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ภาวะความสุขและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องของผูบ้ ริหาร
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Wattanasup J, Kalayasiri R. Happiness and related factors of managing directors in
industrial plants in Bangkok. Chula Med J 2011 Jan - Feb; 55(1): 55 - 64
: To study levels of happiness and related factors of managing directors
in industrial plants in Bangkok.
Participants : Four hundred and thirty-one subjects from industrial plants in Bangkok.
: Levels of happiness were obtained by using the Thai Mental Health
Methods
Indicators-66 (TMHI-66). Demographic, work, and social data were also
collected. Managing directors with different levels of happiness were
compared with respect to their demographic, work, and social variables
by using chi-square tests. Then, the variables that were statistically
significantly associated with the level of happiness in the initial analysis
were analyzed by using multiple logistic regression analysis.
: Fifty-nine percent and 41% of managing directors had fair (mean score =
Results
127.5) and poor levels (mean score = 115.1) of happiness, respectively.
Only one managing directors had good level of happiness (0.2%; score =
160.0). Being male, old age, high education level, and high number of
working hour per day were associated with happiness in managing
directors in industrial plants (p < 0.05).
Objective

* นิสติ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
**ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

56

จิตราภรณ์ วัฒนศัพท์ และ รัศมน กัลยาศิริ

Chula Med J

Conclusion : Most managing directors had fair level of happiness. Related factors for
happiness in the directors of industrial plants were sex, age, education
level, and number of working hour work per day.
Keywords
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จิตราภรณ์ วัฒนศัพท์, รัศมน กัลยาศิริ. ภาวะความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์เวสาร 2554 ม.ค. - ก.พ.; 55(1):
55 - 64
: เพื่อศึกษาภาวะความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร
วัตถุประสงค์
: ผูบ้ ริหารโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 431 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ระเบียบวิธีการวิจัย : ใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต (Thai Mental Health Indicators-66
(TMHI-66)) เพื่อวัดระดับความสุข และทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ข้อมูลด้านการทำงาน และสังคม ของกลุม่ ตัวอย่าง จากนัน้ ทำการเปรียบเทียบ
ผูม้ คี วามสุขในระดับต่าง ๆ โดยใช้ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ด้วยไคสแควร์ และนำตัวแปรที่พบว่ามีความสัมพันธ์ในเบื้องต้น ไปทำ
การวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
: ภาวะความสุขของผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม พบว่ามีระดับความสุข
ผลการศึกษา
เท่ากับคนทัว่ ไป (fair) ร้อยละ 58.5 มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 127.5 คะแนน
รองลงมามีระดับความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป (poor) ร้อยละ 41.3 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 115.1 คะแนน และพบผู้มีระดับความสุขมากกว่าคนทั่วไป
(good) เพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 มีคะแนนเท่ากับ 160 คะแนน ทัง้ นี้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความสุขในผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม คือ
เพศชาย อายุที่มากขึ้น ระดับการศึกษาสูง และมีชั่วโมงการทำงานต่อ
วันทีม่ าก อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
: ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีระดับ
ผลสรุป
ความสุขเท่ากับคนทั่วไป สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความสุขคือ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และชัว่ โมงการทำงาน
คำสำคัญ

: ความสุข, ผูบ้ ริหาร, โรงงานอุตสาหกรรม, ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง,
กรุงเทพมหานคร
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ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
โดยเฉพาะความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นอุ ต สาหกรรม
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม มีสว่ นสำคัญในการดำเนินกิจ
การอุตสาหกรรมเหล่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูบ้ ริหารหรือ
เจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการเพื่อ
ให้เกิดความอยู่รอดของธุรกิจ ภาระงานบริหารนี้ อาจส่ง
ผลต่อภาวะสุขภาพจิต หรือภาวะความสุข โดยผู้บริหาร
อุตสาหกรรมอาจมีความเครียด ความวิตกกังวล ในธุรกิจ
ของตนเองที่จะต้องบริหารงานให้กิจการของตนอยู่รอด
ทั ้ ง นี ้ ภาวะสุ ข ภาพจิ ต ที ่ เ ป็ น สุ ข สามารถส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม และมีความสัมพันธ์
กับผลผลิตในประเทศ (1, 2)
ความรู้สึกเป็นสุข มีส่วนมาจากการที่บุคคลมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ยอมรับกันและกัน เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความเคารพในตนเองสูง มองโลกในแง่ดี มอง
ตนเองและผู้อื่นด้านบวก มีความเชื่อในอำนาจภายใน
ของตนที่จะควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่มีความขัดแย้ง
ภายในตน มีความมั่นใจ มีความรู้สึกผ่อนคลาย และ
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ (3) บุคคลที่ไม่มีความสุขเป็น
บุคคลที่มีความรู้สึกทางลบ เช่นความรู้สึกซึมเศร้าความ
วิตกกังวล ไม่ยอมรับตนเอง รูส้ กึ ว่าตนเองไม่มคี ณ
ุ ค่า ครุน่
(4)
คิดถึงแต่เหตุการณ์ร้าย ๆ ที่ผ่านมา การมีความสุขจึง
เป็นสิ่งสำคัญยิ่งของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินไปของ
การบริหารกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น
ทำให้กิจการมั่นคงและส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะความ
สุขของผูบ้ ริหารโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
ว่าส่วนใหญ่มีภาวะความสุขอยู่ในระดับใด และมีปัจจัย
ใดบ้างเกี่ยวข้องกับภาวะความสุขของผู้บริหาร จากการ
ศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะความสุข
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านัน้ โดยการศึกษา
ในประเทศไทยที่ผ่านมา ยังไม่มีการศึกษาภาวะความสุข
ของบุคลากรในระดับผู้บริหารของโรงงานอุตสาหกรรม
ผลการศึ ก ษาที ่ ไ ด้ สามารถนำมาเป็ น แนวทางในการ
ส่งเสริมสุขภาพจิต และเพิ่มความสุขของ บุคลากรระดับ
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ผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม มีภาวะ
สุขภาพจิตที่เป็นสุข อันอาจเอื้อประโยชน์ต่อประสิทธิภาพ
ในการดำเนินกิจการอุตสาหกรรม
วัสดุและวิธีการ
จากผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 19,208 คน ได้สุ่มเลือกแบบง่าย
ให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 431 คนจาก 431 โรงงาน
(โรงงานแห่งละ 1 คน) โดยคัดเลือกเฉพาะผูบ้ ริหารโรงงาน
ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกิจการหรือผู้จัดการโรงงานเท่านั้น
แบบสอบถามที่ใช้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไปและการทำงาน จำนวน 12 ข้อ และ
แบบประเมินภาวะสุขภาพจิตของคนไทยฉบับสมบูรณ์
66 ข้อ (ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย หรือ Thai Mental
Health Indicators-66 (TMHI – 66)) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ
แบบวั ด ความสุ ข ของคนไทย ซึ ่ ง มี ค วามเที ่ ย งตรงตาม
เนื้อหาและความเที่ยงตรงของเครื่องมือจำแนกตามสภาพ
จิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปัจจัย
สนับสนุน เท่ากับ 0.86, 0.83, 0.77 และ 0.80 ตามลำดับ
โดยมี ความตรงร่วมสมัย (concurrent validity) กับดัชนี
ชีว้ ดั สุขภาพจิตของ อัมพร โอตระกูล และคณะ (5) ในระดับ
ปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ อ ั น ดั บ ของ สเปี ย ร์ แ มน
(Spearman’s Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.58
แบบสอบถามนี้ มีคำถามจำนวน 66 ข้อ มีคะแนนรวม
เท่ากับ 198 คะแนน และมีการแบ่งกลุ่มคะแนนเป็นสาม
ระดับ คือ มีความสุขมากกว่าคนทัว่ ไป (good - มีคา่ คะแนน
เท่ากับ 143 - 198 คะแนน) มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
(fair มีค่าคะแนน เท่ากับ 122 - 142 คะแนน) และมี
ความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป (poor มีค่าคะแนนเท่ากับ 121
คะแนนหรือต่ำกว่า) (6)
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยนำข้อมูลมาทำการตรวจสอบความครบถ้วน
และถูกต้อง ก่อนนำมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ 1) สถิติ
เชิงพรรณนา เพือ่ อธิบายลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างที่
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ต้องการศึกษาคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานและค่าพิสัยในการบรรยายลักษณะประชากร
2) การทดสอบไคสแควร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ของระดับ
ความสุขกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ 3) สถิติการวิเคราะห์
แบบถดถอยพหุ โดยนำปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระดับ
ความสุขของผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดมาหา
ความสัมพันธ์เพื่อศึกษาน้ำหนักความสัมพันธ์ของปัจจัย
ต่าง ๆ ว่าปัจจัยใดสัมพันธ์กบั ระดับความสุข
ผลการศึกษา
จำนวนตัวอย่างผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมมี
ทัง้ สิน้ 431 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41 - 60 ปี
นับถือศาสนาพุทธ จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า สถานภาพ
สมรสคู่ รายได้สี่หมื่นถึงหกหมื่นบาทต่อเดือน ไม่ออก
กำลังกายเลย และมีชั่วโมงการทำงานประมาณ 8 - 10
ชัว่ โมงต่อวัน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตัวอย่างการตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพจิต
(TMHI-66) จำนวน 66 ข้อ ของผูบ้ ริหารโรงงานอุตสาหกรรม
ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยเลือกเฉพาะข้อที่ผู้บริหารตอบ
เป็นจำนวนมากทีส่ ดุ ในแต่ละตัวเลือก เช่น ตอบว่า “ไม่เลย”
ในข้อการใช้ยากิน ฉีด พ่น ทา อยู่เสมอจึงจะสามารถ
ทำงานอยู่ได้ เป็นจำนวนมากถึงร้อยละ 100 ตอบว่า
“เล็กน้อย” ในหัวข้อการมีความต้องการที่จะทำบางสิ่งที่
แปลกใหม่และแตกต่างกว่าเป็นอยูเ่ ป็นจำนวนร้อยละ 86.1
ตอบว่า “มาก” ในหัวข้อการมีความพึงพอใจในรูปร่าง
หน้าตาของตนเองถึงร้อยละ 93.0 และ ตอบว่า “มากทีส่ ดุ ”
ในหัวข้อความรูส้ กึ พอใจทีส่ ามารถทำอะไร ๆ ผ่านไปได้ใน
แต่ละวัน เป็นจำนวน ร้อยละ 71.0 (ตารางที่ 2)
จากการวิเคราะห์ระดับคะแนนจากแบบประเมิน
ภาวะสุ ข ภาพจิ ต (TMHI-66) พบว่ า ผู ้ บ ริ ห ารโรงงาน
อุตสาหกรรม มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 122.4 คะแนน
โดยมีผทู้ ม่ี คี วามสุขเท่ากับคนทัว่ ไป 252 คน (ร้อยละ 58.5)
รองลงมามีความสุขต่ำกว่าคนทัว่ ไป 178 คน (ร้อยละ 41.3)
และมีความสุขดีกว่าคนทัว่ ไป 1 คน (ร้อยละ 0.2) ดังแสดง
ในตารางที่ 3
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โดยผู้ที่มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งมีเพียง
1 คน มีลกั ษณะข้อมูลดังนี้ เป็นเพศชาย อายุ 45 ปี นับถือ
ศาสนาพุทธ การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส
รายได้เพียงพอมีเงินออม มีประวัติดื่มสุราและดื่มกาแฟ
โดยมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน ปฏิบตั งิ าน 10 ชัว่ โมง
ต่อวัน และไม่มีการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเลยใน
1 สั ป ดาห์ โดยได้ ค ะแนนรวมจากแบบประเมิ น ภาวะ
สุขภาพจิต เท่ากับ 160
ดั ง นั ้ น ในการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ระดับความสุขกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารโรงงาน
อุตสาหกรรมในส่วนทีเ่ หลือ จำนวน 430 คน จึงมี 2 ระดับ
เท่านั้นคือระดับความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป และมีระดับ
ความสุขเท่ากับคนทั่วไป พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับความสุข อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 คือ
1) เพศ โดยเพศชายมีความสุขมากกว่าเพศหญิง 2) อายุ
พบว่าการมีอายุมากขึ้นจะมีความสุขกว่าผู้มีอายุน้อยกว่า
3) ระดับการศึกษาพบว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปจะมีความสุขกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษา
ต่ำกว่า 4) รายได้ต่อเดือนซึ่งพบว่าผู้ที่มีรายได้มากกว่า
40,000 บาทต่อเดือนจะมีความสุขกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า
และ 5) ชั่วโมงการทำงานที่พบว่าผู้ที่มีจำนวนชั่วโมงการ
ทำงานต่อวันที่มากจะมีความสุขมากกว่าผู้ที่มีจำนวน
ชั่วโมงการทำงานที่น้อยกว่า (ตารางที่ 4) สำหรับศาสนา
สถานภาพสมรส ลักษณะครอบครัว การมีโรคประจำตัว
การใช้สารเสพติดผิดกฎหมาย ความถี่ของการออกกำลัง
กาย ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความสุขอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ทั้งนี้ เมื่อนำปัจจัยต่าง ๆ มาทำการวิเคราะห์
สถิ ต ิ ถ ดถอยพหุ พบว่ า ปั จ จั ย ที ่ ส ามารถทำนายภาวะ
ความสุ ข ของผู ้ บ ริ ห ารโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาและชั่วโมง
การทำงาน อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสำคัญ 0.05
(ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 1. แสดงจำนวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลทัว่ ไป
ปัจจัยส่วนบุคคล

จำนวน (คน)

เพศ (n = 431)
ชาย
290
หญิง
141
ช่วงอายุ (n = 431)
18 – 30 ปี
66
31 – 40 ปี
80
41 – 50 ปี
119
51 – 60 ปี
117
60 ปีขน้ึ ไป
49
Mean = 45.4 ปี , S.D. = 12.0 ปี , Min = 23 ปี , Max = 72 ปี
ศาสนา (n = 413)
380
พุทธ
คริสต์
22
อืน่ ๆ
11
ระดับการศึกษา (n = 410)
123
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี
287
สถานภาพสมรส (n = 410)
52
โสด
แต่งงานหรือมีคอู่ ยูด่ ว้ ยกัน
332
26
แยกกันอยู่ / หย่าร้าง /หม้าย
รายได้ตอ่ เดือน (n = 401)
ต่ำกว่า 40,000 บาท
148
40,001 - 60,000 บาท
158
60,001 บาท ขึน้ ไป
95
Mean = 52,200 บาท S.D. = 26,990 บาท Min =18,000 บาท Max = 250,000 บาท
สถานะรายได้ (n = 415)
376
รายได้เพียงพอมีเงินออม
รายได้ไม่เพียงพอหรือเพียงพอแต่ไม่มเี งินออม
39
ประวัตกิ ารใช้สาร (n = 431) (ตอบได้ > 1 ข้อ)
58
บุหรี่
แอลกอฮอล์
61
ยานอนหลับ
14
กาเฟอีน
372
สารเสพติดผิดกฎหมาย (ยาบ้า กัญชา ฝิน่ )
2
ไม่ใช้สารใด ๆ เลย
11
จำนวนครัง้ ในการออกกำลังกายต่อสัปดาห์ (n = 431)
ไม่เคยเลย
299
1 – 3 ครัง้
93
4 ครัง้ ขึน้ ไป
39
ชัว่ โมงการปฏิบตั งิ านต่อวัน(n = 426)
น้อยกว่า 8 ชัว่ โมง
60
313
8 – 10 ชัว่ โมง
11 ชัว่ โมง ขึน้ ไป
53
Mean = 8.7 ชัว่ โมง, S.D. = 1.5 ชัว่ โมง, Min = 6 ชัว่ โมง, Max = 13 ชัว่ โมง

ร้อยละ
67.3
32.7
15.3
18.6
27.6
27.1
11.4
92.0
5.3
2.6
30.0
70.0
12.7
81.0
6.3
36.9
39.4
23.7
90.6
9.4
13.5
14.2
3.2
86.3
0.5
2.6
69.4
21.6
9.0
14.1
73.5
12.4
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ตารางที่ 2. แสดงร้อยละของผูบ้ ริหารจำแนกตามความถีใ่ นการตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพจิต
ข้อความแสดงอาการ
เหตุการณ์ ความรูส้ กึ

ไม่เลย

เล็กน้อย

มาก

มากที่สุด

ท่านต้องใช้ยา (กิน ฉีด พ่น ทา) อยูเ่ สมอจึง
จะสามารถทำงานได้
ท่านต้องการที่จะทำบางสิ่งที่แปลกใหม่
และแตกต่างกว่าที่เป็นอยู่
ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน

431
(100.0)
5
(1.2)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
371
(86.1)
22
(5.1)
25
(5.8)

0
(0.0)
52
(12.1)
401
(93.0)
100
(23.2)

0
(0.0)
3
(0.7)
8
(1.9)
306
(71.0)

ท่านรูส้ กึ พอใจทีส่ ามารถทำอะไร ๆ ผ่านไป
ได้ในแต่ละวัน

ตารางที่ 3. แสดงจำนวนของกลุม่ ตัวอย่างจำแนกระดับคะแนนจากแบบประเมินภาวะสุขภาพจิต
ระดับคะแนน

จำนวน (N)

ร้อยละ

เฉลี่ย

S.D.

มีความสุขมากกว่าคนทัว่ ไป (good)
มีความสุขเท่ากับคนทัว่ ไป (fair)
มีความสุขต่ำกว่าคนทัว่ ไป (poor)
รวม

1
252
178
431

0.2
58.5
41.3
100.0

160.0
127.5
115.1
122.4

0.0
3.0
4.1
7.2

Min = 99.0 คะแนน, Max = 160.0 คะแนน

วิจารณ์
ผู ้ บ ริ ห ารโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตกรุ ง เทพ
มหานครส่วนใหญ่ มีความสุขอยูใ่ นเกณฑ์เท่ากับคนปกติ
ทั่วไป (fair) คิดเป็นร้อยละ 58.5 โดยพบผู้ที่มีความสุข
มากกว่าคนทัว่ ไป (good) เพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2
การเป็นเพศชาย การมีอายุที่มากขึ้น การมีการศึกษาสูง
และชั่วโมงการทำงานต่อวันที่มาก จัดเป็นปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับการมีภาวะความสุขของผู้บริหารโรงงาน
จากการศึกษาที่ผ่านมา ไม่พบการวิจัยในเรื่อง
ภาวะความสุขของผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
กรุงเทพมหานครโดยตรงมาก่อน อย่างไรก็ตามในการ
ศึกษาของ รุจเิ รข สุน่ ปาน (7) ทีศ่ กึ ษาภาวะสุขภาพจิตของ
พนักงานปฏิบตั กิ ารในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าพนักงาน
ที่มีรายได้ดีจะมีสุขภาพจิตดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ อมรากุล อินโอชานนท์ (8) กล่าวว่าค่าตอบแทนและ
สวัสดิการในการทำงานที่ไม่ดีหรือไม่มีความเหมาะสม
เป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเครี ย ดและความวิ ต กกั ง วลใน
การทำงานได้เพราะต้องทำงานภายใต้สภาวะที่กดดัน
และ การศึกษาของ Tsou และ Liu จากไต้หวันที่พบว่า
รายได้ที่สูงจะมีความสัมพันธ์กับภาวะความสุขที่สูงตาม
ไปด้วย (9) การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษา
ที่ได้ในครั้งนี้ ที่พบว่าผู้ที่มีรายได้สูงตั้งแต่สี่หมื่นบาทขึ้นไป
จะมีความสุขมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าในการวิเคราะห์
แบบการแจกแจงหนึ่งตัวแปร อย่างไรก็ตาม ไม่พบภาวะ
ดังกล่าวว่ามีผลต่อความสุขจากการวิเคราะห์การแจกแจง
หลายตัวแปร ทั้งนี้อาจเนื่องจากรายได้มีความสัมพันธ์
เชิงตรงกับตัวแปรอื่นที่พบว่าเป็นปัจจัยต่อการมีความสุข
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ตารางที่ 4. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสุขกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหาร โรงงาน
อุตสาหกรรม
ปัจจัย

เพศ (n = 430)
ชาย
หญิง
อายุ (n = 431)
18 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
60 ปีขน้ึ ไป
การศึกษา(n = 410)
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ปริญญาตรี
รายได้ (n = 401)
ต่ำกว่า
40,000
40,001 - 60,000
60,001 - ขึ้นไป

มีความสุขต่ำ
มีความสุขเท่ากับคน
กว่าคนทั่วไป
ทั่วไป
จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ)

Chisquare

df

P-value

96 (33.2)
82 (58.2)

193 (66.8)
59 (41.8)

24.2

1

0.001*

49 (74.2)
43 (53.8)
43 (36.4)
33 (28.2)
10 (20.4)

17 (25.8)
37 (46.2)
75 (63.6)
84 (71.8)
39 (79.6)

52.8

4

0.001*

92.3

1

0.001*

20.8

2

0.001*

64.3

2

0.001*

93 (75.6)
71 (24.8)

81 (54.7)
49 (31.0)
31 (32.6)

ชัว่ โมงการทำงาน (n = 426)
53 (88.3)
น้อยกว่า 8 ชัว่ โมง
8 - 10 ชัว่ โมง
112 (35.9)
11 ชัว่ โมงขึน้ ไป
13 (24.5)

30 (24.4)
215 (75.2)

67 (45.3)
109 (69.0)
64 (67.4)
7 (11.7)
200 (64.1)
40 (75.5)

*P < 0.05

ตารางที่ 5. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีพ่ บว่ามีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั ระดับความสุข
ปัจจัย
เพศ
อายุ
การศึกษา
รายได้
ชัว่ โมงการทำงาน

Wald

df

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
Sig.

13.839
20.270
43.587
0.330
13.918

1
1
1
1
1

< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.566
< 0.001

Exp(B)
0.350
1.758
7.209
0.894
3.225
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เช่นกัน เช่น การศึกษา อายุ หรือชัว่ โมงการทำงาน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากผูบ้ ริหารโรงงานอุตสาหกรรมต้อง
บริหารโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดความอยู่รอดนำมาซึ่ง
รายได้และผลกำไร ดังนั้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้
การมีรายได้ต่อเดือนสูงของผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม
ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
ในส่วนของอายุ พบว่าอายุที่มากขึ้น ส่งผลต่อ
การมีความสุขที่มากขึ้น อาจเพราะผู้ที่อายุมากกว่าย่อม
มี ค วามเป็ น อยู ่ แ ละความมั ่ น คงในชี ว ิ ต และครอบครั ว
ที ่ ม ากกว่ า ผู ้ ท ี ่ ม ี อ ายุ น ้ อ ยกว่ า ดั ง เช่ น การศึ ก ษาของ
กมล ชูทรัพย์ และเสถียร เหลืองอร่าม (อ้างถึงใน รุจิเรข
สุน่ ปาน) (7) ได้กล่าวว่า ความมัน่ คงในงานก่อให้เกิดความ
พึงพอใจในการทำงาน ซึ่งจะทำให้บุคคลมีสุขภาพจิตที่ดี
ในการทำงาน นอกจากนี้ จากผลการศึกษาพบว่า การศึกษา
ที่สูงจัดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อภาวะความสุขของ
ผู้บริหารโรงงาน ทั้งนี้ ระดับการศึกษาที่สูงย่อมหมายถึง
การมีระดับความรู้ที่สูงกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ต่ำกว่า
ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริหารที่มีการศึกษาสูง มีความมั่นใจใน
การปฏิบัติงานจากการนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการมีความมั่นใจในภาพลักษณ์
ของตนเอง ส่งผลให้มีระดับความสุขโดยรวมในระดับที่
สูงกว่าผูท้ ม่ี กี ารศึกษาต่ำ
ผู ้ บ ริ ห ารเพศชายมี ร ะดั บ ความสุ ข ที ่ ม ากกว่ า
เพศหญิง อาจอธิบายได้จากหลายเหตุปัจจัย นับตั้งแต่
สังคมไทยในภาพรวม มองเพศชายว่ามีลักษณะของการ
เป็นผูน้ ำ และเพศหญิงมีลกั ษณะของการเป็นผูต้ าม การที่
ผู ้ ห ญิ ง ขึ ้ น มาทำงานในตำแหน่ ง บริ ห าร ซึ ่ ง ย่ อ มมี ผ ู ้ ใ ต้
บังคับบัญชาเป็นผู้ชาย อาจทำให้เกิดบทบาททางเพศ
ไม่สอดคล้องกับบทบาทด้านการบริหารงานในมุมมอง
ของสังคมโดยรวม ความไม่สอดคล้องนี้ อาจส่งผลถึง
ภาวะความสุขโดยรวมของผู้บริหารเพศหญิงที่พบว่ามี
ภาวะความสุขน้อยกว่าผูบ้ ริหารเพศชาย
หากพิจารณาโดยรวมแล้ว พบว่าการศึกษาใน
ครั้งนี้มีจำนวนร้อยละของผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีภาวะความสุขต่ำกว่าคนทั่วไปสูงถึงร้อยละ 41.3 อาจ

63

เนือ่ งมาจากการเป็นผูบ้ ริหารโรงงานอุตสาหกรรมมีลกั ษณะ
การปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ อ ยู ่ ใ นความตึ ง เครี ย ด ต้ อ งทำงานใน
หลายหน้าที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงานในแต่ละ
วัน การวางเป้าหมาย หรือกลยุทธ์เพื่อให้กิจการทำผล
กำไร และเพือ่ ให้งานบรรลุเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้
จากการศึกษาของ ชิจีมี และคณะ ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงานกับสุขภาพจิต
โดยใช้แบบสอบถาม GHQ-30 ภาคภาษาญี่ปุ่น พบว่า
ปัจจัยความเครียดในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสภาวะ
สุขภาพจิต ได้แก่ งานที่ยุ่งยากมากเกินไป ต้องรับผิดชอบ
มากเกินไป การห้ามทำงานพลาด และการไม่สามารถก้าว
ทันเทคโนโลยี (10) อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาครั้งนี้
ที่ดำเนินการในผู้ทำงานระดับบริหาร กลับพบว่า ผู้ที่มี
จำนวนชั่วโมงการทำงานที่สูง ซึ่งอาจอนุมานได้ว่าเป็น
ผู้ที่มีภาระหน้าที่ที่มาก กลับมีภาวะความสุขสูงกว่าผู้ที่มี
จำนวนชั่วโมงการทำงานที่น้อยกว่า ซึ่งมีความเป็นไปได้
ว่ า การทำงานที ่ ม าก อาจหมายถึ ง การมี เ งิ น เดื อ นหรื อ
รายได้ที่สูงกว่าทำให้มีความมั่นคงในชีวิตที่มากกว่า หรือ
อาจเป็นไปได้ว่าผู้บริหารที่ทำงานมากอาจมีความสุขต่อ
งานทีท่ ำ จึงให้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงาน อาจส่งผล
ให้ เ กิ ด ความมั ่ น ใจในการทำงาน และสถานภาพการ
ทำงานมีความมั่นคงยิ่งขึ้น
ผู้บริหารงานมีอิทธิพลทั้งต่อความสำเร็จของงาน
และบรรยากาศภายในองค์กร ผู้นำกลุ่มมีบทบาทสำคัญ
อย่างมากต่อการตัดสินใจ การวางนโยบาย และการแก้
ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานกลุ่มร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารที่มีภาวะสุขภาพจิตที่ดีและมี
ความสุขจะสามารถก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานวิจยั ครัง้ นี้ ทำให้
ทราบปัจจัยส่วนบุคคลและการทำงาน ทีส่ ง่ ผลต่อความสุข
ของผู ้ ท ำงานในโรงงานอุ ต สาหกรรมในระดั บ ผู ้ บ ริ ห าร
อันอาจนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อศึกษาภาวะความสุข
ในผู้บริหารงานกิจการด้านอื่น รวมถึงขยายผลเพื่อนำไป
ใช้เป็นข้อมูลในการเสริมสร้างภาวะความสุขแก่ผู้บริหาร
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อไป อย่าง
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ไรก็ตาม การศึกษานี้มีข้อจำกัดในการนำไปประยุกต์ใช้
เช่น การไม่มกี ารวัดปัจจัยจากการทำงานด้านบริหารอย่าง
อื่นที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับภาวะความสุข นอกเหนือ
จากจำนวนชั่วโมงการทำงาน และกลุ่มตัวอย่างมาจาก
เขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงอาจไม่ใช่ตัวแทนของกลุ่ม
ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมจากทั้งประเทศได้
สรุป
ผู ้ บ ริ ห ารโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตกรุ ง เทพ
มหานครส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในเกณฑ์เท่ากับคนปกติ
ทั่วไป สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะความสุขได้แก่
เพศ อายุ การศึกษา และชัว่ โมงการทำงาน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ และ นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร
ทีใ่ ห้คำแนะนำระหว่างการสอบวิทยานิพนธ์ เพือ่ ให้ผลงาน
วิจยั ฉบับนีม้ คี วามสมบูรณ์ยง่ิ ขึน้ ตลอดจน นายเฉลิมเกียรติ
วงศ์ยะรา และครอบครัว ที่ได้เป็นกำลังใจคอยช่วยเหลือ
ในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ บิดา มารดา พีส่ าว เพือ่ น ๆ
ที่คอยให้กำลังใจทุกท่าน ท้ายสุด ขอขอบพระคุณ ทุน
พัฒนาเพื่อไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ของงาน
บริ ก ารการศึ ก ษา คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
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