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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ เ ป น เชิ ง สํ ารวจ (survey research) เพื่ อ ศึ กษาป จจั ย ที่ มี ค วามสั ม พั นธ กับ การ
ปวดหลังของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหวางเดือนมิถุน ายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 กลุมตัวอยางที่ศึกษาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จํานวน 228 คน
โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนเก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถามที่มีโครงสรางเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรและพฤติกรรมสุขภาพ การยศาสตรการทํางาน ความรุนแรงของอาการปวดหลัง รวมถึงปจจัย
ดานจิตวิทยาสังคม วิเคราะหขอมูลดวยจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุ ดและ
ค าสู ง สุ ด และวิ เ คราะห ป จจั ย ที่ มี ค วามสั ม พั นธ กั บ การปวดหลั ง ด วยค าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั นธ ข อง
เพียรสัน (Pearson’s Product moment correlation coefficient) และสถิติทดสอบไคสแควร (ChiSquare)
ผลการศึกษา พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 75.90 มีอายุเฉลี่ย 35.39 ป ความชุกของ
การปวดหลังใน 6 เดือนที่ผ านมาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงครามบริ เวณไหลมากที่สุ ด
(รอยละ 33.30) ไมมีโรคประจําตัว รอยละ 66.20 มีคาดัชนีม วลกายปกติ รอยละ 45.60 พฤติกรรม
สุข ภาพโดยภาพรวมอยูใ นระดั บที่ ดี รอยละ 60.50 มี การยศาสตร การทํ างานอยูใ นระดั บปานกลาง
รอยละ 88.20 สวนใหญบุค ลากรมีค วามเครียดทั่วไปอยู ในระดั บ ต่ํา และไม พบความเครียดจากการ
ทํางาน
สรุปผลการศึกษา พบวาโรคประจําตัวดัชนีมวลกาย การยศาสตรของการทํางานความเครียด
ทั่วไป และความเครียดจากการทํางานมีความสัมพันธกับการปวดหลังของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สามารถบงชี้ปญหา
การปวดหลัง ของของบุค ลากร รวมถึง ปจจัย ที่เ กี่ยวของทั้ งด านสวนบุ คคล ดานสุ ขภาพและด านการ
ทํางาน ซึ่ งเปนประโยชน ให กับ องคก รไว เป นข อมู ลพื้ นฐานของการปวดหลั งของบุ คลากรและใช เป น
แนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานตอไป
คําสําคัญ: ปจจัย การปวดหลัง บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงคราม
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Abstract
The Survey research was designed to investigate risk factors related to back
pain in personnel at Pibulsongkram Rajabhat University during June, 2013 to November,
2014. Participants were 228 personnel at Pibulsongkram Rajabhat University by using
multi-stage sampling. Data was collected 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 most personnel were females 75.90. The mean age
was 35.39 years. The six-month prevalence of back pain was shoulder pain (33.30%)
among personnel at Pibulsongkram Rajabhat University. Most of them (66.20%) had no
personal disease and 45.60% had normal Body Mass Index (18.50-22.90). 60.50% of
participants had a good level of overall health and 88.20% of ergonomics in work. The
lowest level of general stress and no job stress.
The conclusion Illustrated that the factors such as Personal Disease, body
mass index, ergonomics in work, general and job stress relates to back pain among
personnel at Pibulsongkram Rajabhat University at the statistical significance (P=0.01
and 0.05). These results are very useful for identify occupational risk factors such as
personal, Health and Work factors. The organizations that are the basis of the pain and
improvements to their working condition.
Keywords: factors, back pain, personnel
บทนํา
อาการปวดหลังเปนปญหาที่พบมากถึงรอยละ 60 ของประชากรทั่วโลกเคยผานประสบการณ
การปวดหลัง โดยเฉพาะวัยทํางานทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนา โดยมีรายงานวา
มากกวารอยละ 80 ของประชากรวัย ทํางานมั กใหประวัติ วาเคยมี อาการปวดหลังอยางน อยหนึ่ง ครั้ ง
ในบางชวงของชีวิต ซึ่งมี สาเหตุ มาจากความผิดปกติ ของหมอนรองกระดูกสันหลัง (รุงทิ พย , 2550)
การศึกษาในประเทศสหรั ฐอเมริกาพบวา มี ผูป วดหลั งประมาณรอยละ 20 ต อป เป นวั ยทํ างานอายุ
45-65 ป ทําใหประเทศสหรัฐอเมริกาเสียคาใชจายในการรักษาผูปวดหลังในประเทศทั้งสิ้นปละ 240
ลานดอลลาร (สมชัย และคณะ, 2542) ซึ่ง การปวดหลั งนั้นอาจมีส าเหตุเกิดจากการใชกิริยาทาทาง
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไมถูกตอง ความเสื่อมของกระดูกและขอจากวัยที่สูงขึ้น ขาดการออกกําลังกาย
หรือมีการเคลื่อนไหวที่จํากัด ความผิดปกติของกระดูกสันหลังแตกําเนิด เชน หลังคด หลังแอน การมี
การอักเสบหรือติดเชื้อ เชน วัณโรคของกระดูกสันหลัง การไดรับอุบัติเหตุ เชน ตกจากที่สูง การไดรับ
บาดเจ็ บ ที่ห ลั ง การมี เ นื้ องอกของประสาทไขสั นหลั ง หรื อมะเร็ งที่ แ พร กระจายมายัง กระดู กสันหลั ง
อาการปวดราวมายังหลังจากโรคของอวัยวะในระบบอื่น ๆ เชน นิ่วในไต เนื้องอกในอุงเชิงกรานและ
ปญหาที่ทําใหเกิดความตึงเครียด และความวิตกกังวลในชีวิต เปนตน (วิเชียร, 2547)
นอกจากสาเหตุ ตาง ๆ ที่ ไ ดกล าวมาแลว ยั งมี ส าเหตุ ห รือป จจัย ทางด านการยศาสตร เช น
มีทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสม มีการกมโคงหรือเอี้ยวตัวในขณะทํางาน และทํางานในทานั่งหรือยืน
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เปนเวลานาน ทําใหเกิดความเจ็บปวดและเมื่อยลาของกลามเนื้อหลัง และปจจัยดานสถานที่การทํางาน
และสิ่งแวดลอมในการทํางานมีความไมเ หมาะสมย อมก อให เกิ ดปญ หาดานสุข ภาพ (Mirmohamadi
et al., 2004) โดยเฉพาะคนที่มีภาวะอ วน จะมีการปวดหลังมากกวาคนที่ มีน้ําหนักตัวปกติ รอยละ
47.30 (วิ ภาดา, 2557) เนื่ องจากคนที่ มีดั ชนี มวลกายสูง เกินมาตรฐานมั กจะมี กล ามเนื้ อหนาทองที่
ออนแอโดยเฉพาะคนที่รูปรางอวน (คา BMI มากกวา 30 kg/m2) จะมีหนาทองยื่นออกมามาก ทําให
จุดศูนยถวงของรางกายเลื่อนมาดานหน ารางกายจากแนวกระดูกสันหลังออกมา ดังนั้นกลามเนื้อหลั ง
ตองออกแรงดึงหนาทองมากขึ้นเพื่อใหรางกายเกิดความสมดุล สามารถทรงตัวอยูได ทําใหกลามเนื้อหลัง
ตองทํางานหนักอยูตลอดเวลา สงผลทําใหเกิดการปวดหลังได (ธวัช, 2548)
สําหรับประเทศไทยนั้นโรคปวดหลังเปนโรคที่พบไดบอยรองลงมาจากโรคปวดศีรษะ รอยละ
90 ของคนทั่วไป และมีอัตราการเจ็ บปวยเพิ่ มสูง ขึ้นในหลายกลุ ม เชน อาชีพ ครู พบอาการปวดหลั ง
สวนลาง รอยละ 76.99 รองลงมา คื อ ไหล ร อยละ 67.40 คอ ร อยละ 66.81 และหลัง ส วนกลาง
รอยละ 56.19 โดยสวนใหญปวดในชวงเวลาทํางาน รอยละ 43.58 และตอนเย็นหลังเลิกงาน รอยละ
17.48 โดยมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากการนั่งทาเดียวนาน ๆ รอยละ 36.73 และการยกของหนัก รอยละ
27.65 และสิ่ง แวดล อมในการทํ างานไม เ หมาะสม เช น แสงสวางไม เ พีย งพอ โต ะ เก าอี้ไ ม เหมาะสม
ความเครียด และพฤติกรรมอื่น ๆ เชน การออกกําลังกายไมสม่ําเสมอการดื่มแอลกอฮอล การดื่มกาแฟ
การสูบบุหรี่ การใสรองเทาสนสูง เปนตน (วิภาดา, 2553) นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนที่ตองทํางาน
กับคอมพิวเตอรเปนประจําทุกวัน สอดคลองกับการศึกษาของ ปรีชา และคณะ (2559) ที่พบวา รอยละ
80 ของเจ าหนาที่ สายสนั บสนุนของมหาวิท ยาลั ยกรุง เทพธนบุรีซึ่ งใชคอมพิ วเตอร ชนิด ตั้ง โตะ ในการ
ปฏิบัติงานประจํายังมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการปวดหลังได
โดยภาพรวมแลวมหาวิทยาลัยเปนองคกรที่ตองอาศัยการทํางานเปนทีมรวมกันจากหลายฝาย
เพื่อใหงานเกิดประสิทธิภ าพมากขึ้น สุขภาพจึงเป นสิ่งที่สําคัญที่ สุดของบุคลากรภายในองคกร ดังนั้ น
ผูวิจัยจึ ง สนใจที่ จะศึ กษาป จจัย ที่ มี ความสัม พั นธกับ การปวดหลั งของบุค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบู ล สงคราม มี วัตถุ ป ระสงค เพื่ อค นหาป จจั ย ที่ สั มพั นธ กับ การปวดหลั ง ของบุ ค ลากร มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ พิบู ลสงคราม โดยสมมติ ฐานการวิ จัย ดัง นี้ ปจจัย ลักษณะประชากร ป จจั ยพฤติ กรรมสุข ภาพ
ป จจั ย การยศาสตร ข องการทํ างาน และป จจั ย ด านจิ ต วิ ท ยาสั ง คมมี ค วามสั ม พั นธ กั บ การปวดหลั ง
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย นี้เ ป นการวิจัย เชิ ง สํารวจ (survey research) ประชากรและกลุ ม ตัวอยาง ได แ ก
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจํานวน 528 คน กลุมตัวอยาง
จํ านวน 228 คน โดยใช สู ต รของ Yamane (1973) จากนั้ น ทํ า การสุ ม ตั ว อย างแบบหลายขั้ นตอน
(multistage sampling) และกําหนดสัดสวนขนาดกลุมตัวอยาง (กัลยา, 2552) โดยกลุมตัวอยางตอง
เปนอาจารย และบุ คลากรสายสนับสนุ นที่ปฏิ บัติงานมาไม นอยกวา 6 เดือน ไมมี ปญหาสุขภาพหรือมี
สภาวะเจ็บปวยหรือผิดปกติที่มีผลตอ Thoracic หรือ Lumbar spine เชน โรคขอ หมอนรองกระดูกสัน
หลังเสื่อม หมอนรองกระดูกสันหลั งเคลื่อนทับเสนประสาท หรือมีค วามพิการแตกําเนิด เชน หลังคด
หลังคอม ไมตั้งครรภมามากกวา 5 เดือนขึ้นไป เพิ่งคลอดบุตร มีประวัติการไดรับอุบัติเหตุบริเวณหลัง
หรือการผาตัดกระดูกสันหลัง และยินดีเขารวมวิจัย
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แบบสอบถาม (questionnaire) แบงออกเปน 5 สวน โดยประยุกตจากวิภาดา (2553) ดังนี้
สวนที่ 1 คื อ ข อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากร และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ จํ า นวน 15 ข อ
ประกอบด วย ลั กษณะส ว นบุ ค คล (เพศ อายุ ) พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ 5 ด า น (การสู บ บุ ห รี่ การดื่ ม
แอลกอฮอล การดื่มกาแฟ การออกกําลังกาย และการใสรองเทาสนสูง) ดัชนีมวลกาย (BMI)
สวนที่ 2 คือ ขอมูลเกี่ย วกับลั กษณะการทํางานและสิ่งแวดลอมการทํางานประยุกต คําถาม
จากผลงานทางวิ ช าการของ Peachtree Spine and Pain Physicians (2003) จํ า นวน 10 ข อ
ประกอบด วย สภาพแวดลอมในการทํางาน (โต ะ-เก าอี้นั่งทํางาน) การยศาสตร (ทาทางการทํ างาน
ระยะเวลาการทํางาน การทํางานกับคอมพิวเตอร)
สวนที่ 3 คือ ขอมูลรายละเอียดของการปวดหลัง จํานวน 17 ขอ ประกอบดวย ตําแหนงของ
การปวดหลัง ความรุนแรงของอาการปวดหลัง โดยแบงระดับของความรุนแรงออกเปน 5 ระดับ คื อ
ไม รู สึ ก รู สึ กนิ ด หน อย รู สึ กปานกลาง รู สึ กมาก และรู สึ กมากเกิ น ทนไหว ใช ต ามมาตรฐานคํ าถาม
การศึกษาของ สุนิสา และคณะ (2552)
สวนที่ 4 คือ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความเครี ย ดทั่ ว ไป ใช ม าตรฐานคํ า ถามจากแบบทดสอบ
ความเครียด กรมอนามัย (2550) จํานวน 20 ขอ
สวนที่ 5 คือ ความเครียดจากการทํางานใชมาตรฐานคําถามจาก (job content questionnaires;
JCQ) ของ Kawakami & Fugigaki (1996) ทั้งหมด 12 ขอ
แบบสอบถามปจจัยที่สัมพันธกับการปวดหลังของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มีคา IOC เท ากับ 0.67-1.00 และมีคาความเชื่อมั่น (reliability) สวนความรุนแรงของการปวดหลั ง
(0.60) ความเครียดทั่วไป (0.92) และความเครียดจากการทํางาน (0.89)
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับตัวอยางที่จะศึกษาและรวบรวมรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน จากสถิติบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทั้งหมด
2. ผูวิจัยดําเนิ นการขออนุมัติหนังสือขออนุญาตจากอธิการบดี เพื่อขอความอนุเ คราะหเข า
ดําเนินการวิจัยทั้ง 6 คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทั้งหมด
3. ในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ผู วิ จัย ดํ าเนิ นการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ด ว ยตนเอง โดยการใช
แบบสอบถาม พรอมทั้งตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบทุกฉบับ เพื่อใหไดขอมูลครบถวน
4. แจกแบบสอบถามตามจํานวนที่สุมและติดตามเก็บแบบสอบถามตามเวลาที่กําหนด
5. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและขอมูล
6. นําแบบสอบถามดังกลาวมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดวยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)
ได แ ก ความถี่ ร อยละ ค าเฉลี่ ย และค าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน วิ เ คราะห ป จจั ย ที่ มี ค วามสั ม พั นธ กั บ
การปวดหลั งส วนลางดวยคาสัม ประสิท ธิ์ส หสัม พันธข องเพีย รสัน (Pearson’s Product moment
correlation coefficient) และสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square)
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ผลการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรพฤติกรรมสุขภาพความเครียดทั่วไปและความเครียดจากการทํางาน
พบวา บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 75.90 มีอายุเฉลี่ย 35.39 ป โดยมีอายุระหวาง 25-45 ป
มากที่ สุด ไม มีโ รคประจําตัว ร อยละ 66.20 มี ดัช นี มวลกายเฉลี่ ย 23.17 (อวนระดับ 1) พฤติ กรรม
สุขภาพโดยภาพรวมอยูในระดับที่ดี มีการออกกําลังกายเปนประจํา รอยละ 45.60 ในรอบ 6 เดือนที่
ผานมาไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสูบบุหรี่ รอยละ 62.30 มีการดื่มกาแฟเปนประจํารอยละ 35.10
ไมใสรองเทาสนสูงเกิน 1 นิ้ว ในการทํางาน รอยละ 72.80 สวนใหญมีความเครียดนอย รอยละ 78.58
และมีความเครียดจากการทํางาน รอยละ 2.60
2. ขอมูลดานการปวดหลัง และการยศาสตรของการทํางาน พบวา การปวดหลังของบุคลากร
ภายใน 6 เดือนที่ผานมา โดยมีอาการปวดมากที่สุด คือ บา/ไหล ซายขวา รอยละ 33.30 หลังสวนลาง
29.40 และคอ รอยละ 25.90 โดยขณะตอบแบบสอบถามสวนใหญอาการดังกลาวหายไปแลว รอยละ
50.40 และยังคงมีอาการอยู รอยละ 40.60 โดยสวนมากปวดตอนเย็นหลังเลิกงาน รอยละ 36.60 ซึ่ง
เปนความรูสึกปวดเมื่อยมากที่สุด รอยละ 59.70 ความรุนแรงของอาการปวดหลังมาจากการที่ บุคลากร
รอยละ 64.00 มีลักษณะการทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน โดยมีบุคลากรมากถึง รอยละ 93.40 มีการ
ใชคอมพิวเตอรเปนประจําใชคอมพิวเตอรนาน 41-60 นาที ประกอบกับรูสึกไมสบายตาในการมองหนา
จอคอมพิวเตอร ถึงรอยละ 62.30 สวนเกาอี้นั่งทํางานกับคอมพิวเตอร รอยละ 75.00 ไมสามารถปรับ
ความสูงและรอยละ 80.70 ที่ ไมมีอุปกรณเสริมสําหรับการปรับเกาอี้ค อมพิวเตอร เชน หมอนรองนั่ ง
หมอนรองหลัง เก าอี้ วางเทา นอกจากนั้นแล วยั ง มีพื้ นที่ ไม เพี ยงพอในการเคลื่อนไหวเมาสถึ งร อยละ
75.00 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรพฤติกรรมสุขภาพและการยศาสตรการทํางาน (n=228)
ตัวแปร

จํานวนคน

รอยละ

55
173

24.10
75.90

26
157
45

11.40
68.90
19.70

22
104
43
41
18

9.60
45.60
18.90
18.00
7.90

เพศ
ชาย
หญิง
ชวงอายุ
≤ 25 ป
25-45 ป
45 ปขึ้นไป
(mean= 35.39, S.D. = 9.395)
ดัชนีมวลกาย (BMI)
<18.5
18.5-22.9
23-24.9
25-29.9
≥30
(mean= 23.17, S.D. = 4.10)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ตัวแปร
การยศาสตรการทํางาน
ต่ํา (5-10)
ปานกลาง (11-15)
สูง (16-20)
ระยะเวลาที่ทํางานติดตอกันใน 1 วัน
นอยกวา 8 ชั่วโมง
มากกวา 8 ชม
ระยะเวลาที่ทํางานกับคอมพิวเตอร
นอยกวา 20 นาที
20-40 นาที
41-60 นาที
มากกวา 60 นาที

จํานวนคน

รอยละ

9
201
18

3.90
88.20
7.90

82
146

36.00
64.00

4
54
153
17

1.80
23.70
67.10
7.50

3. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปวดหลังของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิ เ คราะห ป จจั ย ที่ มี ค วามสั ม พั นธ กับ การปวดหลั ง ด วยค าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั นธ ข อง
เพียรสัน (Pearson’s Product moment correlation coefficient) พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การปวดหลั ง ได แ ก การยศาสตร ข องการทํ า งานมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 (r=0.247)
ความเครี ยดทั่วไป มีนัยสํ าคั ญทางสถิติ ที่ร ะดั บ 0.01 (r=0.171) และความเครีย ดจากการทํางาน มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.042) และสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square) พบวาการมีโรค
ประจําตั ว และดัช นีมวลกาย มีค วามสัม พันธ กับ การปวดหลั งอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดั บ 0.05
(r=0.27 และ 0.041) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จจั ย ลั ก ษณะทางประชากร การยศาสตร ข องการทํ า งานและ
ความเครียดทั่วไป ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (n=228)
ตัวแปร
ปจจัยลักษณะทางประชากร
เพศ
โรคประจําตัว
ดัชนีมวลกาย
ปจจัยพฤติกรรมสุขภาพ
ปจจัยการยศาสตรของการทํางาน
ปจจัยความเครียดทั่วไป
ปจจัยความเครียดจากการทํางาน
หมายเหตุ * p<0.05, ** p<0.01

r
0.843
0.027*
0.041*
0.730
0.247**
0.171**
0.042*
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อภิปรายผล
ในการอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดอภิปรายการวิจัยดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1 และสมมติ ฐานที่ 2 ป จจัย ลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมสุข ภาพมี
ความสัมพันธกับการปวดหลังของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการศึกษา พบว า ปจจัยลักษณะทางประชากร ไดแ ก การมีโรคประจํ าตัวสัมพันธกับการ
ปวดหลั ง ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามอย างมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01
(r=0.027) สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยพบวาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีโรค
ประจําตัว จํานวน 151 คน รอยละ 66.20 โรคประจําตัวที่พบมากที่สุด คือโรคภูมิแพ จํานวน 73 คน
(รอยละ 32.02) รองลงมา คือ โรคกระเพาะอาหาร จํานวน 63 คน รอยละ 27.63 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของวิภาดา (2553) ที่พบวาครูในโรงเรียน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีโรคประจําตัวซึ่ง
จะเสี่ยงตอการเกิดการปวดหลัง 3.60 เทาของผูที่ไมไดเปนโรคประจําตัว
ดัชนีมวลกายสัมพันธกับการปวดหลังของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอย างมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 (r=0.041) สอดคล อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว โ ดยพบว า บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีดัชนีมวลกายโดยเฉลี่ย 23.17 (อวนระดับ 1) คนที่มีดัชนีมวลกายสูง
เกินมาตรฐานมักจะมีกลามเนื้อหนาทองที่ออนแอโดยเฉพาะคนที่รูปรางอวน (คา BMI มากกวา 30) จะ
มีหนาทองยื่นออกมามาก ทําใหจุดศูนยถวงของรางกายเลื่อนมาดานหนารางกายจากแนวกระดูกสันหลัง
ออกมา ดังนั้นกลามเนื้อหลังตองออกแรงดึงหนาทองมากขึ้นเพื่อใหรางกายเกิดความสมดุล สามารถทรง
ตัวอยูได ทําใหกลามเนื้อหลังตองทํางานหนักอยูตลอดเวลาสงผลทําใหเกิดการปวดหลังได (ธวัช, 2548)
และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Allsteel (2007) พบวาพนักงานที่เปนโรคอวนลงพุงมีความเสี่ยงสูง
ดานการยศาสตรและความไมสบายในการทํางานอีกดวย
พฤติ กรรมสุ ข ภาพ 5 ด าน ได แ ก การออกกํ าลั ง กาย การดื่ ม แอลกอฮอล การดื่ ม กาแฟ
การสู บ บุห รี่ และการใส รองเท าสนสู ง ไมมี ค วามสัม พั นธ กับการปวดหลั งของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพิบูลสงครามไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว (r=0.730) เนื่องจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับที่ดี พบวา ออกกําลังกายหรือ
เลนกีฬาอยางตอเนื่องมากกวา 30 นาที รอยละ 45.60 ไมดื่มแอลกอฮอล รอยละ 62.30 ไมสูบบุห รี่
ร อยละ 97.40 ดื่ ม กาแฟ 3-5 ครั้ ง ต อสั ป ดาห ร อยละ 43.40 และไม ใ ส ร องเท าส นสู ง เกิ น 1 นิ้ ว
ในการทํางาน รอยละ 72.80 จะเห็นไดถามีการออกกําลังกายสม่ําเสมอจะมีความเสี่ยงตอปญหาดังกลาว
นอยลงกลามเนื้อมีความแข็งแรง และความยืดหยุน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554) ถามีการ
ออกกําลังกายนอยทําใหกลามเนื้อบริเวณหลังไมมีการยืดหยุน เมื่อกลามเนื้อตองทํางานหนัก สงผลให
เกิดการปวดได (วิภาดา, 2553)
สมมติฐานที่ 3 ปจจัยการยศาสตรของการทํางานมีความสัมพันธกับการปวดหลังของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการศึ กษา พบวา ปจจัย การยศาสตร ของการทํางานมี ความสั มพั นธ กับ การปวดหลั งของ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามอย างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 (r=0.247) ซึ่ ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยพบวาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีระยะเวลาการ
ทํางานติดตอกันนานเกิน 8 ชั่วโมงตอวัน ถึงรอยละ 64.00 สวนใหญใชคอมพิวเตอรในการทํางานเปน
ประจํา รอยละ 93.40 การใชคอมพิวเตอรแตละครั้งที่ทํานาน 41-60 นาที สอดคลองกับการศึกษาของ
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ถาวร (2552) พบวา การมีสภาพแวดลอมในการทํางาน และปจจัยทางการยศาสตรในการทํางานที่ไม
เหมาะสมสงผลตอความผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเนื้อคอและไหลได ประกอบกับใชเวลาใน
การทํางานกับคอมพิวเตอรนาน ระยะเวลาหยุดพักนอยเกาอี้ที่ปรับสูงต่ําไมไดและมีพื้นที่ในการทํางาน
บทโตะคอมพิวเตอรที่จํากัด ซึ่งลักษณะการทํางานแบบนี้ ซ้ํา ๆ อาจเกิดการปวดหลังได (วิภาดา, 2553)
สมมติ ฐานที่ 4 ป จจั ยทางดานจิ ตวิ ทยาสั งคมมีค วามสั มพั นธ กับ การปวดหลั งของบุค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการศึกษา พบวาปจจัยทางดานจิตวิทยาสังคม ดานความเครียดทั่วไปและความเครียดจาก
การทํ างานมี ค วามสั ม พั นธ กับ การปวดหลั ง ของบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดั บ 0.01 (r=0.171) และ 0.05 (r=0.042) ซึ่งสอดคล องกั บสมมติฐ านที่ ตั้งไว
แสดงให เ ห็ นว า ทั้ ง ความเครี ย ดทั่ วไปและความเครี ย ดจากงานส ง ผลให เ กิ ด การปวดหลั ง ซึ่ ง ป จจั ย
ดานจิตวิทยาการทํางานและสังคม ก็เปนสาเหตุรวมที่สําคัญของโรคระบบกระดูกและกลามเนื้อ ซึ่งอาจมี
ผลเกี่ยวเนื่องกับลักษณะงานและสิ่งแวดลอมในการทํางาน (Haynes & Williams, 2008) ระยะเวลาที่
ยาวนานและการทํ า งานที่ เ ร ง รี บ แข ง กั บ เวลา การต องทํ างานหนั ก ต องทํ างานเร ง รี บ มี ง านรั ด ตั ว
มีความสัมพันธทําใหเกิดความเครียด และเกิดการปวดหลังสวนลางได (ธัญญวัฒน, 2553) นอกจากนี้
การมีรายไดที่ไมแนนอนความเครียดจากงานดวย (จิว และคณะ, 2557)
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย พบว า ป จ จั ย โรคประจํ า ตั ว (r=0.027) ดั ช นี ม วลกาย (r=0.041) และ
ความเครี ย ดจากการทํ างาน (r=0.042) มี ค วามสั ม พั นธกับ การปวดหลั ง ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพิบูลสงครามอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 การยศาสตรการทํางาน (r=0.247) และ
ความเครี ย ดทั่ วไป (r=0.171) มี ค วามสั ม พั นธ กับ การปวดหลั ง ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิ บู ล สงครามอย า งมี นัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 ซึ่ ง เป น ประโยชน ใ นการนํ า ผลการวิ จั ย ไป
ใช ด า นข อ มู ล พื้ น ฐานสํ า หรั บ ดํ า เนิ น การป อ งกั น โดยให ค วามสํ า คั ญ ต อ สุ ข ภาพและพฤติ ก รรม
การทํางานใหถูกตองตามหลักการยศาสตร เชน การอบรมใหความรูทางการยศาสตรกับบุคลากร และ
การปรับปรุงสิ่งแวดลอมการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีขอเสนอแนะใน
การทําวิจัยครั้งตอไปเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพิบูลสงครามตอไป
กิตติกรรมประกาศ
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