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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นเชิงส ารวจ (survey research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของ
พนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 137 คน 
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มี
โครงสร้างเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ข้อมูลลักษณะการท างาน ข้อมูลทางสังคม และภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด และวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการปวดหลังด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product moment 
correlation coefficient) และสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 
39.31 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และสถานภาพสมรส   มีรายได้เฉลี่ย 9,296.01 บาท และปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต ได้แก่  ปัจจัยลักษณะการท างาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.020) 
ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r = 0.184) และสถิติทดสอบไคสแควร์             
(Chi-Square) พบว่า ระดับการศึกษา และภาระหนี้สิน มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (r = 0.060 และ 0.019) 
ค าส าคัญ: ปัจจัย / ภาวะสุขภาพจิต / พนักงานเก็บขยะ 
 

Abstract 
The Survey research was designed to study Factors Related to Mental Health Status 

among Garbage Collectors in Local Administrative Organization Muang District Phitsanulok 
Province. The data were collected from 137 garbage collectors samples by using structural 
questionnaires. Descriptive statistics were percentage, mean, standard deviation and inferential 
statistics which were Pearson’s Product moment correlation coefficient and Chi-Square test.  

The result showed that All of garbage collectors were male and age mean 39.31 years. 
They were most primary education and married. They have monthly income mean 9296.01 baht 
and Factors Related to Mental Health Status among Garbage Collectors in Local Administrative 
Organization Muang District Phitsanulok Province found that the factors such as primary 
education, debt, work factors and social support factors relates to mental health status among 
Garbage Collectors at Local administrative organization at the statistical significance (P=0.01 and 
0.05). 
Keywords: Factors / Mental Health Status / Garbage Collectors 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่มีความส าคัญนับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงมากขึ้น สาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปีตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร     
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคของประชาชน ด้วยเหตุนี้ท าให้มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเพิ่มสูงขึ้นโดยปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมที่รอการก าจัดให้ถูกต้องทั้ง
ประเทศสูงถึง 19.9 ล้านตัน ส่งผลให้มีขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อม ท าให้เกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และยังส่งผลต่อด้านสุขภาพจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เกิดจากการสัมผัส
ขยะเหล่านั้นซึ่งอาจเป็นขยะติดเช้ือ ขยะอันตราย หรือได้รับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสิ่งคุกคามสุขภาพจากกระบวนการ
ท างานหรือจากสิ่งแวดล้อมในการท างาน (กรมควบคุมมลพิษ , 2557) โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพ
พนักงานเก็บขยะตามลักษณะงานจะมีหน้าที่ในการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนตลาดร้านค้าสถาน
ประกอบการและมูลฝอยท่ัวไปที่ประชาชนน าไปทิ้ง ณ จุดรองรับขยะตามแหล่งต่าง ๆ ซึ่งอาจมีสภาพแวดล้อมในการ
ท างานส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของนรารัตน์ ธนกุลพรรณ (2548) ที่ได้ท าการศึกษา
ภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะในกรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานเก็บขยะมีปัญหาสุขภาพจิตร้อยละ 21.10 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตได้แก่ สถานะทางการเงิน ภาวะหนี้สิน ภาวะสุขภาพกาย และช่ัวโมงการท างาน 
ซึ่งพนักงานเก็บขยะหรือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับขยะ เช่น คนเก็บขยะเร่ร่อน หรือคนคุ้ยขยะ โดยทั่วไปจะได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดภาวะเจ็บป่วยขึ้นได้ จะเห็นได้ว่าปัญหาขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และเป็นอันตรายคุกคามต่อสุขภาพอนามัยกับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับขยะ ซึ่งในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ซึ่งมีประชากรมากกว่า 30,000 คน ส่งผลให้ขยะมีปริมาณมากขึ้นถึง 273.33 ตันต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ , 2557)  
ประกอบกับการท างานของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกต้อง
ท างานไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมงต่อวัน 6-7 วันต่อสัปดาห์ พนักงานเก็บขยะ 1 คน ต้องเก็บขยะในหนึ่งวันไม่น้อยกว่า 3-
4 ตัน ซึ่งเป็นภาระที่หนักมากและมีโอกาสเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งการสนับสนุน
ด้านหนึ่ง คือ การสนับสนุนทางสังคมจะช่วยสร้างความตระหนักในการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานได้ (นพรัตน์ 
เที่ยงค าดี ฉันทนนา จันทวงศ์ และพรนภา หอมสินธุ์, 2558)  การสนับสนุนทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งในทฤษฏี 
PRECEED-PROCEED Model ซึ่งเป็นทฤษฎีที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญญา และค้นหาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อน าไปสู่แนวทางการก าหนดแผนแก้ไขปัญหาได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บ
ขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และหาแนวทางในการป้องกันที่เหมาะสมต่อไป  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสมมติฐานการวิจัยดังนี้ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยลักษณะการ
ท างาน และปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
ขอบเขตการวิจัย  
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 12 แห่ง ประกอบด้วย สังกัดเทศบาล 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร 1 แห่ง 
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เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 5 แห่ง และสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 5 แห่ง ระยะเวลาท าการศึกษา
ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานเก็บขยะ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 213 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 137 คน โดย
ใช้สูตรของ Krejcie & Morgan (1970) จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบบแบ่งช้ัน (Stratified random 
sampling) และก าหนดสัดส่วนขนาดกลุ่มตัวอย่าง (กัลยา วานิชบัญชา, 2552)  

เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ที่พักอาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ

เสริม รายได้ โรคประจ าตัว ประสบการณ์การท างาน ภาระหนี้สิน และการรับรู้สภาวะสุขภาพ จ านวน 10 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลลักษณะการท างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นข้อค าถามแบบเลือก (Check 

list) โดยใช้แบบวัดสัดส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 2 ระดับ คือ ใช่ กับไม่ใช่ จ านวน 9 ข้อ 
 ส่วนท่ี 3 คือ ข้อมูลปัจจัยทางทางสังคม ลักษณะแบบสอบถามเป็นข้อค าถามแบบเลือก (Check 

list) โดยใช้แบบวัดสัดส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย จ านวน 14 ข้อ  
 ส่วนที่ 4 คือ ข้อมูลด้านภาวะสุขภาพจิต  ลักษณะแบบสอบถามเป็นข้อค าถามแบบเลือก 

(Check list) โดยใช้แบบวัดสัดส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 2 ระดับ คือ เคย กับไม่เคย จ านวน 14 ข้อ  
แบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมีค่า IOC เท่ากับ 0.70-1 และมีค่าความเช่ือมั่น (reliability) ส่วนข้อมูล
ลักษณะการท างาน เท่ากับ 0.724  ข้อมูลการสนับสนุนทางสังคม เท่ากับ 0.762  และข้อมูลด้านภาวะสุขภาพจิต 
เท่ากับ 0.881 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือและขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถึงผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาล
ต าบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 5 แห่ง  

 2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล โดยมีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษารวมทั้งการพิทักษ์สิทธิ์
ของกลุ่มตัวอย่าง อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามโดยละเอียดพร้อมทั้งแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบละ
เก็บแบบสอบถามคืน 
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 3. เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของแบบสอบถาม 
เมื่อพบว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะมีการสอบถามเพิ่มเติมก่อนน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่
ความถี่(frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product moment correlation coefficient) และข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์          
(Chi-Square)  
 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
  การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการโดยยึดหลักการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมในการวิจัย ดังน้ี 
  1. เคารพและไม่ล่วงละเมิดมนุษย์ชนของผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยจะพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการรวบรวมข้อมูล จนกระทั่งน าเสนอผลงาน  
  2. ผู้วิจัยค านึงถึงการป้องกันสิทธิของผู้ให้ข้อมูล ที่เข้าร่วมวิจัยตลอดระยะเวลาด าเนินการเก็บ
ข้อมูลโดยไม่เปิดเผย ช่ือ – สกุล ของผู้ให้ข้อมูล และไม่น าความลับของผู้ให้ข้อมูลไปเปิดเผย 
 
ผลการวิจัย 
 1.ข้อมูลส่วนทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 39.31 ปี ส่วนมากมีสถานภาพ
สมรส จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รับจ้างท่ัวไปเป็นอาชีพเสริม อาศัยอยู่บ้านของตนเองเป็นหลักและบางส่วนก็
เช่าอยู่ ร้อยละ 79.60 และ ร้อยละ 17.50 ตามล าดับ มีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 7,000 – 9,000 ร้อยละ 78.10 
รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 9,296.01 บาท โดยมีรายไดต้่อเดือนไม่เพียงพอร้อยละ 41.60 มีภาระหนี้สิน ร้อยละ 70.10 และ 
ค่าเฉลี่ยการรับรู้สภาวะสุขภาพของพนักงานเก็บขยะเท่ากับ 3.56 มีการรับรู้สุขภาพร่างกายของตนเอง และให้
ความส าคัญดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น (ดังตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (n = 137) 
 ตัวแปร             จ านวนคน   ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย         137    100.0  
ช่วงอาย ุ
 น้อยกว่า 30 ปี        28   20.40 
 30-40 ปี        48   35.00 
 41-50 ปีขึ้นไป           40   29.20 
 มากกว่า 50 ปี        21   15.30 
(mean= 39.30, S.D. = 9.718) 
ที่พักอาศัย 
 บ้านของตนเอง     109   79.60 
 ที่พักท่ีเทศบาลจัดให้       1     0.70 
 บ้านเช่า        24   17.50 
 อื่น ๆ                                                                 3     2.20 
สถานภาพสมรส 
 โสด        32   23.40 
 สมรส        86   62.80 
 หม้าย/หย่าร้าง       10     7.30 
 แยกกันอยู ่         9     6.60 
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ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (n = 137) (ต่อ) 
 ตัวแปร             จ านวนคน   ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา       75   54.70 
 มัธยมศึกษา       54   39.40 
 อนุปริญญา         6    7.30 
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า        2    1.50 
รายได้  
 น้อยกว่า 7000 บาท        4    2.90 
 7000-9000 บาท      107   78.10 
 มากกว่า 9000 บาท       26   19.00 
(mean= 9296.01, S.D. = 1062.073)  
รายได้แต่ละเดือนเพียงหรือไม่ 
 ไม่เพียงพอ        57   41.60 
 เพียงพอไม่เหลือเก็บ       56   40.90 
 เพียงพอและเหลือเก็บ       24   17.50 
โรคประจ าตัว 
 ไม่มี      122   89.10 
    มี        15   10.90 
อาชีพเสริม 
 ไม่ได้ท าอาชีพเสริม       58   42.30 
 รับจ้างท่ัวไป       66   48.20 
 เก็บของเก่าขาย       13     9.50 
ภาระหนี้สิน  
 ไม่มี         41   29.90 
    มี         96   70.10 

 
2. ข้อมูลลักษณะการท างาน ข้อมูลทางสังคม และภาวะสุขภาพจิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ

ลักษณะการท างานในระดับปานกลาง ร้อยละ 66.40 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 15.38 ซึ่งในขณะปฏิบัติงานนั้นมัก
พบกับขยะอันตราย เช่น ถังดับเพลิง เข็มฉีดยา หลอดไฟใช้แล้ว เป็นต้น และได้รับบาดเจ็บ โดนของมีคมบาดมือ 
เป็นผดผื่นคันเนื่องจากการสัมผัส โดยในขณะปฏิบัติงานพนักงานก็สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ส่วน
ระดับการสนับสนุนทางสังคมในระดับมาก ร้อยละ 75.90 โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 36.70 โดยเพื่อนร่วมงานมีการ
ระมัดระวังอันตรายให้ รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน แต่ขาดเรื่องของการให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรค
จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตในระดับปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 48.20 โดยมีประเด็นด้านภาวะสุขภาพจิตในระดับมาก ได้แก่ ไม่สบายใจเมื่อต้องท างานกับขยะ วิตก
กังวลว่าจะมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่น ๆ รังเกียจเมื่อทราบว่าท างานเกี่ยวกับขยะ และไม่ชอบงานที่ท า
เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการบาดเจ็บแต่จ าเป็นต้องท าด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ (ดังตารางที่ 2) 
 
 
 
 
 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 305 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยลักษณะการท างาน ปัจจัยทางสังคม และ 
  ภาวะสุขภาพจิต(n = 137) 
 ตัวแปร             จ านวนคน   ร้อยละ 
ปัจจัยลักษณะการท างาน 
 น้อย         9     6.60 
 ปานกลาง       91   66.40 
 มาก       27   27.00 
(mean= 15.38, S.D. = 1.637)     
ปัจจัยทางสังคม 
 น้อย         3     2.20 
 ปานกลาง       30   21.90 
 มาก      104   75.90 
(mean= 36.70, S.D. = 5.062) 
ผลกระทบด้านสุขภาพจิต  
 น้อย       27   19.70 
 ปานกลาง       66   48.20 
 มาก       44   32.10 
(mean= 21.58, S.D. = 3.29) 

 
3. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับการปวดหลังด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s Product moment correlation coefficient) พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
สุขภาพจิต ได้แก่  ปัจจัยลักษณะการท างาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r = 0.020) ปัจจัยทางสังคม มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.184) และสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า ระดับการศึกษา และ
ภาระหนี้สิน มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.060 และ 0.019) ดัง
ตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะการท างาน การสนับสนุนทางสังคม และภาวะสุขภาพจิต  
   ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 137) 
 ตัวแปร       r 
ปัจจัยส่วนบุคคล        
 ระดับการศึกษา      0.060* 
 ภาระหนี้สิน      0.019*  
ปัจจัยลักษณะการท างาน       0.020**  
ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม      0.184**   
หมายเหตุ * p<0.05, ** p<0.01 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุป 

1.ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย สถานภาพสมรส มีอายุเฉลี่ย 39.31 ปี               
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 54.70 ส่วนใหญ่พักอาศัยที่บ้านของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 79.60    
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,296.01 บาท และมีอาชีพเสริม คือ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 48.20 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมี
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รายได้ต่อเดือน ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 41.60 เนื่องจากมีภาระหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 70.10 และไม่มีโรค
ประจ าตัว คิดเป็น ร้อยละ 89.10 
 2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับลักษณะการท างานในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.40 มีระดับการ
สนับสนุนทางสังคมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.90 มีระดับภาวะสุขภาพจิตในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
48.20  
 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต ได้แก่ ปัจจัยลักษณะการท างาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (r = 0.020) ปัจจัยทางสังคม มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.184) และปัจจัยส่วยบุคคล ได้แก่ ระดับ
การศึกษา และภาระหนี้สิน มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( r = 0.060 
และ 0.019) 
 4. งานวิจัยนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการน าผลการวิจัยไปใช้ด้านข้อมูลพื้นฐานส าหรับด าเนินการป้องกันโดยให้
ความส าคัญต่อภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการท างานให้ปลอดภัย เช่น การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิต
กับพนักงานเก็บขยะ และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการท างานของพนักงานเก็บขยะ โดยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัย
ครั้งต่อไปเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการท างานของของพนักงานเก็บขยะต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้อภิปรายการวิจัยดังนี้  

     สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

     ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล  ได้แก่ ระดับการศึกษาและภาระหนี้สินสัมพันธ์กับ
ภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.060 และ 0.019)  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ พนักงานเก็บขยะส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งพนักงานเก็บขยะมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 54.70 มีการ
บาดเจ็บและเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ เที่ยงค าดี ฉันทนนา จันทวงศ์และ   
พรนภา หอมสินธุ์ (2558) ที่พบว่าการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันอุบัติเหตุและมีพฤติกรรมการป้องกันที่ดีขึ้น ส่วนภาระหนี้สินสัมพันธ์กับภาวะ
สุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะ เนื่องจากมีภาระหนี้สินมากร้อยละ 70.10 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เพียงพอ 
และไม่สามารถบริหารจัดการได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ วิราภรณ์ ทองยัง (2552) ที่พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
สุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะ ได้แก้ สถานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ภาวะสุขภาพทางกายและช่ัวโมงการท างาน 
รวมถึงการรับรู้สภาวะสุขภาพสอดคล้องกับ ผลการศึกษาที่พบว่าการรับรู้เป็นตัวแปรทางจิตสังคมที่เช่ือว่ามีผลต่อ
สุขภาพของบุคคล (Green & Kreuter, 2005)  

     สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะการท างาน มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

     ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยลักษณะการท างานสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 (r = 0.020) 
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในสภาพแวดล้อมในการท างานที่เอื้อให้ ซึ่งพนักงาน
เก็บขยะ ร้อยละ 66.40 ต้องท างาน 8 ช่ัวโมงต่อวัน ท าให้พนักงานเก็บขยะต้องท างานหนัก  พักผ่อนน้อยและไม่
เพียงพอ ประกอบกับเป็นงานที่ต้องมีการยกและเคลื่อนย้ายของหนักท าให้เกิดการปวดเมื่อยส่งผลกระทบทางด้าน
สุขภาพจิตได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริพรรณ ศิรสกุล (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของพนักงานเก็บ
ขยะ  พบว่า จ านวนวันที่ออกปฏิบัติงานในหนึ่งสัปดาห์ โดยไม่มีวันหยุด ท าให้พักผ่อนน้อย และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพีรพงษ์ จันทราเทพ และสุนิสา ชายเกลี้ยง  (2554) ที่ศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์
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ของการปวดหลังส่วนล่างในพนักงานเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวล าภู การ
ปฏิบัติงานการเก็บขนขยะอย่างซ้ า ๆ  7 วันต่อสัปดาห์ จะท าให้เกิดการเสื่อมของกระดูกสนัหลงัมีโอกาสเกิดการปวด
หลังส่วนล่างได้   

     สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

     ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางสังคม สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r = 0.184) 
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการร่วมมือกันในการท างานระหว่างหัวหน้างาน เพื่อน
ร่วมงาน ครอบครัว และบุคลากรทางสาธารณสุข รวมถึงการ ได้รับสวัสดิการด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีที่ส่ าเสมอ พนักงานเก็บขยะจะอยู่ในสภาพสังคมที่คล้ายคลึงกัน อาจได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมที่แตกต่างกัน  แต่ยังขาดความรู้และวิธีการป้องกันโรคที่เกิดจากการท างานจากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 
ซึ่งเมื่อขาดความรู้ที่จะป้องกันท าให้เกิดโรคจากการท างานได้และส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจิต สอดคล้องกับ
การศึกษาของ วิราภรณ์ ทองยัง (2552) ที่พบว่า ถ้าเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน มีความใกล้ชิดกันมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ  
ได้รับการสนับสนุนที่ไม่แตกต่างกัน ก็จะไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการ
ท างาน แต่ถ้า มีความแตกต่างกันก็จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการท างาน 

    ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนแนวคิด PRECEED-PROCEED Model (Green and Kreuter, 2005) คือ 
ปัจจัยน า (ปัจจัยส่วนบุคคล และการรับรู้สภาวะสุขภาพ) ปัจจัยเอื้อ (ลักษณะการท างาน) และ ปัจจัยเสริม (ปัจจัย
ทางสังคม) โดยการวางแผนการความรู้และวิธีการป้องกันโรคที่เกิดจากการท างาน ลักษณะการท างาน ที่จะส่งผลต่อ
ภาวะสุขภาพจิต จึงจ าเป็นค านึงถึงอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ ร่วมเสมอ  
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