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Abstract 

Background : The COVID-19 outbreak It affects people all over the world. Living during the epidemic 

situation requires a grate adaptation called the new normal life. 

Objective : To study the factors related to the subject well-being of workers in Suphanburi province 

workplaces. 

Method : It was a correlation research. The sample group is workers in Suphanburi province 

workplaces. The cooperate were 200 people , using with a simple random method and collected by 

questionnaires 

Results :  

1.Demographic Factors:  Different gender factors affected differently subjective well-being of negative 

feelings. Different age factors affected differently subjective well-being of flourishing. Different factors 

for chronic illness It affected differently subjective well being of flourishing.  

2.Socioeconomic factors: Different family incomes affected differently subjective well-being of 

flourishing, positive and negative feelings. Receiving different outside support affected indifferently 

subjective well-being of flourishing, positive feelings and negative feelings.  

3.The new normal life, as a whole, has positively related to flourishing and positive feelings, but 

negatively related to negative feelings. 

Conclusion : Different gender, age, chronic illness, family incomes affected differently aspects of 

subjective well-being.  The new normal life related to the subjective well-being. Workers with good 

subjective well-being will adapt to a new normal life as well. 

Keywords : subjective well-being ,worker, new normal life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดย่อ 

บทน า : การระบาดโรคโควิด-19 มีผลกระทบกับคนท่ัวโลก การด าเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์การระบาดจ าเป็นต้องมี

การปรับตัวครั้งใหญ่แบบรวดเร็วท่ีเรียกว่า ชีวิตวิถีใหม่ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการในจังหวัด

สุพรรณบุรี  

วิธีการศึกษา : เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ ของจังหวัด

สุพรรณบุรี ที่ให้ความร่วมมือ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 200 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  

ผลการศึกษา :  

 1.ปัจจัยลักษณะทางประชากร: เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตด้านความรู้สึกทางลบต่างกัน อายุท่ี

ที่แตกต่างกันส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตด้านความงอกงามในตนแตกต่างกัน การเจ็บป่วยเรื้อรังส่งผลต่อสุขภาวะทางจิต

ด้านความงอกงามในตนต่างกัน 

 2.ปัจจัยลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม: รายได้ของครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลต่อสุขภาวะทางจิต ด้าน

ความงอกงามในตน ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบแตกต่างกัน การได้รับการสนับสนุนจากภายนอก ที่

แตกต่างกันส่งผลต่อสุขภาวะทางจิต ด้านความงอกงามในตน ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบไม่แตกต่างกัน 

 3.ชีวิตวิถีใหม่ภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตด้านความงอกงามในตนและความรู้สึกทาง

ทางบวก แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความรู้สึกทางลบ 

สรุป : เพศ อายุ การเจ็บป่วยเรื้อรัง รายได้ของครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตในแต่ละด้านแตกต่าง

กันและชีวิตวิถีใหม่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิต ผู้ประกอบอาชีพท่ีมีสุขภาวะทางจิตดี จะปรับตัวในการใช้ชีวิตวิถี

ใหม่ได้ดี 

ค าส าคัญ : สุขภาวะทางจิต ผู้ประกอบอาชีพ ชีวิตวิถีใหม ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

การระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019หรือโรคโควิด-19  ได้สร้างความโกลาหลและความเสียหายครั้ง
ใหญ่ทั่วโลก เริ่มปรากฏรายงานครั้งแรกในประเทศจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2562(1) ต่อมามีการระบาดแพร่กระจาย
ไปประเทศต่างๆทั่วโลก มีประชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 เป็นจ านวนมาก ข้อมูล ณ วันท่ี 4  กันยายน 
2563 มีรายงานผู้ป่วยจ านวนทั้งสิ้น 26,465,221 ราย รักษาหาย 18,660,112 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสม 873,108 
ราย และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นประมาณ 4 วันต่อ 1 ล้านคน ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปี2563 น่าจะมีผู้ติดเชื้อกว่า 50 ล้านคนและ
มีผู้เสียชีวิตมากกว่าล้านคนแน่นอน(2) การระบาดครั้งนี้สร้างผลกระทบทางสังคมอย่างรุนแรง  ภาครัฐในหลายประเทศ
ต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ เพื่อจ ากัดการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและท าให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลกหยุดชะงักพร้อมกัน  กิจกรรมการผลิตที่หยุดชะงักพร้อมกับรายได้และก าลังซื้อ
ที่ลดลงอย่างรุนแรง ลุกลามเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก เป็นครั้งแรกที่ประเทศเศรษฐกิจหลักและประเทศก าลัง
พัฒนาเข้าสู่ภาวะถดถอยพร้อมกัน ประเมินมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2563 และ 2564 ไว้สูงถึงกว่า 9 
ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งใหญ่กว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและเยอรมนีรวมกัน ขณะที่องค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization: WTO) ประเมินว่าปริมาณการค้าโลกจะหายไปถึง 1 ใน 3 เทียบกับป ี2562  

ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อ 13 มกราคม 2563 ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยแล้วทั้งสิ้น  3,431 ราย 
เสียชีวิต 58 ราย (ศบค. ณ วันท่ี 4 กันยายน 2563) แม้ว่าประเทศไทยได้รับค าช่ืนชมจากองค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization: WHO) ว่าเป็นประเทศก าลังพัฒนาประเทศเดียวที่ถูกจัดให้อยู่ใน 10 อันดับประเทศที่สามารถ
คุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ดี แต่มาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มข้นส่งผลข้างเคียงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก 
ธนาคารแห่งประเทศไทย(3) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตัวที่ร้อยละ 5.3 โดยยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจ
ไทยจะหดตัวมากกว่านี้ เพราะไทยถือเป็นประเทศท่ีมีระดับการพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศสูง มูลค่าความเสียหายครั้ง
นี้จึงสูงตามไปด้วย ข้อมูลล่าสุด ณ เมษายน 2563 พบว่า ภาคส่งออกซึ่งมีขนาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ 60 ของ GDP หด
ตัวสูงร้อยละ 16 ขณะที่ภาคท่องเที่ยวซึ่งมีขนาดร้อยละ 17 ของ GDP หดตัวร้อยละ 100  ด้านแรงงาน การปิดสถาน
ประกอบการท าให้แรงงานบางส่วนถูกเลิกจ้าง โดยแรงงานในเมืองใหญ่ที่ท างานในภาคบริการ โรงแรมและภัตตาคาร 
อาจได้รับผลกระทบในระยะยาว เพราะหากเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวจะท าให้กลุ่มนี้หางานได้ยากขึ้น อย่างไรก็ดี ภาครัฐได้
เข้ามาเยียวยาอย่างเร่งด่วน โดยแรงงานในระบบได้รับเงินชดเชยตามเกณฑ์ประกันสังคม ณ เมษายน 2563 มีสถาน
ประกอบการขอรับสิทธิ์หยุดช่ัวคราว 9 หมื่นราย และมีผู้ขอรับสิทธิว่างงาน 4.6 แสนราย รวมทั้งมีการจ่ายเงินเยียวยา
ตามมาตรา 39 และ 40 แก่ลูกจ้างช่ัวคราวและอาชีพอิสระรายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะที่ภาครัฐมีเงิน
เยียวยาภายใต้ “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” ส าหรับแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ 22.3 ล้านราย (ณ วันท่ี 2 เมษายน 
2563) สะท้อนถึงความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วนเป็นวงกว้าง 

หลังการระบาดของโรคโควิด- 19 ท าให้คนหันมาให้ความส าคัญกับสุขภาพอนามัยมากข้ึนและใช้ชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) ซึ่งเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่(4,5) โดยค านึงถึงความปลอดภัยมาก่อน รูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมที่
ปรับเปลี่ยน มี 5 เรื่องส าคัญ ได้แก่ 1.ความปลอดภัยด้านสุขภาพ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆและ
การเว้นระยะห่างทางสังคม 2.ระมัดระวังการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม หลีกเลี่ยงการไปงานกิจกรรมทางสังคมที่มีคน
เข้าร่วมจ านวนมาก 3.การประหยัดจากวิกฤติเศรษฐกิจ  อะไรที่ไม่จ าเป็นก็ไม่ควรใช้จ่าย เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่ 4.
การคิดถึงสังคมส่วนรวม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัด และ 5.การใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับ
อินเตอร์เน็ทมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ที่รวดเร็วนี้ ย่อมส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตของผู้คน  
บุคคลที่มีสุขภาวะทางจิตดีจะมีสภาพจิตใจที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิต ปรับตัวได้ง่าย สามารถจัดการกับ



ความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ(6) สุขภาวะทางจิตมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับสุขภาวะ
ทางกาย ผู้ที่มีสุขภาวะทางจิตที่ดีย่อมมีสุขภาวะทางกายที่ดีด้วย ดังค ากล่าวที่ว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” เพราะจิต
เป็นตัวก าหนดและมีหน้าที่ควบคุมสั่งการการท างานของร่างกายทั้งในด้านการรับรู้ ความรู้สึกนึกคิด การสั่งการระบบ
ประสาทต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ  คนท่ีมีสุขภาวะทางจิตที่ดีมักอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ หรือ
กล่าวได้ว่าสุขภาวะทางจิตที่ดีย่อมส่งผลต่อสุขภาวะทางกาย  ท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บป่วยง่าย เป็นต้น 

สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเช้ือโควิด-19 ยืนยัน จ านวน 6 ราย (สสจ.สุพรรณบุรี ข้อมูลวันที่ 5 เมษายน 
2563) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีมาตรการของจังหวัดเพื่อยับยั้งการระบาด ซึ่งในระยะแรกการประกาศห้ามออกจาก
เคหะสถาน จ ากัดการเดินทาง การขนส่ง การปิดการเรียนการสอน การปิดร้านอาหาร การจ ากัดพื้นที่การเข้า
ห้างสรรพสินค้าฯลฯ ซึ่งมีกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในวงกว้าง เพราะเป็นเรื่องใหม่และเกิดขึ้นแบบ
กะทันหัน ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียด เนื่องจากต้องมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตประจ าวัน การออกไปท างาน 
และการใช้บริการหลายภาคส่วน มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ ถูกลดวัน
ท างาน รายได้ลดลง ต้องมีการวางแผนการใช้เงินมากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์การระบาดลดลง มาตรการผ่อน
คลายจนเกือบสู่ภาวะปกติ การด าเนินชีวิตของประชาชนถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นวิถีชีวิตใหม่ซึ่งอาจต้องคงอยู่ไปอีกนาน
หรือตลอดไป 

ผู้วิจัย ในฐานะที่ เป็นพยาบาลอาชีวอนามัย มีบทบาทหน้าที่ดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการ ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน การใช้
ชีวิตเพื่อให้มีความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ชีวิตวิถีใหม่ภายหลังการระบาดของโควิด-19 จึงเป็นความท้าทายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการท างานของพยาบาลอาชีวอนา
มัย ในการเช่ือมโยงสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อม การปรับตัวของบุคคลไปสู่การดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ ให้
ครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่ามีปัจจัยใดท่ีมีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิต
ของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะใช้เป็นประโยชน์ต่อพยาบาลอาชีวอนามัย
โดยตรง ในการดูและสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ และเป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหาร หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในการตัดสินในหรือก าหนดนโยบายการด าเนินงาน ในการดูแลสุขภาพกาย ใจ ของผู้ประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการของจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 
สมมติฐานการวิจัย  

 1. ปัจจัยลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ และการเจ็บป่วยเรือ้รังที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับสขุภาวะ

ทางจิตแตกต่างกัน 

 2. ปัจจัยลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ รายได้ของครอบครวัและการไดร้ับการช่วยเหลือจาก
ภายนอกท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับสุขภาวะทางจิตแตกต่างกัน 
 3. ชีวิตวิถีใหม่มีความสัมพันธ์กับสขุภาวะทางจิต 
 
 
 



กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

รูปแบบการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation study research) 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจัยครั้ งนี้  คือผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ ซึ่ ง เป็น ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 จ านวน 55,305 คน (ส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี,2563)  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Hair และคณะ(7) ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม ส าหรับอ านาจการทดสอบสถิติวิเคราะห์
ตัวแปรพหุนาม (multivariate statistical analysis) ตัวแปรอิสระ 1 ตัว ควรใช้จ านวนตัวอย่างอย่างน้อย 15-20 คน 
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้อัตราส่วน 1 ต่อ 20 คน ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน แบ่ง
เก็บในสถานประกอบการ มีลักษณะการผลิตสินค้าใกล้เคียงกัน และให้ความร่วมมือในการเก็บแบบสอบถามจ านวน 4 
แห่งๆ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

   - เพศ 

   - อาย ุ

   - การเจ็บป่วยเรื้อรัง    

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 

   - รายได ้

   - การสนับสนุนจากภายนอก 

    

     
วิถีชีวิตใหม่ 

    - ความปลอดภัยด้านสุขภาพ 

    - ระมัดระวังการเข้าร่วม    

      กิจกรรมทางสังคม 

    - ระมัดระวังการใช้จ่าย 

    - การปฏิบัติเพื่อส่วนรวม 

    - การใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับ 

      อินเตอร์เน็ท 

 

สุขภาวะทางจิต 

   - ความงอกงามในตนเอง 

   - ความรู้สึกทางบวก 

   - ความรู้สึกทางลบ 

   



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยท าหนังสือขอเก็บข้อมูลถึงเจ้าของสถานประกอบการ จากนั้นประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายบุคคลแต่

ละสถานประกอบการ เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและวิธีการเก็บข้อมูล ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้

ประกอบอาชีพท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลา 15 วัน ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

จนครบ 200 ชุด ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

จ านวน 200 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งสาระส าคัญ ออกเป็น 4 ส่วน 

1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และการเจ็บป่วยเรื้อรัง ลักษณะค าถามเป็น

แบบเลือกตอบและเติมค าในช่องว่าง 

2. แบบสอบถามด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย รายได้และการสนับสนุนจากภายนอก  

ลักษณะค าถามเป็นเลือกตอบ 

     3. แบบสอบถามด้านวิถีชีวิตใหม่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1)ความปลอดภัยด้านสุขภาพ 2)

ระมัดระวังการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 3)ระมัดระวังการใช้จ่าย 4)การปฏิบัติเพื่อส่วนรวม และ 5)การใช้ชีวิต

เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ท รวมจ านวน 16 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติน้อย

มากหรือไม่ปฏิบัติเลย ปฏิบัติเป็นส่วนน้อย ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างพอๆกัน ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ และปฏิบัติเกือบทุก

ครั้งเป็นประจ า คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 16-80 คะแนน 

     4. แบบสอบถามสุขภาวะทางจิต ผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบวัดสุขภาวะทางจิต ของการดี สิรินพมณี(8) ที่

แปลแบบวัดสุขภาวะทางจิตของไดเนอร์(Deiner) เป็นภาษาไทย ประกอบไปด้วย แบบวัดความงอกงามในตนเอง 

จ านวน 8 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ด้วย เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพอๆกัน ค่อนข้างเห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 8-40 คะแนน และ

แบบวัดความรู้สึกทางบวกและทางลบอย่างละ 6 ข้อ รวมเป็นจ านวน 12 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราวัด

ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ท่านมีความรู้สึกนั้นน้อยครั้งมาก ท่านมีความรู้สึกนั้นน้อยครั้ง ท่านมีความรู้สึกนั้นบางครั้ง 

ท่านมีความรู้สึกนั้นบ่อยครั้ง และท่านมีความรู้สึกนั้นบ่อยครั้ง คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 6-30 คะแนน 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย 

     แบบสอบถามทั้งหมดผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

ได้แก่ ด้านจิตวิทยา ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านสถานประกอบการ  ตรวจสอบความครอบคลุมใน

เนื้อหา ตลอดจนความถูกต้องเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามรายข้อกับ

จุดประสงค์ที่ต้องการวัด ( Index of Item Objective Congurence: IOC)  มีค่าระหว่าง .80-1.00 และผ่านการ

ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

ของแบบวัดด้านชีวิตวิถใีหม่เท่ากับ .802 แบบวัดสุขภาวะทางจิต ประกอบด้วยแบบวัดความงอกงามในตนเอง เท่ากับ 

.859  แบบวัดความรู้สึกทางบวก  เท่ากับ .826 และแบบวัดความรู้สึกทางลบ เท่ากับ .801  

 

 



การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิง

อนุมาน ได้แก่ สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว (Independent-samples T test) สถิติการ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

Analysis of Variance: Anova) ส าหรับวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)    

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

 การวิจัยเรื่องนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุพรรณบุรี เอกสารรับรองเลขที่ COA No.03/2564 ลงวันที่14 มกราคม 2564  ส าหรับการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้

ยินยอมตนให้ท าการวิจัย ผู้วิจัยได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น และสิทธิในการถอนตัวออกจากโครงการวิจัย จากนั้นผู้วิจัยให้ผู้ยินยอมตนให้ท าการวิจัยลงลายมือช่ือในหนังสือ

แสดงเจตนายินยอม (Consent form) ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับ และน าเสนอเฉพาะ

ภาพรวม ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่างและหน่วยงาน 

ผลการวิจัย 

จากการวิจัย ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการของจังหวัด

สุพรรณบุรี ในช่วงชีวิตวิถีใหม่ ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 165 

คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 กลุ่มอายุ 21-30 ปี มีมากสุด จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,ปวช. จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0  สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
สมรส(คู่) จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 และไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 91 .0  
      ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ส่วนใหญ่มีรายได้พอใช้แต่ไม่มีเหลือเก็บ จ านวน 114  คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.5 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวและจากที่อ่ืน จ านวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.5  

ระดับการปฏิบัติชีวิตวิถีใหม่ของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้ง 5 ด้าน เมื่อจ าแนกเป็นข้อย่อย
เป็น 16 ข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติได้สูงสุดคือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชนหรือที่
แออัด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 

ระดับสุขภาวะทางจิตทั้ง 3 องค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับสุขภาวะทางจิต

ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีความพึงพอใจในชีวิตที่แสดงถึงความงอกงามในตนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (�̅� = 31.11 , S.D. = 

3.66)  มีความรู้สึกทางบวกเกิดขึ้นบ่อยครั้งถึงบ่อยมาก (�̅� = 22.77 , S.D. = 3.96)  และมีความรู้สึกทางลบเกิดบ้าง

เป็นครั้งคราว (�̅� = 15.00 , S.D. = 4.43)    
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1: ปัจจัยลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ และการเจ็บป่วยเรื้อรังที่แตกต่างกัน 
ส่งผลต่อระดับสุขภาวะทางจิตแตกต่างกัน พบว่า  



ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตองค์ประกอบความรู้สึกทางลบแตกต่างกัน กันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากับ.003 โดยเพศหญิงจะมีอารมณ์ทางลบมากกว่าเพศชาย 

ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตองค์ประกอบความงอกงามในตนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า Sig. เท่ากับ .002 โดยกลุ่มอายุ 51 ปี ขึ้นไปมีความงอกงามในตนสูงกว่ากลุ่ม
อายุไม่เกิน 20 ปี อายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี  ส่วนกลุ่มอายุ 41-50 ปี อายุ 31-40 ปี และอายุ 21-30 ปี ทั้ง 3 
กลุ่มมีความงอกงามในตนสูงกว่ากลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี 

ปัจจัยด้านการเจ็บป่วยเรื้อรังที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตองค์ประกอบความงอกงามในตน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากับ .034   

สมมติฐานข้อที่ 2 : ปัจจัยลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ รายได้ของครอบครัวและการได้รับการ
ช่วยเหลือจากภายนอกส่งผลต่อระดับสุขภาวะทางจิตแตกต่างกัน พบว่า 

ปัจจัยด้านรายได้ของครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ความงอก
งามในตน ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า Sig. 
เท่ากับ  .020, .020 และ .019 ตามล าดับ โดยกลุ่มรายได้ครอบครัวพอใช้และมีเหลือเก็บมีความงอกงามในตนสูงกว่า
กลุ่มพอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ และกลุ่มพอใช้แต่ไม่เหลือเก็บมีความงอกงามในตนน้อยกว่ากลุ่มรายได้ไม่พอใช้ กลุ่มรายได้
ครอบครัวพอใช้และมีเหลือเก็บมีความรู้สึกทางบวกสูงกว่ากลุ่มพอใช้แต่ไม่เหลือเก็บและกลุ่มไม่พอใช้  กลุ่มรายได้
ครอบครัวพอใช้และมีเหลือเก็บมีความรู้สึกทางลบต่ ากว่ากลุ่มพอใช้แต่ไม่เหลือเก็บและกลุ่มไม่พอใช้ 

ปัจจัยด้านการได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกที่แตกตา่งกัน ส่งผลต่อสุขภาวะทางจติทั้ง 3 องค์ประกอบ 
คือ ความงอกงามในตน ความรู้สึกทางบวกและความรูส้ึกทางลบไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 3 : ชีวิตวิถีใหม่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจติ พบว่า 
ชีวิตวิถีใหม่ภาพรวม 5 ด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ากับความงอกงามในตนและความรู้สึกทาง

ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.355 และ .292 ตามล าดับ) และมีความสัมพันธ์ทางลบ ระดับต่ ากับ
ความรู้สึกทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.139)  ซึ่งหมายความว่า ชีวิตวิถีใหม่ภาพรวม 5 ด้านมีค่า
สูงขึ้น ความงอกงามในตนและความรู้สึกทางทางบวกจะมีค่าสูงไปด้วย และชีวิตวิถีใหม่ภาพรวม 5 ด้านมีค่าสูง ขึ้น 
ความรู้สึกทางลบจะมีค่าต่ าลง 

พิจารณาแยกชีวิตวิถีใหม่แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิต ดังนี ้
ความปลอดภัยด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ามากกับความงอกงามในตนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.294)  มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ามากกับความรู้สึกทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 (r=.174)  และมีความสัมพันธ์ทางลบระดับต่ ามากกับความรู้สึกทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(r= -.140) 

การระมัดระวังเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ามากกับความงอกงามในตนและ

ความรู้สึกทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .263 และ .233 ตามล าดับ)  

การระมัดระวังการใช้จ่ายมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ามากกับความงอกงามในตนและความรู้สึก

ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .276 และ .184 ตามล าดับ) 

การปฏิบัติเพื่อส่วนรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ามากกับความงอกงามในตนและความรู้สึก

ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .278 และ .259 ตามล าดับ) 



การใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ามากกับความงอกงามในตนและ

ความรู้ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= .145 และ .177 ตามล าดับ) 

การอภิปรายผล 

ปัจจัยด้านเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตองค์ประกอบความรู้สึกทางลบแตกต่างกัน  โดยเพศ

หญิงจะมีอารมณ์ทางลบมากกว่าเพศชาย Diener (cite in Diener & Ryan, 2009)(9)  ระบุว่าไม่มีปัจจัยใดเพียงปัจจัย

เดียวที่ก าหนดสุขภาวะทางจิต มีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสุขภาวะทางจิตกับตัวแปรทางประชากร พบว่า

เพศหญิงและเพศชายไม่มีความแตกต่างกันมากในแง่ของสุขภาวะทางจิตโดยเฉลี่ย แต่ผู้หญิงจะมีอารมณ์ด้านบวกและ

ด้านลบบ่อยกว่าและรุนแรงกว่าผู้ชาย  เพราะอารมณ์ของเพศหญิงมีปัจจัยด้านฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้อง (10) โดยเฉพาะ

ช่วงก่อนมีประจ าเดือน การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศ ท าให้ผู้หญิงมีอาการหงุดหงิด เครียดหรือวิตกกังวล ใน

รายที่มีอาการมากอาจถึงขั้นซึมเศร้า ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถสังเกตและประเมินได้จากผู้ที่ท างานร่วมกัน จาก

การศึกษาของปทุมวดี โอสถานนท์(2556)(11) พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น หัวหน้างานเพศชายมีความฉลาดทาง

อารมณ์ ความเป็นเลิศ มากกว่าเพศหญิง และพนักงานระดับปฏิบัติการมีพึงพอใจหัวหน้าเพศชายมากกว่าเพศหญิง  

ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตองค์ประกอบความงอกงามในตนแตกต่างกัน  โดย

กลุ่มอายุ 51 ปี ขึ้นไปมีความงอกงามในตนสูงกว่ากลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี อายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี  ส่วนกลุ่ม

อายุ 41-50 ปี อายุ 31-40 ปี และอายุ 21-30 ปี ท้ัง 3 กลุ่มมีความงอกงามในตนสูงกว่ากลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่า อายุมีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิต(12) โดยสุขภาวะทางจิตด้านความงอกงามในตนเองเพิ่มขึ้นตามอายุ 

วัยผู้ใหญ่ตอนปลายเป็นวัยที่มีสุขภาวะทางจิตสูงที่สุด เนื่องจากได้ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิต มีการเรียนรู้การเผชิญ

ปัญหาและการแก้ปัญหามากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า (13) 

ปัจจัยด้านการเจ็บป่วยเรื้อรังที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตองค์ประกอบความงอกงามในตน

แตกต่างกัน คนที่เจ็บป่วยเรื้อรังจะมีความงอกงามในตนต่ ากว่าคนที่ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เพราะคนที่มีโรคประจ าตัวหรือ

เจ็บป่วยเรื้อรัง มักมีความวิตกกังวลสูงกว่าคนปกติอยู่แล้ว ประกอบกับช่วงการระบาดของโรคโควิด-19  กิจกรรมหลาย

อย่างในชีวิตประจ าวันที่ไม่สามารถกระท าได้ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ใกล้ชิดกัน รวมกลุ่มกันจ านวนมากหรือ(14) แม้แต่

การไปพบแพทย์ก็ไม่เป็นไปตามก าหนด บางรายต้องรับยาทางไปรษณีย์  เพื่อรอระยะผ่อนปรนก่อนเข้าสู่ระบบนัด

หมายปกติ ดังนั้นผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว จะเกิดความเครียดเพิ่มขึ้น หากเกิดการระบาดยาวนานออกไป ก็จะยิ่งส่งผล

ต่อสุขภาวะทางจิตมากข้ึน  

ปัจจัยด้านรายได้ของครอบครัวท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ  ความงอก

งามในตน ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบแตกต่างกัน เพราะ คนที่มีรายพอใช้และเหลือเก็บ จะรู้สึกมีความ

มั่นคงในการด ารงชีวิต ท้ังการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน การกินอยู่ ท่ีพักอาศัย การศึกษา การท่องเที่ยว และมีเงินออมที่

สร้างความมั่นคงในอนาคตด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของฐินีรัตน์ ถาวร, สาธกา พิมพ์รุณและวารีรัตน์ ถาน้อย(2561) 

(12) ที่พบว่า ความพึงพอใจของรายได้ และความเพียงพอของรายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้สุขภาวะทาง

จิตใจ 

ปัจจัยด้านการได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตทั้ง 3 องค์ประกอบ 

คือ ความงอกงามในตน ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบไม่แตกต่างกัน หมายความว่าการช่วยเหลือทาง



เศรษฐกิจและสังคมไม่ว่าจะได้รับจากครอบครัวหรือแหล่งอื่น ไม่มีผลต่อสุขภาวะทางจิตของผู้ประกอบอาชีพ เป็นไปได้

ว่า สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ครั้งนี้ เป็นวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่มีผลกระทบทั่วโลก ผู้ประกอบอาชีพอาจรู้สึกไม่

มั่นคงปลอดภัย เพราะคนส่วนใหญ่รวมถึงตนเองต่างก็ตกอยู่ในสถานการณ์ล าบากเช่นเดียวกัน ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัย

ด้านสุขภาพจิตที่ผ่านมา เช่น การศึกษาของกนกวรรณ ศรีทองสุก(2559)(15)  ที่พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจาก

องค์การและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท างาน และการศึกษาของ

ทัศนีย์ สิรินพมณี (2563)(16) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเหนื่อยหน่ายในงาน ด้าน

ความอ่อนล้าทางอารมณ์ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเหนื่อยหน่ายในงาน ด้านความส าเร็จส่วนบุคคล 
ชีวิตวิถีใหม่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิต กล่าวคือ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความงอกงามในชีวิตทั้ง

ด้านสังคมและจิตใจ(9) จะมีความสามารถในการเผชิญกับภาวะวิกฤติและปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ ได้ดีกว่าบุคคลทั่วไป 

เมื่อเจอเหตุการณ์วิกฤติของการระบาดโควิด-19 จะสามารถปรับตัวโดยใช้มุมมองด้านบวก มองวิกฤติเป็นสิ่งท้าทาย 

มากกว่าเป็นสิ่งคุกคาม หรือมองเห็นโอกาสในวิกฤติ อาจมีความกังวลในสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นบ้าง แต่กจ็ะใช้

ความวิตกนั้นเป็นแรงผลักดันในการแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธีหรือดีที่สุด (17) บุคคลได้เรียนรู้ชีวิตวถิีใหม่(New Normal) ซึ่ง

เป็นวิถีที่สร้างสุขอนามัยทั้งส่วนตัวและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  การเรียนรู้และปรับตัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้

พิสูจน์ให้เห็นว่า หากทุกคนร่วมมือกัน จะผ่านทุกวิกฤติปัญหาไปได้ และช่วยให้บุคคลอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยจากโรค

ร้าย ดังนั้น ผู้ที่มีสุขภาวะทางจิตดีย่อมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตได้อย่างรวดเร็วเพราะมองเห็นว่าเป็น

ทางรอดที่จะผ่านวิกฤติเหตุการณ์นี้ไปได้ ตรงข้ามกับผู้มีสุขภาวะทางจิตไม่ดี ย่อมมีความยากล าบากในการปรับตัว 

ประกอบกับความไม่แน่นอนและการคาดเดาสถานการณ์การระบาดไม่ได้ การได้รับข้อมูลข่าวสารถึงผลกระทบต่างๆ 

อาจก่อให้เกิดความเครียด หรือความกลัวได้  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงการระบาดระลอกที่ 1 ซึ่งผูป้ระกอบอาชีพท่ีมีสุขภาวะทางจิตดี 

จะสามารถปรบัตัวเข้ากับการเปลีย่นแปลงในช่วงชีวิตวิถีใหม่ได้ด ีชีวิตวิถีใหมไ่ม่ใช่อุปสรรค แตเ่ป็นความจ าเป็นท่ีต้อง

ปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตและรอดจากการติดเชื้อในสถานการณ์การระบาด ดังนั้น ในการศึกษา

ครั้งต่อไป ควรพิจารณาปัจจัยด้านอื่นที่อาจมีผลต่อสุขภาวะทางจิตและการปรับตัวของกลุม่ตัวอย่าง เพิ่มขึ้นตามความ

เหมาะสมของสถานการณ์และบรบิท 
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