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การแสดงออกของอารมณ์ในที่ทำ�งานของพนักงาน

Emotional expressions at workplace of employees

มานพ ชูนิล 1

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การแสดงออกของอารมณ์ในที่ทำ�งานของพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีอารมณ์สุข โกรธ
กลัว และเศร้าในทีท่ �ำ งานของพนักงานและเพือ่ ศึกษาการแสดงออกของอารมณ์สขุ โกรธ กลัว และเศร้าในทีท่ �ำ งานของพนักงาน
กลุม่ ตัวอย่างคือ พนักงาน จำ�นวน 249 คน ซึง่ ได้มาจากการสุม่ ตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling)
และสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ใี ช้
วิเคราะห์คอื ร้อยละและความถี่ ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีอารมณ์สขุ ในทีท่ �ำ งาน จำ�นวน 233 คน จากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
249 คน คิดเป็นร้อยละ 93.57 มากกว่าอารมณ์อน่ื โดยพนักงานมีอารมณ์โกรธ กลัว และเศร้า ร้อยละ 71.49, 52.61, และ
37.75 ตามลำ�ดับ พนักงานส่วนใหญ่แสดงออกของอารมณ์สขุ โกรธ กลัว และเศร้าในทีท่ �ำ งานโดยการยิม้ พยายามสงบสติอารมณ์
ไม่มคี วามมัน่ ใจในการทำ�งาน และนัง่ เงียบๆ ตามลำ�ดับ
คำ�สำ�คัญ : การแสดงออกของอารมณ์ในทีท่ �ำ งาน พนักงาน

Abstract

The research in the title “Emotional expressions at workplace of employees” aims to study
happy, angry, fearful and sad emotions at workplace of employees and to study emotional expressions:
happy, angry, fearful and sad emotions at workplace of employees. The sample group was 249 employees
derived from proportional random sampling and simple random sampling. The research instrument was
questionnaires. The statistics for data analysis was frequency and percentage. The results revealed of
249 employees, 233 employees or 93.57% were happy at workplace. The employees were angry, fear
and sad with 71.49%, 52.61%, และ 37.75% respectively. The majority of employees smiled when they
were happy, tried to calm down when they were angry, did not have self-confidence when they were
fear, and sat quietly when they were sad.
Keywords : Emotional expressions, employees
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1. บทนำ�
คัดนางค์ มณีศรี (2554) ได้อธิบายความสำ�คัญของ
อารมณ์ ว่ามีบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้เรามีการ
ตอบสนอง เมือ่ เกิดความกลัว เราจะตืน่ ตัวพร้อมจะหลีกหนี
จากสิ่งที่คุกคาม ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในอนาคตของ
เรา อารมณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับประสบการณ์หนึง่ ๆ จะทำ�ให้เราเรียน
รู้ว่าในอนาคตเราควรจะปฏิบัติต่อเหตุการณ์ท่คี ล้ายคลึงกัน
อย่างไรจึงจะเหมาะสม และช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่นื
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อารมณ์ท่ปี รากฏทางสีหน้าท่าทาง
คำ�พูด และการกระทำ�ช่วยให้คนมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองกันได้
อย่างเหมาะสม
การแสดงออกของอารมณ์มคี วามสำ�คัญ เพราะช่วย
ให้เราเข้าใจว่าบุคคลนั้นเป็นคนเช่นไร หรือเป็นตัวกำ�หนด
เอกลักษณ์ (Identity) เช่น ร้องไห้บอ่ ยแสดงว่าเป็นคนอ่อนแอ
หรือหัวเราะบ่อยแสดงว่าเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี (Labott et
al., 1991) เมือ่ บุคคลกระทำ�และแสดงออกของอารมณ์เกีย่ ว
การกระทำ�ดังกล่าว คนอื่นจะตัดสินว่าเขาเป็นคนอย่างไร
เช่น บุคคลกระทำ�ไม่ดีและไม่แสดงความเสียใจ คนอื่นจะ
เห็นว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างแน่นอน บุคคลสามารถใช้ข้อมูล
จากการแสดงออกของอารมณ์เป็นตัวทำ�นายพฤติกรรม
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Robinson, Smith-Lovin, and
Tsoudis, 1994) การแสดงออกของอารมณ์สุขจะมีผล
ต่ อ พฤติ ก รรมความร่ ว มมื อ (Stouten and Cremer,
2009) การแสดงออกของอารมณ์โกรธในที่ทำ�งานมีผล
ต่อการเพิม่ ความผูกพัน (O’Neill, 2009) แต่มกี ารกลัน่ กรอง
การแสดงออกของอารมณ์ด้วยความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
(Levenson, 1994) และอำ�นาจของบุคคลมีผลต่อการ
แสดงออกของอารมณ์ เช่น บุคคลทีม่ อี �ำ นาจสูงแสดงอารมณ์
ทางบวกได้มากกว่าบุคคลทีม่ อี �ำ นาจต� 
ำ่ แต่แสดงอารมณ์โกรธ
ได้นอ้ ยกว่าบุคคลทีม่ อี �ำ นาจต� 
ำ่ (Berdahl and Martorana,
2006)
การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ มีการแสดงออก
ได้หลายประการ ขนิษฐา วิเศษสาธร (2540) ได้กล่าวถึง
การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ สามารถสังเกตได้
จากพฤติกรรม ได้แก่ การแสดงออกทางใบหน้า อาการ
ตะลึง การแสดงออกทางอากัปกิรยิ าท่าทาง การแสดงออก
ทางด้านเสียง การคิด การตัดสินใจ Baron (1989 อ้างถึง
ใน สุวรี ศิวแพทย์, 2549) แบ่งลักษณะการแสดงออกทาง
อารมณ์ (Expression of Emotion) เป็น 3 ประเภท คือ การ
แสดงออกทางสีหน้า (Facial Expressions) การใช้สายตา
สือ่ อารมณ์ (Eye Contact) เช่น การมองสบตานัน้ มีความ

กร้าวจนกลายเป็นการจ้องตา (Staring) อย่างไม่ลดละนั้น
ว่าเป็นการมองดูดว้ ยอารมณ์โกรธ หรือมีความรูส้ กึ เป็นศัตรู
ต่อกัน ภาษาท่าทาง (Body Language) เช่น ผุดลุกผุดนัง่
เกากระชากผม ล้วนแต่สะท้อนถึงความวิตกกังวล หรือการ
กระตุน้ อารมณ์อย่างรุนแรง ซึง่ อาจจะพบได้ในสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความเครียด เช่น การสอบทีส่ �ำ คัญ การสัมภาษณ์
เข้าทำ�งาน ฯลฯ จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมามีงานวิจัย
การแสดงออกของอารมณ์ในทีท่ �ำ งานของพนักงานยังมีนอ้ ย
เราจึงมีความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการแสดงออกของ
อารมณ์ในที่ทำ�งานของพนักงาน ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
การแสดงออกของอารมณ์สขุ โกรธ กลัว และเศร้าในทีท่ �ำ งาน
ของพนักงานซึ่งจะมีประโยชน์สำ�หรับหัวหน้างานเพื่อนำ�ผล
การวิ จัย ไปใช้ เ พื่อ ทำ � ให้ เข้ า ใจอารมณ์ ข องพนั ก งานหรื อ
พนักงานเข้าใจอารมณ์ของเพื่อนร่วมงานมากขึ้นด้วยการ
สังเกตการแสดงออกมาของอารมณ์

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพือ่ ศึกษาการมีอารมณ์สขุ โกรธ กลัว และเศร้า
ในทีท่ �ำ งานของพนักงาน
2.2 เพือ่ ศึกษาการแสดงออกของอารมณ์สขุ โกรธ
กลัว และเศร้าในทีท่ �ำ งานของพนักงาน
3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง คือ Baron (1989 อ้างถึงใน
สุวรี ศิวะแพทย์, 2549) แบ่งลักษณะการแสดงออกทาง
อารมณ์ (Expression of Emotion) เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. การแสดงออกทางสีหน้า (Facial Expressions
as Guide to the Emotions of Others) เช่น เด็กแสดง
สีหน้าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั จากการสัมผัสรสชาติตา่ งๆ
เช่น เปรีย้ ว ขม หวาน เป็นต้น
2. การใช้สายตาสือ่ อารมณ์ (Eye Contact: Gazes
and Stares) เช่น โดยทัว่ ไปจะพบว่า การสบสายตาบ่อยครัง้
เป็นสัญญาณทางด้านความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ กัน ในทางตรงกันข้าม
การหลบหลีกหรือซ่อนเร้นสายตาก็เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความรู้สึก
ทางลบทีม่ อี ยู่ ไม่วา่ จะเป็นความวิตก อาย หรือความรูส้ กึ ไม่
ชอบก็ตาม อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นว่าหากการมองสบตา
นัน้ มีความกร้าวจนกลายเป็นการจ้องตา (Staring) อย่างไม่
ลดละนั้นกลับกลายเป็นว่าเป็นการมองดูด้วยอารมณ์โกรธ
หรือมีความรูส้ กึ เป็นศัตรูตอ่ กัน
3. ภาษาท่าทาง (Body Language : Gestures
and Movements) เช่น ผุดลุกผุดนัง่ เกากระชากผม ล้วน
แต่สะท้อนถึงความวิตกกังวล นอกจากนีย้ งั พบว่าภาษาท่าทาง
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ในแต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกัน เช่น ชาวอินเดียตอบ
รับโดยการส่ายหน้าหรือสั่นศีรษะ ในขณะที่การพยักหน้า
เป็นการตอบรับในภาษาสากล
อริยา คูหา (2545) ได้อธิบายอารมณ์กบั พฤติกรรม
3 ประเภท ดังนี้
1. ปฏิ กิ ริ ย าภายนอก หรื อ พฤติ ก รรมภายนอก
(Explicit Reaction) ปฏิกิริยานี้เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้
เช่น
1.1 การทำ�ลาย เช่น ตีอกชกลม ขว้างปา ทุบตี
ด่าว่า ทำ�ร้าย ลัน่ กำ�ปัน้ กำ�หมัด กัดฟัน กัด หยิกทึง้ ถ่มน�ำ้ ลาย
กรีดสิง่ ของ ทำ�ร้ายตนเอง ฯลฯ
1.2 ความยินดี เช่น กอดรัด หัวเราะ กระโดดโลดเต้น
ยิ้ม อมยิ้ม วิ่งรอบๆ บุคคลที่ใกล้เคียง ปัสสาวะรดกางเกง
ร้องรำ� ร้องไห้ อ้าปาก ฯลฯ
1.3 การถอยหนี เช่น หลบหน้า ถอยหนี หลบผูค้ น
ปลีกตัว ฯลฯ
1.4 การวางเฉย เช่น ไม่พูด ไม่ทานอาหาร เงียบ
นิง่ ฯลฯ
1.5 ทางสีหน้า เช่น บึง้ ยิม้ แย้ม หน้าซีด เหงือ่ แตก
หน้าเครียด ฯลฯ
1.6 ทางน�ำ้ เสียง เช่น เสียงสัน่ รัว ตะคอก ตะโกน
หัวเราะ พูดขอร้อง ร้องไห้ การสบถ ครวญคราง คร�ำ่ ครวญ
พิไลรำ�พัน เค้นเสียงในลำ�คอ ร้องกรีด๊ ๆ ตะโกนด่า บ่น ฯลฯ
2. ปฏิกริ ยิ าภายใน หรือพฤติกรรมภายใน (Implicit
Reaction) ปฏิกริ ยิ านีเ้ ป็นการทำ�งานของอวัยวะภายใน หรือ
โครงสร้างของสรีระภายในร่างกายมีท้ังที่สังเกตไม่ได้ และ
สังเกตได้และบุคคล นั้นจะรู้สึกตัว รับรู้หรือไม่ก็ได้ เพราะ
อารมณ์ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท และ
ระบบต่อมไร้ทอ่ ต่อมเหงือ่ ม่านตา กล้ามเนือ้ บุคคลทีม่ กี าร
สะดุ้งของอารมณ์ หรือมีการตอบสนองทางอารมณ์อย่าง
รุนแรง และมีสะสมอารมณ์อยูน่ านๆ อาจมีการแสดงอาการ
เจ็บป่วยออกมาทางกายทีส่ ง่ ผลจากสาเหตุมาจากอารมณ์ซง่ึ
ทางพุทธศาสนาเรียกว่า “จิตกายาพาธ” ดังแสดงได้ ดังนี้
2.1 อาการเจ็บป่วย ท้องอืด เฟ้อ รู้สึกว่าลำ�คอ
ตีบตัน อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ ยบริเวณ
หลังและต้นคอ ท้องผูก ปวดท้องเหมือนเป็นโรคกระเพาะ
ปวดท้องเหมือนถุงน�ำ้ ดีอกั เสบ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง คือ ทฤษฎีแซตเตอร์-ซิงเกอร์
(The Schachter–Singer Theory) อริยา คูหา (2545)
ได้อธิบายทฤษฎีน้ีว่า แซตเตอร์ และซิงเกอร์ เห็นว่าขั้น
ตอนแรกของการเกิ ด อารมณ์ คื อ การรั บ รู้ ข องสิ่ ง เร้ า

ที่ ม ากระทบขั้ น ต่ อ มาคื อ การเปลี่ ย นแปลงของอวั ย วะ
ต่างๆ ภายใน สมองไม่จำ�เป็นต้องมีการตอบสนองทาง
อารมณ์ด้ว ยการมีพฤติก รรมเฉพาะอย่างที่ตายตัว หรือ
เจาะจง แต่ น่า จะมี ก ารตอบสนองที่ห ลากหลาย หลาย
แบบอั น ไม่ มีข อบเขตจำ � กั ด การรั บ และเข้ า ใจก่ อ ให้ เ กิ ด
การสร้างแบบแผนปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์ให้แตกต่างกันออกไป
ทั้งนี้ท่ีข้ึนอยู่กับตัวกระตุ้นประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
แซตเตอร์ และ ซิงเกอร์ ให้แง่คดิ ว่า อารมณ์ทร่ี ายงานออกมา
มีผลมาจากการแปลสิง่ ทีท่ �ำ ให้เกิดการเร้าการปลุกให้เกิดการ
ตืน่ ตัวของร่างกาย
ทฤษฎี น้ี จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ปั ญ ญานิ ย ม (Cognitive
Physiological Theory) เพราะเน้นว่าการรวมความคิด
ความเข้าใจกับการกระตุ้นระบบต่างๆ ของร่างกายมีความ
สัมพันธ์ต่อกัน จึงอธิบายการเกิดของอารมณ์ในแง่ของ 2
ปัจจัย กล่าวคือ แซตเตอร์ และ ซิงเกอร์ ได้เน้นว่า ปัจจัย
แรกเป็นสภาวะการถูกกระตุ้น (Physiological Arousal)
และปัจจัยที่สองหมายถึงการตีความ หรือความคิด ความ
เข้าใจในการแปลความหมายสิง่ เร้าทีม่ ากระตุน้ (Cognitive,
Interpretation)
ขั้นตอนของการเกิดอารมณ์ตามทฤษฎี แซตเตอร์ซิงเกอร์ มี 4 ขัน้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การรับรูส้ ถานการณ์ทย่ี ว่ั ยุอารมณ์ (Cognitive
Label Based on External Environment)
ขัน้ ที่ 2 ร่างกายถูกกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อันเป็นผลจากการรับรู้ (Physiological Arousal)
ขัน้ ที่ 3 การแปลผลและวิเคราะห์ให้เข้ากับสภาพ
ของร่างกายตามสภาวการณ์ (Interpretation and Labeling
of Bodily State So That It Fits The Perceived
Situation)
ขัน้ ที่ 4 การเกิดอารมณ์ (Emotional Experience)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางอารมณ์
ได้ แ ก่ งานวิ จัย ที่เ กี่ย วกั บ ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่ อ การแสดงออก
ทางอารมณ์ คือ วีนสั สุวรรณฑา (2549) พบว่าพฤติกรรม
การแสดงออกทางอารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับ
ตำ่�  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการแสดงออกหยุดอยู่กับ
ที่ ก้าวร้าว ถอยหนี และยอมแพ้อยู่ในระดับตำ่�  ความไม่
สบายใจ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และพลังอำ�นาจ สามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ของพยาบาล
วิชาชีพได้ Zenteno-hidalgo (2012) พบว่า คุณภาพของ
ความสัมพันธ์ การตอบสนองของผูส้ งั เกต อำ�นาจ และเพศ
สามารถอธิบายการแสดงออกของอารมณ์โกรธในทีท่ �ำ งานได้
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแยกแยะอารมณ์ คือ
Peace (2003) พบว่า หน้าตาที่มีความสุขจะได้รับการ
แยกแยะได้รวดเร็วกว่าหน้าตาทีม่ คี วามโกรธจากกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มองดูภาพที่แสดงให้ดูในห้องทดลองซึ่งมีภาพหน้าตาที่มี
ความสุข เฉยๆ และโกรธ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการแสดงอารมณ์
คือ จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ (2553) พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการ
แสดงออกความโกรธมากในลักษณะของพวกนักกิจกรรม
และโกรธแล้วกินและพบว่า มีการจัดการกับความโกรธแบบ
ยอมขอโทษคนอืน่ และมีการจัดการแบบนักแสดง Thomas
(1989) พบว่า เพศหญิงเมื่อมีอารมณ์โกรธจะใช้วิธีแสดง
ออกมาไม่เก็บเอาไว้ โกรธใส่ผู้อ่ืนและตำ�หนิผู้อ่ืน มากกว่า
เพศชาย Lawton and Nutter (2010) พบว่า กลุม่ ผูข้ บั รถ
ทีม่ อี ารมณ์โกรธ แสดงความก้าวร้าวมากกว่ากลุม่ ผูไ้ ม่ได้ขบั
รถทีม่ อี ารมณ์โกรธ Dimberg and Christmanson (2008)
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ค วามกลั ว มากที่ จ ะต้ อ งพู ด ในที่
สาธารณะจะรับรูอ้ ารมณ์โกรธว่าเป็นอารมณ์ทางลบมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีความกลัวน้อยที่จะต้องพูดในที่สาธารณะ
และ Gruchy and Dawn (1992) พบว่า บรรทัดฐานเพือ่
การแสดงออกของอารมณ์เศร้ามีความแตกต่างกันระหว่าง
เพศ ผูช้ ายจะได้รบั การลงโทษทางสังคมมากกว่าผูห้ ญิงหาก
ร้องไห้ และพบว่าผูท้ ม่ี ที ศั นคติเกีย่ วกับบทบาททางเพศอย่าง
เสรีมาก ยอมรับการร้องไห้ของผูช้ ายได้มากด้วย
งานวิ จัยที่เกี่ยวข้องกับ ผลของการแสดงอารมณ์
คือ Hareli et al. (2008) พบว่า การแสดงอารมณ์โกรธ
ขณะกำ�ลังบ่นช่วยเพิม่ ความน่าเชือ่ ถือของผูบ้ น่ Gibson et
al. (2009) พบว่า การแสดงอารมณ์โกรธทีส่ ง่ ผลดีกว่าโดย
ผู้ แ สดงอารมณ์ โ กรธควรแสดงอารมณ์ โ กรธในระดั บ ตำ่ �
แสดงด้วยการพูดดีกว่าแสดงทางกาย และสถานที่แสดง
อารมณ์โกรธควรเป็นสถานที่ท่ีเหมาะสม O’Neill (2009)
พบว่า การแสดงอารมณ์โกรธทำ�ให้มกี ารฝืนทำ�มากขึน้ ขณะ
ที่การแสดงอารมณ์รู้สึกผิดทำ�ให้มีการฝืนทำ�ลดลง และ
Madera (2005) พบว่า หัวหน้าที่แสดงอารมณ์เศร้า หรือ
อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า จะเป็นทีช่ น่ื ชอบมากกว่าหัวหน้า
ทีแ่ สดงอารมณ์โกรธ

4. ระเบียบวิธวี จิ ยั
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั คือ พนักงาน
บริษทั ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มลิ ล์ จำ�กัด (มหาชน) ปฏิบตั งิ าน
ในโรงงานของบริษัทที่อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จำ�นวน 657 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2555) ผูว้ จิ ยั
ได้กำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำ�นวณขนาด

ของตัวอย่างของ Yamane (Yamane, 1973 อ้างถึงใน พิชติ
ฤทธิ์จรูญ, 2544) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บรวบรวม
ข้อมูลสำ�หรับการวิจัยในครั้งนี้ จำ�นวน 249 คน ซึ่งได้มา
จากการสุม่ ตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Random
Sampling) และสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ด้วยการจับสลาก
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึง่ สร้าง
ให้คลอบคลุมวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1
ลักษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ลำ�ดับบุตร สถานภาพสมรส
จำ�นวนบุตร รายได้ตอ่ เดือน วุฒกิ ารศึกษา การมีโรคประจำ�ตัว
อายุงาน ลักษณะคำ�ถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) และเติมคำ�หรือข้อความ ตอนที่ 2 อารมณ์ในทีท่ �ำ งาน
แยกสอบถามเกีย่ วกับอารมณ์ทง้ั 4 ประเภท คือ อารมณ์สขุ
โกรธ กลัว และเศร้า ลักษณะคำ�ถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และเติมคำ�หรือข้อความ การสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีข้ันตอน คือ ศึกษา
เอกสารและงานวิจัย ที่เ กี่ย วข้องเพื่อ สร้างแบบสอบถาม
นำ�แบบสอบถามฉบับร่างไปให้ผ้ทู รงคุณวุฒิจำ�นวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย แก้ ไข
แบบสอบถามตามทีผ่ ทู้ รงคุณวุฒเิ สนอแนะ นำ�แบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กบั กลุม่ พนักงานของบริษทั ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์
มิลล์ จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 30 ท่าน ซึง่ พนักงานดังกล่าว
ไม่ซำ�้ กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำ�หรับการวิจัยในครั้งนี้ ปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถาม นำ�ไปให้ผ้ทู รงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้ง
และปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตามคำ � แนะนำ � ของผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิก่อ น
นำ�ไปใช้
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำ�หนังสือจากคณะ
ศิ ล ปศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ เ พื่อ ขออนุ ญ าตเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
และส่ง ไปให้แผนกธุร การและบุคคลของบริษัท เพื่อ ขอ
อนุญาตบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้รับอนุญาตให้เก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล แล้ ว ผู้วิจัย จะขอรายชื่อ ของพนั ก งานใน
แต่ละแผนกของบริษัทมาจับสลาก เพื่อสุ่มอย่างง่าย นำ�
แบบสอบถามไปฝากให้แผนกธุรการและบุคคลของบริษัท
แจกให้พนักงานตามรายชือ่ ทีไ่ ด้สมุ่ ตัวอย่างไว้
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์
ข้อมูลนั้น ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและ
อารมณ์ในทีท่ �ำ งานจะถูกวิเคราะห์ดว้ ยร้อยละ (Percentage)
และความถี่ (Prequency)

5. ผลการวิจยั
5.1 การมีอารมณ์สุข โกรธ กลัว และเศร้าในที่
ทำ�งานของพนักงาน
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จากคำ�ถาม “ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา ท่านความสุข
ในที่ทำ�งานบ้างหรือไม่” และถามคำ�ถามลักษณะดังกล่าว
กับอารมณ์โกรธ กลัว และเศร้าในที่ทำ�งานของพนักงาน
พบว่าการมีอารมณ์สขุ โกรธ กลัว และเศร้าในทีท่ �ำ งานของ
พนักงานของกลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็นพนักงาน จำ�นวน 249 คน

พนักงานมีอารมณ์สขุ ในทีท่ �ำ งาน จำ�นวน 233 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.57 มีอารมณ์โกรธในทีท่ �ำ งาน จำ�นวน 178 คน
คิดเป็นร้อยละ 71.49 มีอารมณ์กลัวในทีท่ �ำ งาน จำ�นวน 131
คน คิดเป็นร้อยละ 52.61 มีอารมณ์เศร้าในทีท่ �ำ งาน จำ�นวน
94 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การมีอารมณ์สขุ โกรธ กลัว และเศร้าในทีท่ �ำ งานของพนักงาน
อารมณ์ในทีท่ �ำ งานของพนักงาน
สุข
โกรธ
กลัว
เศร้า
5.2 การแสดงออกของอารมณ์ สุ ข โกรธ กลั ว
และเศร้าในทีท่ �ำ งานของพนักงาน
จากคำ � ถาม “ขณะที่ท่า นมี ค วามสุ ข ในที่ทำ� งาน
ท่านแสดงออกอย่างไร (ตอบได้มากกว่า1ข้อ)” และถาม
คำ�ถามลักษณะดังกล่าวกับอารมณ์โกรธ กลัว และเศร้าใน
ทีท่ ำ�งานของพนักงาน ทำ�ให้ทราบการแสดงของอารมณ์สุข
โกรธ กลัว และเศร้าในทีท่ �ำ งานของพนักงาน ดังต่อไปนี้
1. จากพนักงานที่มีอารมณ์สุขในที่ทำ�งาน จำ�นวน
233 คน มีการแสดงออกของอารมณ์สุขในที่ทำ�งานโดย

จำ�นวน (คน)
233
178
131
94

ร้อยละ
93.57
71.49
52.61
37.75

การยิ้มมากที่สุด จำ�นวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 69.08
รองลงมา คือ การทักทาย หรือพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน
จำ�นวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 66.27 หัวเราะ จำ�นวน
132 คน คิดเป็นร้อยละ 53.01 ตัง้ ใจทำ�งาน จำ�นวน 112
คน คิดเป็นร้อยละ 44.98 ทำ�งานอย่างขยันขันแข็ง จำ�นวน
82 คน คิดเป็นร้อยละ 32.93 ร้องเพลงเบาๆ จำ�นวน 58
คน คิดเป็นร้อยละ 23.29 กินขนม จำ�นวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.84 และฟังเพลง จำ�นวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
4.82 ตามลำ�ดับ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนและร้อยละการแสดงออกของอารมณ์สขุ ในทีท่ �ำ งานของพนักงาน
การแสดงออกของอารมณ์สขุ ในทีท่ �ำ งานของพนักงาน
ยิม้
ทักทาย หรือพูดคุยกับเพือ่ นร่วมงาน
หัวเราะ
ตัง้ ใจทำ�งาน
ทำ�งานอย่างขยันขันแข็ง
ร้องเพลงเบาๆ
กินขนม
ฟังเพลง
2. จากพนักงานทีม่ อี ารมณ์โกรธในทีท่ �ำ งาน จำ�นวน
178 คน มีการแสดงออกของอารมณ์โกรธในทีท่ �ำ งาน โดย
พยายามสงบสติอารมณ์ จำ�นวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ
42.57 รองลงมา คือ พูดน้อยลงกว่าปกติ จำ�นวน 97 คน

จำ�นวน (คน)
172
165
132
112
82
58
22
12

ร้อยละ
69.08
66.27
53.01
44.98
32.93
23.29
8.84
4.82

คิดเป็นร้อยละ 38.96 พยายามยับยัง้ ชัง่ ใจ จำ�นวน 78 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.33 เดินหนีไปจากเหตุการณ์ทท่ี �ำ ให้โกรธ
จำ�นวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 26.91 ระบายออกด้วยการ
พูดคุยกับเพือ่ นสนิท จำ�นวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 22.89
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พยายามอธิบายเหตุผลให้คนที่ทำ�ให้โกรธฟัง จำ�นวน 34
คน คิดเป็นร้อยละ 13.65 พยายามอยู่คนเดียว 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.44 ฟังเพลง จำ�นวน 15 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.02 ก้าวร้าวใส่คนอืน่ จำ�นวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
1.20 และอืน่ ๆ เช่น บ่นไปเรือ่ ยเปือ่ ย หน้าตาบึง้ ตึง จำ�นวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามลำ�ดับ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงจำ�นวนและร้อยละการแสดงออกของอารมณ์โกรธในทีท่ �ำ งานของพนักงาน
การแสดงออกของอารมณ์โกรธในทีท่ �ำ งานของพนักงาน
พยายามสงบสติอารมณ์
พูดน้อยลงกว่าปกติ
พยายามยับยัง้ ชัง่ ใจ
เดินหนีไปจากเหตุการณ์ทท่ี �ำ ให้โกรธ
ระบายออกด้วยการพูดคุยกับเพือ่ นสนิท
พยายามอธิบายเหตุผลให้คนทีท่ �ำ ให้โกรธฟัง
พยายามอยูค่ นเดียว
ฟังเพลง
ก้าวร้าวใส่คนอืน่
อืน่ ๆ เช่น บ่นไปเรือ่ ยเปือ่ ย หน้าตาบึง้ ตึง
3. จากพนักงานทีม่ อี ารมณ์กลัวในทีท่ �ำ งาน จำ�นวน
131 คน มีการแสดงออกของอารมณ์กลัว โดยไม่มีความ
มัน่ ใจในการทำ�งาน จำ�นวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10
รองลงมา คือ พูดน้อยลงกว่าปกติ จำ�นวน 50 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 20.08 ไม่ ก ล้ า ตั ด สิ น ใจอะไร จำ � นวน 43 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.27 ไม่ย้ิมแย้มแจ่มใส จำ�นวน 38 คน

จำ�นวน (คน)
106
97
78
67
57
34
26
15
3
2

ร้อยละ
42.57
38.96
31.33
26.91
22.89
13.65
10.44
6.02
1.20
0.80

คิดเป็นร้อยละ 15.26 หวาดระแวง จำ�นวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.45 ไม่อยากไปทำ�งาน จำ�นวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.24 ลาป่วยหรือลากิจ จำ�นวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.22 และอืน่ ๆ เช่น เผชิญหน้ากับความกลัว จำ�นวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามลำ�ดับ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงจำ�นวนและร้อยละการแสดงออกของอารมณ์กลัวในทีท่ �ำ งานของพนักงาน
การแสดงออกของอารมณ์กลัวในทีท่ �ำ งานของพนักงาน
ไม่มคี วามมัน่ ใจในการทำ�งาน
พูดน้อยลงกว่าปกติ
ไม่กล้าตัดสินใจอะไร
ไม่ยม้ิ แย้มแจ่มใส
หวาดระแวง
ไม่อยากไปทำ�งาน
ลาป่วย หรือลากิจ
อืน่ ๆ เช่น เผชิญหน้ากับความกลัว

จำ�นวน (คน)
65
50
43
38
31
28
13
1

ร้อยละ
26.10
20.08
17.27
15.26
12.45
11.24
5.22
0.40
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4. จากพนักงานทีม่ อี ารมณ์เศร้าในทีท่ �ำ งาน จำ�นวน
94 คน มีการแสดงออกของอารมณ์เศร้าในที่ทำ�งานโดย
นัง่ เงียบๆ จำ�นวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.69 รองลงมา
คือ ไม่พดู คุยกับใคร จำ�นวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.26
ตัง้ หน้าตัง้ ตาทำ�งาน จำ�นวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.45

พูดคุยเฉพาะเพื่อนสนิท จำ�นวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
8.84 เปิดเพลงฟัง จำ�นวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.42
และอืน่ ๆ เช่น ยิม้ จำ�นวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตาม
ลำ�ดับ ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงจำ�นวนและร้อยละการแสดงออกของอารมณ์เศร้าในทีท่ �ำ งานของพนักงาน
การแสดงออกของอารมณ์เศร้าในทีท่ �ำ งานของพนักงาน
นัง่ เงียบๆ
ไม่พดู คุยกับใคร
ตัง้ หน้าตัง้ ตาทำ�งาน
พูดคุยเฉพาะเพือ่ นสนิท
เปิดเพลงฟัง
อืน่ ๆ เช่น ยิม้

6. สรุปผลและอภิปรายผล
การวิจยั เรือ่ ง การแสดงออกของอารมณ์ในทีท่ �ำ งาน
ของพนักงาน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า พนักงานมี
อารมณ์สุขในที่ทำ�งาน จำ�นวน 233 คน จากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 249 คน คิดเป็นร้อยละ 93.57 มากกว่าอารมณ์
โกรธ กลัว และเศร้า พนักงานส่วนใหญ่แสดงออกของ
อารมณ์สุขในที่ทำ�งานโดยการยิ้มมากที่สุด จำ�นวน 172
คน คิดเป็นร้อยละ 69.08 พนักงานส่วนใหญ่แสดงออก
ของอารมณ์โกรธในที่ทำ�งาน โดยพยายามสงบสติอารมณ์
จำ�นวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 42.57 พนักงานส่วนใหญ่
แสดงออกของอารมณ์กลัว โดยไม่มคี วามมัน่ ใจในการทำ�งาน
จำ�นวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10 พนักงานส่วนใหญ่
แสดงออกของอารมณ์เศร้าในทีท่ �ำ งานโดยนัง่ เงียบๆ จำ�นวน
54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.69
พนักงานมีอารมณ์สุขในที่ทำ�งานซึ่งเป็นอารมณ์ท่ี
พึงปรารถนาในทีท่ �ำ งาน อารมณ์สขุ ในทีท่ �ำ งานดังกล่าวเป็น
อารมณ์ทพ่ี นักงานมีมากกว่าอารมณ์อน่ื อีก 3 อารมณ์ทศ่ี กึ ษา
ในครัง้ นี้ คือ อารมณ์โกรธ กลัว และเศร้าในทีท่ �ำ งาน จึงเป็น
ไปได้ทห่ี วั หน้างาน เพือ่ นร่วมงาน สภาพแวดล้อมหรือพนักงาน
เองทีเ่ ป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสุขในทีท่ �ำ งานและอารมณ์สขุ
เป็นอารมณ์ทด่ี ี ควรส่งเสริมให้มอี ารมณ์นเ้ี พิม่ ขึน้ ในทีท่ �ำ งาน
ขณะเดียวกันก็ควรลดอารมณ์โกรธ กลัวและเศร้า
จากการศึกษา พบว่ายิ้มเป็นการแสดงออกของ
อารมณ์สุขมากกว่าการแสดงออกอย่างอื่นของอารมณ์สุข

จำ�นวน (คน)
54
38
31
22
11
1

ร้อยละ
21.69
15.26
12.45
8.84
4.42
0.40

ในที่ทำ�งาน ดังนั้นหัวหน้างานอาจสังเกตพนักงานซึ่งเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าถ้าเห็นว่าพนักงานยิ้มแสดงว่าพนักงาน
กำ�ลังมีความสุขในทีท่ �ำ งาน แต่พนักงานยิม้ อาจมีอารมณ์อน่ื
ที่ไ ม่ ใช่ อ ารมณ์ สุข ก็ ไ ด้ ยิ้ม จึ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น การแสดงออกว่ า
พนักงานมีอารมณ์สุขเท่านั้นและยังมีการแสดงออกอื่นๆ ที่
เป็นการแสดงออกของอารมณ์สขุ ในทีท่ �ำ งานอีก คือ หัวเราะ
ทักทายหรือพูดคุยกับเพือ่ นร่วมงาน ร้องเพลงเบาๆ ทำ�งาน
อย่างขยันขันแข็ง ตัง้ ใจทำ�งาน ฟังเพลง อย่างไรก็ตามพนักงาน
อาจมีการแสดงออกของอารมณ์สุขมากกว่า 1 แนวทางใน
เวลาเดียวกัน เช่น ฟังเพลง และยิม้ เป็นต้น
การแสดงออกมากทีส่ ดุ ของอารมณ์โกรธในทีท่ �ำ งาน
คือ พยายามสงบสติอารมณ์ อย่างไรก็ตามการแสดงออก
ดังกล่าวอาจไม่ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมแสดงออกมาอย่างไร
เช่น นั่งเงียบๆ ไม่ขยับตัวไปมา และไม่พูดคุยกับใคร หรือ
แสดงออกในลักษณะอืน่ อาจเป็นอุปสรรคสำ�หรับหัวหน้างาน
ที่จะสังเกตการแสดงออกดังกล่าว คล้ายกับการแสดงออก
มากที่สุดของอารมณ์กลัวในที่ทำ�งานที่พนักงานแสดงออก
ในลักษณะไม่มคี วามมัน่ ใจในตนเอง
ยิม้ นัง่ เงียบๆ ไม่ขยับตัวไปมา และไม่พดู คุยกับใคร
ล้วนเป็นตัวอย่างพฤติกรรมจากการแสดงออกทางอารมณ์
ของพนักงานจากการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ของขนิษฐา (ขนิษฐา วิเศษสาธร, 2540) ทีอ่ ธิบายว่ามีการ
แสดงออกที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรม และ Baron
(1989 อ้างถึงใน สุวรี ศิวแพทย์, 2549) กล่าวถึงลักษณะ
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การแสดงออกทางอารมณ์ (Expression of Emotion)
คือ ภาษาท่าทาง (Body Language) แต่ไม่มีการรายงาน
การแสดงออกทางอารมณ์ด้วย การแสดงออกทางสีหน้า
(Facial Expressions) และการใช้ ส ายตาสื่ อ อารมณ์
(Eye Contact)
การแสดงออกของอารมณ์ท่ีน่าแปลกประการหนึ่ง
ก็คอื พนักงานมีอารมณ์ในทีท่ �ำ งานต่างกัน แต่มกี ารแสดงออก
ของอารมณ์ของอารมณ์เหมือนกัน เช่น เปิดเพลงฟัง เป็นการ
แสดงออกของอารมณ์ใ นที่ทำ�งานของพนักงานขณะที่มี
อารมณ์สุข เศร้า และโกรธ หรือยิ้มเป็นการแสดงออกของ
อารมณ์ในที่ทำ�งานของพนักงานขณะที่มีอารมณ์สุข และ
เศร้า พูดน้อยลงกว่าปกติเป็นการแสดงออกของอารมณ์
ในที่ทำ�งานของพนักงานขณะที่มีอารมณ์โกรธ และเศร้า
ดังนั้นการสังเกตการณ์แสดงออกของอารมณ์ของพนักงาน
จึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก อาจเกิดความผิดพลาดที่จะบ่งชี้ว่า
พนักงานมีอารมณ์อะไรในขณะนัน้

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้
หั ว หน้ า งานสามารถใช้ ผ ลการวิ จัย นี้ไ ปใช้ ใ นการ
ทำ � ความเข้ า ใจอารมณ์ ใ นที่ทำ� งานของผู้ใ ต้ บัง คั บ บั ญ ชา
ทั้งอารมณ์สุข โกรธ กลัว และเศร้าโดยการสังเกตการณ์
แสดงออกของอารมณ์ แต่ต้องพึงระวังการแสดงออกอย่าง
เดียวกันแต่มีอารมณ์ต่างกัน เมื่อพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
มีอารมณ์ใด หัวหน้างานอาจหาทางปรับปรุงอารมณ์ของผู้
ใต้บังคับบัญชาต่อไป โดยเพิ่มอารมณ์สุข ลดอารมณ์โกรธ
กลัวและเศร้า
7.2 ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรศึ ก ษารายละเอี ย ดของการแสดงออกของ
อารมณ์ ใ นรายละเอียดว่า พนักงานมีอารมณ์ใ นที่ทำ�งาน
ต่างกัน แต่มกี ารแสดงออกของอารมณ์เหมือนกัน เช่น เปิด
เพลงฟัง เป็นการแสดงออกของอารมณ์ในที่ทำ�งานของ
พนักงานขณะทีม่ อี ารมณ์สขุ เศร้า และโกรธ การเปิดเพลง
ต่างกันอย่างไร อาจเป็นเพลงจังหวะช้า เร็ว เพลงฟังแล้ว
น่าเศร้า หรือฟังแล้วเกิดความฮึกเหิม หรือยิม้ เป็นการแสดงออก
ของอารมณ์ในทีท่ �ำ งานของพนักงานขณะทีม่ อี ารมณ์สขุ และ
เศร้า การยิม้ นัน้ ต่างกันอย่างไร จะทำ�ให้สามารถแยกแยะการ
แสดงออกทางอารมณ์ได้
8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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