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Background Resilience quotient is major internal potential of individual to

cope with the problems and  adapt himself/herself appropriately

to current situation and even in crisis. Workers in industrial

plants are considered as a group of people facing livelihood

challenges caused by their own life status and surrounding

environment. Therefore, the authors are interested to study

the resilience quotient of workers in paper mill industry and

related factors.

Objective To study the nature of the resilience quotient of workers in

paper mill industry and related factors.

Design Cross – sectional descriptive study is used in this study.

Setting Paper mills in Nakornpathom Province.
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Materials and Methods       The sample of this study are 330 workers aged 25 - 60 years in

paper mills in Nakornpathom Province. The research instruments

are as follows.1) Demographic questionnaire, 2) Resilience

Quotient Questionnaire, 3) Life Stress Events Questionnaire,

and 4) Family Relationships Questionnaire. This study uses

Univariate analysis including t-test and One-way ANOVA to test

the factors affecting resilience quotient. Stepwise Multiple

Regression Analysis is used to identify factors predicting

resilience quotient.

Results The findings are that overall workers’ resilience quotient is at

normal level.64.5% of the sample have resilience quotient at

normal level. 23.3% and 12.1% of the sample have resilience

quotient at below normal level and above normal level,

respectively. Five categories of factors affecting resilience

quotient include gender (p <0.05), age (p <0.001), working

duration (p <0.05), life stress event (p <0.001), and Family

Relationship (p <0.01). Multi Regression analysis shows that

factors predicting workers’ resilience quotient include age

(positive predictor), life stress event (Negative predictor), and

family relationship (positive predictor). Those factors together

predict workers’ resilience quotient at 34.8%.

Conclusion Most samples of the sample have normal resilience quotient.

Knowing the risk factors can be beneficial for making preventive

plan and resilience quotient promotion for industrial workers in

paper mills.
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โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ ในจังหวัดนครปฐม. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2557 ก.ค. – ส.ค.;
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เหตุผลของการทำวิจัย พลังสุขภาพจิตเป็นศักยภาพสำคัญภายในตัวบุคคลที่ได้จากการต่อสู้

กับปัญหา และการปรับตัวอย่างเหมาะสม  เพื่อให้สามารถผ่านพ้น

วิกฤติต่าง ๆ ในชีวิตไปได้  ซึ่งพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นคน

กลุ่มหนึ่งที่ต้องประสบกับวิกฤติต่าง ๆ และต้องต่อสู้เพื่อการดำรงชีวิต

ทั้งจากภายในตนเองและจากสภาพแวดล้อมรอบข้าง ผู้วิจัยจึงต้อง

การศึกษาว่าพลังสุขภาพจิตของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

เปน็อยา่งไร และมปัีจจัยใดทีมี่ความสมัพนัธ ์กบัพลงัสขุภาพจติ

วัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาลักษณะพลังสุขภาพจิต  และปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับพลัง

สุขภาพจิตของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

รปูแบบการวิจัย การวจัิยครัง้นีเ้ปน็การวจัิยเชงิพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ทำการศึกษา โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ ในจงัหวดันครปฐม

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ ในเขต

จังหวัดนครปฐม ท่ีมีอายุ 25 - 60 ปี จำนวนท้ังส้ิน 330 คน   โดยเคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวจัิย ได้แก ่ 1) แบบสอบถามขอ้มูลท่ัวไป  2) แบบสอบถาม

พลังสุขภาพจิต 3) แบบวัดเหตุการณ์เครียด (Life Stress Event)

4) แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัวใช้ Univariate analysis (ได้แก่

t - test  และ One - way ANOVA) เพือ่ทดสอบปจัจัยทีมี่ความสมัพันธ์

กับพลังสุขภาพจิต และใช้ stepwise multiple regression analysis

เพือ่หาปจัจัย ทำนายพลงัสุขภาพจติ

ผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษมีระดับ

พลังสุขภาพจิตปกติ  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 60.74 ± 8.11 จาก

คะแนนเต็ม 80 คะแนน โดยพบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังสุขภาพจิต

5 ปัจจัย คอื เพศ  p < 0.05, อาย ุ p < 0.001, ช่วงเวลาปฏบัิตงิาน

โดยส่วนใหญ่ p < 0.05, เหตุการณ์เครียดในชีวิต p < 0.001 และ

สัมพันธภาพภายในครอบครัว p < 0.01 เมื่อวิเคราะห์การถดถอย

แบบพหุคูณ พบว่าปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมกระดาษ ได้แก่ อายุ (มีอิทธิพลในเชิงบวก), เหตุการณ์

เครยีดในชวิีต (มีอิทธพิลในเชงิลบ)  และสมัพันธภาพภายในครอบครวั

(มีอิทธิพลในเชิงบวก) ซึ่งร่วมกันพยากรณ์พลังสุขภาพจิตของพนักงาน

โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษไดร้้อยละ  34.8
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สรุป พนกังานโรงงานอตุสาหกรรมกระดาษในจงัหวดันครปฐม   ส่วนใหญมี่

พลังสุขภาพจิตในระดับปกติ ซึ ่งการทราบปัจจัยเสี ่ยงจะสามารถ

วางแผนการป้องกันและส่งเสริมพลังสุขภาพจิตในพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมกระดาษได้อย่างเหมาะสมต่อไป

คำสำคัญ พลงัสขุภาพจติ, พนกังาน, จังหวดันครปฐม.
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สังคมไทยในปัจจุบันถือว่าได้รับความบอบช้ำ

ทั้งจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง พิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

จากต่างประเทศ และภาวะภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดจาก

ธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์  ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าได้ (1)   ทำให้มีวิกฤตการณ์และเหตุการณ์

ตา่ง ๆ มากมายทีผู้่คนตอ้งเผชญิ ซ่ึงสิง่เหลา่นีส้ามารถเกดิ

ได้ทุกเวลา และทุกช่วงขณะของชีวิต อาจเป็นเหตุการณ์ที่

บุคคลไม่เคยพบมาก่อน ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ ้นไม่ทัน

ตัง้ตวั  เตรียมตวัเตรยีมใจ ซ่ึงลว้นแลว้แตส่่งผลกระทบตอ่

สภาพจติใจ อารมณ ์และรวมไปถงึความเปน็อยู่การใชชี้วิต

ประจำวนั   ทำใหบุ้คคลเกดิภาวะเครยีด สับสน  ว้าวุน่ใจ

วิตกกังวล หรือในบางกรณีผู้ประสบวิกฤติอาจเกิดภาวะ

ผิดปกตทิางจติใจจากเหตกุารณว์กิฤต ิ  ซ่ึงถอืวา่เปน็ภาวะ

ที่อารมณ์และจิตใจเสียสมดุลไปชั่วคราว(2) ซึ่งจะเห็นได้

จากสถติิของคนไทย เกอืบ 1 ใน 5 คือร้อยละ 17.4 มีระดบั

สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป หรือเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพ

จิต  หากเมือ่พิจารณารอ้ยละของประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไป

ที่เสี ่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต พนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ถือเป็นกลุ่มประชากรหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นช่วง

วัยที่ต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมายในชีวิต และต้อง

ฝ่าฟันต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของชีวิต รวมไปถึงพนักงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ  ซึ่งต้องประสบกับปัญหา

ท่ีส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมากเช่นกัน  เช่น ปัญหาจาก

ท่ีทำงานทัง้เพือ่นร่วมงาน  หัวหนา้งาน และสภาพแวดลอ้ม

ในที่ทำงาน  ปัญหาครอบครัว  รวมไปถึงปัญหาภัยพิบัติ

ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้  จึงทำใหผู้้วจัิยมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา

ว่าพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษในจังหวัดนครปฐม

มีระดับพลังสุขภาพจิตเป็นอย่างไรและมีปัจจัยใดบ้างที่มี

ความเกี่ยวข้องกับพลังสุขภาพจิตของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมกระดาษ เพ่ือท่ีจะสามารถวางแผนส่งเสริมพลัง

สุขภาพจิตได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ต่อไป

วิธีการศึกษา

การวิจ ัยครั ้งนี ้ เป ็นการวิจ ัยเชิงพรรณนา ณ

จุดเวลาใดเวลาหนึง่ (cross – sectional descriptive study)

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาเก็บรวบ

รวมข้อมูลจากพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษที่มี

อายุระหว่าง 25 – 60 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ไม่มี

ภาวะบกพร่องทางการได้ยิน ในระดับที่ไม่สามารถสื่อสาร

เข้าใจ ไม่มีภาวะบกพรอ่งทางด้านพุทธิปัญญา โดยสามารถ

รับรู้เกีย่วกบับุคคล  สถานที ่เวลา ไดต้รงตามความเปน็จรงิ

และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ ่งเป็น

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษในจังหวัดนครปฐม

โดยสุม่เลอืก 3 โรงงานในเขตจงัหวดันครปฐม ไดแ้ก ่บริษัท

กระดาษแข็งไทยจำกัด, บริษัท สามพรานภรณ์เปเปอร์

และบรษัิท บางเลนเปเปอรมิ์ลล์ จำกดั  คำนวณขนาดกลุม่

ตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane (ทาโร ยามาเน่) (3) ได้

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 330 คน  ซึ่งเก็บข้อมูลในช่วงเดือน

มีนาคม - พฤษภาคม 2556  โดยการศกึษาครัง้นี ้ ไดผ่้าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจัิย

ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบ

สอบถามที่ใช้มีทั้งหมด

 4 ส่วน ประกอบดว้ย

ส่วนที ่1.  แบบสอบถามขอ้มลูส่วนบคุคล

แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบคุคล มีข้อคำถาม 6 ข้อ

ส่วนที ่2. แบบสอบถามขอ้มลูการทำงาน

แบบสอบถามขอ้มูลการทำงาน มีข้อคำถาม 6 ข้อ

ส่วนที ่3.  แบบสอบถามพลงัสุขภาพจติ

แบบสอบถามพลังสุขภาพจิตที่ใช้ในการศึกษานี้

คือ แบบวัดพลังสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต โดยผ่าน

การตรวจสอบคณุภาพดา้นความตรงตามเนือ้หา (Content

validity) และมีค่าความเชื่อมั่นคอร์นบาค (Cronbach’s

alpha reliability coefficient) 0.749(2)  ใช้ประเมินความ

สามารถของบคุคล 3 ดา้น คอื ดา้นความมัน่คงทางอารมณ์

ด้านกำลังใจ และด้านการจัดการกับปัญหา ประกอบด้วย

ข้อคำถามจำนวน 20 ข้อ

ส่วนที ่4. แบบสอบถามขอ้มลูทางจติสังคม

แบบสอบถามขอ้มูลทางจติสงัคม มชีดุขอ้คำถาม

2 ชุด เพือ่รวบรวมปจัจัยทางจติสังคม ไดแ้ก่
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4.1 แบบวัดเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต

(Life stress event)

เป็นแบบวัดเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต (Life

stress event) วัดเหตุการณ์ในชีวิตภายใน 1 ปีที่ผ่านมา

ผู้วิจัยนำมาจากแบบวัดเหตุการณ์ความเครียดในชีวิตของ

สมจิตร์ นคราพานชิ(4) สร้างโดยอาศยัแนวทางของ Holmes

and Rahe และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยประกอบด้วยข้อ

คำถามจำนวน 43 ข้อแบ่งเหตุการณ์เครียดในชีวิตออก

เป็น 5 ด้าน คือ ด้านสขุภาพ 7 ข้อ, ด้านครอบครวั 12 ข้อ,

ดา้นเศรษฐกจิ 6 ขอ้, ดา้นการงาน 10 ขอ้ และดา้นสงัคม

8 ข้อ ค่าความเชือ่ม่ันเทา่กบั .85

4.2 แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครวั

แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว ใช้แบบสอบถาม

ของ ผนิดา  ผกานริินทร์(5)  มีคา่ความเชือ่ม่ันดว้ยวธิกีารหา

สัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาร์ค เท่ากับ 0.82 และ

หาค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.69 โดยมีลักษณะแบบ

สอบถามเปน็มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ของลเิคร์ิท

จำนวน 10 ข้อ

การวเิคราะหข้์อมลู

วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows

(Statistical Package for the Social Sciences for

Windows) version 17.0 ในการวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติิ

1. วเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้  โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาเพือ่

อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะตัวแปร

โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ

ค่าคะแนนเฉลีย่ และคา่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

2. การวิเคราะห์ตัวแปรรายคู่ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับพลังสุขภาพจิต โดยการใช้ค่าทดสอบค่า t ในกรณีที่

ปัจจัยมีค่าตัวแปร 2 ค่า และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดยีว ในกรณทีีปั่จจัยทีมี่คา่ตวัแปรมากกวา่ 2 คา่ และ

ทดสอบความแตกตา่งรายคู ่โดยวธิขีองGabriel

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับพลังสุขภาพจิต โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของเพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation

Coefficiency)

4. การว ิ เคราะห ์ถดถอยแบบพห ุค ูณแบบข ั ้นตอน

(stepwise Multiple Regression Analysis) เพือ่หาปจัจัย

ทํานายพลังสุขภาพจิต

ผลการวิจัย

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงาน

ชายมากกว่าพนักงานหญิง ร้อยละ 54.2 มีช่วงอายุ

อยู่ระหว่าง 25 – 60 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี

ร้อยละ 38.5  และมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 39.32 ± 9.27 ปี

ส่วนมากมีระดับการศึกษาสูงสุด  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

ประถมศกึษาปทีี ่6  ร้อยละ 32.1 ซ่ึงกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่

อยูใ่นสถานะภาพสมรสแลว้ ร้อยละ 60  กลุ่มตวัอยา่งไมมี่

โรคประจำตัวทางร่างกายหรือทางจิตเวช คิดเป็นร้อยละ

82.1 โดยความเพียงพอของรายได้ของกลุ ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 40.3 ในด้าน

การทำงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติ

งานที่โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษมากกว่า 5 ปี ร้อยละ

36.4 โดยระยะเวลาการปฏิบัติงานที่โรงงานอุตสาหกรรม

กระดาษ เฉล่ียเท่ากับ 6.43 ± 7.22 และช่วงเวลาการปฏบัิติ

งาน  โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสลับเวลา

เสมอ ๆ ร้อยละ 59.4 จำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานต่อวัน

ส่วนใหญ่ 8 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 82.4  จำนวนชั่วโมงที่

ปฏิบัติงานต่อวัน เฉลี่ยเท่ากับ 8.52 ± 1.21 ซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานทั่วไป ร้อยละ 84.5 โดย

กลุ่มตัวอยา่งสว่นใหญไ่ม่มีอาชีพเสรมิ และหนา้ทีเ่สริมรวม

ถึงการทำงานลว่งเวลา จากระยะเวลาปกต ิคดิเปน็รอ้ยละ

80.3 และกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ≥
10,000 บาท  ร้อยละ 50 โดยรายไดต่้อเดอืนเฉลีย่เทา่กบั

12,341.81 ± 8,525.76

พลังสุขภาพจิต

พนักงานส่วนใหญ่มีระดับพลังสุขภาพจิตอยู่ใน
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เกณฑ์ปกติ ร้อยละ 64.5  รองลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่า

เกณฑ์ปกติ และสูงกว่าเกณฑ์ปกติ คิดเป็นร้อยละ 23.3

และร้อยละ 12.1 ตามลำดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ

60.74 ± 8.11 จากคะแนนเตม็ 80 คะแนน ดังตารางที ่1

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังสุขภาพจิต

จากตารางที่ 2 พบปัจจัยที่เกี่ยวข้องในทางบวก

กับพลังสุขภาพจิต 6 ปัจจัย คือ  เพศชาย, สถานภาพคู่

สมรส,ช่วงเวลาปฏิบัติงานส่วนใหญ่แบบสลับช่วงเวลา,

สัมพันธภาพในครอบครัวดี อายุค่อนข้างมาก และ

เหตุการณ์เครียดในชีวิตไม่อยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาราย

ด้าน  พบว่าด้านความมั่นคงทางอารมณ์ (อึด) มีปัจจัยที่

เกีย่วขอ้ง 5 ปัจจัย คอืสถานภาพคูส่มรส, ช่วงเวลาปฏบัิติ

งานโดยส่วนใหญ่แบบสลับช่วงเวลา, สัมพันธภาพใน

ครอบครัวดีอายุค่อนข้างมาก  และเหตุการณ์เครียดใน

ชีวิตไม่อยู ่ในระดับสูงด้านกำลังใจ (ฮึด) พบปัจจัยที ่

เกี่ยวข้อง 7 ปัจจัย คือเพศชาย,สถานภาพคู่สมรส, ช่วง

เวลาปฏบัิติงาน โดยสว่นใหญแ่บบสลับช่วงเวลา, อายุค่อน

ข้างมาก, เหตุการณ์เครียดในชีวิตไม่อยู่ในระดับสูงและ

สัมพันธภาพในครอบครัวดีด้านการจัดการกับปัญหา (สู้)

พบปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ปัจจัย คือ สัมพันธภาพในครอบครวั

ดี, เพศชาย, อายุค่อนข้างสูงและเหตุการณ์เครียดในชีวิต

ไม่อยู่ในระดับสูง

ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิต

เมื่อนำตัวแปรต่าง ๆ ที่พบความสัมพันธ์อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ

แบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

พบวา่อายท่ีุมากขึน้, เหตกุารณเ์ครยีดในชวิีตทีอ่ยู่ในระดบั

ไม่สูง และสัมพันธภาพภายในครอบครัวดี  เป็นปัจจัย

ทำนายพลังสุขภาพจิตทั้งในทางบวก  โดยทำนายได้ถึง

34.8 %  เม่ือวิเคราะหเ์ป็นรายดา้นพบวา่ดา้นความมัน่คง

ทางอารมณพ์บ 3 ตัวแปร ได้แก ่ เหตกุารณเ์ครยีดในชวิีต,

อายุ และสัมพันธภาพภายในครอบครัว ที่มีผลต่อพลัง

สุขภาพจิต ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ ด้านกำลังใจพบ

4 ตัวแปร ได้แก่  อายุ, เหตุการณ์เครียดในชีวิต,  สัมพันธภาพ

ภายในครอบครัวและเพศ ที่มีผลต่อพลังสุขภาพจิตด้าน

กำลังใจ และ ด้านการจัดการกับปัญหาพบ 4  ตัวแปร

ไดแ้ก ่อาย,ุ เหตกุารณเ์ครยีดในชวีติ, สัมพนัธภาพภายใน

ครอบครัว และเพศ มีผลต่อพลังสุขภาพจิต ด้านการจัด

การกบัปัญหา ดงัตารางที ่3

ตารางที ่1. แสดงจำนวนรอ้ยละของระดบัพลังสุขภาพจติ

พลังสุขภาพจิต จำนวน  (n = 330) ร้อยละ (%)

(Mean ±  S.D = 60.74 ± 8.11 , Min = 32.00 , Max = 80.00 )

ตำ่กวา่เกณฑป์กต ิ   <55 77 23.3

เกณฑป์กต ิ             55 – 69 213 64.5

สูงกวา่เกณฑป์กต ิ   >69 40 12.1
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ตารางท่ี 2. ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงัสขุภาพจติ

พลังสุขภาพจิต จำนวน ร้อยละ (%) Mean ±±±±± S.D T/F P-value

(n = 330)

พลังสุขภาพจิตโดยรวม

ปัจจัยส่วนบุคคล

- เพศ

ชาย 179 54.24 61.65 ±     8.53 2.236 0.026*

หญิง 151 45.76 59.65 ± 7.46

- อายุ

≤ 30 ปี 63 19.09 56.33 ± 8.41 23.36 <0.001***

31-40 ปี 127 38.48 59.02 ± 7.47

41-50 ปี 92 27.88 62.92 ± 6.77

≤ 51 ปี 48 14.55 66.85 ± 6.89

- สถานภาพสมรส

โสด /หมา้ย /หยา่ 132 40.00 59.39 ± 8.45 -2.49 0.013*

สมรส 198 60.00 61.64 ± 7.77

- ช่วงเวลาปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่

เช้า       8:00 – 17:00 น. 14 4.24 55.07 ± 6.32 3.55 0.015*

บ่าย    16:00 – 24:00 น. 114 34.55 60.00 ± 9.02

กลางคนื  24:00 – 8:00 น. 6 1.82 58.83 ± 5.34

สลับช่วงเวลาเสมอ 196 59.39 61.62 ± 7.55

ปัจจัยทางจิตสังคม

- เหตุการณ์เครียดในชีวิต

ระดับต่ำ 167 50.61 63.15 ± 7.33 51.55 <0.001***

ระดับปานกลาง 123 37.27 60.79 ± 6.94

ระดับสูง 40 12.12 50.47 ± 6.51

- สัมพันธภาพภายในครอบครัว

ระดับปานกลาง 143 43.33 58.93 ± 7.75 -3.50 0.001**

ระดับดี 187 56.67 62.08 ± 8.14

*P < 0.05    **P <0.01  ***P < 0.001
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วิจารณ์

พลังสุขภาพจิตของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

กระดาษ ในจงัหวดันครปฐม  โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งจาก

กลุ่มประชากรไทยทัว่ไป คอื พนกังานโรงงานอตุสาหกรรม

กระดาษมีพลังสุขภาพจิตปกติ ร้อยละ 64.5 มีค่าคะแนน

พลังสุขภาพจิตเฉลี่ย 60.74 สอดคล้องกับงานวิจัย ของ

เทียนทอง หาระบุตร(6)  พบว่าพลังสุขภาพจิตของผู้ดูแล

ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ ร้อยละ

60.7 มีค่าคะแนนพลังสุขภาพจิตเฉลี่ย 57.80 การศึกษา

ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น(7) พบว่าพลังสุขภาพจิต

ของประชาชน ในเขตสาธารณสุขที่10 และ12 จังหวัด

ขอนแกน่ประชาชนมพีลังสุขภาพจติปกตร้ิอยละ 61.4 รวม

ไปถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกาสรณ์ อุไรวรรณ(8)

ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพลังสุขภาพจิตของ

ประชาชนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่าประชาชนใน

เขตจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีมีพลังสขุภาพจติ อยู่ในระดบัปกติ

คือร้อยละ 68.91 ทั ้งนี ้จะเห็นได้ว่าพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมกระดาษในจังหวัดนครปฐมมีระดับพลัง

สุขภาพจิตไม่แตกต่างจากการศึกษาพลังสุขภาพจิตใน

กลุม่ประชากรภาพรวมในหลาย ๆ จังหวดั จึงเปน็ไปไดว้า่

จังหวัดที่อาศัยอยู่ และอาชีพไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้

พลังสุขภาพของพนักงานแตกต่างจากประชากรทั่วไป

ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเพศมีความเกี่ยวข้องกับ

พลังสุขภาพจิต  เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญกับพลัง

สุขภาพจิตของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

โดยเพศทีต่า่งกนัจะมพีลังสขุภาพจติทีแ่ตกตา่งกนั  ในการ

ศึกษาครั้งนี ้กลุ ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายมีคะแนนเฉลี่ย

พลังสุขภาพจติสูงกวา่เพศหญงิขอ้ค้นพบนีน่้าจะสอดคลอ้ง

กับแนวความคิดเรื่องทฤษฎีสกีมาด้านเพศ ของ Bem (9)

(Gender Schema Theory) ที่กล่าวว่าเพศชายเป็นผู้ที่มี

ความกล้าหาญ  ฉลาด  เป็นที่คาดหวังของสังคม ซึ่งมัก

คาดว่าเพศชายจะต้องมีความเป็นผู้นำครอบครัวแต่เพียง

ฝ่ายเดียว ต้องทำงานนอกบ้านเพื ่อหาเลี ้ยงครอบครัว

ส่วนเพศหญงิเปน็ผูท้ีมี่ความออ่นแอ  สังคมมกัคาดหวงัวา่

ต้องทำงานบ้าน อบรมบุตร ต้องเชื่อฟังสามี ด้านอายุมี

ความเกี ่ยวข้องกับพลังสุขภาพจิตโดยพบว่าพนักงาน

โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษทีมี่อาย ุ 31 - 40 ปีและ 41 –

50 ปี  มีร้อยละ 38.5 และรอ้ยละ  27.9 เปน็จำนวนมาก

กว่าร้อยละ 50 เมื ่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าอายุที ่

สูงขึ้นมีความสอดคล้องกับค่าคะแนนพลังสุขภาพจิตที่สูง

ขึ ้นทั ้ง 3 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเทียนทอง

หาระบุตร(2)   ที่ศึกษาพลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิต

เภทพบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับพลังสุขภาพจิตโดยผู้มี

อายมุากกวา่จะมพีลังสุขภาพจติในการดแูลผูป่้วยมากกวา่

ผู้ทีมี่พลงัสขุภาพจตินอ้ยกวา่  จากการศกึษาของ Polk (10)

ท่ีพบว่าผู้ท่ีมีอายุมากจะมีพลังสุขภาพจิตดีกว่าผู้ท่ีอายุน้อยกว่า

ซ่ึงเห็นได้ว่าอายุช่วงดังกล่าวเป็นช่วงวัยผู้ใหญ่ท่ีต้องมีความ

รับผิดชอบต่อชีวิตตนเองรวมถึงสมาชิกในครอบครัวมาก

ตารางที ่3. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ปัจจัยส่วนบุคคล

และปัจจัยทางจิตสังคมที่มีผลต่อพลังสุขภาพจิตโดยรวม

ลำดับตัวแปร R2 B S.E βββββ T p-value

อายุ (x
1
) 0.175 2.863 0.390 0.337 7.335 <0.001***

เหตกุารณค์วามเครยีดในชวิีต (x
2
) 0.310 -0.097 0.013 -0.334 -7.298 <0.001***

สัมพนัธภาพภายในครอบครวั (x
3
) 0.348 0.217 0.050 0.202 4.337 <0.001***

Constant 51.021 2.075 24.590 <0.001***

                                            R = 0.590,      R2 =0.348,    SE
est

= 6.58036,    F =  57.981,   Sig of F =  <0.001

*P< 0.05    **P<0.01  ***P< 0.001
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กวา่ชว่งหนุม่สาว หรอืชว่งวยัรุน่  บุคคลในวยันีจ้ะมคีวาม

มุ่งมั่นและอดทน  ที่จะนำพาตนเองไปสู่ความมั่นคงใน

อาชีพครอบครัวและเพื่อนฝูง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการ

สร้างความรูสึ้ก อึด ฮึดสู้ในตนเองสง่ผลให้เร่ิมมีจิตใจม่ันคง

ได้เลื่อนขั้นการงานตามลำดับ ได้รับการยอมรับนับถือมี

แนวทางการเลี้ยงดูบุตรที่เป็นรูปธรรม เริ่มรู้สึกถึงความ

ม่ันคงในครอบครวั (11) ตามทฤษฏีของ Erickson ได้ถือว่า

เป็นช่วงของวัยผู้ใหญ่และวัยกลางคน ซึ่งมีความพร้อม

ที่จะสร้างประโยชน์ ทำหน้าที ่ของตนเองและสังคมได้

อย่างเต็มที่ มีการพัฒนาความรัก ความผูกพัน รู้จักแก้

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองปัญหาครอบครัวและประสบ

ความสำเร็จในชีวิต Erickson ถือว่าชีว ิตคนเราหาก

สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและดำเนินชีวิตไปตาม

ข้ันพฒันาการจะสง่ผลใหเ้ตบิโตเปน็คนทีค่วามสขุ (12)  และ

ยังพบว่าสถานภาพสมรสมีความเก่ียวข้องกับพลังสุขภาพจิต

เป็นปัจจัยหนึ่งที ่มีความสำคัญกับพลังสุขภาพจิตของ

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ  โดยสถานภาพ

สมรสแบบคู่สมรส จะมีพลังสุขภาพจิตสูงกว่าในภาพรวม

และรายด้าน โดยเฉพาะด้านกำลังใจ ซึ่งสอดคล้องกับ

การสำรวจสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตในปี 2553 ที่พบ

ว่าผู้ที ่สมรสมีระดับสุขภาพจิต สูงกว่าสถานภาพสมรส

อ่ืน ๆ  (13) และสอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรา จรรยารักษ์ (14)

พบว่าแรงงานที่มีคู่สมรส น่าจะมีความเสี่ยงในการเกิด

ปัญหาสุขภาพจิตน้อยกว่ากลุ่มท่ีหม้าย หย่า แยก   นอกจาก

นี้จากการศึกษายังพบว่าช่วงเวลาปฏิบัติงานส่วนใหญ่มี

ความเกี่ยวข้องกับพลังสุขภาพจิต ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานส่วนใหญ่ มีช่วงเวลาปฏิบัติ

งาน แบบสลับช่วงเวลาเสมอ ร้อยละ 59.4 และเป็นกลุ่ม

ท่ีมีพลังสุขภาพจติสูงกวา่การทำงานเปน็ช่วงเวลา   ซ่ึงสอด

คล้องกับการศึกษาของเทพไทย โชติชัย และพนมพร

มีระเกต ุ(15) ท่ีพบว่าระยะเวลาปฏบัิติงานมีความสัมพันธ์กับ

พลังสุขภาพจิต อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการปฏิบัติ

งานส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงาน แสดงถึงความแตกต่างภายใน

ตัวบุคคล  เน่ืองจากพนกังานตอ้งอดทนกบัการทำงานแบบ

สลับช่วงเวลาเสมอ ๆ ไม่มีช่วงเวลาในการปฏิบัติงานที่

แน่นอน ต้องปรับตัวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็น

ดังกลา่ว และในทางตรงกนัขา้มการทีพ่นกังานยงัคงปฏบัิติ

งาน แบบสลับช่วงเวลาเสมอ ๆ ขณะทำงานอยู่ในโรงงาน

อุตสาหกรรมกระดาษอยู่นั ้น  อาจเป็นเพราะพนักงาน

เหล่านี้เป็นคนสู้งานอดทน เป็นนิสัยอยู่แล้ว จึงทำให้พบ

ความสัมพันธ์น้ี และด้วยเหตุผลน้ีจึงอาจกล่าวได้ว่าพนักงาน

เหล่าน้ีมีพลังสุขภาพจิตอยู่ในระดับปกติและสูง  เพราะหาก

พนักงานมีพลังสุขภาพจิตในระดับต่ำ จะส่งผลให้ไม่

สามารถอดทนทำงานแบบสลับช่วงเวลาได้ อาจขอย้าย

ช่วงเวลาปฏบัิตงิาน รวมถงึลาออกจากงาน

และจากการศึกษายังพบว่าเหตุการณ์เครียดใน

ชีวติ มีความเกีย่วขอ้งกบัพลังสขุภาพจติ  โดยพนกังานใน

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นประชากร อีกกลุ่มหนึ่งที่ถือได้ว่า

เป็นชนชั้นแรงงาน ต้องอดทนต่อสู้ เพื่อการอยู่รอด ซึ่ง

ย่อมส่งผลใหเ้กดิความเครยีดในชวิีตอยา่งมาก เช่น ปัญหา

จากที่ทำงาน ทั้งเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และสภาพ

แวดลอ้มในท่ีทำงานปญัหาครอบครวั   รวมไปถึงปัญหาภยั

พิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น การประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่าน

มาป ี2555 ส่งผลเสยีอยา่งมากตอ่พนกังาน เนือ่งจากโดน

น้ำท่วมทุกโรงงานในเขตจังหวัดนครปฐม และส่งผลให้

พนักงานต้องหยุดงานขาดรายได้ ดังนั้นพนักงานส่วนที่

พบปญัหาความเครยีดสงู ดงักลา่วจงึพบวา่มคีวามชกุของ

เหตุการณ์เครียดในชีวิตที่สูงในระดับพลังสุขภาพจิตที่ต่ำ

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ahern and Norriss(16) ที่

พบว่าเมื่อมีเหตุการณ์เครียดในชีวิตลดลงพลังสุขภาพจิต

จะเพิ่มขึ้น และหากมีเหตุการณ์เครียดในชีวิตเพิ่มมากขึ้น

จะส่งผลให้พลังสุขภาพจิตลดลง

นอกจากนี ้ยังพบว่าสัมพันธภาพในครอบครัว

มีความเกี่ยวข้องกับพลังสุขภาพจิต เมื่อวิเคราะห์รายด้าน

พบว่าพลังสุขภาพจิตทั ้ง 3 ด้านมีความเกี ่ยวข้องกับ

สัมพันธภาพภายในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ Garmezy(17) พบว่าความผูกพันรักใคร่ภายใน

ครอบครัว ทําให้บุคคลมีความสามารถในการจัดการกับ

ความทุกข์ยาก  อธิบายได้ว่าครอบครัวเป็นสถาบันสังคม

แรกเริ่มที่มีความสำคัญที่สุด  เพราะเป็นสถาบันพื้นฐาน
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ทุกคนในสังคม (18)  ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าพนักงาน

อุตสาหกรรมกระดาษมีระดับสัมพันธภาพในครอบครัว

ระดับดี ซึ่งส่งผลต่อพลังสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเช่นกัน ดังนั้น

จะเห็นได้ว่าสัมพันธภาพภายในครอบครัวที่ดี  อาจเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้บุคคลสามารถผ่านพ้นอุปสรรค

และวิกฤติต่างไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ

ในการลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต เพราะ

การมีครอบครัวเข้มแข็ง และคอยให้กำลังใจ ย่อมทำให้

บุคคลที่อยู่ในครอบครัวนั้นเข้มแข็งไปด้วย

อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่สามารถทำนายพลังสุขภาพ

จิตของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ คอื

1. ปัจจยัอายุ  จากการศกึษาพบวา่ถา้พนกังาน

ทีมี่อายสูุงจะมพีลงัสขุภาพจติสงูกวา่พนกังานทีมี่อายนุอ้ย

คิดเป็น 2.863 เท่า สอดคล้องกับการศึกษาของจากการ

ศึกษาของ Polk (10)  ท่ีพบว่าผู้ท่ีมีอายุมากจะมีพลังสุขภาพจิต

ดีกว่าผู้ที่อายุน้อยกว่าซึ่งจะเห็นได้ว่าอายุเป็นตัวบ่งชี้วุฒิ

ภาวะในการดำเนินชีวิตและเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ดำเนินชีวิตในแต่ละบุคคล

2. เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต จากการ

ศึกษาพบว่าถ้าพนักงานที่มีเหตุการณ์ เครียดในชีวิตสูง

จะมีพลังสุขภาพจิตต่ำกว่า พนักงานที่มีเหตุการณ์เครียด

ในชีวิตต่ำ คิดเป็น - 0.097 เท่า เนื่องจากผู้ที่มีเหตุการณ์

เครยีดในชวีติสงูจะมคีวามเครยีด ความวติกกงัวลเกีย่วกบั

เหตกุารณต์า่ง ๆ ในชวีติทำใหพ้ลังสขุภาพจติลดตำ่ลงกวา่

พนักงานที่มีเหตุการณ์เครียดในชีวิตต่ำ สอดคล้องกับการ

ศกึษาของ Ahern and Norriss(16) ท่ีพบวา่เมือ่มีเหตกุารณ์

เครียดในชีวิตลดลง พลังสุขภาพจิตจะเพิ่มขึ้น ซึ่งขัดแย้ง

กับความคิดของบุคคลทั่วไปที่ว่าเมื่อนมุษย์เรายิ่งประสบ

ปัญหาเครยีดมากเทา่ไหร่ ย่ิงทำใหแ้ข็งแกรง่มากขึน้ ซ่ึงอาจ

พบได้ในบางคนที่มีปัญหาชีวิต เครียดจนไม่สามารถจัด

การได้ ส่งผลให้หมดกำลังใจและมีระดับพลังสุขภาพจิต

ลดลง(19)

3. ปัจจัยสัมพันธภาพในครอบครัว จากการ

ศกึษาพบวา่ถา้พนกังานทีมี่สัมพนัธภาพ ภายในครอบครวั

ดีจะมีพลังสุขภาพจิตสูงกว่าพนักงานที่สัมพันธภาพใน

ครอบครัวไม่ดี คิดเป็น 0.217 เท่า เนื่องจากสัมพันธภาพ

ในครอบครัวถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้แต่

ละบุคคลมกีำลงัใจในการตอ่สู้กับการทำงานในแตล่ะวนัได้

สอดคล้องกับการศึกษาของ Garmezy(17) พบว่าความผูกพัน

รักใคร่ ภายในครอบครัวทําให้บุคคลมีความสามารถใน

การจดัการกบัความทกุขย์าก

ข้อเสนอแนะการนำผลการวจิยัไปใช้

1. เนื่องจากปัจจุบันได้มีการให้คำนิยาม “พลัง

สุขภาพจิต Resilience”  ที่หลากหลาย การนำผลที่ได้

จากการศึกษาไปอ้างอิงผู้ศึกษาควรต้องพิจารณาเกี่ยวกับ

การให้คำนิยามเหล่านี้ด้วย

2. ผลจากการศกึษาครัง้นีเ้นน้ใหเ้ลง็เหน็ถงึความ
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