรคไวรัสโคโรนา2019 ที่กำลังระบาด ไมสามารถไปดูหนางานได ตองใชการสื่อสารทางไกล และ
จำนวนพนักงานงานในทีมก็จำกัด เนื่องจากนโยบายลดกำลังคน ทำใหพนักงานตองมีการตอสูเอาชนะ
อุปสรรค มีความพรอมที่จะเผชิญปญหาและมีทักษะในการแกไขปญหาเปนผูที่ตระหนักถึงศักยภาพ
และความสามารถของตนเองในการแกไขปญหาโดยการคิดเชิงบวกและมีความมุงมั่นในการตอสูใน
การแกปญหารวมถึงแสวงหาความรูและเขาถึงความชวยเหลือหรือที่ปรึ กษา พนักงานจึงจะยังคง
ทำงานอยูในองคการอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Imran et al. (2020) ไดทำการ
วิจัยเรื่องบทบาทในหลายแงมุมของการฝงตรึงในงานภายในองคกรและการพัฒนาแนวทางการลด
อยางความตั้งใจในการลาออกอยางยั่งยืน จากการทบทวนงานวิจัยหลายฉบับพบวา การฝงตรึงในงาน
สวนหนึ่งขึ้นอยูกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตดานความพรอมที่จะเผชิญปญหาและมีทักษะในการ
แกไขปญหาของแตละบุคคลดวย หากพนักงานมีศักยภาพดานนี้ไดโดยมีการคิดหาทางออกในการ
แกปญหาเริ่มจากเมื่อมีปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ ลองหาทางออกใหมากที่สุด การหาขอดีขอเสียในแตละ
วิธีการ เลือกวิธีการที่ดีที่สุด และคิดหาวิธีการสำรองไวเผื่อวิธีที่เลือกใชไมไดผล การแกไขปญหาได
สำเร็จจะชวยใหเห็นวาการแกไขปญหาไมใชเรื่องยาก และมีทักษะที่ดีในการแกปญหา ทำใหพนักงาน
ยังคงทำงานของตนตอไป
5.3. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้จะขอใหขอเสนอแนะจากการวิจัยออกเปน 2 ประเด็น คือขอเสนอแนะ
ในการนำผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไปดังนี้
5.3.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
5.3.1.1 จากผลการวิจัยพบวาพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต มีการฟนฟูพลังใจใน
ภาวะวิกฤตโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
1.ดานการทนตอแรงกดดันมีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด เนื่องจากสถานการณปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการทำงานคอนขางมาก เชน หนาที่การทำงานเปลี่ยนไป การทำงานเปลี่ยนจากสถานที่ทำงาน
เปนที่บาน องคการควรใหความสำคัญกับความกดดันที่พนักงานไดรับ เชน กรณีที่เปลี่ยนไปทำงานที่
บาน (Work from home) ควรใหการสนับสนุนเกี่ยวกับอุปกรณตาง ๆ ที่จำเปนตองใช อาจมีการ
อบรมใหควรมรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมตาง ๆ กรณีเปลี่ยนหนางานใหม หรือ มอบหมายงานเพิ่ม
ควรใหเวลาในปรับตัวและเรียนรูงาน หรือมีพี่เลี้ยง หัวหนาดูแลอยางใกลชิด องคการควรจัดใหมีการ
รับฟงผลการตอบรับในการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดแรงกดดันที่เกิดขึ้นกับ
พนักงานอยางจริงจัง
2.ดานการตอสูเอาชนะอุปสรรคคาเฉลี่ยต่ำที่สุดต่ำเปนอันดับสอง องคการควรมีมุมมองในแง
บวกเมื่อเจออุปสรรคและสื่อสารแนวทางการดำเนินการแกไขปญหาในเชิงบวกกับพนักงาน เพื่อให
พนักงานรับรูและพรอมที่จะฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน เชน การสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณที่เปนอยู
ในปจจุบัน และอนาคต ผานมุมมองแงบวกใหกับพนักงานทุกระดับอยางชัดเจน บางบริษัทมีการจัด
ประชุมทุกเดือนโดยทานประธานจะกลาวใหกำลังใจพนักงานทุกคน และบอกทิศทางการแกไขปญหา
ของบริษัทอยางชัดเจน
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5.3.1.2 จากผลการวิจัยพบวาการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตมีความสัมพันธกับการฝง
ตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต องคการควรมีการสนับสนุนการฟนฟูพลังใจใน
ภาวะวิกฤต ดังนี้
1. องคการควรรักษากิจกรรมหรือสวัสดิการตาง ๆ ที่สรางขวัญและกำลังใจใหกับพนักงานให
คงอยูตอไปเชน กิจกรรมวันครอบครัว กิจกรรมวันเกิดใหกับพนักงาน เปนตน นอกจากตัวพนักงาน
แลว องคการควรเปนสวนหนึ่งในการสรางความสัมพันธระหวางครอบครัวพนักงานกับองคการและ
ครอบครัวพนักงานกันเอง เชน จัดใหมีกิจกรรมวันครอบครัวของพนักงาน ไดไปเที่ยว เลนเกมส ทำ
กิจกรรมรวมกัน มอบของขวัญใหกับครอบครัวพนักงานทุกป
2. องคการควรรักษาบรรยากาศในการทำงานแบบพึ่งพากัน พนักงานทราบดีวาแตละคนแตละ
หนวยงานมีความสัมพันธโยงใยกัน ความสัมพันธกับคนในองคการ เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน การ
เปนสมาชิกหรือผูบริหารในคณะทำงานหรือกรรมการ การมีเพื่อนรวมงานที่ตองพึ่งพาตนเองหลายคน
สรางความสามัคคีและเนนใหเห็นความสำคัญกับทุกคนและทุกหนวยงานเชน นำเสนอความสำเร็จ
ขององคการที่เกิดจากความพยายามของพนักงานในองคการ มีการอบรมเกี่ยวกับการทำงานเปนทีม
องคการควรสรางเครือขาย สงเสริมกิจกรรม สรางความสัมพันธอันดีของสมาชิกในองคการ การรูจัก
กันระหวางแผนก หรือสวนงาน การรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากผูบริหาร ความหวงใยและ
พรอมที่จะรับฟงชวยใหการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตแข็งแรงขึ้น เชนการจัดตั้งชมรม กลุมกิจกรรม
การจัดใหมีกีฬาสีคละแผนก งานเลี้ยงบริษัท การจัดทีมเฉพาะกิจจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อพัฒนา
องคการ
3. องคการควรเปดโอกาสสำหรับพนักงานไดคนพบตนเอง การเรียนรูบางอยางเกี่ยวกับตนเอง
อาจพบวาตนเองไดเติบโตขึ้นมาดวยผลของการตอสูกับความสูญเสีย มีการสรางจิตวิญญาณ และเพิ่ม
คุณคาของชีวิต เชน การจัดอบรมเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ การปรับทัศนคติและการกระทำใน
เชิงบวก การวางแผนและเปาหมายในชีวิต
4. องคการควรสงเสริมความสัมพันธของพนักงานและชุมชนที่พักอาศัย เชน การจัดหาที่อยูให
พนักงานอยูรวมกัน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เปนสวัสดิการขององคการเพื่อตอบสนองความ
ตองการ เชน มีการจายคาน้ำ คาไฟให มีรถรับสงฟรีจากที่พัก มีที่จอดรถสวนตัวสำหรับพนักงานและ
มีสถานที่รับเลี้ยงเด็กในบริเวณที่พัก เปนตน
5.3.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งตอไป
5.3.2.1 ในการทำวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยเสนอวาควรศึกษาจากกลุมประชากรจากธุรกิจอื่น
ที่เผชิญกับสถานการณวิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เชน ธุรกิจรานอาหาร โรงแรม
และกลุมทองเที่ยว เปนตน เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝง
ตรึงในงานของพนักงานนั้น ๆ และนำผลการศึกษาไปกำหนดกลยุทธและแผนงานในการสงเสริมการ
เพิ่มระดับ การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงานของพนักงานในกลุมประชากรที่สนใจ
5.3.2.2 ในการทำวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยเสนอวาควรเปลี่ยนรูปแบบการวิจัย เปนการวิจัย
เชิงทดลอง อาจใชเปนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระดับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงาน
ของพนักงาน โดยผลการศึกษาจะนำไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมกลยุทธและแผนงานในการ
สงเสริมการเพิ่มระดับ การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงานของพนักงานตอไป
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5.3.2.3. ในการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต กับการ
ฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนตนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม Online
ในการทำวิจัยครั้งนี้ ครั้งตอไปเสนอแนะวาอาจเก็บขอมูลดวยวิธีอื่น ๆ บาง เชน การสังเกต การ
สัมภาษณ เป นตน ซึ่งจะทำใหไดขอมูลเชิงลึกของแตละองคการ อาจมี รายละเอียดหรือขอ มู ลที่
แตกตางกันออกไปซึ่งเปนผลดีตอการนำมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป
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คำชี้แจง
ขอความกรุณาใหผูเชี่ยวชาญทำเครื่องหมาย / ลงในชองคะแนน (1, 0, -1) พรอมทั้งเขียน
ขอเสนอแนะ (ถามี)
เกณฑการใหคะแนน
1
หมายถึง ทานแนใจวาขอความนี้ สามารถวัดไดตามนิยามศัพทเฉพาะ
0
หมายถึง ทานไมแนใจวาขอความนี้ สามารถวัดไดตามนิยามศัพทเฉพาะ
-1
หมายถึง ทานแนใจวาขอความนี้ ไมสามารถวัดไดตามนิยามศัพทเฉพาะ
ตารางที่ ค- 1 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต ดานการทน
ตอแรงกดดัน
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ขอคำถาม
ฉันไมสนใจเพื่อนรวมงานที่มาดูถูกฉัน
ฉันไมเก็บไปคิดมาก เมื่อคนหัวเราะเยาะ
ฉันสามารถจัดการอารมณไดแมวาจะเจอปญหาใหญ
อารมณฉันกลับมาเปนปกติอยางรวดเร็วแมวาจะผานเรื่องเลวรายมาไมนานนัก
ฉันสามารถจัดการความเครียด ที่เกิดจากปญหาในอดีต ทำใหไมมีผลกระทบ
กับจิตใจของฉัน
ฉันจัดการความเครียด จากการทำงานผิดพลาด โดยฉันยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น
ฉันมีวิธีการจัดการความเครียดที่ดีอยูมากมาย
ฉันสามารถจัดการความเครียด เกี่ยวกับเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ที่มากวนใจฉัน
ฉันสามารถควบคุมอารมณเพื่อพรอมที่จะเผชิญกับสถานการณที่กดดัน
ฉันสามารถควบคุมอารมณ ในการทำงานไดเปนอยางดี แมอยูในภาวะที่กดดัน
ฉันมีวิธีการจัดการอารมณ เมื่อเจอสถานการณที่กดดัน
ฉันมีวิธีจัดการอารมณเพื่อผอนคลายตนเองได เมื่อฉันรูสึกถูกกดดัน
ฉันสามารถจัดการอารมณขอฉันได ถึงแมวาฉันรูสึกไมสบายก็ตาม
ฉันรับรูไดวา ความทุกขของฉันเปนเพียงเรื่องเล็กนอย ชีวิตของฉันตองกาวเดิน
ไปอีกไกล ยังมีเรื่องดี ๆ รออยูอีกมาก
ฉันรับรูไดวา ในชวงเวลาที่วิกฤต หรือยากลำบาก ฉันอดทนและแข็งแกรงขึ้น
เมื่อเวลาผานไป
ฉันรับรูไดวา ถึงแมฉันมีปญหามากมากแตไมเคยทอแทและกลับมาสูกลับ
ปญหา

IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
0.67
1
1
0.67
0.67
0.67
0.67

87

ตารางที่ ค- 2 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต ดานการมี
กำลังใจ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ขอคำถาม
เมื่อฉันมีปญหาใหญ ฉันคิดวามันตองผานไปสักวัน
ฉันเชื่อวาวันและเวลาจะสามารถพาใหผานพนปญหาและอุปสรรคได
ฉันเชื่อมั่นวาฉันสามารถกาวขามอุปสรรคได
เมื่องานมีปญหาใหญ ฉันเชื่อวามันจะมีทางออกรอฉันอยู
ฉันเขาใจดีวาปญหาและอุปสรรคเปนบทเรียนของชีวิต
ฉันหวังวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะทำใหฉันหรือเพื่อนแกรงขึ้น
ฉันคิดเสมอวาความลำบากวันนี้จะทำใหชีวิตประสบความสำเร็จในวันหนา
เมื่อคนรอบขางฉันมีปญหา เขามักมาปรึกษาฉันเพื่อขอกำลังใจและไดกำลังใจ
กลับไปเสมอ
เมื่อบุคคลรอบ ๆ ขางมีความทุกขฉันมีวิธีท่จี ะแบงเบาความทุกขจากพวกเขา
ฉันสามารถสรางกำลังใจใหคนในครอบครัวได เมื่อพวกเขามีความทุกข
ฉันแสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อเพื่อนรวมงานมาระบายความทุกขกับฉัน
คนรอบขางฉัน มักมาปรึกษาและระบายความทุกขกับฉัน
ถาฉันพบเพื่อนรวมงานที่ยังทำงานไดไมดี ฉันจะคอยชวยเหลือและใหกำลังใจ
ฉันชื่นชมและใหกำลังใจคนรอบขางเมื่อเขาเลื่อนตำแหนง หรือมีภาระงานที่
ตองรับผิดชอบมากขึ้น
ฉันใหเวลาและความสำคัญในการพูดคุยเพื่อสรางกำลังใจกับบุคคลรอบขาง
เสมอ
ฉันแสดงความหวงใยกับเพื่อน ๆ ไมวาจะเปนการทักทาย โทรศัพทหา เพื่อถาม
ไถสารทุกขสุขดิบ

IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
0.67
0.67
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ตารางที่ ค- 3 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต ดานการตอสู
เอาชนะอุปสรรค
ขอที่
ขอคำถาม
1 ฉันเชื่อวาปญหาและอุปสรรคสามารถผานไปไดจากประสบการณที่ฉันสะสมมา
2 สำหรับปญหาเรื่องงาน ฉันมีวิธีรับมืออยางดี
3 แมงานจะยากหรือมีอุปสรรคมากกวาเดิม ฉันยังมุงมั่นที่จะทำใหงานสำเร็จไป
ได
4 ฉันมั่นใจวาความสามารถของฉัน สามารถแกไขวิกฤตที่เขามาไดเปนอยางดี
5 ฉันแกไขปญหา จากมุมมองที่หลากหลายเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด
6 ฉันมักมองปญหาทุกปญหามีทางแกไข และการแกไขตองเปนไปในแนวทางที่ดี
ตอทุกคน
7 ทุกปญหาเปนบันได ใหฉันกาวขึ้นไปในหนาที่การงานที่สูงขึ้น
8 เมื่อเกิดวิกฤต ฉันมักมองหาโอกาสไปพรอมกับการแกไข
9 เวลาพบปญหาหรืออุปสรรค ฉันมักคนหาขอมูลความรูเพิ่มเพื่อชวยแกปญหา
นั้น ๆ
10
เพื่อลดปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฉันมักหาความรูเพิ่มเติมไวกอน

IOC
1
0.67
0.67

11
12

0.67
1

13
14
15
16

การคนหาขอมูลใน Internet ชวยสะสมความรู เพื่อใชแกไขปญหาได
การศึกษาและฝกปฏิบัติในงานจนเชี่ยวชาญเปนหนทางหนึ่งที่ฉันคิดวามัน
สามารถทำใหฝาฟนอุปสรรคในงานของฉันได
เมื่อฉันมีปญหา ฉันมีที่ปรึกษาหรือคนที่ปรับทุกขดวยได
ฉันมีเพื่อนรวมงานและหัวหนาคอยใหคำปรึกษาฉัน เพื่อแกไขปญหาเรื่องงานที่
ฉันกังวล
เพื่อน ๆ และครอบครัวฉัน สามารถใหคำปรึกษาที่ดี ในการจัดการปญหาของ
ฉัน
ฉันมีที่ปรึกษามากมายในโลกของเครือขายสังคม ชุมชนออนไลน (social
network) ไวสำหรับแกไขปญหาของฉัน

1
1
1
0.67
0.67
1
1

1
1
1
1
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ตารางที่ ค- 4 ค าความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบสอบถามการฝ งตรึ งในงาน ด า นความลงตั ว กั บ
องคการ (Fit-Organization)
ขอที่
ขอคำถาม
1 ฉันชอบรูปแบบการทำงานและตารางเวลา ในการทำงานขององคการนี้
2 ฉันรูสึกวาการทำงานของฉันเขากับรูปแบบการทำงานขององคการที่ฉัน
ปฏิบัติงานอยูไดเปนอยางดี
3 งานที่ฉันทำอยูเปดโอกาสใหฉันไดใชทักษะและความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่
4 ฉันรูสึกวาองคการที่ฉันทำงานอยู เห็นคุณคาในตัวฉัน
5 การทำงานในองคการที่ทำอยูในปจจุบันนี้ สามารถตอบโจทยเปาหมายในชีวิตฉัน
6 การทำงาน ณ ปจจุบันนี้เปนสวนหนึ่งที่จะพาฉันไปสูเปาหมายในชีวิตได
7 ฉันพอใจกับวัฒนธรรมในการทำงานขององคการนี้
8 ฉันชอบและสบายใจที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคการ

IOC
1
1
0.67
1
1
1
0.67
1

ตารางที่ ค- 5 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการฝงตรึงในงาน ความลงตัวกับชุมชน (FitCommunity)
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ขอคำถาม
ฉันเขากับชุมชนหรือสังคมที่ฉันพักอาศัยไดเปนอยางดี
ฉันใชชีวิตในชุมชนหรือสังคมที่ฉันอยูอาศัยไดอยางราบรื่นมีความสุข
ฉันชอบรูปแบบ การจัดระเบียบในชุมชนหรือหมูบานที่ฉันอยู
ฉันรูสึกเปนสวนหนึ่งที่ทำใหชุมชนที่ฉันพักอาศัยนาอยู
ฉันมีสวนรวมในการพัฒนาและไมทำลายสิ่งแวดลอมของชุมชนรอบตัวฉัน
ฉันพอใจสภาพในชุมชุนและที่พักอาศัยของฉันและครอบครัว ณ ปจจุบัน เพราะ
เปนไปอยางที่ตั้งใจไว
บริเวณที่ฉันอาศัยอยู เปนที่ที่สามารถตอบโจทยความตองการกับเปาหมายชีวิต
ของฉันไดในหลายๆดาน
ฉันพอใจในรูปแบบวัฒนธรรมดานตางๆ ในชุมชนที่ฉันพักอาศัยอยู
ลักษณะวัฒนธรรมในชุมชนที่ฉันพักอาศัย เหมาะกับฉันและครอบครัว

IOC
0.67
1
1
1
1
1
1
0.67
0.67
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ตารางที่ ค- 6 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการฝงตรึงในงาน ดานความเชื่อมโยงกั บ
องคการ (Link-Organization)
ขอที่
ขอคำถาม
1 ฉันยังทำงานอยูที่นี่เพราะมีความรูสึกและความสัมพันธที่ดีกับหลาย ๆ คนใน
องคการที่ทำงานดวยกันมาเปนระยะเวลานาน
2 ฉันมีสัมพันธภาพกับคนในองคการสวนใหญที่ฉันทำงานดวยเหมือนญาติของฉันเอง
3 ฉันเปนที่ปรึกษาที่ดีทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัวกับเพื่อน ๆ ในองคการ
4 ฉันรูสึกวาเพื่อนรวมงานในองคการที่ปฏิบัติงานรวมกันใหเกียรติฉัน
5 ฉันไดรับความไววางใจจากหัวหนาในหลาย ๆ เรื่องทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว
6 หัวหนายอมรับในความสามารถในการทำงานของฉัน
7 ฉันยินดีเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
8 ฉันยินดีหากผูบริหารจะใหทำงานเพื่อองคการในคราวที่จำเปน เชน ทำงาน
ลวงเวลากรณีมีงานเรงดวน

IOC
1
1
1
1
1
1
1
1

ตารางที่ ค- 7 ค าความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาของแบบสอบถามเกี่ ยวกั บ การฝ งตรึ งในงาน ด า นความ
เชื่อมโยงกับชุมชน (Link-Community)
ขอที่
ขอคำถาม
1 ฉันยังคงอาศัยอยูในชุมชนที่พักอาศัยเพราะมีความรูสึกที่ดี ผูกพันกับคนในชุมชน
2 ฉันรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่พักอาศัย ไดพบปะผูคนในชุมชน และไดรวมทำ
กิจกรรมพัฒนาชุมชน
3 ครอบครัวฉันเห็นดวยและสบายใจที่ฉันยังคงอาศัยอยูในชุมชนที่พักอาศัย ณ
ปจจุบันขณะนี้
4 ฉันและครอบครัวรูสึกผูกพันกับคนในชุมชนที่อาศัย ณ ปจจุบันขณะนี้
5 ญาติและเพื่อน ๆ ฉัน สะดวกที่จะมาเยี่ยมเยียนฉันและครอบครัว ในที่พักอาศัย
ของฉัน ณ ปจจุบัน
6 ฉันมีความสัมพันธที่ดีกับญาติและเพื่อน ๆ เนื่องจากทำเลที่พักอาศัย ที่เหมาะใน
การพบปะสังสรรค
7 ฉันไมอายที่จะบอกกับคนอื่น ๆ รอบขางถึงงานปจจุบันที่ฉันทำอยู
8 ฉันรูสึกสบายใจและภูมิใจเมื่อตองบอกกับคนอื่น ๆ วาฉันทำงานที่ไหน และทำ
หนาที่อะไรอยูตอนนี้

IOC
1
1
1
1
0.67
1
0.67
0.67

91

ตารางที่ ค- 8 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ หาของแบบสอบถามการฝ งตรึงในงาน ดานสิ่ งที่ ตองสละกั บ
องคการ (Sacrifice-Organization)
ขอที่
ขอคำถาม
IOC
1 ฉันรูสึกสูญเสียผลตอบแทนทางการเงินที่ดี เชน เงินเดือน คาตำแหนง รวมถึงเงินสะสม
1
เพื่อบำเหน็จหรือบำนาญฯลฯ หากฉันตองออกจากองคการที่อยูในขณะนี้
2 ฉันยังคงทำงานในองคการที่ปฏิบัติงานอยูนี้ เพราะรูสึกเสียดายสวัสดิการตาง ๆ ที่ไดรับ
1
อยูในปจจุบันเชนคารักษาพยาบาล คาเดินทาง คาที่พักอาศัย ฯลฯ
3 ฉันรูสึกสูญเสียเพื่อนรวมงานที่ดีหากฉันตองออกจากองคการที่อยูในขณะนี้
1
4 ฉันรูสึกสูญเสียหัวหนาที่ใหคำปรึกษาที่ดี คอยดูแลเอาใจใส หากฉันตองออกจากองคการที่ 1
อยูในขณะนี้
5 ฉันรูสึกสูญเสียงานที่ฉันรัก หรืองานที่ฉันสนใจ ณ ตอนนี้ หากฉันตองออกจากองคการที่
1
อยูในขณะนี้
6 ฉันรูสึกสูญเสียความมั่นคงในงาน หากฉันตองออกจากองคการที่อยูในขณะนี้
1
7 ฉันรูสึกสูญเสียโอกาสในการเลื่อนตำแหนง หากฉันตองออกจากองคการที่อยูในขณะนี้
1
8 ฉันรูสึกสูญเสียการยอมรับในองคการ หากฉันตองออกจากองคการที่อยูในขณะนี้ ไปอยูใน 1
องคการแหงใหม
ตารางที่ ค- 9 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามเการฝงตรึงในงาน ด านสิ่งที่ ตองสละกับ
ชุมชน (Sacrifice-Community)
ขอที่
ขอคำถาม
1 ฉันรูสึกสูญเสียเพื่อนบานที่ดีหากตองยายอออกจากชุมชนที่พักอาศัยอยูในขณะนี้เพราะ
เปลี่ยนที่ทำงานใหม
2 ฉันรูสึกสูญเสียเพื่อนบานที่เปนมิตรหากฉันเปลี่ยนที่อยูเพราะไดงานใหม
3 ฉันรูสึกสูญเสียสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเปนตอฉันและครอบครัวเชน โรงเรียนลูก
โรงพยาบาล หางสรรพสินคา ฯลฯ หากฉันตองยายออกไปจากชุมชนนี้ที่พักอาศัยอยูใน
ขณะนี้เพื่อไปทำงานที่ใหม
4 ฉันลังเลที่จะเปลี่ยนงานใหมเพราะฉันไมอยากยายออกจากชุมชนที่พักอาศัยอยูในขณะนี้
เพราะเปนชุมชนที่ปลอดภัย
5 ฉันตั้งใจทำงานอยูในองคการนี้เพราะฉันไมอยากยายที่พักอาศัยออกจากชุมชนที่อยูใน
ขณะนี้เพราะสิ่งแวดลอมที่นี่ดี ไมเปนมลพิษ
6 ฉันไมอยากยายออกจากชุมชนที่พักอาศัยอยูในขณะนี้เพราะการคมนาคมสะดวก มีจุด
เชื่อมตอของทางออกหลายทางทำใหตัดสินใจลำบากเวลาจะยายที่ทำงานใหม

IOC
1
1
1
1
1
1
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ตารางที่ ค- 9 (ตอ)
ขอที่
ขอคำถาม
7 ฉันไดรับความเคารพนับถือจากผูคนในชุมชน ทำใหฉันไมอยากยายไปอยูอื่นเพราะเปลี่ยนที่
ทำงานใหม
8 ฉันรูสึกสูญเสียการยอมรับในชุมชนหากฉันตองยายออกจากชุมชนที่พักอาศัยอยูในขณะนี้
เนื่องจากไดงานใหม

IOC
1
1
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ภาคผนวก ง
คาอำนาจจำแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

94

คาอำนาจจำแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามงาน
ตารางที่ ง-1 ค าอำนาจจำแนกดวยคา Corrected item-total correlation และคา Alpha if Item Deleted
ของแบบสอบถามการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต ดานการทนตอแรงกดดัน
ขอที่

ขอคำถาม

1
2
3
4
5

ฉันไมสนใจเพื่อนรวมงานที่มาดูถูกฉัน
ฉันไมเก็บไปคิดมาก เมื่อคนหัวเราะเยาะ
ฉันสามารถจัดการอารมณไดแมวาจะเจอปญหาใหญ
อารมณฉันกลับมาเปนปกติอยางรวดเร็วแมวาจะผานเรื่องเลวรายมาไมนานนัก
ฉันสามารถจัดการความเครียด ที่เกิดจากปญหาในอดีต ทำใหไมมีผลกระทบ
กับจิตใจของฉัน
ฉันจัดการความเครียด จากการทำงานผิดพลาด โดยฉันยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น
ฉันมีวิธีการจัดการความเครียดที่ดีอยูมากมาย
ฉันสามารถจัดการความเครียด เกี่ยวกับเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ที่มากวนใจฉัน
ฉันสามารถควบคุมอารมณเพื่อพรอมที่จะเผชิญกับสถานการณที่กดดัน
ฉันสามารถควบคุมอารมณ ในการทำงานไดเปนอยางดี แมอยูในภาวะที่กดดัน
ฉันมีวิธีการจัดการอารมณ เมื่อเจอสถานการณที่กดดัน
ฉันมีวิธีจัดการอารมณเพื่อผอนคลายตนเองได เมื่อฉันรูสึกถูกกดดัน
ฉันสามารถจัดการอารมณขอฉันได ถึงแมวาฉันรูสึกไมสบายก็ตาม
ฉันรับรูไดวา ความทุกขของฉันเปนเพียงเรื่องเล็กนอย ชีวิตของฉันตองกาวเดิน
ไปอีกไกล ยังมีเรื่องดี ๆ รออยูอีกมาก
ฉันรับรูไดวา ในชวงเวลาที่วิกฤต หรือยากลำบาก ฉันอดทนและแข็งแกรงขึ้น
เมื่อเวลาผานไป
ฉันรับรูไดวา ถึงแมฉันมีปญหามากมากแตไมเคยทอแทและกลับมาสูกลับ
ปญหา

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Corrected
Item-Total
Correlation
.363
.372
.636
.705
.432

Alpha if
Item
Deleted
.957
.958
.956
.955
.957

.588
.680
.670
.814
.847
.745
.629
.668
.542

.956
.956
.956
.955
.955
.955
.956
.956
.956

.554

.956

.585

.956

95

ตารางที่ ง-2 คาอำนาจจำแนกดวยคา Corrected item-total correlation และคา Alpha if Item Deleted
ของแบบสอบถามการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต ดานการมีกำลังใจ
ขอที่

ขอคำถาม

17
18
19
20
21
22
23
25

เมื่อฉันมีปญหาใหญ ฉันคิดวามันตองผานไปสักวัน
ฉันเชื่อวาวันและเวลาจะสามารถพาใหผานพนปญหาและอุปสรรคได
ฉันเชื่อมั่นวาฉันสามารถกาวขามอุปสรรคได
เมื่องานมีปญหาใหญ ฉันเชื่อวามันจะมีทางออกรอฉันอยู
ฉันเขาใจดีวาปญหาและอุปสรรคเปนบทเรียนของชีวิต
ฉันหวังวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะทำใหฉันหรือเพื่อนแกรงขึ้น
ฉันคิดเสมอวาความลำบากวันนี้จะทำใหชีวิตประสบความสำเร็จในวันหนา
เมื่อคนรอบขางฉันมีปญหา เขามักมาปรึกษาฉันเพื่อขอกำลังใจและได
กำลังใจกลับไปเสมอ
เมื่อบุคคลรอบ ๆ ขางมีความทุกขฉันมีวิธีท่จี ะแบงเบาความทุกขจากพวกเขา

26

ฉันสามารถสรางกำลังใจใหคนในครอบครัวได เมื่อพวกเขามีความทุกข

27
28

ฉันแสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อเพื่อนรวมงานมาระบายความทุกขกับฉัน
คนรอบขางฉัน มักมาปรึกษาและระบายความทุกขกับฉัน
ถาฉันพบเพื่อนรวมงานที่ยังทำงานไดไมดี ฉันจะคอยชวยเหลือและให
กำลังใจ
ฉันชื่นชมและใหกำลังใจคนรอบขางเมื่อเขาเลื่อนตำแหนง หรือมีภาระงานที่
ตองรับผิดชอบมากขึ้น
ฉันใหเวลาและความสำคัญในการพูดคุยเพื่อสรางกำลังใจกับบุคคลรอบขาง
เสมอ
ฉันแสดงความหวงใยกับเพื่อน ๆ ไมวาจะเปนการทักทาย โทรศัพทหา เพื่อ
ถามไถสารทุกขสุขดิบ

24

29
30
31
32

Corrected
Item-Total
Correlation
.321
.388
.597
.692
.478
.670
.588
.583

Alpha if
Item
Deleted
.957
.957
.956
.956
.956
.956
.956
.956

.544
.607

.956
.956

.423
.514
.487

.957
.956
.956

.290

.957

.590

.956

.337

.957
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ตารางที่ ง-3 ค าอำนาจจำแนกดวยคา Corrected item-total correlation และคา Alpha if Item Deleted
ของแบบสอบถามการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต ดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค
ขอที่

ขอคำถาม

33
34
35
36
37

ฉันเชื่อวาปญหาและอุปสรรคสามารถผานไปไดจากประสบการณที่ฉันสะสมมา
สำหรับปญหาเรื่องงาน ฉันมีวิธีรับมืออยางดี
แมงานจะยากหรือมีอุปสรรคมากกวาเดิม ฉันยังมุงมั่นที่จะทำใหงานสำเร็จไปได
ฉันมั่นใจวาความสามารถของฉัน สามารถแกไขวิกฤตที่เขามาไดเปนอยางดี
ฉันแกไขปญหา จากมุมมองที่หลากหลายเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด
ฉันมักมองปญหาทุกปญหามีทางแกไข และการแกไขตองเปนไปในแนวทางที่ดี
ตอทุกคน
ทุกปญหาเปนบันได ใหฉันกาวขึ้นไปในหนาที่การงานที่สูงขึ้น
เมื่อเกิดวิกฤต ฉันมักมองหาโอกาสไปพรอมกับการแกไข
เวลาพบปญหาหรืออุปสรรค ฉันมักคนหาขอมูลความรูเพิ่มเพื่อ
ชวยแกปญหานั้น ๆ
เพื่อลดปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฉันมักหาความรูเพิ่มเติมไวกอน
การคนหาขอมูลใน Internet ชวยสะสมความรู เพื่อใชแกไขปญหาได
การศึกษาและฝกปฏิบัติในงานจนเชี่ยวชาญเปนหนทางหนึ่งที่ฉันคิดวามัน
สามารถทำใหฝาฟนอุปสรรคในงานของฉันได
เมื่อฉันมีปญหา ฉันมีที่ปรึกษาหรือคนที่ปรับทุกขดวยได
ฉันมีเพื่อนรวมงานและหัวหนาคอยใหคำปรึกษาฉัน เพื่อแกไขปญหาเรื่องงานที่
ฉันกังวล
เพื่อน ๆ และครอบครัวฉัน สามารถใหคำปรึกษาที่ดี ในการจัดการปญหาของฉัน
ฉันมีที่ปรึกษามากมายในโลกของเครือขายสังคม ชุมชนออนไลน (social
network) ไวสำหรับแกไขปญหาของฉัน

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Corrected Alpha if
Item-Total
Item
Correlation Deleted
.571
.956
.803
.955
.715
.956
.710
.955
.765
.955
.798
.955
.599
.534
.598

.956
.956
.956

.665

.956

.503
.481

.956
.956

.252
.311

.958
.958

.529
.504

.956
.956
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ตารางที่ ง-4 คาความเชื่อมั่นของของแบบสอบถามการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
ตัวแปร
การฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
ดานการทนตอแรงกดดัน
ดานการมีกำลังใจ
ดานการตอสูเอาชนะอุปสรรค

Cronbach’s Alpha
.957
.922
.874
.919

ตารางที่ ง-5 ค าอำนาจจำแนกดว ยคา Corrected item-total correlation และค า Alpha if Item Deleted
ของแบบสอบถามการฝงตรึงในงาน ดานความลงตัวกับองคการ (Fit-Organization)
ขอที่

ขอคำถาม

1
2

ฉันชอบรูปแบบการทำงานและตารางเวลา ในการทำงานขององคการนี้
ฉันรูสึกวาการทำงานของฉันเขากับรูปแบบการทำงานขององคการที่ฉัน
ปฏิบัติงานอยูไดเปนอยางดี
งานที่ฉันทำอยูเปดโอกาสใหฉันไดใชทักษะและความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่
ฉันรูสึกวาองคการที่ฉันทำงานอยู เห็นคุณคาในตัวฉัน
การทำงานในองคการที่ทำอยูในปจจุบันนี้ สามารถตอบโจทย
เปาหมายในชีวิตฉัน
การทำงาน ณ ปจจุบันนี้เปนสวนหนึ่งที่จะพาฉันไปสูเปาหมายในชีวิตได
ฉันพอใจกับวัฒนธรรมในการทำงานขององคการนี้
ฉันชอบและสบายใจที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคการ

3
4
5
6
7
8

Corrected
Item-Total
Correlation
.634
.849

Alpha if
Item
Deleted
.977
.977

.590
.707
.769

.977
.977
.977

.783
.689
.751

.977
.977
.977
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ตารางที่ ง-6 คาอำนาจจำแนกดว ยคา Corrected item-total correlation และค า Alpha if Item Deleted
ของแบบสอบถามการฝงตรึงในงาน ดานความลงตัวกับชุมชน (Fit-Community)
ขอที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ขอคำถาม
ฉันเขากับชุมชนหรือสังคมที่ฉันพักอาศัยไดเปนอยางดี
ฉันใชชีวิตในชุมชนหรือสังคมที่ฉันอยูอาศัยไดอยางราบรื่นมีความสุข
ฉันชอบรูปแบบ การจัดระเบียบในชุมชนหรือหมูบานที่ฉันอยู
ฉันรูสึกเปนสวนหนึ่งที่ทำใหชุมชนที่ฉันพักอาศัยนาอยู
ฉันมีสวนรวมในการพัฒนาและไมทำลายสิ่งแวดลอมของชุมชนรอบตัวฉัน
ฉันพอใจสภาพในชุมชุนและที่พักอาศัยของฉันและครอบครัว ณ ปจจุบัน เพราะ
เปนไปอยางที่ตั้งใจไว
บริเวณที่ฉันอาศัยอยู เปนที่ที่สามารถตอบโจทยความตองการกับเปาหมายชีวิต
ของฉันไดในหลายๆดาน
ฉันพอใจในรูปแบบวัฒนธรรมดานตางๆ ในชุมชนที่ฉันพักอาศัยอยู
ลักษณะวัฒนธรรมในชุมชนที่ฉันพักอาศัย เหมาะกับฉันและครอบครัว

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

.596
.632
.789
.761
.861
.868

.977
.977
.977
.977
.977
.976

.883

.976

.862
.862

.976
.976

ตารางที่ ง-7 คาอำนาจจำแนกดว ยคา Corrected item-total correlation และค า Alpha if Item Deleted
ของแบบสอบถามการฝงตรึงในงาน ดานความเชื่อมโยงกับองคการ (Link-Organization)
ขอที่
18
19
20
21
22
23
24
25

ขอคำถาม

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if Item
Deleted

ฉันยังทำงานอยูที่นี่เพราะมีความรูสึกและความสัมพันธที่ดีกับหลาย ๆ คนใน
องคการที่ทำงานดวยกันมาเปนระยะเวลานาน
ฉันมีสัมพันธภาพกับคนในองคการสวนใหญที่ฉันทำงานดวยเหมือนญาติของฉันเอง
ฉันเปนที่ปรึกษาที่ดีทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัวกับเพื่อน ๆ ในองคการ
ฉันรูสึกวาเพื่อนรวมงานในองคการที่ปฏิบัติงานรวมกันใหเกียรติฉัน
ฉันไดรับความไววางใจจากหัวหนาในหลาย ๆ เรื่องทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว
หัวหนายอมรับในความสามารถในการทำงานของฉัน
ฉันยินดีเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ฉันยินดีหากผูบริหารจะใหทำงานเพื่อองคการในคราวที่จำเปน เชน ทำงาน
ลวงเวลากรณีมีงานเรงดวน

.714

.977

.593
.646
.643
.505
.233
.688
.704

.977
.977
.977
.977
.978
.977
.977
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ตารางที่ ง-8 ค าอำนาจจำแนกดว ยคา Corrected item-total correlation และค า Alpha if Item Deleted
ของแบบสอบถามการฝงตรึงในงาน ดานความเชื่อมโยงกับชุมชน (Link-Community)
ขอที่

26

27

28
29
30

31
32
33

ขอคำถาม
ฉันยังคงอาศัยอยูในชุมชนที่พักอาศัยเพราะมีความรูสึกที่ดี ผูกพันกับคนใน
ชุมชน
ฉันรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่พักอาศัย ไดพบปะผูคนในชุมชน และได
รวมทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ครอบครัวฉันเห็นดวยและสบายใจที่ฉันยังคงอาศัยอยูในชุมชนที่พักอาศัย ณ
ปจจุบันขณะนี้
ฉันและครอบครัวรูสึกผูกพันกับคนในชุมชนที่อาศัย ณ ปจจุบันขณะนี้
ญาติและเพื่อน ๆ ฉัน สะดวกที่จะมาเยี่ยมเยียนฉันและครอบครัว ในที่พัก
อาศัยของฉัน ณ ปจจุบัน
ฉันมีความสัมพันธท่ดี ีกับญาติและเพื่อน ๆ เนื่องจากทำเลที่พักอาศัย ที่
เหมาะในการพบปะสังสรรค
ฉันไมอายที่จะบอกกับคนอื่น ๆ รอบขางถึงงานปจจุบันที่ฉันทำอยู
ฉันรูสึกสบายใจและภูมิใจเมื่อตองบอกกับคนอื่น ๆ วาฉันทำงานที่ไหน และ
ทำหนาที่อะไรอยูตอนนี้

Corrected
Item-Total
Correlation
.903

Alpha if
Item
Deleted
.976

.872

.976

.859

.976

.922
.739

.976
.977

.725

.977

.796
.780

.977
.977
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ตารางที่ ง-9 คาอำนาจจำแนกดว ยคา Corrected item-total correlation และค า Alpha if Item Deleted
ของแบบสอบถามการฝงตรึงในงาน ดานสิ่งที่ตองสละกับองคการ (Sacrifice-Organization)
ขอที่

34

35

36
37

38

39

40

41

ขอคำถาม
ฉันรูสึกสูญเสียผลตอบแทนทางการเงินที่ดี เชน เงินเดือน คาตำแหนง
รวมถึงเงินสะสมเพื่อบำเหน็จหรือบำนาญฯลฯ หากฉันตองออกจากองคการ
ที่อยูในขณะนี้
ฉันยังคงทำงานในองคการที่ปฏิบัติงานอยูนี้ เพราะรูสึกเสียดายสวัสดิการ
ตาง ๆ ที่ไดรับอยูในปจจุบันเชนคารักษาพยาบาล คาเดินทาง คาที่พักอาศัย
ฯลฯ
ฉันรูสึกสูญเสียเพื่อนรวมงานที่ดีหากฉันตองออกจากองคการที่อยูในขณะนี้
ฉันรูสึกสูญเสียหัวหนาที่ใหคำปรึกษาที่ดี คอยดูแลเอาใจใส หากฉันตองออก
จากองคการที่อยูในขณะนี้
ฉันรูสึกสูญเสียงานที่ฉันรัก หรืองานที่ฉันสนใจ ณ ตอนนี้ หากฉันตองออก
จากองคการที่อยูในขณะนี้
ฉันรูสึกสูญเสียความมั่นคงในงาน หากฉันตองออกจากองคการที่อยูใน
ขณะนี้
ฉันรูสึกสูญเสียโอกาสในการเลื่อนตำแหนง หากฉันตองออกจากองคการที่
อยูในขณะนี้
ฉันรูสึกสูญเสียการยอมรับในองคการ หากฉันตองออกจากองคการที่อยูใน
ขณะนี้ ไปอยูในองคการแหงใหม

Corrected
Item-Total
Correlation
.380

Alpha if
Item
Deleted
.978

.545

.977

.532
.503

.977
.977

.760

.977

.318

.978

.571

.977

.382

.978
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ตารางที่ ง-10 คาอำนาจจำแนกดวยคา Corrected item-total correlation และคา Alpha if Item Deleted
ของแบบสอบถามการฝงตรึงในงาน ดานสิ่งที่ตองสละกับชุมชน (Sacrifice-Community)
ขอที่

42
43

44

45

46

47

48

49

ขอคำถาม
ฉันรูสึกสูญเสียเพื่อนบานที่ดีหากตองยายอออกจากชุมชนที่พักอาศัยอยูใน
ขณะนี้เพราะเปลี่ยนที่ทำงานใหม
ฉันรูสึกสูญเสียเพื่อนบานที่เปนมิตรหากฉันเปลี่ยนที่อยูเพราะไดงานใหม
ฉันรูสึกสูญเสียสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเปนตอฉันและครอบครัวเชน
โรงเรียนลูก โรงพยาบาล หางสรรพสินคา ฯลฯ หากฉันตองยายออกไปจาก
ชุมชนนี้ที่พักอาศัยอยูในขณะนี้เพื่อไปทำงานที่ใหม
ฉันลังเลที่จะเปลี่ยนงานใหมเพราะฉันไมอยากยายออกจากชุมชนที่พักอาศัย
อยูในขณะนี้เพราะเปนชุมชนที่ปลอดภัย
ฉันตั้งใจทำงานอยูในองคการนี้เพราะฉันไมอยากยายที่พักอาศัยออกจาก
ชุมชนที่อยูในขณะนี้เพราะสิ่งแวดลอมที่นี่ดี ไมเปนมลพิษ
ฉันไมอยากยายออกจากชุมชนที่พักอาศัยอยูในขณะนี้เพราะการคมนาคม
สะดวก มีจุดเชื่อมตอของทางออกหลายทางทำใหตัดสินใจลำบากเวลาจะ
ยายที่ทำงานใหม
ฉันไดรับความเคารพนับถือจากผูคนในชุมชน ทำใหฉันไมอยากยายไปอยูอื่น
เพราะเปลี่ยนที่ทำงานใหม
ฉันรูสึกสูญเสียการยอมรับในชุมชนหากฉันตองยายออกจากชุมชนที่พัก
อาศัยอยูในขณะนี้เนื่องจากไดงานใหม

Corrected
Item-Total
Correlation
.724

Alpha if
Item
Deleted
.977

.697
.379

.977
.978

.653

.977

.761

.977

.708

.977

.716

.977

.751

.977
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ตารางที่ ง-11 คาความเชื่อมั่นของของแบบสอบถามการฝงตรึงในงาน
ตัวแปร
การฝงตรึงในงาน
การฝงตรึงในงาน ดานความลงตัวกับองคการ (Fit-Organization)
การฝงตรึงในงาน ดานความลงตัวกับชุมชน (Fit-Community)
การฝงตรึงในงาน ดานความเชื่อมโยงกับองคการ (Link-Organization)
การฝงตรึงในงาน ดานความเชื่อมโยงกับชุมชน (Link-Community)
การฝงตรึงในงาน ดานสิ่งที่ตองสละกับองคการ (Sacrifice-Organization)
การฝงตรึงในงาน ดานสิ่งที่ตองสละกับชุมชน (Sacrifice-Community)

Cronbach’s
Alpha
.977
.944
.947
.894
.944
.771
.936
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ภาคผนวก จ
แบบสอบถามที่ใชในงานวิจัย

104
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง "ความสัมพันธระหวางการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิต
ชิ้นสวนรถยนต"
เรียน ผูตอบแบบสอบถาม
เนื่องดวยขาพเจา นาย เอกบุตร มณีนันท นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ ภาควิชามนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือมีความประสงคสำรวจความคิดเห็นในการทำงานของ เพื่อใชในการวิจัย
เพื่อนำไปพัฒนาระดับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤตและการฝงตรึงในงานของพนักงานบริษัทผูผลิตชิ้นสวน
รถยนต จึงขอความรวมมือจากทานในการตอบคำถามดวยตนเองอยางเปนจริงที่สุด โดยคำตอบของทาน
จะถือเปนความลับ ไมมีการเปดเผยขอมูลสวนตัวและไมมีผลกระทบใด ๆ ตอตัวทาน ขอมูลที่ไดจะถูก
นำมาวิเคราะหรวมกันทั้งหมดโดยดูในภาพรวมเทานั้น จึงขอใหทานไววางใจและกรุณาตอบคำถามใหครบ
ทุกขอตามความเปนจริงแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จำนวน 5 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
จำนวน 48 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝงตรึงในงาน
จำนวน 49 ขอ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่สละเวลาอันมีคาเพื่อตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้
นาย เอกบุตร มณีนันท
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ำกวา 25 ป
 25 – 35 ป  36-45 ป
3. ระดับการศึกษา
 ม.6, ปวช, ปวส  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
4. ประสบการณการทำงาน
 0 - 3 ป
 4 – 7 ป
 8 – 15 ป
5. ตำแหนงงาน
 พนักงาน (Officer)
 พนักงานอาวุโส (Senior Officer)
 ผูชวยผูจัดการ หรือ ผูชวยหัวหนาแผนก หรือ เทียบเทา
 ผูจัดการ หรือ หัวหนาแผนก หรือ เทียบเทา
 สูงกวาผูจัดการ

 45 ปขึ้นไป
 อื่น ๆ (โปรดระบุ). .
 15 ปขึ้นไป
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการฟนฟูพลังใจในภาวะวิกฤต
กรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับความคิดเห็นและความรูสึกที่ตรงกับประสบการณของทาน
มากที่สุด
ระดับความคิดเห็นและความรูสึกที่ตรงกับ
ประสบการณของทาน
ขอ
ขอความ
เห็นดวย
อยางยิ่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ฉันไมสนใจเพื่อนรวมงานที่มาดูถูกฉัน
ฉันไมเก็บไปคิดมาก เมื่อคนหัวเราะเยาะ
ฉันสามารถจัดการอารมณไดแมวาจะเจอปญหาใหญ
อารมณฉันกลับมาเปนปกติอยางรวดเร็วแมวาจะผาน
เรื่องเลวรายมาไมนานนัก
ฉันสามารถจัดการความเครียด ที่เกิดจากปญหาในอดีต
ทำใหไมมีผลกระทบกับจิตใจของฉัน
ฉันจัดการความเครียด จากการทำงานผิดพลาด โดยฉัน
ยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น
ฉันมีวิธีการจัดการความเครียดที่ดีอยูมากมาย
ฉันสามารถจัดการความเครียด เกี่ยวกับเรื่องเล็ก ๆ
นอย ๆ ที่มากวนใจฉัน
ฉันสามารถควบคุมอารมณเพื่อพรอมที่จะเผชิญกับ
สถานการณที่กดดัน
ฉันสามารถควบคุมอารมณ ในการทำงานไดเปนอยางดี
แมอยูในภาวะที่กดดัน
ฉันมีวิธีการจัดการอารมณ เมื่อเจอสถานการณที่กดดัน
ฉันมีวิธีจัดการอารมณเพื่อผอนคลายตนเองได เมื่อฉัน
รูสึกถูกกดดัน
ฉันสามารถจัดการอารมณขอฉันได ถึงแมวาฉันรูสึกไม
สบายก็ตาม
ฉันรับรูไดวา ความทุกขของฉันเปนเพียงเรื่องเล็กนอย
ชีวิตของฉันตองกาวเดินไปอีกไกล ยังมีเรื่องดี ๆ รออยู
อีกมาก
ฉันรับรูไดวา ในชวงเวลาที่วิกฤต หรือยากลำบาก ฉัน
อดทนและแข็งแกรงขึ้นเมื่อเวลาผานไป

เห็นดวย

ปานกลาง

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
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ขอ

ขอความ

16. ฉันรับรูไดวา ถึงแมฉันมีปญหามากมากแตไมเคยทอแท
และกลับมาสูกลับปญหา
17. เมื่อฉันมีปญหาใหญ ฉันคิดวามันตองผานไปสักวัน
18. ฉันเชื่อวาวันและเวลาจะสามารถพาใหผานพนปญหา
และอุปสรรคได
19. ฉันเชื่อมั่นวาฉันสามารถกาวขามอุปสรรคได
20. เมื่องานมีปญหาใหญ ฉันเชื่อวามันจะมีทางออกรอฉัน
อยู
21. ฉันเขาใจดีวาปญหาและอุปสรรคเปนบทเรียนของชีวิต
22. ฉันหวังวาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะทำใหฉันหรือเพื่อนแกรง
ขึ้น
23. ฉันคิดเสมอวาความลำบากวันนี้จะทำใหชีวิตประสบ
ความสำเร็จในวันหนา
24. เมื่อคนรอบขางฉันมีปญหา เขามักมาปรึกษาฉันเพื่อขอ
กำลังใจและไดกำลังใจกลับไปเสมอ
25. เมื่อบุคคลรอบ ๆ ขางมีความทุกขฉันมีวิธีที่จะแบงเบา
ความทุกขจากพวกเขา
26. ฉันสามารถสรางกำลังใจใหคนในครอบครัวได เมื่อพวก
เขามีความทุกข
27. ฉันแสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อเพื่อนรวมงานมา
ระบายความทุกขกับฉัน
28. คนรอบขางฉัน มักมาปรึกษาและระบายความทุกขกับ
ฉัน
29. ถาฉันพบเพื่อนรวมงานที่ยังทำงานไดไมดี ฉันจะคอย
ชวยเหลือและใหกำลังใจ
30. ฉันชื่นชมและใหกำลังใจคนรอบขางเมื่อเขาเลื่อน
ตำแหนง หรือมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบมากขึ้น
31. ฉันใหเวลาและความสำคัญในการพูดคุยเพื่อสราง
กำลังใจกับบุคคลรอบขางเสมอ
32. ฉันแสดงความหวงใยกับเพื่อน ๆ ไมวาจะเปนการ
ทักทาย โทรศัพทหา เพื่อถามไถสารทุกขสุขดิบ
33. ฉันเชื่อวาปญหาและอุปสรรคสามารถผานไปไดจาก
ประสบการณที่ฉันสะสมมา

ระดับความคิดเห็นและความรูสึกที่ตรงกับ
ประสบการณของทาน
เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

ปานกลาง

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
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ขอ

ขอความ

34. สำหรับปญหาเรื่องงาน ฉันมีวิธีรับมืออยางดี
35. แมงานจะยากหรือมีอุปสรรคมากกวาเดิม ฉันยังมุงมั่นที่
จะทำใหงานสำเร็จไปได
36. ฉันมั่นใจวาความสามารถของฉัน สามารถแกไขวิกฤตที่
เขามาไดเปนอยางดี
37. ฉันแกไขปญหา จากมุมมองที่หลากหลายเพื่อใหได
ผลลัพธที่ดีที่สุด
38. ฉันมักมองปญหาทุกปญหามีทางแกไข และการแกไข
ตองเปนไปในแนวทางที่ดีตอทุกคน
39. ทุกปญหาเปนบันได ใหฉันกาวขึ้นไปในหนาที่การงานที่
สูงขึ้น
40. เมื่อเกิดวิกฤต ฉันมักมองหาโอกาสไปพรอมกับการแกไข
41. เวลาพบปญหาหรืออุปสรรค ฉันมักคนหาขอมูลความรู
เพิ่มเพื่อชวยแกปญหานั้น ๆ
42. เพื่อลดปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฉันมักหาความรู
เพิ่มเติมไวกอน
43. การคนหาขอมูลใน Internet ชวยสะสมความรู เพื่อใช
แกไขปญหาได
44. การศึกษาและฝกปฏิบัติในงานจนเชี่ยวชาญเปนหนทาง
หนึ่งที่ฉันคิดวามันสามารถทำใหฝาฟนอุปสรรคในงาน
ของฉันได
45. เมื่อฉันมีปญหา ฉันมีที่ปรึกษาหรือคนที่ปรับทุกขดวยได
46. ฉันมีเพื่อนรวมงานและหัวหนาคอยใหคำปรึกษาฉัน เพื่อ
แกไขปญหาเรื่องงานที่ฉันกังวล
47. เพื่อน ๆ และครอบครัวฉัน สามารถใหคำปรึกษาที่ดี ใน
การจัดการปญหาของฉัน
48. ฉันมีที่ปรึกษามากมายในโลกของเครือขายสังคม ชุมชน
ออนไลน (social network) ไวสำหรับแกไขปญหาของ
ฉัน

ระดับความคิดเห็นและความรูสึกที่ตรงกับ
ประสบการณของทาน
เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

ปานกลาง

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
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สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝงตรึงในงาน
กรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับความคิดเห็นและความรูสึกที่ตรงกับประสบการณของทานมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นและความรูสึกที่ตรงกับ
ประสบการณของทาน
ขอ
ขอความ
เห็นดวย
อยางยิ่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ฉันชอบรูปแบบการทำงานและตารางเวลา ในการทำงาน
ขององคการนี้
ฉันรูสึกวาการทำงานของฉันเขากับรูปแบบการทำงาน
ขององคการที่ฉันปฏิบัติงานอยูไดเปนอยางดี
งานที่ฉันทำอยูเปดโอกาสใหฉันไดใชทักษะและ
ความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่
ฉันรูสึกวาองคการที่ฉันทำงานอยู เห็นคุณคาในตัวฉัน
การทำงานในองคการที่ทำอยูในปจจุบันนี้ สามารถตอบ
โจทยเปาหมายในชีวิตฉัน
การทำงาน ณ ปจจุบันนี้เปนสวนหนึ่งที่จะพาฉันไปสู
เปาหมายในชีวิตได
ฉันพอใจกับวัฒนธรรมในการทำงานขององคการนี้
ฉันชอบและสบายใจที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรมของ
องคการ
ฉันเขากับชุมชนหรือสังคมที่ฉันพักอาศัยไดเปนอยางดี
ฉันใชชีวิตในชุมชนหรือสังคมที่ฉันอยูอาศัยไดอยาง
ราบรื่นมีความสุข
ฉันชอบรูปแบบ การจัดระเบียบในชุมชนหรือหมูบานที่
ฉันอยู
ฉันรูสึกเปนสวนหนึ่งที่ทำใหชุมชนที่ฉันพักอาศัยนาอยู
ฉันมีสวนรวมในการพัฒนาและไมทำลายสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนรอบตัวฉัน
ฉันพอใจสภาพในชุมชุนและที่พักอาศัยของฉันและ
ครอบครัว ณ ปจจุบัน เพราะเปนไปอยางที่ตั้งใจไว
บริเวณที่ฉันอาศัยอยู เปนที่ที่สามารถตอบโจทยความ
ตองการกับเปาหมายชีวิตของฉันไดในหลายๆดาน
ฉันพอใจในรูปแบบวัฒนธรรมดานตาง ๆ ในชุมชนที่ฉัน
พักอาศัยอยู
ลักษณะวัฒนธรรมในชุมชนที่ฉันพักอาศัย เหมาะกับฉัน
และครอบครัว

เห็นดวย

ปานกลาง
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ขอความ
ฉันยังทำงานอยูที่นี่เพราะมีความรูสึกและความสัมพันธ
ที่ดีกับหลาย ๆ คนในองคการที่ทำงานดวยกันมาเปน
ระยะเวลานาน
ฉันมีสัมพันธภาพกับคนในองคการสวนใหญที่ฉันทำงาน
ดวยเหมือนญาติของฉันเอง
ฉันเปนที่ปรึกษาที่ดีทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัวกับ
เพื่อน ๆ ในองคการ
ฉันรูสึกวาเพื่อนรวมงานในองคการที่ปฏิบัติงานรวมกัน
ใหเกียรติฉัน
ฉันไดรับความไววางใจจากหัวหนาในหลาย ๆ เรื่องทั้ง
เรื่องงานและเรื่องสวนตัว
หัวหนายอมรับในความสามารถในการทำงานของฉัน
ฉันยินดีเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ
ฉันยินดีหากผูบริหารจะใหทำงานเพื่อองคการในคราวที่
จำเปน เชน ทำงานลวงเวลากรณีมีงานเรงดวน
ฉันยังคงอาศัยอยูในชุมชนที่พักอาศัยเพราะมีความรูสึกที่
ดี ผูกพันกับคนในชุมชน
ฉันรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่พักอาศัย ไดพบปะผูคน
ในชุมชน และไดรวมทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ครอบครัวฉันเห็นดวยและสบายใจที่ฉันยังคงอาศัยอยูใน
ชุมชนที่พักอาศัย ณ ปจจุบันขณะนี้
ฉันและครอบครัวรูสึกผูกพันกับคนในชุมชนที่อาศัย ณ
ปจจุบันขณะนี้
ญาติและเพื่อน ๆ ฉัน สะดวกที่จะมาเยี่ยมเยียนฉันและ
ครอบครัว ในที่พักอาศัยของฉัน ณ ปจจุบัน
ฉันมีความสัมพันธที่ดีกับญาติและเพื่อน ๆ เนื่องจาก
ทำเลที่พักอาศัย ที่เหมาะในการพบปะสังสรรค
ฉันไมอายที่จะบอกกับคนอื่น ๆ รอบขางถึงงานปจจุบัน
ที่ฉันทำอยู
ฉันรูสึกสบายใจและภูมิใจเมื่อตองบอกกับคนอื่น ๆ วา
ฉันทำงานที่ไหน และทำหนาที่อะไรอยูตอนนี้

ระดับความคิดเห็นและความรูสึกที่ตรงกับ
ประสบการณของทาน
เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42
43
44

45

ขอความ
ฉันรูสึกสูญเสียผลตอบแทนทางการเงินที่ดี เชน
เงินเดือน คาตำแหนง รวมถึงเงินสะสมเพื่อบำเหน็จหรือ
บำนาญฯลฯ หากฉันตองออกจากองคการที่อยูในขณะนี้
ฉันยังคงทำงานในองคการที่ปฏิบัตงิ านอยูนี้ เพราะรูสึก
เสียดายสวัสดิการตาง ๆ ที่ไดรับอยูในปจจุบันเชนคา
รักษาพยาบาล คาเดินทาง คาที่พักอาศัย ฯลฯ
ฉันรูสึกสูญเสียเพื่อนรวมงานที่ดีหากฉันตองออกจาก
องคการที่อยูในขณะนี้
ฉันรูสึกสูญเสียหัวหนาที่ใหคำปรึกษาที่ดี คอยดูแลเอาใจ
ใส หากฉันตองออกจากองคการที่อยูในขณะนี้
ฉันรูสึกสูญเสียงานที่ฉันรัก หรืองานที่ฉันสนใจ ณ ตอนนี้
หากฉันตองออกจากองคการที่อยูในขณะนี้
ฉันรูสึกสูญเสียความมั่นคงในงาน หากฉันตองออกจาก
องคการที่อยูในขณะนี้
ฉันรูสึกสูญเสียโอกาสในการเลื่อนตำแหนง หากฉันตอง
ออกจากองคการที่อยูในขณะนี้
ฉันรูสึกสูญเสียการยอมรับในองคการ หากฉันตองออก
จากองคการที่อยูในขณะนี้ ไปอยูในองคการแหงใหม
ฉันรูสึกสูญเสียเพื่อนบานที่ดีหากตองยายอออกจาก
ชุมชนที่พักอาศัยอยูในขณะนี้เพราะเปลี่ยนที่ทำงานใหม
ฉันรูสึกสูญเสียเพื่อนบานที่เปนมิตรหากฉันเปลี่ยนที่อยู
เพราะไดงานใหม
ฉันรูสึกสูญเสียสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเปนตอฉัน
และครอบครัวเชน โรงเรียนลูก โรงพยาบาล
หางสรรพสินคา ฯลฯ หากฉันตองยายออกไปจากชุมชน
นี้ที่พักอาศัยอยูในขณะนี้เพื่อไปทำงานที่ใหม
ฉันลังเลที่จะเปลี่ยนงานใหมเพราะฉันไมอยากยายออก
จากชุมชนที่พักอาศัยอยูในขณะนี้เพราะเปนชุมชนที่
ปลอดภัย

ระดับความคิดเห็นและความรูสึกที่ตรงกับ
ประสบการณของทาน
เห็นดวย
อยางยิ่ง
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46
47
48
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ขอความ

ระดับความคิดเห็นและความรูสึกที่ตรงกับ
ประสบการณของทาน
เห็นดวย
อยางยิ่ง

ฉันตั้งใจทำงานอยูในองคการนี้เพราะฉันไมอยากยายที่
พักอาศัยออกจากชุมชนที่อยูในขณะนี้เพราะสิ่งแวดลอม
ที่นี่ดี ไมเปนมลพิษ
ฉันไมอยากยายออกจากชุมชนที่พักอาศัยอยูในขณะนี้
เพราะการคมนาคมสะดวก มีจุดเชื่อมตอของทางออก
หลายทางทำใหตัดสินใจลำบากเวลาจะยายที่ทำงานใหม
ฉันไดรับความเคารพนับถือจากผูคนในชุมชน ทำใหฉัน
ไมอยากยายไปอยูอื่นเพราะเปลี่ยนที่ทำงานใหม
ฉันรูสึกสูญเสียการยอมรับในชุมชนหากฉันตองยายออก
จากชุมชนที่พักอาศัยอยูในขณะนี้เนื่องจากไดงานใหม
***********************************

เห็นดวย

ปานกลาง

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

113

ประวัติผูวิจัย
ชื่อ นามสกุล

นาย เอกบุตร มณีนันท

วัน เดือน ปเกิด

9 กันยายน 2520

สถานที่เกิด

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สถานที่อยูปจจุบัน

28 ซ.รามอินทรา 14 แขวง ทาแรง เขต บางเขน
กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีขนถายวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ

