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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงจิตวิทยาและการยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลของพนักงาน: กรณีศึกษา สถานประกอบการผลิตอาหาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

ผลการวิจัย

การอภิปรายผล

รายการอ้างอิง

บทน า
การเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยขณะปฏิบัติงานอาจเป็นผลมาจากการไปสัมผัสกับสารเคมีอันตราย 

เสียงที่ดัง ฝุ่นฟุ้งกระจาย แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ กระแสไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องจักร และอันตรายอื่นๆ
อย่างไรก็ตามหากการควบคุมทั้งหมดนี้เป็นไปไม่ได้หรือไม่เพียงพอในการป้องกันอันตราย การก าหนดให้
ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (personal protective equipment: 
PPE) และมั่นใจได้ว่า PPE มีความเหมาะสมเพียงพอในการใช้ จากรายงานการประสบอันตรายในการท างาน
ระหว่างพ.ศ. 2561-2563 ของสถานประกอบการผลิตอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่า
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุจ านวน 15 ครั้ง และสูญเสียวันท างานถึง 84 วัน อวัยวะที่ได้รับอุบัติเหตุ
3 อันดับแรกได้แก่ มือและนิ้วมือ หลัง และศีรษะ ซึ่งลักษณะการเกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุเกิดจากวัตถุขีดข่วน ตัด
บาด และการชนกระแทก เห็นได้ว่าสภาวะแวดล้อมในการท างานและการไม่ใช้ PPE อาจส่งผลถึงจ านวน
อุบัติเหตุ จิตวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยปัจจัยเชิงจิตวิทยาที่สามารถอธิบายการยอมรับ
มาตรการที่ก าหนดขึ้น (Schwartz,1977) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิง
จิตวิทยาและการยอมรับการสวมใส่ PPE ของพนักงานเพื่อวางแผนส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ PPE ของพนักงาน
โรงงานผลิตอาหารอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ

กลุ่มตัวอย่าง :
ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายการผลิต สถานประกอบการผลิตอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 97 

คน ซึ่งท าการศึกษาในประชากรทั้งหมด โดยฝ่ายการผลิตประกอบด้วย 6 แผนก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย :
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลพนักงาน ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยเชิงจิตวิทยาต่อ
การสวมใส่อุปกรณ์ PPE จ านวน 10 ข้อ และแบบสอบถามการยอมรับอุปกรณ์ PPE จ านวน 10 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล :
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยเชิงจิตวิทยาต่อการสวมใส่
อุปกรณ์ PPE และแบบสอบถามการยอมรับอุปกรณ์ PPE

การวิเคราะห์ข้อมูล :
สถิติเชิงพรรณนาใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบความแตกต่างใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) และการทดสอบความสัมพันธ์ใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson product moment 
correlation coefficient)

1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงาน
ฝ่ายการผลิตในสถานประกอบการผลิตอาหาร
2. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายการผลิต
ในสถานประกอบการผลิตอาหาร
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยเชิงจิตวิทยารายข้อของพนักงานฝ่ายการผลิตตามกลุ่มแผนก
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงจิตวิทยาและการยอมรับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลของพนักงานฝ่ายการผลิตในสถานประกอบการผลิตอาหาร

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงจิตวิทยาของประชากรพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อ 1 ถึงข้อ 5 ซึ่งแสดงถึง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ PPE จากการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยและ PPE จากการ
ประชุมประจ าวัน การประชุมตามวาระ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และการเข้าอบรมให้ความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.98-4.26 หมายถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ PPE อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ในส่วนข้อ 6 ถึง
ข้อ 10 ซึ่งแสดงถึงการให้ความร่วมมือในการใช้ PPE พบว่าข้อ 6 การสวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งในขณะ
ท างาน และข้อ 9 การใช้อุปกรณ์ PPE เหมาะสมกับประเภทงานที่ท า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.29-4.47 อยู่ใน
ระดับค่อนข้างมากแต่ข้อที่เหลือ (ได้แก่ ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ10) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.56-2.00 อยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย เห็นได้ว่าการให้ความร่วมมือในการใช้ PPE อยู่ในระดับน้อยเมื่อต้องเร่งรีบท างาน ไม่ถนัดใน
การปฏิบัติงาน และไม่ได้ท าตามค าแนะน าของ จป.วิชาชีพ

ผลการวิเคราะห์การยอมรับอุปกรณ์ PPE ของประชากรพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป ยกเว้นข้อ 9 ซึ่งเป็นประเด็นอุปกรณ์ PPE ที่ใช้มีสภาพไม่ช ารุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.60 หมายถึงการยอมรับในข้อนี้อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยาของประชากรตามกลุ่มแผนก พบว่า แผนก
ที่แตกต่างกันมีค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) เมื่อพิจารณา
ทดสอบความแตกต่างของค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยาเป็นรายข้อ พบว่าแผนกที่แตกต่างกันมีค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยา
ข้อ 7 ไม่เคยหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ PPE เพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น และข้อ 8 ไม่เคยหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์
PPE เนื่องจากขัดขวางการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่า p-value เท่ากับ 0.04 และ 
0.01 ตามล าดับ โดยคู่ที่แตกต่างกันได้แก่ แผนกฟิลลิ่งและแผนกมิ๊กฟรุต อีกทั้งแผนกฟิลลิ่งมีค่าเฉลี่ยของ
ข้อ 7 และข้อ 8 น้อยที่สุด (ภาพที่ 1)

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยากับค่าการยอมรับอุปกรณ์ PPE ของพนักงานฝ่าย
การผลิต พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value > 0.05)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 8
“งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภาพที่ 1 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อ 7 (ก) และข้อที่ 8 (ข) ระหว่าง 6 แผนกด้วย 
Tukey’s HSD test
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(ก) ข้อ 7.ไม่เคยหลีกเลี่ยงการใช้ PPE เพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น

(ข) ข้อ 8.ไม่เคยหลีกเลี่ยงการใช้ PPE เนื่องจากขัดขวางการท างาน

พนักงานฝ่ายการผลิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 30-39 ปี มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีอายุงาน 6-10 ปี มีภาพรวมค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยาอยู่ในระดับปานกลาง และการยอมรับอุปกรณ์ PPE
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และ 4.08 ตามล าดับ การที่ประชากรมีค่าปัจจัยเชิงจิตวิทยา
อยู่ในระดับปานกลางนั้น หากประชากรไม่ได้รับแรงเสริมจากกิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัยแบบต่อเนื่องอาจ
ท าให้การยอมรับอุปกรณ์ PPE มีระดับลดลงได้ จะเห็นได้ข้อ 7 ไม่เคยหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ PPE เพื่อให้งาน
เสร็จเร็วขึ้น และข้อ 8 ไม่เคยหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ PPE เนื่องจากขัดขวางการท างาน ทั้งสองข้อมีค่าเชิง
จิตวิทยาอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ซึ่งแสดงว่าหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ PPE ค่อนข้างมาก

ทั้ง 6 แผนกมีค่าเฉลี่ยของปัจจัยเชิงจิตวิทยาไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p-value > 0.05) อีกทั้งผลการ
พิจารณารายข้อพบว่าทั้ง 6 แผนกมีค่าเฉลี่ยรายข้อเกือบทุกข้อไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p-value > 0.05) ยกเว้น
ข้อ 7 และข้อ 8 เป็นประเด็นการไม่หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ PPE เพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้นและการขัดขวางการ
ท างาน โดยเฉพาะแผนกฟิลลิ่งมีค่าเฉลี่ยของทั้งสองข้อดังกล่าวน้อยที่สุดและค่ามีความแตกต่างทางสถิติกับแผนก
อื่นๆ ที่เหลือ (ภาพที่ 1) จะเห็นว่าปัจจัยแผนกไม่มีผลต่อการยอมรับการใช้อุปกรณ์ PPE เนื่องจากการสวมใส่
อุปกรณ์ PPE เป็นกฎระเบียบของสถานประกอบการที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามให้เป็นตามกฎหมายและเพื่อความ
ปลอดภัยในการท างานที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเชิงจิตวิทยาไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการยอมรับอุปกรณ์ PPE (p-value > 0.05) อาจเนื่องจาก
การยอมรับอุปกรณ์ PPE ต้องพิจารณาถึงการบริหารจัดการอุปกรณ์ PPE ร่วมด้วย อีกทั้งประชากรที่ศึกษาให้
คะแนนเกี่ยวกับอุปกรณ์ PPE ไม่ช ารุดอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย

ข้อเสนอแนะ
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพควรเน้นกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมส่วนบุคคล 
โดยเป็นกิจกรรมให้แรงเสริมความเชื่อมั่นถึงประโยชน์ของการใช้ PPE เพื่อส่งผลต่อการยอมรับการใช้ PPE 
นอกจากนี้ควรมีกฎข้อบังคับและบทลงโทษที่ชัดเจนส าหรับก ากับดูแลการใช้อุปกรณ์ PPE
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพควรปรับรูปแบบการบริหารจัดการอุปกรณ์ PPE โดยเพิ่มการตรวจสอบ
สภาพความพร้อมในการใช้งานของ PPE และสภาพของการใช้ PPE แล้วเกิดความสะดวกในขณะปฏิบัติงานแม้
ในช่วงการท างานอย่างเร่งรีบ โดยเริ่มที่แผนกฟิลลิ่งเป็นแผนกแรก
3. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรสภาพแวดล้อมในการท างานเพิ่มเติมด้วย


