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บทคัดย่อ
ปัจจุบันปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปีโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว ทาให้พนักงานเก็บขยะ
ต้ องท างานมากขึ้ นซึ่ งอาจส่ งผลกระทบท าให้ เกิ ดอุ บั ติ เหตุ ได้ การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ งวิ เคราะห์ แบบ
ภาคตัดขวาง (Crossectional Analytic Study) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานของพนักงานเก็บขยะ กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานเก็บขยะที่ทางานในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จานวน 270 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้
สัดส่วน (Proportionate simple random sampling) เก็บรวบรวมข้อมูล เดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ.
2554 ด้วยแบบสอบถามดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามด้านทัศนคติในการป้องกันอุบัติเหตุ เท่ากับ
0.83 ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมเท่ากับ 0.89 และด้านพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทางาน
เท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Point-Biserial Correlation
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่ าพนักงานเก็บ
ขยะมีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 68.1 ปัจจัยนาได้แก่ อายุ ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ปัจจัยเอื้อได้แก่ การได้รับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล นโยบายของหน่วยงาน
และปัจจัยเสริมด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .001) และประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .001) ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยด้านการได้รั บการสนับสนุนทางสังคมประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุ อายุ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกั น
อุบัติเหตุ และนโยบายของหน่วยงานสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานของ
พนักงานเก็บขยะได้ร้อยละ 19.4
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกาหนดนโยบายความปลอดภัยในการทางานให้
ชัดเจน สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานควรให้คาแนะนา กระตุ้นเตือน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้พยาบาลอาชีวอนามัยและบุคลากรสาธารณสุขควร
สร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานแก่พนักงานเก็บขยะ
คาสาคัญ: พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ/ พนักงานเก็บขยะ
ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉนั ทนา จันทวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
* วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ABSTRACT
The study was aimed to determine the factors influencing work-related accidental
prevention behaviors of garbage collectors. The participants were 270 garbage collectors in
Banglamung district Chon Buri province, Thailand. Participants who met the inclusion criteria
were 270, recruited by using a proportionate simple random sampling method. The
questionnaires were dealing with personal data, knowledge and attitude of accidental
prevention, support in Personal Protective Equipment (PPE), organization training, organization
policy, social support and accidental prevention behaviors. The Cronbach’s alpha reliability
coefficient values of attitude toward accidental prevention, social support, and accidental
prevention behaviors were 0.88, 0.89 and 0.76, respectively. Descriptive statistic analysis, Point
Biserial Correlation Coefficients, Pearson’s Product Moment Correlation, and Stepwise Multiple
Regression Analysis were used for data analysis.
The results revealed that an overall health prevention behavior among garbage collectors
was at the moderate level. The 6 factors, i.e., age, experiences of accident, knowledge of
accidental prevention, support in PPE, organization policy, and social support were correlated
with work-related accidental prevention at the level of p-value < .05. The significant of
individual factors according to R2= .194, at the level of p-value < .05 were as follows, i.e., social
support, experiences of accidental, age, knowledge of accidental prevention, and organization
policy.
The results of this study could be used to recommend that garbage collectors should get
the support in PPE equipment, knowledge and advices from the foreman colleague or health
staffs to increase the accidental prevention. Awareness of accidental prevention behaviors to
working procedure, using PPE and take care of yourself should be promoted by an occupational
health nurse and health staffs.
Keywords: Accidental Prevention Behaviors; Garbage Collectors
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากพระราชบั ญญั ติ กระทรวงสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 ได้กาหนดให้เทศบาลแต่ละแห่งมีหน้าที่
กาจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ที่ตนเอง
รั บผิ ดชอบ พระราชบั ญญั ติ กระทรวงสาธารณสุ ข
(2535) หลักในการจัดการขยะมูลฝอย คือ ต้อง
ดาเนินการเกี่ยวข้องกับขยะตั้งแต่เก็บรวบรวม การ
ขนส่ ง และการก าจั ด บุ คลากรในการเก็ บขนและ
กาจัดขยะประกอบไปด้วยพนักงานขับรถ พนักงาน

ประจารถ พนักงานกวาดถนน และพนักงานประจา
สถานที่กาจัดขยะ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนเสี่ยงต่อการ
สั ม ผั ส ปั จ จั ย อั น ตรายที่ ส่ งผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พนั ก งานประจ ารถเก็ บ ขยะ
เนื่องจากต้ องสัมผัสอันตรายทั้งด้ านกายภาพ เคมี
ชีวภาพ ซึ่งทาให้เกิดโรคจากการทางานได้ (พีรพงษ์
จันทราเทพ และสุนิสา ชายเกลี้ยง, 2553) ปัจจุบัน
พบว่ าขยะทั่ วประเทศมี แนวโน้ มเพิ่มมากขึ้ นอย่ าง

มกราคม – เมษายน 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 1

ต่อเนื่องในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาโดยในปี พ.ศ. 2549 มี
ปริมาณขยะรวมทั้งประเทศ 14.6 ล้านตัน และเพิ่ม
จานวนขึ้นเป็น 14.8 และ15 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2550
และ พ.ศ. 2551 ตามลาดับ กองวิชาการและแผนงาน
ส านั ก รั ก ษาความสะอาดกรุ งเทพมหานคร กรม
ควบคุมมลพิษ (2548) สถานการณ์ขยะที่เพิ่มมากขึ้น
ส่ งผลให้ พนั กงานเก็ บขยะต้ องท างานหนั กซึ่ งอาจ
ส่ งผลกระทบต่ อสุ ขภาพและความปลอดภั ยของ
พนักงาน ปัจจุบันพบว่าพนักงานที่ทางานเก็บขยะ
นั้นหายากขึ้นเนื่องจากเป็นงานที่สกปรก เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคและอุบัติเหตุ Wouters et al., (2002) และ
Ivens, Niels, Poulsen, & Skov (1997) พนักงานที่
ทางานอยู่ บางคนจึ งไม่ ค่ อยสนใจท างานหรื อมี การ
ปฏิบั ติตนที่ ไม่ เหมาะสมอันอาจก่ อให้ เกิ ดอุ บัติ เหตุ
จากการท างาน เช่ น ดื่ ม สุ ร า ไม่ ส วมใส่ อุ ป กรณ์
ป้องกั นอั นตรายส่วนบุ คคล ขาดความระมั ด ระวั ง
ประกอบกับวิธีปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ต้องมีการสัมผัสกับสิ่งสกปรกและของแหลม
คมต่างๆ จึงอาจส่งผลให้เกิดอุ บัติเหตุเนื่องจากการ
ทางานได้ วิรัตน์ เชิดชัยภูมิ (2550) และ วิทยา อยู่สุข
(2550) สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จากการทางาน
พบว่าร้ อยละ 85 เกิดจากการกระท าที่ไม่ปลอดภั ย
ของบุคคล (Unsafe Act) มีเพียง ร้อยละ 15 เท่านั้น
ที่เกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) International Labor Office (1983) และ
เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (2533) จากการศึกษาของ
พีรพงษ์ จันทราเทพ และ สุนิสา ชายเกลี้ยง (2553)
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น อั น ตรายจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะของเทศบาลในเขต
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า ในรอบ 1
ปีที่ผ่านมาพนักงานเคยเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น ร้อยละ
72.2 พนักงานส่วนใหญ่ร้อยละ 57.7 เกิดอุบัติเหตุ 5
ครั้งขึ้นไป อุบัติเหตุที่พบสูงสุดคือ ถูกของมีคมบาด
ร้ อยละ 80.8 นอกจากนี้ วิ ราภรณ์ ทองยั ง (2552)

วารสารพยาบาลสาธารณสุข
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พบว่าอุบัติเหตุที่พนักงานเก็บขยะในเทศบาลจังหวัด
นครปฐมได้รับสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ถูกเข็มหรือ
ของมีคมทิ่มตาร้อยละ 90 รองลงไป ถูกของมีคมและ
แก้ วบาดร้ อยละ 70 และสิ่ งแปลก- ปลอมเข้ าตา
ร้ อ ยละ 53.3 พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ
หมายถึ งการกระท าหรื อการปฏิ บั ติ งานที่ ช่ วยลด
ความเสี่ยงใน การทางานซึ่งมาจากการทางานที่ไม่
ประมาท ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย ใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกั บงานที่ ปฏิ บั ติ ภั ทรทิ ยา กิ จจิ ว (2551)
และนลิ นี ประทั บศร (2543) พนั กงานเก็ บขยะ
จาเป็นต้องมีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ทางานเพื่อ ให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่น โดยพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุที่พนักงาน
ควรมี นั้นประกอบไปด้ วยมี วิธี ปฏิ บัติ งานที่ถู กต้ อง
ตามหลั กความปลอดภั ย สวมใส่ อุ ปกรณ์ ป้ องกั น
อันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการ
ทางาน และดูแลตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ถ้าพนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยก็
จะช่ วยป้ องกั นอุ บั ติ เหตุ ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ท าให้ ภาระ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาพยาบาลของประเทศลด
น้อยลง อโณทัย วิริยะ (2551)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่ านมา การ
ศึกษาในกลุ่มประชากรที่มีอาชีพเก็บขยะส่วนใหญ่
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยหรือ
วิถีชีวิตการทางานของผู้มีอาชีพเก็บขยะและศึกษา
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานเก็บขยะ โดยใช้
ทฤษฎีของเพนเดอร์ ฐิติรัตน์ อาไพ (2547) กนกวรรณ
บางเสงี่ยม (2547) และ วรรณวดี พูลพอกสิน (2550)
สาหรับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานของพนักงานเก็บขยะ
นั้นมีค่อนข้างน้อยพบเพียงการศึกษาของวิราภรณ์
ทองยัง (2552) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคและ
การบาดเจ็บจากการทางานของพนักงานเก็บขยะใน
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จังหวัดนครปฐม การศึกษาของพีรพงษ์ จันทราเทพ
และสุนิสา ชายเกลี้ยง (2553) ศึกษาพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บ
ขนมูลฝอยในจังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ายัง
อาจมี ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ อ าจส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ป้องกันอุบั ติเหตุ จากการทางานของพนั กงานหรื อ
การศึกษาในบริบทที่แตกต่างกันของพื้นที่ก็น่าจะทา
ให้ผลการวิจัยมีความแตกต่างด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะค้นหาปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ท างานของพนั กงานเก็ บขยะ การศึ กษาครั้ งนี้ ไ ด้
เลือกใช้ทฤษฎี PRECEDE PROCEED ของ Green &
Kreuter (2005) เป็นแนวทางศึกษาซึ่งทฤษฎีนี้จะมี
การศึกษาทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกและตัว

บุ ค คลจึ ง ท าให้ ผ ลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ น่ า จะมี ค วาม
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ
จากการทางานของพนักงานเก็บขยะอาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัย
เสริ มที่ มี ความสั ม พั นธ์ กั บพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
อุบัติเหตุจากการทางานของพนักงานเก็บขยะ
3. เพื่ อ ศึ กษาปั จจั ย ที่ มี อ านาจท านาย
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานของ
พนักงานเก็บขยะ

ปัจจัยนา (Predisposing Factors)
- อายุ
- ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุ
- ประสบการณ์การทางาน
- ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ
- ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ
ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors)
- การได้รับการอบรมจากหน่วยงาน หรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- การได้รั บการสนั บสนุน อุป กรณ์ป้ องกั น
อันตรายส่วนบุคคล
- นโยบายของหน่วยงาน

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทางาน
- วิธีการปฏิบัติงาน
- การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- การดูแลตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors)
- การได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจาก
หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิด
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วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบของการวิจัย การวิจัยเชิงวิเคราะห์
แบบภาคตัดขวาง (Crossectional Analytic Study)
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็ น พนั ก งานที่ มี ห น้ า ที่ เ ก็ บ ขยะในสั ง กั ด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีจานวนพนักงาน
ทั้งสิ้น 429 คน
กลุ่มตัวอย่าง พนักงานเก็บขยะที่ทางานใน
สั งกั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท้ อ งที่ อ าเภอ
บางละมุง จั งหวัดชลบุรี จานวน 270 คน กาหนด
ขนาดของกลุ่ มตั วอย่ างจากสู ตรการค านวณของ
ทาโรยามาเน (Yamane, 1973 กล่าวถึงใน บุญใจ
ศรีสถิตย์นรากูร, 2547) ที่ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ
5 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95%เพื่ อ ป้ อ งกั น ความ
ผิ ดพลาดในการเก็ บข้ อมู ล จึ งเพิ่ มขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่าง 30% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 270
คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
โดยใช้สัดส่วน (Proportionate simple random
sampling) จากพื้ นที่ ที่ ศึก ษาอ าเภอบางละมุ ง
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง
ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก
แบบไม่ใส่คืนจากทะเบียนรายชื่อพนักงานเก็บขยะ
ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง 9 แห่ ง ตาม
สัดส่วนของพนักงาน เพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง
270 คน โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิก ายน
ถึงธันวาคม พ.ศ. 2554
เครื่องมือวิจั ยและการตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 6 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้ อมู ล ส่ วนบุ คคล ประกอบด้ ว ย
เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
รายได้ ประสบการณ์ ก ารได้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ และ
ประสบการณ์การทางาน จานวน 13 ข้อ เป็นข้อ
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คาถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) และเติมคา
ลงในช่องว่าง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทางาน เป็นข้อคาถามแบบ
ให้เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ถูกหรือผิด จานวน 15
ข้อ แบ่งระดับคะแนนความรู้เป็น 3 ระดับ คือความรู้
ดีมาก (คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) ความรู้ปานกลาง
(คะแนนอยู่ ในช่ วงร้ อยละ 60-79) และความรู้ ต่ า
(คะแนนน้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 60) มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
เท่ากับ 0.67
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทางาน เป็นข้อคาถามปลาย
ปิ ด แบบเลื อ กตอบ จ านวน 15 ข้ อ ลั ก ษณะข้ อ
คาถามเป็นมาตราส่วนประมาณ (Rating Scale) 3
ตัวเลือกให้เลือก ตอบคือ เห็นด้วย (3) ไม่แน่ใจ (2)
ไม่เห็นด้วย (1) ค่าที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88
ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยเอื้ อ แบ่ งออกเป็ น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การได้รับการอบรมจากหน่วยงาน
หรื อเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุ ข จ านวน 3 ข้ อ เป็ นข้ อ
คาถามแบบให้เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ เคยได้รับ
การอบรม (1) ไม่เคยได้รับการอบรม (0)
ตอนที่ 2 การได้ รั บการสนั บสนุ นอุ ปกรณ์
ป้องกั นอันตรายส่วนบุคคล จานวน 3 ข้ อ เป็นข้ อ
คาถามแบบให้เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ มี/ ใช่ (1)
ไม่มี/ ไม่ใช่ (0)
ตอนที่ 3 ด้ านนโยบายของหน่ วยงาน เป็ น
แบบสอบถามการรับทราบข้อมูลของพนักงานเก็บ
ขยะเกี่ยวกับ กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทางาน จานวน 4
ข้อ เป็นข้อคาถามแบบให้เลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ
จริง (1) ไม่แน่ใจ (0) ไม่จริง (0)
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลปัจจัยเสริม เป็นแบบสอบถาม
การได้รับการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุจากหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน
จานวน 8 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 3 ตัวเลือกให้เลือกตอบ คือ ได้รับเป็นประจา
(3) ได้รับเป็นบางครั้ง (2) ไม่เคยได้รับการสนับสนุน
(1) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
ส่วนที่ 6 พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ
จากการทางาน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 4 ตัวเลือกให้เลือกตอบ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง
(3) ปฏิบัติบ่อยครั้ง (2) ปฏิบัตินานๆครั้ง (1) และไม่
ปฏิบัติเลย (0) โดยครอบคลุมเนื้อหา 3 ด้านได้แก่
วิธีการปฏิ บัติ งาน การใช้ อุปกรณ์ป้องกั นอั นตราย
ส่วนบุคคล และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา ความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้และเกณฑ์พิจารณาคะแนน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะและนาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างคือ
พนั กงานเก็ บขยะเทศบาลบางเสร่ จั งหวั ดชลบุ รี
เนื่ องจากมีคุ ณสมบั ติ คล้ ายคลึ งกับกลุ่มตั วอย่ างที่
ศึกษาในครั้งนี้จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ
วิธีดาเนินการเก็บข้อมูล
1. ผู้ วิ จั ยน าโครงร่ างวิ ทยานิ พนธ์ เสนอต่ อ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยบู รพา โดยได้ รั บเลขรั บรอง
จริยธรรมการวิจัยรหัส 01-10-2554
2. นาหนังสือจากคณบดีเสนอผู้บริหารของ
แต่ละเทศบาลและขออนุญาตในการเก็บข้อมูล
3. ติดต่อประสานงานกับผู้อานวยการสานัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของแต่ละเทศบาล
เพื่ อชี้ แจงวั ตถุ ประสงค์ ของการวิ จั ย ขั้ นตอนและ
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ที่จะได้รับและ
นัดหมาย
4. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการทาวิจัยและให้กลุ่มตัวอย่างและลงชื่อในใบ
ยินยอมเข้าร่วมวิจัย จากนั้นผู้วิจัยอ่านแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่ างฟังและตอบทีละข้อพร้อมๆกัน ใช้
เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 30 นาที
ได้รับแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์จานวน 270 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา หาค่ า ความสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยสถิ ติ
Point-Biserial Correlation สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน
ผลการศึกษา
ลักษณะกลุ่ มตัวอย่ าง พนักงานเก็ บขยะมี
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง
41-50 ปี (ร้อยละ 46.3) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ
95.6) มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 66.7) จบการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 72.6) มีประสบการณ์
การทางานเป็นพนักงานเก็บขยะน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ
38.1) พนักงานเก็บขยะส่วนใหญ่ ทางานสั งกัดเขต
การปกครองรูปแบบพิเศษเมืองพัทยา (ร้อยละ 55.9)
มี ส ภาพการจ้ า งงานเป็ น ลู ก จ้ า งรายวั น หรื อ เป็ น
พนักงานจ้างทั่วไป (ร้อยละ 68.5) ทางานวันละ 8
ชั่วโมง (ร้อยละ 88.9) ทางาน 6 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ
83.7) มีลักษณะการทางานแบบไม่เข้ากะ (ร้อยละ
84.8) กรณีพนักงานเก็บขยะที่ต้องเข้ากะทางานกะละ
8 ชั่วโมง (ร้อยละ 85.4) พนักงานเก็บขยะส่วนใหญ่
เคยได้รับอุบัติเหตุจากการทางานในรอบ 3 เดือนที่
ผ่านมา (ร้อยละ 57.8) จานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุใน
รอบ 3 เดือนที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-5 ครั้ง
(ร้อยละ 84.2) มีพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุขั้นรุนแรง
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จนต้องหยุดงานในรอบ 3 เดือนที่ ผ่ านมา (ร้ อยละ
60.5) ประเภทของอุบัติเหตุที่ได้รับ คือถูกวัตถุบาด/
ทิ่มแทง มากที่สุด (ร้อยละ 59.4) พนักงานส่วนใหญ่
คิดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการไม่สวม
ใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลมากที่ สุ ด
(ร้อยละ 59.4) พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานในระดับปานกลาง
(ร้ อ ยละ 47.4) มี ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
อุบัติเหตุจากการทางานอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ
78.1) ส่วนใหญ่ เคยได้รั บการอบรมจากหน่วยงาน
เพื่ อป้องกั นไม่ ให้เกิ ดอุบั ติ เหตุ จากการท างานโดย
หัวข้อที่พนักงานได้รับการอบรมจากหน่วยงานมาก
ที่สุดคือ เรื่องการดูแลตนเองเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ขณะเก็บขยะ (ร้อยละ 71.5) พนักงานเก็บขยะทุกคน
ได้ รั บการสนั บสนุ นอุ ปกรณ์ ป้ องกั นอั นตรายส่ วน
บุ ค คลจากหน่ ว ยงานแต่ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ อุ ป กรณ์
ป้องกันอั นตรายส่ วนบุ คคลที่ จาเป็ นต้ องใช้ ในงาน
เก็ บขยะไม่ ครบทั้ ง 5 ชิ้ นตามความเสี่ ยงของงาน
ได้แก่ รองเท้าบู๊ทยาง ถุงมือยางแบบหนา ผ้าปิดปาก
ปิดจมูก แว่นตาที่มีกระบังครอบด้านข้าง และผ้ายาง
กันเปื้อน (ร้อยละ 97) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุ คคลที่ พนั กงานได้ รั บจากหน่ วยงานมากที่ สุ ด 3
อันดับแรกคือ รองเท้าบู๊ทยาง (ร้อยละ 98.5) ถุงมือ
ยางแบบหนา (ร้อยละ65.6) และผ้าปิดปากปิดจมูก
(ร้ อยละ 61.5) เมื่ ออุ ปกรณ์ ป้ องกั นอั นตรายส่ วน
บุคคลชารุด พนักงานเก็บขยะขอเบิกชิ้นใหม่ได้จาก
หน่ ว ยงาน (ร้ อยละ 86.3) ความถี่ ในการขอเบิ ก
อุปกรณ์ชิ้นใหม่จากหน่วยงานคือมากกว่า 1 เดือน
เรื่องนโยบายของหน่วยงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจาก
การทางาน พนักงานเก็บขยะจะมีหัวหน้างานคอย
ควบคุ มการท างานเพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎระเบี ยบ
(ร้อยละ 73.7) มีการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
เพื่อป้องกันการเกิดอุบั ติเหตุจากการท างานอยู่ใน
ระดับสูง (ร้อยละ 57.8) คะแนนเฉลี่ยของการได้รับ

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

49

การสนั บสนุ นจากเพื่ อนร่ วมงานมากกว่ าคะแนน
เฉลี่ยการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานคิดเป็น
คะแนนเฉลี่ย 2.52 (SD = 0.68) และ 2.35 (SD =
0.76) ตามลาดับ
พฤติ กรรมการป้ องกั นอุ บั ติ เหตุ จ ากการ
ทางาน พนักงานเก็ บขยะมี พฤติ กรรมการป้ องกั น
อุ บั ติ เ หตุ จ ากการท างานในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ร้อยละ 68.1 หากพิจารณาพฤติกรรมราย
ด้านพบว่ าพนักงานมี พฤติกรรมด้ านวิธีปฏิบัติ งาน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี (Mean = 2.37, SD = 0.55)
หากพิจารณารายข้อพบว่าพนักงานมีวิธีปฏิบัติงานที่
อยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ เก็บขยะด้วยความระมัดระวั ง
ไม่หยอกล้อ ผลักเพื่อนแรงๆ ขณะรถขยะวิ่งและสวม
ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาวขณะทางานทุกครั้ง ข้อ
ที่พนักงานมีวิธีปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ดี คือสวม
ใส่รองเท้าผ้าใบขณะทางานเก็บขยะ
พนั ก งานมี พฤติ ก รรมด้ า นการใช้ อุ ป กรณ์
ป้ องกั นอั นตรายส่ วนบุ คคลภาพรวมอยู่ ในเกณฑ์
ปานกลาง (Mean = 1.75, SD = 0.58) หากพิจารณา
รายข้ อ พบว่ า พนั ก งานมี พ ฤติ ก รรมด้ า นการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ดี
คื อ สวมถุ ง มื อ ยางขณะเก็ บ ขยะทุ ก ครั้ ง ข้ อ ที่
พนักงานมีพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี คือ ไม่สวมใส่
ผ้ายางกันเปื้อนและแว่นตาที่มีกระบังครอบด้านข้าง
ขณะทางานเก็บขยะ
พนั กงานมี พฤติ กรรมด้ านการดู แลตนเอง
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (Mean = 2.17, SD =
0.76) หากพิจารณารายข้อพบว่าพนักงานมีพฤติกรรม
ด้ า นการดู แ ลตนเองที่ ไ ม่ ดี ใ นเรื่ อ งการใช้ ย าหรื อ
เครื่ องดื่ มชู ก าลั งเพื่ อให้ มี แรงในการท างาน ข้ อที่
พนักงานมีพฤติกรรมด้านการดูแลตนเองที่ดีคือ จะ
ไม่มาทางานหากยังมีอาการเมาค้าง
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ปัจจัยที่มีความสัมพั นธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานของพนักงานเก็บ
ขยะ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติได้แก่ อายุ (r = .198, p-value <.01)
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ (r = .262,
p-value <.001) การได้รับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล (r = .282, p-value < .001) นโยบายของ
หน่วยงาน (r = .197, p-value < .01) การได้รับการ
สนับสนุนทางสังคม (r = .273, p-value <.001) ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์ทางลบกั บพฤติกรรมการป้องกั น
อุบัติเหตุจากการทางานอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิ ติ
ได้แก่ ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุ (r = -.246,
p-value < .001) ดังแสดงในตารางที่ 1
การวิเคราะห์ความสามารถในการทานาย
ของปัจจัยต่างๆต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ
จากการท างานของพนั ก งานเก็ บ ขยะ ผลการ
ทดสอบความสั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรอิ สระพบว่ า
ไม่มีตัวทานายคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กันเองสูงกว่า.85
จึงไม่ก่อให้เกิดปั ญหาการละเมิดข้อตกลงเบื้องต้ น
ของการวิเคราะห์สมการถดถอย (Multicollinearity)
จุฬาลักษณ์ บารมี (2551) ปัจจัยที่สามารถร่วมทานาย
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานได้แก่
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม ประสบการณ์การ
ได้ รั บอุ บั ติ เหตุ อายุ ความรู้ เกี่ ยวกั บการป้ องกั น
อุบัติเหตุ และนโยบายของหน่วยงาน สามารถร่วมกัน
ท านายพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการ
ทางานของพนักงานเก็บขยะได้ร้อยละ 19.4 เขียน
สมการได้ ดังนี้ พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การทางานของพนักงานเก็บขยะ = 21.674 + 0.269
(การได้รับการสนับสนุนทางสังคม) -2.335 (ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุ) + 0.156 (อายุ) + 0.470
(ความรู้ เกี่ ยวกั บ การป้ อ งกั นอุ บั ติ เหตุ ) + 0.760
(นโยบายของหน่วยงาน) ดังแสดงในตารางที่ 2
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าพฤติกรรมป้องกัน
อุบัติเหตุจากการทางานของพนักงานเก็บขยะในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อาเภอบางละมุง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.1 และ
จานวนใกล้เคียงกันที่พบว่า ร้อยละ 17.8 มีพฤติกรรม
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานในระดับดี และร้อยละ
14.1 ในระดั บไม่ ดี ซึ่ งสอดคล้ องกั บผลการวิ จั ยที่
พบว่าพนักงานมีพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในระดับ
ดีและปานกลางจานวน 14 ข้อจาก 18 ข้อ นอกจากนี้
ยังพบว่าพนักงานเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 41.5) เคย
ได้ รั บการอบรมเรื่ องขั้ นตอนการท างานและการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทางาน ในการทางานจะมี
หัวหน้าคอยควบคุมการทางานเพื่อให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบ (ร้อยละ 73.7) พนักงานทราบว่าหน่วยงาน
มีป้ายประกาศหรือการแจ้งข้อมูลเรื่องการป้องกัน
อุบัติเหตุ (ร้อยละ 57.4) ซึ่งการได้รับการอบรมเรื่อง
การป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานช่วยให้คนงาน
ทางานอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2545) เมื่อวิเคราะห์
ปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ทางานของพนักงานเก็บขยะพบว่า อายุ ประสบการณ์
การได้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
อุบัติเหตุ นโยบายของหน่วยงาน และการได้รับการ
สนับสนุ นจากสั งคม เป็นตัวแปรที่สามารถทานาย
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานของ
พนักงานเก็บขยะได้ร้อยละ19.4 ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้
การสนับสนุนทางสังคมเป็นโอกาสที่ช่วยให้
เกิ ด การกระท าหรื อ การปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งหรื อ
ปลอดภั ย ได้ ดี ขึ้ น เช่ น การได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
คาแนะนาจากบุคคลอื่น การได้รับการส่งเสริมจาก
เพื่ อนร่วมงานซึ่งมีอิ ทธิ พลที่ช่วยในการผลักดันให้
บุ ค คลมี พ ฤติ ก รรมที่ ป ลอดภั ย ในการท างาน

มกราคม – เมษายน 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 1

เนื่องจากการได้รับคาแนะนาจากเพื่อนร่วมงาน เป็น
สิ่งที่บุคคลให้การยอมรับและเชื่อถือ Geller (2001)
เนื่องจากแรงสนับสนุนทางสังคมเป็นสิ่งที่ได้รับจาก
ผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการ
สนั บสนุ น ทางอารมณ์ และจิ ต ใจ เพื่ อ ช่ ว ยในการ
แก้ปัญหา ทาให้บุคคลนั้นๆ มีพฤติกรรมไปในทิศทาง
ที่ผู้ รับต้องการ กวิ ณช์ ตา อภิธนาดล (2546) และ
กนกวรรณ บางเสงี่ยม (2547)
ประสบการณ์ ก ารได้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ มี ค วาม
สัมพันธ์ ทางลบและสามารถทานายพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p-value < .05) อาจเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง ซึ่งการ
วิจัยลักษณะนี้อาจไม่สามารถบอกความเป็นเหตุเป็น
ผลของผลการศึกษาได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรเพิ่ ม การศึ ก ษาแบบไปข้ า งหน้ า เพิ่ ม เติ ม
(Prospective Studies)
อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พั ฒ นาการและ
ประสบการณ์ ต่างๆ มี อิทธิ พลในการกาหนดความ
สามารถในการดูแลตนเองของบุคคลซึ่ งจะเพิ่ มขึ้ น
สอดคล้องกับผลการศึกษาของอโณทัย วิริยะ (2551)
ที่ พ บว่ า อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมความ
ปลอดภั ยในการท างานของคนงาน เช่ นเดี ยวกั บ
ภัทรทิยา กิจจิว (2551) พรเกียรติ เนติขจร (2546)
ที่พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการทางานของพนักงาน
ความรู้ก่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดแรงจูงใจที่
จะปฏิบัติพฤติกรรมและเกิดความสามารถในการที่
จะปฏิบัติพฤติกรรมการที่ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ, 2536) สาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุอย่างหนึ่งอาจเกิดจากพื้นฐาน
ของแต่ละบุคคล เช่น ความรู้ เจตคติในการทางาน
การที่คนงานมีความรู้ในการปฏิ บัติที่ ถูกต้ องซึ่ งจะ
นาไปสู่การปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
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ทางาน ณัชชา เจริญรุ่งเรือง (2551) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึ กษาของวิ ราภรณ์ ทองยั ง (2552) วราภรณ์
พรหมศิ ริ (2544) ซึ่ งพบว่ าความรู้ มี ความสั มพั นธ์
ทางบวกกั บการปฏิ บั ติ ตนในการป้ องกั นการเกิ ด
อุบัติเหตุ
นโยบายของหน่ วยงานมี ความสั มพั นธ์ กั บ
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .01) Green &
Kreuter (1999) ได้กล่าวว่ามาตรการการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการทางาน การมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
วางแผน กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ตลอดจนมี ก าร
ควบคุ ม บั ง คั บ ใช้ ใ นการด าเนิ น งานเพื่ อ ป้ อ งกั น
อุบัติเหตุจากการทางาน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเอื้อและ
สนั บสนุ นให้ เกิ ดเงื่ อนไข ท าให้ บุ คคลสามารถท า
พฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการทางานได้มากขึ้น
เช่นเดียวกับ สุธี รัตนเสถียร และอนันต์ชัย เที่ยงดาห์
(2535) ได้กล่าวว่า การสร้างความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการนั้น ต้องเริ่มที่การกาหนดนโยบายที่แน่
ชัดสอดคล้องกับการศึกษาของเพ็ญศิริ แกล้วกสิกิจ
(2548)
จากผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมมีสาเหตุ
มาจากสหปัจจัย (Multiple Factor) โดยปัจจัยนา
ได้แก่ ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุ
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ เ ป็ น ปั จ จั ย
พื้นฐานที่ก่อให้ เกิดแรงจูงใจให้พนักงานเก็ บขยะมี
พฤติ กรรมการป้ องกั นอุ บั ติ เหตุ ขณะที่ ปั จจั ยเอื้ อ
ได้ แก่ นโยบายของหน่ วยงานเป็ นตั วเอื้อต่ อการมี
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุและปัจจัยเสริมได้แก่
การได้รับการสนับสนุนจากสังคม เป็นตัวสนับสนุน
ส่ งเสริ ม พฤติ กรรมการป้ องกั น อุ บั ติ เหตุ จากการ
ท างานของพนั ก งานเก็ บ ขยะให้ คงอยู่ ต่ อไปตาม
ทฤษฎี PRECEDE PROCEED ที่กล่าวว่าพฤติกรรม
หรือการกระทาของบุคคลเป็นอิ ทธิพลร่วมกันของ
ปัจจัยทั้ง 3 คือ ปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม
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ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ควรนาข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้ องกั นอุ บั ติ เหตุ ไปใช้ ในการก าหนดนโยบาย
หน่ ว ยงานเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ จ ากการ
ทางานของพนักงานเก็บขยะ
2. หั ว หน้ า งานควรมี ก ารให้ ค าแนะน า
พนั ก งานในเรื่ อ งที่ พ นั ก งานยั ง มี พ ฤติ ก รรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานที่ยังไม่ถูกต้องหรือ
ยั งไม่ ดี ได้ แก่ เรื่ องการสวมใส่ รองเท้ าผ้ าใบขณะ
ทางานเก็บขยะ ไม่สวมใส่ผ้ายางกันเปื้อนและแว่นตา
ที่ มี ก ระบั ง ครอบด้ า นข้ า งขณะท างานเก็ บ ขยะ
เนื่ อ งจากหากพนั ก งานมี พ ฤติ ก รรมเหล่ า นี้ ที่ ไ ม่
ถูกต้องอาจนามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุขณะทางานได้
3. พยาบาลอาชี ว อนามั ย และเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขควรให้ความรู้แก่พนักงานเก็บขยะในเรื่อง
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อั นตรายที่ อาจได้ รั บขณะปฏิ บั ติ งานเช่ นการเกิ ด
อุบัติเหตุ โรคหรือการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น วิธีการ
ป้ อ งกั น อั นตราย ประโยชน์ ข องอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลและการเลื อ กประเภทของ
อุ ป กรณ์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้
พนักงานเกิดความเข้าใจและตระหนักมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาวิจัยเชิงทดลองโดยการนาตัวแปรที่
พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
อุ บั ติ เหตุ จากการท างานของพนั กงานเก็ บขยะไป
ประยุกต์สร้างรู ปแบบการป้องกั นอุบัติเหตุเพื่อลด
โอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการทางานของพนักงานเก็บ
ขยะ
2. ควรศึ กษาภาวะสุ ขภาพในกลุ่ มพนักงาน
เก็บขยะเพิ่มเติมเนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติงานมี
ความเสี่ยงที่อาจเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ได้

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุจากการทางาน
ของพนักงานเก็บขยะ (n = 270)
ตัวแปร

ปัจจัยนา
อายุ
ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุ
ประสบการณ์การทางาน
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ
ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ
ปัจจัยเอื้อ
การได้รับการอบรมจากหน่วยงาน
การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
นโยบายของหน่วยงาน
ปัจจัยเสริม
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม
** มีนัยสาคัญทางสถิติ < .01 *** มีนัยสาคัญทางสถิติ < .001

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทางาน
ของพนักงานเก็บขยะ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
p-value

.198**
-.246***
.060
.262***
.091

< .01
< .001
.323
< .001
.136

.102
.282***
.197**

.094
< .001
< .01

.273***

< .001

มกราคม – เมษายน 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 1
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของปัจจัยที่สามารถทานายพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ
จากการทางานของพนักงานเก็บขยะ (n = 270)
ตัวแปรที่เข้าสมการ
B
Beta
R2 Change t
p - value
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม
0.269
0.181
0.015
2.955
0.003
ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุ
-2.355
-0.181 0.025
3.111
0.002
อายุ
0.156
0.212
0.033
3.793
<.001
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ
0.47
0.162
0.047
2.799
0.006
นโยบายของหน่วยงาน
0.76
0.135
0.075
2.228
0.027
2
2
ค่าคงที่ = 21.674 R = .194
R Adjusted = .179
F = 4.966 p-value < .05
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