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โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหา เป็นตัวแปรส่งผ่าน
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหาเป็น
ตัวแปรส่งผ่าน กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการทหารสังกัดหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 33 จำานวน 200 คน เครื่อง
มือในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต แบบวัดกลวิธีในการเผชิญปัญหา
และแบบวัดความเครียดในการปฏิบัติงาน
ผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดในการ
ปฏิบัติงานและกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปัญหา แต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืน
ในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและแบบการแสวงหา
การสนับสนุนทางสังคม ในส่วนของกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและแบบการแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคมนั้น มีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดในการปฏิบัติงาน และในขณะเดียวกันกลวิธี
การเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีกับปัญหามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผล
การวิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่าน พบว่าความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตส่งผลโดยตรงต่อความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน ในระดับ - 0.35 และความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตส่งผลทางอ้อมผ่านกลวิธีการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งจัดการกับปัญหาไปยังความเครียดในการปฏิบัติงาน ในระดับ - 0.10 ตลอดจนความรู้สึกสอดคล้อง
กลมกลืนในชีวติ ส่งผลทางอ้อมผ่านกลวิธกี ารเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปญ
ั หา ไปยังความเครียดในการปฏิบตั งิ าน
1
2
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ในระดับ - 0.14 รวมทั้งความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตส่งผลโดยรวมต่อความเครียดในการปฏิบัติ
งาน มีค่าเท่ากับ - 0.59, p < .001
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและแบบหลีกหนี ปัญหาเป็นตัวแปร
ส่งผ่านในความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงาน และ
กลวิธีแบบการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมไม่เป็นตัวแปรส่งผ่านในความสัมพันธ์ดังกล่าว
คำาสำาคัญ : ความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ ความเครียดในการปฏิบตั งิ าน ทหารในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กลวิธกี ารเผชิญปัญหา ตัวแปรส่งผ่าน

Abstract
This study aimed to investigate the relationship between sense of coherence and
work stress of militiamen in the three southern border provinces by coping strategies
as mediating variables. The sampling group consisted of 200 militiamen working for the
specific unit 33, Narathiwas province. The result showed that the sense of coherence
had negative correlation with both variables, the work stress and the avoidance coping
strategies, whereas the sense of coherence had positive correlation with the active coping
strategies and seeking social support coping strategies.
The coping strategies, related to active coping strategies and social support seeking strategies, it was shown that there were negative correlations with the work stress,
whereas the problem avoiding strategies had positive correlation with work stress.
The result from the mediating variables-analysis showed that the sense of coherence had a direct impact on the work stress at the level of-0.35 and the sense of coherence
had an indirect impact on work stress via active coping strategies at the level of -0.10.
The sense of coherence had an indirect impact on the work stress via avoidance coping
strategies at the level of-0.14 and the sense of coherence had an overall impact on work
stress at the level of -0.59, p< .001.
In conclusion, active coping strategies and avoidance coping strategies had a mediating effect on relationship correlation between sense of coherence and work stress and
seeking social support between sense of coherence and work stress.
Keywords : sense of coherence, work stress, military in the three southern border provinces,
coping strategies, mediating variables
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บทนำา

สถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับว่าเป็นปัญหาการก่อความไม่
สงบที่มีการพัฒนาและยกระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุต่างๆได้แก่ เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์
ชาติพันธุ์ กลไกทางสังคมที่เหลื่อมล้ำากัน อุดมการณ์ จิตวิญญาณ ศาสนา ผลประโยชน์และการเมือง ซึ่งจะเห็น
ได้จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การลักลอบเผาโรงเรียน สถานที่ราชการ การลอบทำาร้ายครู สังหารชาว
ไทยพุทธและพระสงฆ์ ตลอดจนการโจมตีและตอบโต้เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำารวจ และพลเรือนมีการกระทำาอย่าง
เป็นกระบวนการ และเป็นระบบ (สุริชัย หวันแก้ว, 2550) รัฐบาลจึงมีมาตรการในการเข้าไปปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยให้ทหารมีหน้าที่หลักในการรักษาความสงบสุข และรักษาความปลอดภัยของประชาชน ซึง่
ทำาให้ทหารต้องปฏิบตั งิ านภายใต้สถานการณ์ทเ่ี สีย่ งอันตรายอันยากจะคาดเดาได้จากฝ่ายก่อความไม่สงบ ทีม่ กั
แฝงตัวอยูก่ บั ชาวบ้าน การก่อเหตุรา้ ยรายวันทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการซุม่ โจมตี การลอบยิง ลอบวางเพลิงและการ
ก่อเหตุรนุ แรงทำาให้ทหารมักตกเป็นเป้าหมายหลักของผูก้ อ่ ความไม่สงบ ทหารจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น ทำาให้ต้องใช้ชีวิตในภาวะที่ไม่ปกติ อันก่อให้เกิดความกดดันและภาวะความเครียดใน
การปฏิบัติงาน (พจนา เปลี่ยนเกิด, 2552) ดังนั้นหากทหารมีปัจจัยที่ช่วยให้เกิดความพร้อมทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ยอมรับในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นก็ย่อมทำาให้ความเครียดในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นลดลงได้
จากการศึกษาของ Antonovsky (1987) ในทฤษฏีแหล่งกำาเนิดสุขภาพ หรือ ทฤษฎีความผาสุขใน
ชีวิต พบว่า ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต (Sense of coherence) เป็นคุณสมบัติที่ทำาให้บุคคลสามารถ
เผชิญและผ่านปัญหาความทุกข์ยาก ความเครียดต่างๆได้ นำาไปสู่การดำารงภาวะสุขภาพที่ดีและมีความผาสุกใน
ชีวิต โดยบุคคลที่มีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตจะสามารถมองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างมี
ระบบด้วยความเข้าใจ มีเหตุมีผลว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นสามารถอธิบายได้ เป็นสิ่งที่จัดการแก้ไขได้ ช่วย
ให้เกิดความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ยอมรับในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น รู้จักมองโลกตามสภาพความเป็น
จริง มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมกลมกลืน (ปริญญา สิริอัตตะกุล, 2550) กล้าเผชิญปัญหาจนสามารถจัดการ
กับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า มีความสำาคัญ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
นั้นมีประโยชน์ มีความหมาย ท้าทาย คุ้มค่าที่จะจัดการให้สำาเร็จได้ก็ทำาให้ภาวะความเครียดในการปฏิบัติงานที่
เกิดขึ้นลดน้อยลง (Antonovsky ,1987)
กลวิธีการเผชิญปัญหาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้บุคคลสามารถที่จะปรับตัวและเผชิญกับความเครียด
ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะกลวิธีการเผชิญปัญหา (coping) เป็นวิธีการทางด้านจิตใจและพฤติกรรม
ในการจัดการ บรรเทา ลด เหตุการณ์ความเครียด ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น โดยเน้นการแก้ปัญหาทางอารมณ์
และพฤติกรรม ซึ่งเป็นความพยายามที่จะควบคุมผลกระทบทางอารมณ์จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดความเครียด
(Aitken & Crawford, 2007) ความพยายามนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาวะ
สมดุลของจิตใจ(Riolli & Savicki, 2010)เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่บุคคลประเมินแล้วว่ามีผลกระทบต่อภาวะ
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สมดุลของตนทีเ่ ป็นอยู่ โดยบุคคลจะใช้ทง้ั ความคิดและการกระทำาเพือ่ มุง่ แก้ไขสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดความเครียดหรือมุง่
แก้ไขอารมณ์ทเ่ี ป็นทุกข์จากความเครียดนัน้ (Lazarus & Folkman,1984)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตและกลวิธีการเผชิญปัญหามีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคคล กล่าวคือเมื่อบุคคลมีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต สามารถ
รับรู้และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่สามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยตนเอง
รวมทั้งสามารถนำาเอาแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ในการเผชิญกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เข้ามาคุกคามได้ ทำาให้
ทหารรู้จักเลือกใช้กลวิธีการเผชิญปัญหาได้อย่างเหมาะสม(สมจิต หนุเจริญกุล ประคอง อินทรสมบัติ และ
พรรณวดี พุธวัฒนะ, 2532) ในการควบคุมต่อสู้และจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ความเครียด
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารค่อยบรรเทาลงอันนำาไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้วิจัย
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ทหารต้องเผชิญกับความเครียดในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาว่าทหารทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีส่ าม
จังหวัดชายภาคแดนใต้นน้ั มีความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ และกลวิธกี ารเผชิญกับปัญหาต่อความเครียด
ในการปฏิบตั งิ านอย่างไร การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนใน
ชีวติ กับความเครียดในการปฏิบตั งิ าน โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่าน ความรู้จากการวิจัยนี้จะมี
ส่วนเกี่ยวข้องและมีความสำาคัญอย่างยิ่งที่จะทำาให้นักจิตวิทยาการปรึกษาได้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงปัญหาของ
บุคคลผู้มีส่วนสำาคัญในการดูแลปกป้องประเทศชาติ ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันนำามาสู่การ
พัฒนาแนวทางสร้างเสริมรูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในการพัฒนาจิตใจที่เหมาะสำาหรับทหารที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติ
งานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่าน
สมมติฐานการวิจัย
1. ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดในการปฏิบัติงาน
2. ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
จัดการกับปัญหา
3. ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบการ
แสวงหาการสนับสนุนทางสังคม
4. ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางลบกับกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี
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5. กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหามีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน
6. กลวิธกี ารเผชิญปัญหาแบบการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียด
ในการปฏิบัติงาน
7. กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีกับปัญหามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน
8. กลวิธีการเผชิญปัญหาแต่ละแบบเป็นตัวแปรส่งผ่านในความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้อง
กลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ จิ ยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ทเ่ี ป็นข้าราชการทหารจะประสบกับปัญหา
ความเครียดในการทำางานได้งา่ ย ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐพงศ์ ภูรปิ รีชา (2549) ทีพ่ บว่าลักษณะงานของ
ทหารนัน้ ก่อให้เกิดความเครียดและปัญหาด้านจิตใจ อีกทัง้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิตารัตน์ ถิรสุททนทรากุล
และ พรรณระพี สุทธิวรรณ (2550) ที่พบว่าความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารนั้นน่าจะเป็นผลมาจาก ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน ปัจจัยด้านภาระงานที่หนักมากเกินไปและความเครียด ปัจจัยด้านโครงสร้าง
และบรรยากาศของหน่วยงาน ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในที่ทำางาน เป็นต้น แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาเกี่ยว
กับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่าน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะ
ทำาให้ผลการศึกษาชัดเจนขึ้นว่า กลวิธีการเผชิญปัญหาช่วยส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้อง
กลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร และกลวิธี
การเผชิญปัญหาประเภทใดมีบทบาทหรือมีอิทธิพลมากที่สุดสำาหรับผู้ที่มีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต
เพื่อให้ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตนั้นส่งผลทำาให้ความเครียดในการปฏิบัติงานลดลง โดยยังสามารถ
มีการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เป็นอย่างดีอันแสดงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในการเผชิญและก้าวผ่าน
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 โมเดลกรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร คือ ประชากร คือ ข้าราชการทหารทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสังกัด
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส33 ประกอบไปด้วยกองร้อยปืนเล็กที่ 1 กองร้อยปืนเล็กที่ 2 กองร้อยปืนเล็กที่ 3 และ
กองร้อยปืนเล็กที่ 4 จำานวน 826 นาย (สถิตเิ มือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ;หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 33, 2553)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสังกัดหน่วย
เฉพาะกิจนราธิวาส 33 ซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบหลายขั้น (Multi-stage sampling)
และคัดเลือกได้ 3 อำาเภอ คือ 1.อำาเภอยี่งอ 2. อำาเภอระแงะ 3.อำาเภอเมืองนราธิวาส จากอำาเภอต่างๆทั้ง 13
อำาเภอ และกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการคำานวนกลุ่มตัวอย่างของ Hair, Black, Babin, Anderson
& Tatham (2006) ที่ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการวิเคราะห์โมเดลนั้นควรที่จะกำาหนดจากขนาดของ
โมเดลในการวิจัยนั้นโดยกำาหนดให้จำานวนกลุ่มตัวอย่างมีประมาณ 10- 20 คน ต่อหนึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรที่สนใจศึกษา 5 ตัวแปร ประกอบสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ Simple regression analysis และ Multiple regression analysis มีเกณฑ์ขั้นต่ำาในการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย คือ จำานวนโดยรวมต้องไม่ต่ำากว่า 100 คน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการให้ครอบคลุมประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจำานวนทั้งสิ้น 200 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบวัดความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตที่ผู้วิจัยพัฒนาจากของวิยะดา แซ่ตั้ง (2551) แบบวัด
กลวิธีในการเผชิญปัญหา (สุภาพรรณ โคตรจรัส, 2545) และแบบวัดความเครียดในการปฏิบัติงาน (Cooper
& Marshall, 1979, อ้างถึงใน Cooper, 2005) ประกอบกับทำาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความเครียด
ในการปฏิบัติงานของทหาร รวมทั้งการสัมภาษณ์ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน เพื่อนำามาพัฒนาเครื่องมือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย และผู้วิจัยคำานวนหาค่าความเที่ยงของแบบวัดโดยหาความสอดคล้องภายใน และตรวจ
ความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและมีผู้ช่วยในการเก็บข้อมูลจำานวน 1 คน มีวิธี
การเก็บ ดังนี้
1. ทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลไปถึงผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 33 และเข้าไป
เก็บข้อมูลตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้
2. เมือ่ เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตามจำานวนทีต่ อ้ งการผูว้ จิ ยั จึงนำาข้อมูลทีไ่ ด้ไปบันทึกข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อมูลและทดแทนข้อมูลที่ขาดหายด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อให้ข้อมูลมีความพร้อมต่อการนำาไปวิเคราะห์ทาง
สถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลและตัวแปรส่งผ่าน โดยมีขั้น
ตอนดังนี้
1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างและใช้คา่ เฉลีย่ เลขคณิต (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของตัวแปร
2. สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
3. สถิติเพื่อวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย ใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple regression
analysis) และการวิเคราะห์เพื่อทดสอบตัวแปรส่งผ่าน ตามแนวทางของ Baron & Kenny (1986) ในการ
ทดสอบตัวแปรส่งผ่าน โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) และใช้สูตรการ
คำานวณของ Baron & Kenny (1986) ทดสอบและยืนยันว่ากลวิธีการเผชิญปัญหาทั้ง 3 ด้านเป็นตัวแปรส่ง
ผ่านโดยการหาค่าสถิติ Z
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 100 กลุ่มตัวอย่างมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง
60 ปี มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 30.31 ปี โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุเท่ากับ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ
ช่วงอายุ 31-40 ปี และ 41-50 คิดเป็นร้อยละ28.5และ19.5 ตามลำาดับ และช่วงอายุ 51-60 ปี มีจำานวนน้อยที่สุด
คือร้อยละ 6.5 โดยมีสถานภาพโสดมากที่สุด คือ จำานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือสถานภาพ
สมรสจำานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และเป็นหม้าย จำานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ทั้งนี้ทหารส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จำานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมามีการศึกษาในระดับ
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อนุปริญญาตรี จำานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีน้อยที่สุดคือจำานวน 21
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 นอกจากนี้ในส่วนของระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นั้นทหารส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1-5 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ 11-15 ปี
คิดเป็นร้อยละ 21 และน้อยที่สุดคือ 35-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 2 อีกทั้งทหารส่วนใหญ่มีตำาแหน่ง ผู้ปฏิบัติการ
จำานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 และตำาแหน่งผู้บังคับบัญชาจำานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต ความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน และกลวิธีการเผชิญปัญหาของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการคำานวณหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกสอดคล้อง
กลมกลืนในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดในการปฏิบัติงาน (r =-.59, p < .001) และความรู้สึก
สอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและ
กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม (r =.26 และ r =.15, p < .001 ) ตามลำาดับ
อีกทัง้ ความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ มีความสัมพันธ์ทางลบกับกลวิธกี ารเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปญ
ั หา (r
=-.50 p < .001) ในส่วนของกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบการ
แสวงหาการสนับสนุนทางสังคมนั้นมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดในการปฏิบัติงาน (r =.48 และ r =
-.25, p < .001 )ตามลำาดับ และในขณะเดียวกันกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีกับปัญหามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความเครียดในการปฏิบัติงาน (r =.47, p < .001) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต ความเครียดในการปฏิบัติงาน และกลวิธี
การเผชิญปัญหา

ความรู้สึกสอด
คล้องในชีวิต
กลวิธีการเผชิญ
ปัญหาแบบที่ 1
กลวิธีการเผชิญ
ปัญหาแบบที่ 2
กลวิธีการเผชิญ
ปัญหาแบบที่ 3
ความเครียด

*p< .05, ** p<. 01

ความรู้สึกสอด
คล้องในชีวิต

กลวิธีการเผชิญ
ปัญหาแบบที่ 1

กลวิธีการเผชิญ
ปัญหาแบบที่ 2

กลวิธีการเผชิญ
ปัญหาแบบที่ 3

ความเครียด

1.00

-

-

-

-

.29**

1.00

-

-

-

.34**

-.38**

1.00

-

-

-.53**

-.07**

-.09**

1.00

-

-.63**

-.41**

-.24**

.46**

1.00
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นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีความ
สัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและกลวิธีการ
เผชิญปัญหาแบบหลีกหนีเป็นตัวแปรส่งผ่านบางส่วน โดยความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตส่งผลโดยตรง
ต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน ( 5) ในระดับ - 0.39 และความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตส่งผลทาง
อ้อมผ่านกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาไปยังความเครียดในการปฏิบัติงาน ( 1* 6 )ในระดับ
- 0.11 ตลอดจนความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตส่งผลทางอ้อมผ่านกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี
ปัญหาไปยังความเครียดในการปฎิบัติงาน ( 3* 8 )ในระดับ - 0.13 รวมทั้งความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนใน
ชีวิตส่งผลโดยรวมต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน ( 4 ) มีค่าเท่ากับ - 0.63, p < .001 ผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ พบว่ากลวิธีการเผชิญปัญหาแบบการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่าง
ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีความ
สัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและกลวิธีการ
เผชิญปัญหาแบบหลีกหนีเป็นตัวแปรส่งผ่านบางส่วน โดยความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตส่งผลโดยตรง
ต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน ( 5) ในระดับ - 0.35 และความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตส่งผลทาง
อ้อมผ่านกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาไปยังความเครียดในการปฏิบัติงาน ( 1* 6 )ใน
ระดับ - 0.10 ตลอดจนความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ ส่งผลทางอ้อมผ่านกลวิธกี ารเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี
ปัญหาไปยังความเครียดในการปฎิบตั งิ าน ( 3* 8 )ในระดับ - 0.14 รวมทัง้ ความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ
ส่งผลโดยรวมต่อความเครียดในการปฏิบตั งิ าน ( 4 ) มีคา่ เท่ากับ - 0.59, p < .001 ผลการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคณ
ู พบว่ากลวิธกี ารเผชิญปัญหาแบบการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างความรูส้ กึ
สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความเครียดในการปฏิบตั งิ าน ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์โดยรวมแสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานระหว่างตัวแปรในการ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
วิเคราะห์การถดถอย
ขั้นตอนที่ 1
ผลการวิเคราะห์ถดถอย
อย่างง่าย

ความรู้สึกสอด คล้องกลมกลืนใน
ชีวิต(ตัวแปรต้น) กับกลวิธีการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งจัดการกับปัญหา (ตัวแปรส่งผ่าน)
ความรู้สึกสอด คล้องกลมกลืนในชีวิต
(ตัวแปรต้น) กับกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบ
การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม (ตัวแปร
ส่งผ่าน)
ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต
(ตัวแปรต้น) กับกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบ
หลีกหนีปัญหา (ตัวแปรส่งผ่าน)
ขั้นตอนที่ 2
ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต
ผลการวิเคราะห์ถดถอย
(ตัวแปรต้น)กับความเครียดในการปฏิบัติงาน
อย่างง่าย
(ตัวแปรตาม)
ความรู้สึกสอดคล้อกลมกลืนในชีวิต
ขั้นตอนที่ 3
(ตัวแปรต้น) กับความ เครียดในการปฏิบัติ
ผลการถดถอยพหุคูณ
ระหว่างความรู้สึกสอด คล้อง งาน(ตัวแปรตาม)
กลมกลืนในชีวิต (ตัวแปร กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับ
ต้น) และกลวิธีการเผชิญ
ปัญหา (ตัวแปรส่งผ่าน) กับความ เครียดใน
ปัญหาทั้ง 3ด้าน ได้แก่ กลวิธี การปฏิบัติงาน (ตัวแปรตาม)
การเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบการแสวงหาการ
จัดการกับปัญหา กลวิธีการ
สนับสนุนทางสังคม กับความเครียดในการ
เผชิญปัญหาแบบการแสวงหา
ปฏิบัติงาน (ตัวแปรตาม)
การสนับ สนุนทางสังคม
และกลวิธีการเผชิญปัญหา กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี
แบบหลีกหนีปัญหา (ตัวแปร ปัญห(ตัวแปรส่ง ผ่าน)กับความเครียดในการ
ส่งผ่าน) กับความ เครียดใน ปฏิบัติงาน (ตัวแปรตาม)
การปฏิบัติงาน(ตัวแปรตาม)

*** p < .001

ค่าสัมประสิทธิ์การ ค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยมาตรฐาน
ถดถอย (B)
- 0.11
= - 0.29***
1

ค่าความคลาด
เคลื่อน (SE B)
0.02

-

-

= 0.53***

0.22

0.02

4

= - 0.63***

- 0.61

0.05

5

= - 0.32***

- 0.14

.02

6

= 0.43***

0.69

0.10

-

-

- 0.57

0.11

3

8

= - 0.33***
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จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ และกลวิธกี ารเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปัญหากับความเครียดในการปฏิบัติ
งาน สามารถคำานวณหาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และผลรวมของอิทธิพลระหว่างความรูส้ กึ สอดคล้อง
กลมกลืนในชีวติ กับกลวิธกี ารเผชิญปัญหาแบบมุง่ จัดการกับปัญหาและกลวิธกี ารเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปญ
ั หา
ทีส่ ง่ ผลไปยังความเครียดในการปฏิบตั งิ านของทหารในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดงั นี้
แทนค่าสูตร
ผลรวม =
ผลทางตรง + ผลทางอ้อม
=
+ (( 1* 6) + ( 3* 8))
4
5
- 0.63 =
(- 0.32) + ((- 0.29)(0.43)) + ((-0.53)(- 0.33))
- 0.63 =
(- 0.32) + (- 0.14) + (- 0.17)
วิเคราะห์ได้ว่า ผลรวม
=
- 0.63, p < .001
ผลทางตรง
=
- 0.32, p < .001
ผลทางอ้อมรวม =
- 0.31, p < .001
ผลทางอ้อมรวม แบ่งเป็น
กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา = - 0.14, p < .001
กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปัญหา = - 0.17, p < .001
ผู้วิจัยขอเสนอเส้นทางแสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตที่ส่งไป
ยังความเครียดในการปฏิบัติงานโดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและแบบหลีกหนีปัญหา
เป็นตัวแปรส่งผ่าน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน ผลทางตรง และผลทางอ้อม
คือ
คือ

เส้นทางระหว่างตัวแปร
เส้นทางระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยผ่านตัวแปรส่งผ่าน
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 กล่าวว่า ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียด
ในการปฏิบัติงาน หมายความว่า ถ้าระดับความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สูง ระดับความเครียดในการปฏิบัติงานก็จะต่ำาลง ซึ่งผลการวิจัย สามารถอธิบาย
ได้ตามแนวคิดของ Antonovsky (1987) ที่ว่าความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตนั้นเป็นปัจจัยหลักที่ช่วย
ให้บุคคลสามารถที่จะจัดการกับสิ่งเร้า ปัญหาหรือความเครียดที่เข้ามากระทบได้ โดยบุคคลนั้นมองว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่อธิบายได้ คาดการณ์ได้และสามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถหาแหล่งความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นได้และรับรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นสิ่งที่มีความหมาย มีคุณค่าควรแก่การใช้พลังที่มีอยู่จัดการให้
สำาเร็จได้ส่งให้ความเครียดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจลดน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mellem (2008) พบ
ว่า นักเรียนที่มีความเข้มแข็งในการมองโลกสูงนั้นมีการรับรู้ความเครียดต่ำา ในขณะที่นักเรียนที่มีความเครียด
สูงส่งผลต่อการรับรู้ในการดูแลภาวะสุขภาพของตนและส่งผลให้มีความเข้มแข็งในการมองโลกต่ำาตามมา อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2 และ 3 กล่าวว่า ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบการแสวงหาการสนับสนุน
ทางสังคม หมายความว่า ถ้าระดับความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้สูง ทหารจะมีกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและแบบการแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคมสูงเช่นกัน ผลการวิจัย สามารถอธิบายได้ตามทฤษฎีความผาสุกในชีวิต (The salutogenic
model of health) (Antonovsky, 1987) บุคคลที่มีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตสูงจะมองแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน เฉพาะเจาะจง พิจารณาปัญหาได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงและก่อนที่จะกระทำา
สิ่งใด ๆ บุคคลเหล่านี้จะดัดแปลงวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะนำามาเผชิญกับความเครียดหรือปัญหาต่าง ๆได้
อย่างเหมาะสม สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Yusuke, Shinichiro & Tadahiro (2009) ที่ว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีคะแนนความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต
ระดับสูงมีแนวโน้มที่จะมีกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นจึงสอดคล้อง
กับผลการวิจัย คือความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต และกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการปัญหา
จึงเป็นตัวที่ช่วยจัดการกับความเครียดเกี่ยวกับการทำางานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
Cohena, Ben-Zura & Rosenfeldb (2008) พบว่า การเผชิญความเครียดที่เน้นการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
จัดการกับปัญหามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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ในขณะเดียวกันหากบุคคลมีแหล่งสนับสนุนทางสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงาน บุคคล
เหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะสามารถเลือกใช้กลวิธีแบบเผชิญหน้ากับปัญหา ไม่หลีกเลี่ยงปัญหา โดยเฉพาะการ
เผชิญปัญหาแบบแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งส่งผลให้มีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตเพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งนี้เพราะเขาสามารถมองเห็นระดับความสมดุลในชีวิต (good load balance) ที่พอดีกับความสามารถที่
ตนมีอยู่ และมองเห็นแหล่งทรัพยากรที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ส่งผลให้บุคคลนั้นมองปัญหาว่า
สามารถจัดการแก้ไขให้สำาเร็จลุล่วงไปได้ (Jacoba & Sebastiaan, 2009) อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Antonovsky (1993) ที่ว่าแหล่งสนับสนุนทางสังคม ความร่วมมือของบุคคลในสังคม การมีข้อผูกพันต่อ
กันในสังคม สิง่ เหล่านีล้ ว้ นช่วยให้บคุ คลมีความมัน่ ใจในการเผชิญกับปัญหาและส่งเสริมให้ความรูส้ กึ สอดคล้อง
กลมกลืนในชีวติ ของบุคคลสูงขึน้ นอกจากนีง้ านวิจยั ของสุวรรณา ก่อสุวรรณวงศ์ (2550) ได้ยนื ยันสมมติฐานข้าง
ต้นว่า ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อความเข้มแข็งในการมองโลก คือ การสนับสนุนจากสังคม
สมมติฐานที่ 4 กล่าวว่า ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางลบกับกลวิธีการ
เผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปัญหา หมายความว่า ถ้าระดับความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของทหาร
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ำา ทหารก็จะมีกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีสูงเป็น
ลักษณะความสัมพันธ์แบบผกผัน ผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ตามการศึกษาของ Antonovsky (1987) ที่
ว่าบุคคลที่มีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตต่ำาจะสับสนในการจัดการกับปัญหาและมีแนวโน้มจะหลีก
เลี่ยงและเลือกวิธีที่จะไม่เผชิญกับปัญหา โดยมีความรู้สึกว่าตนถูกกดดันมาก เป็นผลให้เกิดความรู้สึกหมด
หวัง เหนื่อยหน่ายและมีแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
สุวรรณา ก่อสุวรรณวงศ์ (2550) คือ บุคคลที่มีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตต่ำาจะปล่อยตนให้ไป
ตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในระหว่างที่มีปัญหา นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Yusuke, Shinichiro
& Tadahiro (2009) ได้ทำาการศึกษาองค์ประกอบของความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต ที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสามารถในการจัดการความเครียด ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานข้างต้นว่า ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานที่มี
คะแนนความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตต่ำามีแนวโน้มที่จะมีกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 5 และ 6 กล่าวว่า กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและกลวิธีการเผชิญ
ปัญหาแบบการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมนั้น มีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดในการปฏิบัติงาน
หมายความว่า ถ้าทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
จัดการกับปัญหาและแบบการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมสูง ความเครียดในการปฏิบัติงานจะต่ำาลง ผล
การวิจัย สามารถอธิบายได้ตามแนวคิดของ Larzarus & Folkman (1984) ที่ว่าวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
แก้ไขปัญหา เป็นความพยายามที่จะจัดการกับปัญหาโดยตรงกับสาเหตุ หรือปัญหาที่ก่อให้เกิดสภาพเครียด
โดยมีการแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา มีการกำาหนดปัญหา วางแผน และตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหา
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โดยนำาประสบการณ์ในอดีตที่เคยใช้มาประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาพยายามหาทางเลือกหลาย ๆ วิธี ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงที่ทำาให้ความเครียดนั้นลดลงเนื่องจากบุคคลสามารถมองปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน นอกจาก
นี้ หากบุคคลหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม (seeking social support) ได้แก่ เพื่อนผู้ร่วมงาน หัวหน้างาน
รวมถึงครอบครัวเพื่อขอความช่วยเหลือ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร คำาแนะนำา สิ่งของ การ
ยอมรับ การเห็นคุณค่า การมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รวมไปถึงการช่วยเหลือด้านอารมณ์ อัน
นำาไปสู่การสามารถปรับตัวหรือเผชิญความเครียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ (Carver, Scheier & Weintraub
,1989) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Aitken & Crawford (2007) พบว่าการเผชิญปัญหาแบบการวางแผน
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ความเครียดที่เกิดขึ้น และการหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมในการช่วยเหลือเมื่อเกิด
ความตึงเครียดในการทำางานไม่ว่าจากเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานจะช่วยให้ความเครียดลดลงมากกว่า
ใช้กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกเลี่ยงหรือหนีปัญหา และการศึกษาของ นราเดช ทิพย์รัตน์ (2544) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนในเขตกองกำากับการตำารวจนครบาล 2 พบว่า
การสนับสนุนทางสังคม (จากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนร่วมงาน และจากครอบครัว) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการศึกษาของพจนา เปลี่ยนเกิด (2552) ที่ว่า การสนับสนุนทางสังคม
จากหัวหน้างาน และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเครียด อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมมติฐานที่ 7 กล่าวว่า กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีกับปัญหามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน หมายความว่า ถ้าทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกลวิธี
การเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีกับปัญหาสูง ความเครียดในการปฏิบัติงานก็จะสูงเช่นกัน ผลการวิจัย สามารถ
อธิบายได้จาก ทฤษฎีกระบวนการของความเครียดของ Larzarus & Folkman (1984) ที่ว่าการหลีกเลี่ยง
หรือหนีปัญหา (Escape-avoidance) คือพฤติกรรมที่บุคคลแสดงการไม่รู้ ไม่ยุ่งเกี่ยว หรือแม้แต่การพยายาม
ลืมหรือไม่สนใจปัญหา เป็นการไม่สู้ปัญหาและไม่ร่วมมือในการแก้ปัญหา การพยายามคิดถึงเรื่องอื่น หรือ
แม้กระทั้งการหนีและการหลีกเลี่ยงปัญหาชั่วขณะ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Cohena, Ben-Zura &
Rosenfeldb (2008) เรื่องความสัมพันธ์ของความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต กลวิธีการเผชิญปัญหา และ
ความเครียดที่เป็นตัวทำานายประสิทธิภาพในการสอบของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 พบว่า กลวิธีการเผชิญ
ปัญหาแบบหลีกหนีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียด และส่งผลกระทบต่อคะแนนการทดสอบ อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้การศึกษาของ Carver, Scheier & Weintraub (1989) กล่าวไว้ว่า
การหลีกหนีปัญหาเป็นวิธีที่บุคคลมักใช้ในระยะแรกของการมีความเครียดมีประโยชน์ คือ ทำาให้มีความเครียด
เพียงเล็กน้อย อาจทำาให้การแก้ไขปัญหาง่ายขึ้น แต่การหลีกหนีปัญหาโดยที่บุคคลไม่ได้จัดการแก้ไขทำาให้
ปัญหายังคงดำาเนินอยู่ จึงไม่สามารถทำาให้ความเครียดลดลงได้อย่างถาวร
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นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ความเครียดและกลวิธีการเผชิญปัญหาทั้ง
3 แบบในสมมติฐานข้อที่ 8 พบว่า ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีความสัมพันธ์กับความเครียดใน
การปฏิบัติงาน โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี
เป็นตัวแปรส่งผ่านบางส่วน ดังนี้ ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตส่งผลโดยตรงต่อความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน แสดงว่าเมื่อทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืน
ในชีวิตสูงก็จะส่งผลโดยตรงให้ความเครียดในการปฏิบัติงานลดลง ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าผลการวิจัยครั้ง
นี้ มีความสอดคล้องกับมโนทัศน์หลักของทฤษฎีทฤษฎีแหล่งกำาเนิดสุขภาพ หรือ ทฤษฎีความผาสุกในชีวิต
(The salutogenic model of health) (Antonovsky, 1987) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงภาวะสุขภาพของ
บุคคลและมีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดที่ว่า ความรู้สึกสอดคล้อง
กลมกลืนในชีวิตเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยให้บุคคลใช้ในการจัดการกับสิ่งเร้าที่ทำาให้เกิดความตึงเครียดและ
สามารถจัดการกับภาวะความกดดันที่เกิดขึ้น เมื่อต้องพบหรือเผชิญกับปัญหาที่ยากลำาบาก บุคคลที่มีความ
สอดคล้องกลมกลืนในชีวิตสูงมีแนวโน้มที่จะใช้กลวิธีการเผชิญปัญหาและจัดการกับปัญหา หรืออุปสรรคที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Antonovsky,1993) สามารถดำารงภาวะสุขภาพที่ดีและมีความผาสุกในชีวิต
สามารถมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างมีระบบ ด้วยความเข้าใจ มีเหตุมีผลและสามารถจัดการ
กับความเครียดที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Orna, Shifra & Roth (2010) พบว่าความรู้สึก
สอดคล้องกลมกลืนในชีวิตได้เพิ่มผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อปฏิกิริยาความเครียดผ่านกลวิธีการ
เผชิญปัญหาได้มากที่สุด โดยผู้ที่มีความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตสูงจะมีความเครียดบรรเทาเบาบาง
ลง เมื่อต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความตึงเครียด อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cohena,
Ben-Zura & Rosenfeldb (2008) ที่ว่าความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางลบกับการ
รับรู้ความเครียดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในขณะเดียวกัน ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตส่งผลทางอ้อมผ่านกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบ
มุ่งจัดการกับปัญหาไปยังความเครียดในการปฏิบัติงาน แสดงว่ากลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา
ช่วยส่งผ่านอิทธิพลของความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตไปยังความเครียดในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ตามแนวคิดของ Antonovsky (1987) ที่ว่าความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับกลวิธีการเผชิญปัญหาในการจัดการกับสิ่งเร้าและภาวะความเครียดจากสถานการณ์หรือปัจจัย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกลมกลืนอันนำามาสู่การแก้ไขปัญหาและการบรรเทาภาวะความทุกข์ทางจิตใจ
ที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนีก้ ารมุง่ จัดการกับปัญหายังเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีส่ าำ คัญทีอ่ ยูภ่ ายใต้องค์ประกอบของความ
รูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ ทีท่ าำ ให้บคุ ลเกิดการรับรูแ้ ละประเมินของบุคคล ว่าตนสามารถจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึน้ หรือ รุมเร้าตนเองอยูอ่ ยู่ มีแนวทางในการดำาเนินการแก้ไขวางแผนจัดการกับปัญหาปัญหา นอกจากนีย้ งั
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Orna, Shifra & Roth (2010) ซึ่งพบว่ากลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหา
เป็นตัวกลางของความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตและความเครียดโดยส่งผ่านความ
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สัมพันธ์ทางบวกไปยังความเครียดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตลอดจนยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Yusuke,Shinichiro & Tadahiro (2009) ศึกษาองค์ประกอบของความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ สะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการความเครียด ผ่านกลวิธีในการเผชิญปัญหา ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี ะแนนความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ ระดับสูงมีแนวโน้มทีจ่ ะมีกลวิธกี ารเผชิญปัญหาแบบ
มุง่ จัดการกับปัญหา สรุปได้วา่ ความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ และกลวิธกี ารเผชิญปัญหาแบบมุง่ จัดการกับ
ปัญหาจึงเป็นตัวช่วยสำาคัญทีท่ าำ ให้บคุ คลสามารถจัดการกับความเครียดในการปฏิบตั งิ านได้เป็นอย่างดี
ส่วนความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตส่งผลทางอ้อมผ่านกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี
ปัญหาไปยังความเครียดในการปฎิบัติงาน แสดงว่ากลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีช่วยส่งผ่านอิทธิพลของ
ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตไปยังความเครียดในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามการศึกษา
ของ กฤษดา บุญประกอบ (2551) ที่ได้ศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารสังกัดมณฑลทหารบกที่
42 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พบว่า ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นั้นมักจะใช้กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปัญหาในการจัดการกับความเครียด อย่างมีนัยสำาคัญ
ที่ระดับ .05 โดยวิธีการที่ใช้ในการผ่อนคลายจากความตึงเครียดมากที่สุด คือ การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เนื่องจากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์นั้นถือเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่ใช้ในการผ่อนคลายความเครียดของ
ผู้ที่ประกอบอาชีพทหาร ตำารวจ (นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์, 2549) อีกทั้งการที่ทหารต้องปฏิบัติงานในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะเวลายาวนานทำาให้ต้องห่างไกลจากครอบครัว ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนหรือ
บุคคลอันเป็นที่รักของตนมา ทำาให้ขาดบุคคลหรือครอบครัวที่คอยปรับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้น และขาดการ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทั้งในด้านจิตใจ ที่จะทำาให้ปัญหานั้นคลี่คลายลงได้ ทหารส่วนใหญ่จึงมีการใช้กลวิธี
การเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีในระดับที่มากกว่ากลวิธีการเผชิญปัญหาแบบการแสวงหาการสนับสนุนทาง
สังคม(ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2549) นอกจากนี้จากแนวคิดเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศ (Theories of
Sex Differences in Humans) ของ Thomas & Hanns (2000) และจากศึกษาในหัวข้อ Sex Differences in Coping Behavior ของ Lisa (2002) ได้กล่าวว่าผู้หญิงมีแนวโน้มในการใช้กลวิธีการเผชิญปัญหา
แบบการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมมากกว่าผู้ชาย และผู้ชายมักจะใช้กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี
มากกว่าในการจัดการกับความเครียด โดยจะแสดงพฤติกรรมอื่นเพื่อเป็นการหลีกหนีปัญหาแทนที่จะเผชิญกับ
ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Riolli & Savicki (2010) ที่ได้ทำาการศึกษาประสิทธิผลของกลยุทธ์ที่
แตกต่างของการเผชิญปัญหาและผลกระทบของการเผชิญปัญหาภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวกับความทุกข์ทรมาน
ทางจิตใจของทหารสหรัฐอเมริกาที่ประจำาการในประเทศอิรัก พบว่า ทหารที่ประจำาการในประเทศอิรักนั้น จะ
ใช้กลวิธีการเผชิญปัญหาโดยเน้นการระบายออกทางอารมณ์ การใช้เรื่องตลกการหลีกเลี่ยงหรือหนีปัญหา อีก
ทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ นันทินี ศุภมงคล (2547) ซึ่งพบว่า นิสิตนักศึกษาหญิงใช้กลวิธีการเผชิญ
ปัญหาแบบแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมมากกว่านิสิตชาย และนิสิตชายใช้กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีก
หนีมากกว่านิสิตหญิง

56

แม้ว่าทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการใช้กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนี
ช่วยส่งผ่านอิทธิพลของความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตไปยังความเครียดในการปฏิบัติงาน ทหารทีป่ ฏิบตั ิ
งานในพืน้ ทีด่ งั กล่าวสามารถนำาความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ มาใช้ควบคูใ่ นการจัดการกับภาวะเครียดทีเ่ กิด
ขึน้ ด้วยเช่นกัน ดังทีไ่ ด้อธิบายในข้างต้นในส่วนของผลทางตรงทีพ่ บว่า ความรูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ ส่งผล
โดยตรงต่อความเครียดในการปฏิบตั งิ าน แสดงว่าเมือ่ ทหารทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้มคี วาม
รูส้ กึ สอดคล้องกลมกลืนในชีวติ สูงก็จะส่งผลโดยตรงให้ความเครียดในการปฏิบตั งิ านลดลง และเมื่อทหารที่ปฏิบัติ
งานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการรับรู้และประเมินสิ่งเร้าว่าเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ รับรูส้ ง่ิ ทีท่ าำ ให้
เครียด ซึง่ มาจากสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกของบุคคลนัน้ มีความชัดเจน สามารถอธิบายได้วา่ เป็นผลมา
จากสิง่ ใด แม้เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จะรุนแรง หรือไม่คาดคิดมาก่อน เช่น สงคราม ความล้มเหลว หรือความตายแต่
เมือ่ บุคคลต้องเผชิญ บุคคลสามารถเข้าใจความหมายของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ๆ ได้ โดยการทำาความเข้าใจปัญหานัน้ และ
พร้อมทีจ่ ะเดินหน้าเพือ่ เผชิญกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ (Antonovsky,1993)
ดังนั้นกลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและแบบหลีกหนีปัญหาจึงเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตไปยังความเครียดในการปฏิบัติงานที่ทาำ ให้ความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของทหารลดลง ถึงแม้ว่าการที่ต้องเผชิญอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่กดดันภายใต้ภาวะของสงคราม
ทหารจำานวนมากปฏิบัติหน้าที่ของตนในการปกป้องประเทศชาติและภัยคุกคามต่างๆด้วยความเต็มใจ มอง
ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ท้าท้าย คุ้มค่าที่จะจัดการ และจึงตัดสินใจเลือกทำาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ผ่านความทุกข์
นั้นๆ ไปและมุ่งมั่นในการดำาเนินตามอุดมกรณ์ในการปกป้องประเทศและชีวิตของประชาชนต่อไปอย่างสม
ศักดิ์ศรี (พจนา เปลี่ยนเกิด, 2552)
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