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: Mental illness in Thai army privates has increased during last
year. This problem costs the military a lot of health care budget.
The researcher was therefore, interested to study mental health
problems of the new Thai army recruits so that the obtained data
can be used in promoting and preventing their mental health
problems.
: To study mental health problems and related factors of the new
Objective
Thai army recruits at Phra Mongkutklao Hospital in 2009.
: Cross-sectional descriptive study.
Research Design
: Phra Mongkutklao Hospital.
Setting
Materials and Methods : The participants were 220 new Thai army recruits. The
demographic data questionnaire, questionnaire about work in
the army and GHQ-30 (self-reported questionnaire) were used.
The data were analyzed by using descriptive statistics, chi-square
and multiple logistic regression analysis.
Problem/Background
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The results showed that 26.4% of new army recruits of 2009 at
Phra Mongkutklao Hospital had mental health problem. Personality
factors were not statistical significance but the factors related to
army recruitment such as relationships with friends among
the recruits, numbers of friends who give support, relationship
with immediate superiors and opportunities to show their
potentiality in work, were significantly related to the mental health
problems. The results of multivariate analysis, demonstrated
that the numbers of friends who give support and the opportunities
to show their potentiality in work could help reduce the likelihood
of mental health problem for 50%.
One-fourth of the new army recruits had mental health problem.
Factors which could reduce the likelihood of having mental
health problem were: the numbers of friends who give support
and the opportunities to show their potentiality in work. Providing
the strategy to develop the new army recruits’ interpersonal
relationships and the supportive working systems for them
probably could help reduce the possibility of mental health
problem.
Mental health, new Thai army recruits.
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ปรินณา ขันทอง, ชัยชนะ นิม่ นวล. ปัญหาสุขภาพจิตของพลทหารใหม่กองประจำการในสังกัด
กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2554 มี.ค. - เม.ย.;
55(2): 181 - 92
: การเจ็บป่วยทางจิตของพลทหารกองประจำการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
ในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นผลให้ต้องสูญเสียงบประมาณไปกับการรักษา
พยาบาลเป็นจำนวนมาก จากปัญหาดังกล่าวจึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
สุขภาพจิตพลทหารใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลไว้ใช้สำหรับพัฒนาส่งเสริม
สุขภาพจิต และลดทอนปัจจัยทีม่ ผี ลต่อปัญหาสุขภาพจิต
: เพือ่ ศึกษาปัญหาสุขภาพจิต และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องในพลทหารใหม่กอง
วัตถุประสงค์
ประจำการในสังกัดกองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปี พ.ศ. 2552
: การศึกษาวิจยั เชิงพรรณนา
รูปแบบการวิจัย
: กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สถานที่ทำการศึกษา
ตัวอย่างและวิธีการศึกษา : พลทหารใหม่ทั้งหมดจำนวน 220 คน เข้าร่วมการวิจัยโดยตอบแบบ
สอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการเป็นทหารกอง
ประจำการ และแบบทดสอบสุขภาพจิต GHQ-30 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนา บรรยายลักษณะทั่วไป และปัญหา
สุขภาพจิตโดยใช้สถิตไิ คสแควร์ หาความสัมพันธ์ของปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสุขภาพจิตและสถิตถิ ดถอยพหุแบบ Multiple Logistic Regression
Analysis หาปัจจัยทีท่ ำนายสุขภาพจิตพร้อมกันหลายตัวแปร
: พบว่ า ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ของพลทหารใหม่ ก องประจำการในสั ง กั ด
ผลการศึกษา
กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีพ.ศ. 2552 มีภาวะ
ปัญหาสุขภาพจิต 26.4% ไม่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลเกีย่ วข้องกับปัญหา
สุขภาพจิตอย่างมีนยั สำคัญ แต่พบว่าปัจจัยหลังเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพื่อนทหารเกณฑ์ในหน่วยงาน จำนวนเพื่อน
ทหารเกณฑ์ที่ปรึกษาได้เมื่อมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
ในหน่วยงาน และได้รับการเปิดโอกาสทำหน้าที่ตามความสามารถ
มีความสัมพันธ์กับการมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
และเมือ่ วิเคราะห์รว่ มกันหลายตัวแปร พบว่าจำนวนเพือ่ นทหารเกณฑ์
ที่ปรึกษาได้เมื่อมีปัญหา และการได้รับโอกาสให้ทำหน้าที่ตามความ
สามารถช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ประมาณ 50 %
เหตุผลของการทำวิจัย
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สรุป

:

ในกลุ่มพลทหารใหม่กองประจำการเสนารักษ์ ประมาณ 1 ใน 4
เข้าเกณฑ์การมีปญ
ั หาสุขภาพจิต โดยปัจจัยทีล่ ดโอกาสการเกิดปัญหา
สุขภาพจิต คือ จำนวนเพือ่ นทีป่ รึกษาได้ และการได้รบั โอกาสทำหน้าที่
ตามความสามารถ ดั ง นั ้ น การจั ด หามาตรการในการพั ฒ นาความ
สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่มพลทหารใหม่ และการเกื้อหนุนให้มี
การจัดระบบงานที่เอื้อต่อการทำหน้าที่ที่เหมาะสมแก่พลทหารใหม่
อาจช่วยส่วนลดโอกาสที่พลทหารใหม่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้

คำสำคัญ

:

สุขภาพจิต, พลทหารใหม่.
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แนวโน้ ม ของสถานการณ์ ใ นปั จ จุ บ ั น ที ่ เ ปลี ่ ย น
แปลงไป ทำให้สภาวะแวดล้อมมีความไม่แน่นอน การ
กำหนดภั ย คุ ก คามไม่ ส ามารถกำหนดได้ อ ย่ า งแน่ ช ั ด
ประกอบกับประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านการเมือง
และวิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ สั ง คมวั ฒ นธรรม การศึ ก ษา
การแพทย์ การคมนาคม ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพจิ ต จึ ง มี
ความสำคั ญ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การพั ฒ นากองทั พ ที ่ ไ ม่
สามารถดำเนินการตามแผนการพัฒนาที่กองทัพวางไว้ได้
ทำให้มแี นวความคิดทีจ่ ะต้องปรับปรุงกองทัพให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ภยั คุกคาม รวมทัง้ สอดคล้องกับ
สถานภาพด้านงบประมาณของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 50
ของยอดกำลังพลทั้งหมด พลทหารกองประจำการเป็น
กำลังสำคัญของกองทัพไทยมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงของชาติ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534 หมวด 5 มาตรา 61 (1) ได้บญ
ั ญัตไิ ว้วา่
รัฐต้องจัดให้มีกำลังทหารไว้เพื่อรักษาเอกราชความมั่นคง
ของรัฐและผลประโยชน์ของชาติ และจากการลงทะเบียน
ผู้ป่วยในของหอผู้ป่วยจิตเวชชายที่รักษาในโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า (2) พบว่าการเจ็บป่วยทางจิตของพลทหาร
กองประจำการมีจำนวนเพิม่ มากขึน้ ในช่วงปีทม่ี า อันเป็น
ผลให้ตอ้ งสูญเสียงบประมาณไปกับการรักษาพยาบาลเป็น
จำนวนมาก ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรในการทีจ่ ะช่วย
กันป้องกัน แก้ไขผลกระทบทีเ่ กิดจากปัญหาทางสุขภาพจิต
จากสภาพปัญหาด้านจิตใจของพลทหารกองประจำการ
ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับผู้วิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบ
ทางด้านสุขภาพ และให้คำแนะนำส่งเสริมทางด้านสุขภาพ
และยังไม่มีผู้ทำวิจัยด้านสุขภาพจิตในพลทหารมาก่อน
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสุขภาพจิตพลทหารใหม่กอง
ประจำการในสังกัดกองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพ
เพื ่ อ พั ฒ นาส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และลดทอนปั จ จั ย ที ่ ม ี
อุปสรรคต่อสุขภาพจิต โดยเน้นพลทหารกองประจำการ
ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม ช่วง 3 เดือนแรก
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วิธีการศึกษา
วิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบ
ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มพลทหารใหม่สังกัด
กองร้ อ ยพลเสนารั ก ษ์ โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล้ า
ประชากร ตัวอย่าง คือ พลทหารใหม่กองประจำการ ปี พ.ศ.
2552 ที่ได้รับการคัดเลือกเกณฑ์ทหารไม่เกิน 3 เดือน
ซึง่ มีจำนวน 220 คน คำนวณโดยการใช้สตู รคำนวณขนาด
ตัวอย่างในการวิจัยเชิงพรรณนา 96 คน เนื่องจากจำนวน
ประชากรทัง้ หมดทีเ่ พียง 220 คน ประกอบกับวิธกี ารดำเนิน
การวิจัยเป็นการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งค่าใช้จ่าย
ไม่มากและการเก็บข้อมูลไม่ยุ่งยาก และยังเป็นการลด
ความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการสุม่ ด้วย (sampling
error) ผู้วิจัยจึงพิจารณาเก็บข้อมูลประชากรทั้งหมดเก็บ
ข้อมูลมาได้ 220 คน คิดเป็นอัตราการตอบสนอง 100 %
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย อายุ ภูมิลำเนาเดิม ระดับการ
ศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส การมีบตุ ร
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นพลทหารกองประจำการ เช่น ประเภทของทหารกอง
ประจำการจากการตรวจคัดเลือก สภาพแวดล้อม และ
ความเป็นอยู่ในหน่วยหลังเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ความ
สัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับและการเปิด
โอกาสในหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 แบบทดสอบสุขภาพจิต General Health
Questionnaire 30 (GHQ-30) ของธนาและคณะ (3)
ซึ่งเป็นตัววัดหลัก ประกอบด้วย คำถามทั้งหมด 30 ข้อ
และเป็ น แบบทดสอบที ่ ใ ห้ ผ ู ้ ต อบตอบด้ ว ยตนเอง เพื ่ อ
คัดกรองปัญหาภาวะสุขภาพจิตที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง ได้มีการตรวจสอบความเที่ยงความตรงเรียบ
ร้อยแล้วแปลผลเป็น 2 ค่า คือ มีปญ
ั หาสุขภาพจิต และไม่มี
ปัญหาสุขภาพจิต
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิตโิ ดยใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา บรรยายลักษณะ
ทั่วไป สถิติไคสแควร์ หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยว
ข้องกับสุขภาพจิตและสถิติถดถอยพหุคูณแบบ Multiple
Logistic Regression Analysis หาปั จ จั ย ที ่ ท ำนาย
สุขภาพจิต โดยวิเคราะห์ตวั แปรร่วมกันรายคู่
ผลการวิจัย
ลักษณะโดยทั่วไปพลทหารใหม่กองประจำการ
ทีเ่ ข้าร่วมวิจยั ส่วนใหญ่อายุ 21 ปีขน้ึ ไป มาจากกรุงเทพ ฯ
และปริมณฑลประมาณ 2 ใน 3 วุฒิการศึกษามากกว่า

ครึ ่ ง หนึ ่ ง อยู ่ ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ ต่ ำ กว่ า
เกือบทั้งหมดยังเป็นโสด ไม่มีบุตรและไม่มีโรคประจำตัว
(ตารางที่1)
พลทหารใหม่มากกว่าครึ่งหนึ่งเข้าเป็นพลทหาร
โดยจับใบดำ - ใบแดง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ ในระดับ
ปานกลาง ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ เพื ่ อ นทหารเกณฑ์ แ ละ
ผู้บังคับบัญชา และได้รับการเปิดโอกาสทำหน้าที่ตาม
ความสามารถในหน่วยงานอยู่ในระดับดี เพื่อนทหาร
เกณฑ์ ทีป่ รึกษาได้เมือ่ มีปญ
ั หา 2 ใน 3 มีมากกว่า 4 คน
ส่วนใหญ่ไม่มกี ารเจ็บป่วยหลังเกณฑ์ทหาร (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1. ข้อมูลทัว่ ไปของพลทหารใหม่
ตัวแปร
อายุ (N = 220)
ต่ำกว่า 21 ปี
21 ปี ขึน้ ไป
(Mean = 21.12, SD = 6.057, Min = 18, Max = 29)
ภูมลิ ำเนาเดิม (N = 220)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล)
กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล
วุฒกิ ารศึกษา (N = 209)
ไม่ได้รับการศึกษา/ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สูงกว่าอนุปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
อาชีพก่อนการเป็นพลทหาร (N = 181)
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/ผู้ประกอบการ
อืน่ ๆ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนก่อนเข้าเกณฑ์ทหาร (N = 215)
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,000 – 6,999 บาท
7,000 – 8,999 บาท
มากกว่า 8,999 บาท

จำนวน (คน )

ร้อยละ

43
177

19.5
80.5

59
11
150

26.8
5.0
68.2

41
75
63
30

18.6
35.9
30.1
14.4

59
30
48
32
12

32.6
16.6
26.5
17.7
6.6

45
57
54
59

20.9
26.5
25.1
27.4
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ตารางที่ 1. ข้อมูลทัว่ ไปของพลทหารใหม่ (ต่อ)
ตัวแปร
(Mean = 8355.30, SD = 8635.854, Min = 1,000, Max = 80,000)
สถานภาพสมรส (N = 220)
โสด
สมรส
มีบตุ ร (N = 220)
ไม่มี
มี
โรคประจำตัว (N = 220)
ไม่มี
มี

จำนวน (คน )

ร้อยละ

192
28

87.3
12.7

191
29

86.8
13.2

208
12

94.5
5.5

จำนวน (คน)

ร้อยละ

124
87
9

56.4
39.5
4.1

65
74
74
4
3

29.5
33.6
33.6
1.8
1.4

4
12
117
63
24

1.8
5.5
53.2
28.6
10.9

4
10
123
61
22

1.8
4.5
55.9
27.7
10.0

ตารางที่ 2. ตัวแปรด้านการเป็นพลทหารใหม่กองประจำการ
ตัวแปร
วิธกี ารเข้าเป็นพลทหารกองประจำการ (N = 220)
จับใบดำ – ใบแดง
สมัครเองเต็มใจด้วยตนเอง
สมัครเองถูกชักจูงโดยผู้อื่น
สภาพแวดล้อม และความเป็นอยูใ่ นหน่วย
ด้านอาหารและโภชนาการ (N = 220)
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
ด้านเครือ่ งแต่งกายเครือ่ งนอนและของใช้สว่ นตัว (N = 220)
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
ด้านทีพ่ กั อาศัย (N = 220)
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
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ตารางที่ 2. ตัวแปรด้านการเป็นพลทหารใหม่กองประจำการ (ต่อ)
ตัวแปร
ด้านร้านค้าและสวัสดิการอืน่ ๆ (N = 220)
พอใจน้อยที่สุด
พอใจน้อย
พอใจปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด
ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นทหารเกณฑ์ในหน่วยงาน (N = 220)
ไม่ดีมาก
ไม่ดี
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
จำนวนเพือ่ นทหารเกณฑ์ทป่ี รึกษาได้เมือ่ มีปญ
ั หา (N = 220)
ไม่มี
1 คน
2 – 3 คน
มากกว่า 4 คน
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงาน (N = 220)
ไม่ดีมาก
ไม่ดี
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ได้รบั การเปิดโอกาสทำหน้าทีต่ ามความสามารถ (N = 220)
ไม่ดีมาก
ไม่ดี
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
การเจ็บป่วยหลังเกณฑ์ทหาร (N = 220)
ไม่มี
มี

จำนวน (คน)

ร้อยละ

7
19
83
67
44

3.2
8.6
37.7
30.5
20.0

2
2
36
117
63

0.9
0.9
16.4
53.2
28.6

3
11
65
141

1.4
5.0
29.5
64.1

3
5
81
104
27

1.4
2.3
36.8
47.3
12.3

4
12
77
105
22

1.8
5.5
35.0
47.7
10.0

172
48

78.2
21.8
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การแปลผลในแบบทดสอบ GHQ-30 (N = 220)
ค่าคะแนนของ GHQ-30 มีคา่ เฉลีย่ คะแนน 4.46
คะแนน, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.61คะแนน, คะแนน
มากที่สุด 27 คะแนน และคะแนนน้อยที่สุด 0 คะแนน
จากตารางที่ 3 เมือ่ จำแนกการแปลผลจุดตัดที่ 5/6 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่มีปัญหาภาวะสุขภาพจิต

(73.6%)
จากการวิเคราะห์ตัวแปรรายคู่ไม่พบว่าปัจจัย
ส่วนบุ คคล หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพมี ค วาม
สัมพันธ์กับการมีปัญหาสุขภาพจิต อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3. การวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสุขภาพกับปัญหาสุขภาพจิต
ตัวแปร

ไม่มปี ญ
ั หา
n(%)

มีปญ
ั หา
n (%)

χ2, df

p-value

33 (76.7)
129 (72.9)

10 (23.3)
48 (27.1)

0.266,1

.61

42 (71.2)
9 (81.8)
111 (74.0)

17(28.8)
2 (18.2)
39 (26.0)

0.572,2

.75

30 (73.2)
61 (81.3)
42 (66.7)
20 (66.7)

11 (26.8)
14 (18.7)
21 (33.3)
10 (33.3)

1.705,1

.19

43 (72.9)
21(70.0)
38 (79.2)
25 (78.1)
9 (75.0)

16 (27.1)
9 (30.0)
10 (20.8)
7 (21.9)
3 (12.0)

1.155,4

.89

144 (75.0)
18 (64.3)

48 (25.0)
10 (35.7)

1.445,1

.23

29 (64.4)
46 (80.7)
40 (74.1)
44 (74.6)

16 (35.6)
11 (19.3)
14 (25.9)
15 (25.4)

อายุ
น้อยกว่า 21 ปี
21 ปีขน้ึ ไป
ภูมิลำเนาเดิม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง(ยกเว้นกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล)
กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล
วุฒิการศึกษา*
ไม่ได้รับการศึกษา/ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สูงกว่าอนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
อาชีพก่อนการเป็นพลทหาร
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/ผู้ประกอบการ
อืน่ ๆ
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
รายได้ก่อนเข้าเกณฑ์ทหาร*
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,000 – 6,999 บาท
7,000 – 8,999 บาท
มากกว่า8,999 บาท

0.513,1

.47
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ตารางที่ 3. การวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสุขภาพกับปัญหาสุขภาพจิต (ต่อ)
ตัวแปร
การมีบุตร
ไม่มี
มี
โรคประจำตัว
ไม่มี
มี

ไม่มปี ญ
ั หา
n(%)

มีปญ
ั หา
n (%)

χ2, df

p-value

142 (74.3)
20 (69.0)

49 (25.7)
9 (31.0)

0.375,1

.54

153 (73.6)
9 (75.0)

55 (26.4)
3 (25.0)

0.012,1

.91

*Chi-square for trend

เมื่อนำตัวแปรด้านความพึงพอใจมาแบ่งกลุ่ม
เป็ น 2 ระดั บ และวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ปั ญ หา
สุขภาพจิต พบว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนทหารเกณฑ์ใน
หน่วยงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
การได้รบั การเปิดโอกาสทำหน้าทีต่ ามความสามารถ และ
ั หา มีความ
จำนวนเพือ่ นทหารเกณฑ์ทป่ี รึกษาได้เมือ่ มีปญ
สัมพันธ์อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 (ตารางที่ 4)
เมื่อนำตัวแปรมามาวิเคราะห์ร่วมกันโดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบโลกิสติก (Multiple Logistic

Regression Analysis) เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดจะมีผลต่อ
สุขภาพจิตของพลทหารมากทีส่ ดุ โดยใช้วธิ ี Enter แล้วดึง
ตัวแปรออกทีละตัวที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อ Model
ออกจนถึง Model สุดท้าย (ตารางที่ 5) ซึง่ พบว่าจำนวน
เพื่อนทหารเกณฑ์ที่ปรึกษาได้ที่มากขึ้นจะลดโอกาสที่จะมี
ปัญหาสุขภาพจิตประมาณ 50% เช่นเดียวกับการที่ได้รับ
การเปิดโอกาสทำหน้าที่ตามความสามารถจะลดโอกาสที่
จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตประมาณ 50% เช่นกัน

ตารางที่ 4. การวิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็นพลทหารกับปัญหาสุขภาพจิต
ตัวแปร
วิธีการเข้าเป็นพลทหารกองประจำการ
จับใบดำ – ใบแดง
สมัครเองเต็มใจด้วยตนเอง
สมัครเองถูกชักจูงโดยผู้อื่น
ด้านสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในหน่วย
พอใจน้อย
พอใจมาก
ความสัมพันธ์กับเพื่อนทหารเกณฑ์ในหน่วยงาน
ไม่ดี
ดี
จำนวนเพื่อนทหารเกณฑ์ที่ปรึกษาได้เมื่อมีปัญหา*
1 คน
2 - 3 คน
มากกว่า 4 คน

ไม่มปี ญ
ั หา
n (%)

มีปญ
ั หา
n (%)

χ2,df

p-value

88 (71.0)
68 (78.2)
6 (66.7)

36 (29.0)
19 (21.8)
3 (33.3)

1.598,2

.45

84 (72.4)
78 (75.0)

32 (27.6)
26 (25.0)

0.189,1

.66

23 (57.5)
139 (77.2)

17 (42.5)
41 (22.8)

6.557,1

.01

4 (36.4)
42 (64.6)
113 (80.1)

7 (63.6)
23 (35.4)
28 (19.9)

12.958,1

<.001
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ตารางที่ 4. การวิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็นพลทหารกับปัญหาสุขภาพจิต (ต่อ)
ตัวแปร
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
ไม่ดี
ดี
ได้รับการเปิดโอกาสทำหน้าที่ตามความสามารถ
ไม่ดี
ดี
การเจ็บป่วยหลังเกณฑ์ทหาร
ไม่มี
มี

ไม่มปี ญ
ั หา
n (%)

มีปญ
ั หา
n (%)

χ2,df

p-value

59 (66.3)
103 (78.6)

30 (33.7)
28 (21.4)

4.153,1

.04

60 (64.5)
102 (80.3)

33 (35.5)
25 (19.7)

6.903,1

.009

131 (76.2)
31 (64.6)

41 (23.8)
17(35.4)

2.592,1

.11

*Chi-square for trend

ตารางที่ 5. ตัวแปรที่สามารถอธิบายคะแนนสุขภาพจิตของพลทหารใหม่กองประจำการในสังกัด
กองพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Model สุดท้าย (N = 220)
ตัวแปร
จำนวนเพื่อนทหารเกณฑ์ที่ปรึกษาได้เมื่อมีปัญหา
ได้รับการเปิดโอกาสทำหน้าที่ตามความสามารถ
Constant
Chi-square (df) = 16.3 (2), R square = .105, P <0.001

อภิปรายผล
การวิจัยการศึกษานี้พบว่าปัญหาสุขภาพจิตของ
พลทหารใหม่กองประจำการในสังกัดกองร้อยพลเสนารักษ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ส่วนมากไม่มีภาวะปัญหา
สุขภาพจิต 73.6% สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ถาวร
ถาวรบุตร (4) ที่ได้ทำการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
สุขภาพจิต ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความ
ยึ ด มั ่ น ผู ก พั น ต่ อ อุ ด มคติ ต ำรวจของข้ า ราชการตำรวจ
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพจิต
อยู่ในระดับปกติผลการศึกษาครั้งนี้ไม่พบว่าปัจจัยส่วน
บุคคลเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญ
ซึ่งต่างกับการศึกษาของ Yan และคณะ (5) ที่พบว่าระดับ

Adjusted OR

95% CI

p-value

0.45
0.52
7.45

0.27, 0.75
0.28, 0.99

.002
.046
.009

การศึ ก ษาสั ม พั น ธ์ ก ั บ สุ ข ภาพจิ ต หรื อ การศึ ก ษาชิ ้ น อื ่ น
ถึงแม้ไม่ได้ศึกษาเรื่องสุขภาพจิตโดยตรงแต่ก็มีความใกล้
เคียงกัน เช่น ของชัยศึก เกตุทัต (6) ที่พบว่าการขาดหนี
ราชการของพลทหารกองประจำการ สัมพันธ์กับอาชีพ
ก่อนรับราชการ หรือการศึกษาของ อุทศิ สุนทร (7) ทีพ่ บว่า
แรงจูงใจในการรับราชการของพลทหารกองประจำการ
สัมพันธ์กบั ภูมลิ ำเนาเดิม ระดับการศึกษา หรือการศึกษา
ของ ปริญญา แต่แตงเพชร (8) พบว่าการร้องขอเข้าประจำ
การของพลทหารกองประจำการ มีความสัมพันธ์กบั รายได้
รวมของครอบครัว อาชีพเดิม และระดับการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าปัจจัยหลังเข้ารับการ
เกณฑ์ทหารที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิต อัน
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ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพื่อนทหารเกณฑ์ในหน่วยงาน
จำนวนเพื่อนทหารเกณฑ์ที่ปรึกษาได้เมื่อมีปัญหา ความ
สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน และได้รับการเปิด
โอกาสทำหน้าที่ตามความสามารถ ซึ่งโดยภาพรวมเป็น
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยผลการศึกษาครั้งนี้ได้เพิ่มเติมให้เห็นว่าจำนวนการมี
เพื่อนทหารเกณฑ์ที่ปรึกษาได้เมื่อมีปัญหา และได้รับการ
เปิดโอกาสทำหน้าที่ตามความสามารถ ช่วยลดโอกาส
การเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ประมาณ 50%
การนำผลการศึกษานี้ไปใช้จำเป็นต้องพิจารณา
ด้วยความรอบคอบ เนื่องจากการเก็บข้อมูลนี้อ่อนไหว
หรือมีความเสี่ยงทางสังคมอาชีพการงาน โดยใช้แบบ
สอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างในทีท่ ำงาน อาจได้ขอ้ มูลทีค่ าด
เคลือ่ นจากความจริง นอกจากนีอ้ าจมีตวั แปรจำนวนหนึง่
ทีม่ ผี ลต่อปัญหาสุขภาพจิตของพลทหาร ซึง่ งานวิจยั นีไ้ ม่
ได้ครอบคลุมถึง เช่น ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ การใช้เวลา
ว่าง ภาระระหว่างเป็นพลทหารกองประจำการ เป็นต้น
ดังนั้นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตอาจมีความสัมพันธ์
ที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป รวมทั ้ ง งานวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ใ ช้ เ ครื ่ อ งมื อ
GHQ-30 ซึง่ เป็นเครือ่ งมือคัดกรองไม่ได้ระบุวา่ การมีปญ
ั หา
สุขภาพจิต แปลว่า เป็นความผิดปกติทางจิต ซึ่งจำเป็น
ต้องให้การวินจิ ฉัยทางการแพทย์มากกว่าการใช้แบบสอบถาม
จึงควรมีการระมัดระวังในการแปรผลหรือการนำผลไป
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