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บทคัดย่อ
พนักงานกวาดถนนเป็นแรงงานในระบบราชการที่มีอยู่ทุกพื้นที่ในประเทศไทย ทาหน้าที่ในการดูแลรักษา
ความสะอาดและลดแหล่งรังโรค ของบ้านเมือง จากการสังเกตการณ์ทางานของพนักงานกวาดถนน เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษที่ผ่านมา พบว่า 2 ใน 3 ของพนักงานกวาดถนนยังละเลยในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการรับรูค้ วามสามารถแห่งตนในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพนักงานกวาดถนน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จานวน
59 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คนและกลุ่มเปรียบเทียบ 29 คน ใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ แบ่งเป็นระยะเวลา
การทดลอง 4 สัปดาห์ และระยะติดตามผล 2 สัปดาห์ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมซึ่งประยุกต์ทฤษฎีความสามารถ
ตนเองของแบนดูรา กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ตัวแบบ/การพูดจูงใจ
และการประเมินการแลกเปลี่ยนสภาวะทางสรีระวิทยา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรค สิ่งคุกคามสุขภาพ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
แบบสอบถามการรับรู้ต่อความสามารถตนเอง และแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติรอ้ ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test, Chi-square และ
Repeated measure ANOVA โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ .05
ผลการวิ จั ยพบว่ า หลั งการทดลอง กลุ่ มทดลองมี คะแนนเฉลี่ ยความรู้ เกี่ ยวกั บโรคฯ การรั บรู้ ต่ อ
ความสามารถตนเอง และพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < .05) ในระยะติดตามผล มีเพียงคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p = .003) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโดยการวัดซ้าพบว่า คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ต่อความสามารถ
ตนเองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = .02)
จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานควรมีส่วนร่วมและมีมาตรการในการส่งเสริมให้พนักงานกวาด
ถนนมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานกวาดถนน
เกิดการรับรู้ความสามารถแห่งตน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นได้
คาสาคัญ: การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล/ พนักงานกวาดถนน/
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
*

นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
**
ผู้รับผิดชอบหลัก อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
***
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

174 Journal of Public Health Nursing

January - April 2018 Vol.32 No.1

Effects of Perceived Self-Efficacy Program on Personal Protective
Equipment Use among Street Sweepers in Mueang Sisaket District
Nipaporn Rungsoongnoen* Plernpit Boonyamalik**
Orawan Kaewboonchoo*** Arpaporn Powwatana***
ABSTRACT
Street sweepers in every area of Thailand are laborers under the jurisdiction of local
administrative organizations. Their work is to clean municipal areas and reduce the source
of diseases. This quasi-experimental research aimed to study the effects of perceived selfefficacy programs on the use of personal protective equipment (PPE) in street sweepers in
Mueang Sisaket District. The study subjects were 59 street sweepers divided into an experimental
group (n = 30) and a comparison group (n = 29). The duration of the program was 6 weeks, a
4-week trial period and a 2-week follow-up period. The experimental group received an
intervention applying the Self-Efficacy Theory and its activities (Bandura, 1977). The program
activities included educational and exchange experiences, use of the model/speech incentive,
and physiological exchange assessment. Data were collected using interview questionnaires
which included general information, knowledge related to illnesses, health hazard exposure,
PPE, perceived self-efficacy to use PPE, and PPE use behavior. The data were analyzed by
percentage, mean, standard deviation, t-test, Chi-square, and repeated-measure ANOVA.
The results of the study revealed that after the intervention, the experimental group
had significantly higher mean scores of knowledge related to illness, health hazard exposure
and PPE, perceived self-efficacy in PPE use, and PPE use behavior (p < .05). However, after the
follow-up period, only the mean score of knowledge was significantly increased compared
to post-intervention findings (p = .003). When comparing the mean scores between the
experimental group and comparison group, post-intervention mean scores of the
experimental group were significantly higher for perceived self-efficacy in PPE use (p = .02).
Study results suggest that responsible agencies should take measures to educate
and promote self-efficacy to use PPE by street sweepers so that street sweepers adopt
appropriate PPE use behaviors.
Keywords: perceived self-efficacy/ street sweeper/ personal protective equipment
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
อาชีพพนักงานกวาดถนน เป็นอีกหนึ่งอาชีพ
ที่ มี ลั ก ษณะการท างานเกี่ ย วกั บ การดู แ ลความ
สะอาดด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากร
อาศัยอยู่ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการกวาด เก็บ
รวบรวมขยะหรื อ สิ่ งปฏิ กู ล ทั้ ง บริ เ วณสองฝั่ งของ
ถนนตามพื้นที่รับผิดชอบและร่วมพัฒนาดูแลความ
สะอาดภายในชุ ม ชน วั ด โรงเรี ย น หรื อ สถานที่
ต่ า งๆภายในเขตเทศบาลที่ มี ก ารร้ อ งขอมา ซึ่ ง
นอกจากการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ ความสะอาดแล้ว
อาชีพนี้ยังช่วยในการลดแหล่งที่อาจก่อให้เกิดรังโรค
ในชุ ม ชน ลั ก ษณะสิ่ ง แวดล้ อ มการท างานของ
พนั ก งานกวาดถนนเป็ น งานภาคสนาม ซึ่ ง ท าให้
พนักงานกวาดถนนมีโอกาสสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพ1
ทั้งด้านกายภาพ (Physical Environment) ได้แก่
การท างานกลางแจ้ งต้ อ งสั ม ผั ส กั บ แสงแดดและ
อุ ณ หภู มิ ที่ ร้ อ น เสี ย ง ควั น และฝุ่ น ที่ เ กิ ด จาก
การจราจรบนท้องถนนตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ด้านชีวภาพ (Biological Environment) ได้แก่
ซากพื ช ซากสั ต ว์ สิ่ ง ปฏิ กู ล ตามพื้ น ที่ อ าจมี ก าร
ปะปนของเชื้อโรค ด้านจิตวิทยาสังคม (Psychosocial
Environment) ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ในสถานที่ทางาน ค่าตอบแทน ลักษณะการทางาน
การสนับ สนุน จากผู ้บ ัง คับ บัญ ชา เป็น ต้น ด้า น
การยศาสตร์ (Ergonomics) ที่เกิดจากท่าทางการ
ทางานที่ ซ้าๆ รวมถึ ง อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จากความ
ประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพนักกวาดถนน
เอง เช่ น การท างานที่ ไ ม่ ส วมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคล และอุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้นบน
ท้องถนนและมีผลกระทบกับตัวของพนักงานกวาด
ถนนที่ปฏิบัติงานบริเวณนั้นๆ เป็นต้น
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จากการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับสุขภาพ
ความปลอดภั ย ในการท างานของพนั ก งานกวาด
ถนนในเขตอุตสาหกรรม และการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลของพนักงานกวาดถนน พบว่า
พนักงานกวาดถนนส่วนใหญ่เกิดการเจ็บป่วยด้วย
โรคปอดจากการสัมผัสฝุ่นและมลพิษจากท่อไอเสียรถ
และเจ็บป่วยเป็นโรคโลหิตจาง ร้อยละ 21.5 โรค
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ร้อยละ 12.9 และโรคติดเชื้อ
ทางเดิ น หายใจส่ ว นบน ร้ อ ยละ 11.32 สาเหตุ
เนื่ อ งมาจากซึ่ ง พนั ก งานกวาดถนนละเลยการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก
อนามั ย แว่ น ตา รองเท้ า บู ท และถุ ง มื อ ในขณะ
ปฏิบัติงาน3 หน่วยงานไม่มีการสนับสนุนอย่างทั่วถึง
และยั ง ขาดแรงจู ง ใจในการใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคล 4 จากลักษณะสิ่งแวดล้อมการ
ทางานทีต่ ้องอยู่กลางแจ้งซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ จึงมีโอกาสทาให้พนักงานกวาดถนนมีการสัมผัส
สิ่งคุกคามทางสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพได้ จึงควรมีมาตรการในการหลีกเลี่ยงและ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของพนักงานกวาดถนน
ดังนั้นการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็น
อีกหนึ่งมาตรการซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกัน
สิ่งคุ ก คามสุ ข ภาพที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ตั ว พนั ก งาน
กวาดถนนได้ จากการสังเกตพฤติกรรมการสวมใส่
อุปกรณ์ป้อ งกันอั นตรายส่ว นบุค คลของพนั กงาน
กวาดถนนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พบว่า 2 ใน 3
ของพนั ก งานกวาดถนนยั ง ละเลยการใช้ อุ ป กรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมต่อลักษณะ
การทางาน ซึ่งเมื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่มีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพบว่า เกิดจาก
ความเคยชิน รู้สึกร้อน รู้สึกเกะกะ ทางานไม่ถนัด
เป็ น ต้ น ซึ่ ง จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
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พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานของ
พนักงานเก็บขยะซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีคุณลักษณะ
ทางประชากรคล้ายคลึงกัน พบว่าพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ร้ อ ยละ 68.1 โดยมี ปั จ จั ย น าได้ แ ก่ อายุ ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ปัจจัยเอื้อได้แก่ การ
ได้รับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล นโยบาย
ของหน่วยงาน และปัจจัยเสริมด้านการได้รับการ
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการป้องกันอุ บัติเหตุจากการทางาน 5,6
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า พนั ก งานกวาดถนน ร้ อ ยละ
15.4 ขาดความใส่ ใ จในการใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคล 7 รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
เอง จากการศึกษาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ของพนั ก งานกวาดถนนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ให้ข้อเสนอแนะว่าควรให้ความสาคัญ
ในการส่งเสริมให้พนักงานกวาดถนนมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพที่เหมาะสม8 โดยการส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ว น
บุคคลหากจะเกิดผลทีย่ ั่งยืนนั้น ต้องเกิดจากตัวของ
พนักงานกวาดถนนเอง
ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลเวชปฏิบัติได้เล็งเห็น
ความสาคัญของการที่พนักงานกวาดถนนมีสุขภาพกาย
สุขภาพใจที่ดี และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควรมี ก าร ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานกวาดถนน มี
ความสามารถดูแลตนเอง ในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลอย่างสม่าเสมอ และถูกต้องตาม
ลั ก ษณะการสั ม ผั ส สิ่ ง คุ ก คาม โดยน าทฤษฎี
ความสามารถตนเอง (Self-efficacy Theory) ของ
นัก จิต วิท ยาชาวอเมริ กา คือ อั ลเบิร์ ต แบนดูร า 9
(Albert Bandura) มาประยุกต์เป็นแนวทางในการ
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สร้างโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพนักงาน
กวาดถนน เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เกี่ยวกับโรค
สิ่ งคุ ก คามสุ ข ภาพ และอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตราย
ส่ ว นบุ ค คลที่ เ กิ ด จากการท างาน การรั บ รู้ ต่ อ
ความสามารถตนเองที่สามารถปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยง
การลดการเผชิ ญ สิ่ ง คุ ก คามสุ ข ภาพ จนเกิ ด มี
พฤติกรรมที่เหมาะสม คงไว้ซึ่งความมีสุขภาพดี เกิด
ความปลอดภัยในการทางาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคจากการท างาน สิ่ ง คุ ก คาม
สุขภาพ และอุปกรณ์ ป้อ งกั นอั นตรายส่ว นบุ คคล
คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ต่อความสามารถตนเอง และ
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล ของพนั ก งานกวาดถนน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ภายในกลุ่มทดลอง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคจากการท างาน สิ่ ง คุ ก คาม
สุขภาพ และอุปกรณ์ ป้อ งกั นอั นตรายส่ว นบุ คคล
คะแนนเฉลี่ยการรับ รู้ต่อความสามารถตนเอง และ
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล ของพนั ก งานกวาดถนน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ
สมมติฐานการวิจัย
1. ภายหลังการทดลองและระยะติดตามผล
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคจาก
การทางาน สิ่งคุกคามสุขภาพ และอุปกรณ์ป้องกัน
อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล คะแนนเฉลี่ ย การรั บ รู้ ต่ อ
ความสามารถตนเอง และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
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การสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล
ดีกว่าก่อนการทดลอง
2. ภายหลังการทดลองและระยะติดตามผล
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคจาก
การทางาน สิ่งคุกคามสุขภาพ และอุปกรณ์ป้องกัน
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อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล คะแนนเฉลี่ ย การรั บ รู้ ต่ อ
ความสามารถตนเอง และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การสวมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล
ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น
โปรแกรมการรั บ รู้ ค วามสามารถ
ตนเองต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลในพนักงานกวาดถนน เทศบาล
เมืองศรีสะเกษ ประกอบด้วย
1. การให้ความรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
- บรรยายให้ความรู้โดยผ่านสื่อ
ต่างๆ
- แบ่ งกลุ่ ม พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์
2. การใช้ตัวแบบ/การพูดจูงใจ
- ยกตั ว อย่ า งพนั ก งานที่ มี ใ ช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างสม่าเสมอ
- การสาธิ ต และการสาธิ ต
ย้อนกลับ
- การมีส่วนร่วมของหัวหน้า ใน
การชมเชย, ให้ความมั่นใจ
3. การประเมิ น การแลกเปลี่ ย น
สภาวะทางสรีระวิทยา
- การแสดงบทบาทสมมติ
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ตัวแปรตาม
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคจากการ
ทางาน สิ่ งคุก คามสุ ขภาพ และอุ ปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- การรับรู้ต่อความสามารถตนเอง
- พฤติ ก รรมการสวมใส่ อุ ป กรณ์
ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลในพนั ก งาน
กวาดถนน

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีการดาเนินการวิจัย
รูป แบบการวิจั ย เป็ น การวิ จั ย กึ่ งทดลอง
(Quasi-experimental Research) แบบ 2 กลุ่ม
วัดผลก่อน-หลัง และระยะติดตามผล
ประชากร คื อ พนั ก งานกวาดถนน สั งกั ด
กองสาธารณสุข และสิ่ง แวดล้อ ม เทศบาลเมือ ง
ศรีสะเกษ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ พนั ก งานกวาดถนนทั้ ง
ชายและหญิ ง ที่ สั ง กั ด กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อาเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ โดยคานวณขนาดตัวอย่างได้จาก
ขนาดอิทธิพล (Effect size) ของ Cohen10, 1988
ที่ ไ ด้ จ ากการประมาณค่ า ความแตกต่ า งระหว่ า ง
ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง จากผลการศึกษา
ของทัดขวัญ มธุรชน11 ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบ
กลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับคุณลักษณะทาง
ประชากรที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา
นี้ ค านวณหาค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ล พบว่ า มี ค่ า ขนาด
อิทธิพลที่ 0.48 ซึ่งเมื่อเปิดตารางประมาณค่า ได้
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 24 คน พนักงานกวาดถนน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีจานวนทั้งหมด 67 คน
และถูกแบ่งกลุ่มตามเขตพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 2 เขต
โดยเขต 1 รับผิดชอบตาบลเมืองเหนือ และเขต 2
รับผิดชอบตาบลเมืองใต้ ดังนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
และจับฉลากแบ่งกลุ่ม ได้กลุ่มทดลอง คือพนักงาน
กวาดถนนเขต 1 จานวน 35 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ
คือพนักงานกวาดถนนเขต 2 จานวน 32 คน โดย
กาหนดเกณฑ์คัดเข้า-คัดออกดังนี้
เกณฑ์ คั ด เข้ า เป็ น พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ
หน้าที่ในการกวาดถนน มีประสบการณ์การทางาน
ในหน้าที่มากกว่า 3 เดือน ขึ้นไป สามารถอ่านออก
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เขียนได้และเข้าใจภาษาไทย และสมัครใจเข้าร่วม
โครงการวิ จัย โดยลงนามในเอกสารยิ นยอมด้ว ย
ความเต็มใจ
เกณฑ์คัดออก เกิดการลาออก เปลี่ยน
งาน หรือหยุดงานระหว่างที่มีการทดลอง และไม่
สมัครใจเข้าร่วมการศึกษาวิจัย
เกณฑ์การให้เลิกจากการวิจัย คือผู้ที่
สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยในช่วงแรก แต่ต่อมา
ขอถอนตั ว หรื อ เลิ ก จากการศึ ก ษาวิ จั ย เพราะ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วน
การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรม
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับ
เอกสารรั บ รองเลขที่ MUPH 2017-123 และ
89/2560 ผู้วิจัยชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการให้ทราบถึง
สิ ท ธิ ก ารตอบรั บ หรื อ ปฏิ เ สธในการเข้ า ร่ ว มใน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ รวมทั้ งการอธิ บ ายถึ งการรั ก ษา
ความลับของผู้ให้ข้อมูล และการทาลายข้อมูลเมื่อ
สิ้ น สุ ด การวิ จั ย การอภิ ป รายหรื อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล
กระท าให้ ภ าพรวมและเฉพาะการน าเสนอเชิ ง
วิชาการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
ทฤษฎีความสามารถตนเอง (Self-Efficacy Theory)
ซึ่ ง มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 3 ท่ า น ตรวจสอบเนื้ อ หาใน
แบบสอบถามที่ ใช้ เก็ บรวบรวมข้อ มูลส าหรับ การ
ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม ดังนี้
1.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จานวน
13 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
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ระดับการศึกษาประวัติสุขภาพ ประสบการณ์การ
ทางาน
1.2 แบบประเมินความรู้ เกี่ยวกับการ
ทางานฯ จานวน 15 ข้อ แบบเลือกตอบ คะแนนอยู่
ในช่ ว ง 0-15 คะแนน เป็ น การประเมิ น ความรู้
เกี่ยวกับโรค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทางาน
ของพนักงานกวาดถนน เพื่อทบทวนถึงความรุนแรง
ของผลกระทบต่อสุขภาพจากการทางาน และรู้ถึง
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม ค่า
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index:
CVI) เท่ากับ 1.00 และได้ค่าค่าความเชื่อมั่น ของ
แบบสอบถามด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า KR-20 (KuderRichardson Method) เท่ากับ .78
1.3 แบบสอบถามความสามารถของ
พนั ก งานกวาดถนนต่ อ การใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคลจานวน 16 ข้อ โดยใช้คาถาม
แบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ให้ผู้ตอบเลือกที่
ตรงกั บ ความรู้ สึ ก ความคิ ด เห็ น ของตนเอง เพื่ อ
ประเมิ น การรั บ รู้ ค วามสามารถแห่ งตนในการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ค่า CVI เท่ากับ
.81 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ .82
1.4 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จานวน 10 ข้อ
โดยใช้คาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ
ให้ ผู้ต อบเลื อกตั วเลือ กให้ต รงกั บการปฏิ บัติ ใน 1
สัปดาห์ เพียง 1 คาตอบ เพื่อวัดความถี่ของพฤติกรรม
กลุ่มตัวอย่างในการปฏิบัติพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของแต่ละคน ค่ า CVI
เท่ากั บ 1.00 มีค่าสั มประสิทธิ์ สหสัม พันธ์แ อลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
เท่ากับ .67
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2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง คื อ
“โปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการใช้
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลในพนั ก งาน
กวาดถนน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ” โดยผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จากการประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ค วามสามารถตนเอง
ของ อัลเบิร์ต แบนดูรา สร้างกิจกรรมขึ้นซึ่งประกอบด้วย
การจั ด กิ จ กรรมการให้ ค วามรู้ และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยบรรยายให้ความรู้โดย
ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ และแบ่ ง กลุ่ ม พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ การใช้ ตั ว แบบ/การพู ด จู งใจ โดย
ยกตัวอย่างพนักงานที่มีใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
อย่างสม่าเสมอ การสาธิตและการสาธิตย้อนกลับ
และการมีส่วนร่วมของหัวหน้า และกิจกรรมการ
ประเมินการแลกเปลี่ยนสภาวะทางสรีระวิทยา โดย
การแสดงบทบาทสมมติ รวมระยะเวลาทั้ งสิ้น 4
สัปดาห์
การดาเนินโปรแกรม
ดาเนินการศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
1. ขั้ น เตรี ย มการทดลอง ผู้ วิ จั ย เตรี ย ม
โปรแกรมการรับรู้ความสามารถแห่งตนต่อการใช้
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลในพนั ก งาน
กวาดถนน สร้างเครื่องมือ เตรียมกลุ่มตัวอย่างโดย
ติดต่อขออนุญาตผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ขอความเห็ น ชอบและความร่ ว มมื อ ในการร่ ว ม
กิจกรรม ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธี ดาเนินการทดลอง
และเก็บข้อมูล คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประเมินจาก
การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจนกระทั่งสิ้นสุดการ
ทดลอง
2. ขั้นดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยแนะนาตัว
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและพิทักษ์สิทธิ์ใน
การเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย และให้ ต อบแบบสอบถาม
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(Pre-test) ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ใน
กลุ่มเปรียบเทียบแจกใบนัดอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 4
และสั ป ดาห์ ที่ 6 สาหรั บ กลุ่ ม ทดลองมี ก ารจั ด
กิจกรรมโดยใช้ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม 3
ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สั ป ดาห์ ที่ 2 กิ จ กรรม “เรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเกิด
ความคาดหวังในการกระท าของตนเอง เกิ ดการ
วิเ คราะห์ ทบทวนถึ งผลกระทบต่ อ สุข ภาพที่ เ กิ ด
จากการท างาน โดยการบรรยายให้ มี ก ารเรี ย น
พูดคุย และแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ทางานที่ผ่านมา แล้วนามาวิเคราะห์หาความเสี่ยง
และปัจจัยที่สามารถคุกคามสุขภาพ อันเนื่องมาจาก
การท างาน ส่ ว นกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บไม่ มี ก ารจั ด
กิจกรรม ให้เกิดการนาพฤติกรรมเดิมในกลุ่มทดลอง
มาทบทวนและ เกิ ด การรั บ รู้ แ ละปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
สั ป ดาห์ ที่ 3 กิ จ กรรม“ปรั บ แนวคิ ด สู่
การปฏิบัติ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานกวาด
ถนนทราบถึ ง ผลดี ข องการใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคล เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ตนเอง โดยการบรรยายเกี่ ย วกั บ ประโยชน์ แ ละ
ประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสาหรับ
พนักงานกวาดถนน แหล่งสนับสนุนและนโยบาย
การใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลโดย
หั ว หน้ า งาน พร้ อ มทั้ งยกตั ว อย่ า งพนั ก งานกวาด
ถนน (Role model) ที่มีก ารใช้อุป กรณ์ป้อ งกัน
อันตรายสม่าเสมอ สาธิตและสาธิตย้อนกลับการ
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ส่วนใน
กลุ่มเปรียบเทียบไม่มีกิจกรรมแต่จะได้รับการแจก
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล กระทั่งพบว่า
พนักงานกวาดถนนกลุ่มทดลองมีความตั้งที่จะสวมใส่
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อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสม่าเสมอและ
เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบ
สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรม “สวมใส่เป็นนิสัย”
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนา
และฝึกความสามารถของตนเองให้เกิดกระบวนการ
ตั้งใจ เก็บจา กระทา และจูงใจ ในการนาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายมาใช้อย่างสม่าเสมอ และเกิดความ
มั่ น ใจ โดยการแบ่ งกลุ่ ม ย่ อ ยช่ ว ยกั น วิ เ คราะห์ ถึ ง
ขั้นตอนการทางาน จากนั้นร่วมกันสะท้อนความคิด
โดยการแสดงบทบาทสมมติ เ หตุ ก ารณ์ เ มื่ อ ต้ อ ง
เผชิ ญ กั บ สิ่ ง คุ ก คามสุ ข ภาพและอุ บั ติ เ หตุ ข ณะ
ปฏิบัติงาน แล้วอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากทั้ ง การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละการแสดง
บทบาทสมมติของแต่ละกลุ่ม และเก็บข้อมูลทั้งใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งพนักงานกลุ่ม
ทดลองควรมีความมั่นใจในการนาอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลมาใช้ อย่างสม่าเสมอ มากขึ้ น
กว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
3. ขั้นติดตามผลการทดลอง ผู้วิจัยทาการ
เก็บข้อมูลระยะติดตามทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ ด้วยแบบสอบถามชุดเดิมมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินติดตามความคงทนของโปรแกรมที่ให้
ไปในกลุ่มทดลอง เพื่อคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการดูแล
ตนเองโดยการใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายอย่ า ง
เหมาะสม ถูกต้องกับงาน และมีความสม่าเสมอ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบจะได้รับ
การเก็ บรวบรวมข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถาม และ
ตอบคาถามด้วยตนเอง เก็บรวบรวมข้อมูล 3 ครั้ง
คือก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และในระยะ
ติดตามผล ด้วยแบบสอบถามชุดเดิม มีผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการ
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พิทักษ์กลุ่มตัวอย่างโดยการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอ
คารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ก่อนการทดลองผู้ดาเนินการวิจัยของความยินยอม
ในการเข้าร่วมโครงการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง โดย
ชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธใน
การเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย Chi-square
test เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ Independent t-test
และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษา
ระหว่างก่อนการทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผล
ภายในกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม เปรี ยบเที ยบ โดยใช้
Repeated measures ANOVA โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS และกาหนดระดับ นัย สาคัญ ทาง
สถิติ เท่ากับ .05
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลและประสบการณ์
การทางานและพฤติ กรรมการใช้ อุปกรณ์ ป้อ งกั น
อัน ตรายส่ ว นบุ คคลของพนั ก งานกวาดถนนกลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง ด้ า นอายุ ข องกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ (p-value < .05) ซึ่งกลุ่มทดลองส่วนใหญ่
มีอายุอยู่ในช่วง 56-60 ปี ร้อยละ 33.3 ส่วนอายุใน
กลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 46-50 ปี
ร้อยละ 44.8 โดยกลุ่มทดลองมีอายุเฉลี่ย 5.03 ปี
ซึ่งอายุต่าสุดคือ 30 ปี และอายุที่สูงสุดคือ 60 ปี
สาหรับคุณลักษณะประชากรด้านเพศ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และโรคประจาตัว ไม่พบ
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ความแตกต่างกันด้านประสบการณ์การทางานและ
พฤติ ก รรมการใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว น
บุคคลของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบพบว่า
พนั ก งานกวาดถนนส่ ว นใหญ่ ทั้ ง สองกลุ่ มมี
ประสบการณ์การทางานมากกว่าปี 10 ขึ้นไป ร้อยละ
56.7 และร้อยละ 37.9 ตามลาดับ และในรอบ 1 ปี
ที่ ผ่ า นมาพนั ก งานกวาดถนนส่ ว นใหญ่ ทั้ งในกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบเคยได้รับอุบัติเหตุหรือ
เจ็บป่วยจากการทางาน ร้อยละ 83.3 และร้อยละ
89.7 ส่วนด้านสาเหตุของอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
ที่พนักงานกวาดถนนเคยได้รับ การถูกของมีคมบาด
ด้า นอวั ย วะที่ เ คยได้ รั บ การบาดเจ็ บ จากการเป็ น
พนักงานกวาดถนน ได้แก่ ศีรษะ,ใบหน้า, ดวงตา
และแขน, มือ, ข้อมือ ด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ถุงมือ, ผ้า
ปิดปาก/จมูก, เสื้อสะท้ อนแสง ด้านสาเหตุที่ไม่มี
การใช้ อุป กรณ์ ป้อ งกั นอั นตรายส่ว นบุค คล ได้แ ก่
การลืม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05
2. ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ตั ว แปรที่
ศึ ก ษา ก่ อ นการทดลอง หลั ง ทดลอง และระยะ
ติ ด ตาม ภายในกลุ่ ม (ตารางที่ 1) พบว่ า กลุ่ ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคจากการ
ทางานฯ การรับรู้ของตอบสนองต่อความสามารถ
ตนเอง และพฤติ ก รรมการการสวมใส่ อุ ป กรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หลังการทดลองดีกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระยะติ ด ตามผลและหลั ง การ
ทดลองพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมการสวมใส่
อุป กรณ์ ป้ องกั นอั น ตรายส่ ว นบุ ค คลลดลงอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) ขณะที่กลุ่ ม
เปรียบเทียบพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม
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ในระยะก่อนทดลองและหลังทดลองเพิ่มขึ้น และ
ระยะติดตามผลกับ ระยะหลังทดลองแตกต่างกั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) และ
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พบว่ า ก่ อ นการทดลอง หลั ง ทดลอง และระยะ
ติดตามไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ และการ
รับรู้ต่อความสามารถตนเอง ดังตารางที่ 1

Table 1. Comparison of mean scores of knowledge related to illnesses, health hazard
exposure, and PPE, mean scores of perceived self-efficacy in PPE use, and mean
scores of PPE use behaviors in Pre-experiment, Post-experiment and Follow-up stage.
Variables
Mean
SD
p-value
Knowledge related to illnesses, health hazard exposure, and PPE
Experimental groups
Post-Pre experiment
1.90
0.46
<.001
Follow-up - Pre experiment
2.10
0.65
.003
Follow-up - Post experiment
0.20
0.53
.709
Comparison groups
Post-Pre experiment
-0.07
0.76
1.000
Follow-up - Pre experiment
-0.66
0.62
.900
Follow-up - Post experiment
-0.59
0.66
1.000
Perceived self-efficacy in PPE use
Experimental groups
Post-Pre experiment
2.50
1.11
.032
Follow-up - Pre experiment
1.97
1.21
.114
Follow-up - Post experiment
-0.53
1.20
.660
Comparison groups
Post-Pre experiment
-1.28
1.95
1.000
Follow-up - Pre experiment
-0.24
1.43
1.000
Follow-up - Post experiment
1.03
1.92
1.000
PPE use behaviors
Experimental groups
Post-Pre experiment
2.17
0.84
.044
Follow-up - Pre experiment
-0.17
0.84
1.000
Follow-up - Post experiment
-2.33
0.58
.001
Comparison groups
Post-Pre experiment
2.28
0.64
.004
Follow-up - Pre experiment
-0.93
0.86
.871
Follow-up - Post experiment
-3.21
0.75
.001
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3. ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยตัว
แปรที่ ศึ ก ษา ก่ อ นการทดลอง หลั ง ทดลอง และ
ระยะติ ด ตามผล ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบ (ตารางที่ 2) พบว่า
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคจากการทางานฯ สูงกว่า
กลุ่ มเปรี ยบเที ยบอย่ างมีนั ยส าคั ญทางสถิ ติ .018
คะแนนเฉลี่ยตัวแปรอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
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หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ ย การรั บ รู้ ต่ อ ความสามารถตนเอง และ
พฤติกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุ ค คลสู ง กว่ า กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บอย่ า งมี ร ะดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ .018 และ <.001 ตามลาดับ
ระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคจากการทางานฯ สูงกว่า
กลุ่ มเปรี ยบเที ยบอย่ างมีนั ยส าคั ญทางสถิ ติ .036

Table 2. Comparing mean scores in knowledge related to illnesses, health hazard exposure,
and PPE, mean scores of perceived self-efficacy in PPE use, and mean scores of
PPE use behaviors among street sweepers of Sisaket Municipality between the
experimental and control groups.
Experimental groups
Control groups
Variables
(n = 30)
(n = 29)
p-value
xˉ
SD
xˉ
SD
Knowledge related to illnesses, health hazard exposure, and PPE
Pre experiment
10.73
2.10
12.17
2.44
.018
Post experiment
12.63
1.27
12.10
2.5
.322
Follow-up
12.83
2.38
11.52
2.32
.036
Perceived self-efficacy in PPE use
Pre experiment
56.13
4.97
56.34
6.18
.885
Post experiment
58.63
4.30
55.07
6.75
.018
Follow-up
58.10
4.42
56.10
5.99
.150
PPE use behaviors
Pre experiment
35.23
4.05
35.21
3.08
.978
Post experiment
38.07
2.24
36.44
3.26
.031
Follow-up
35.40
2.58
34.14
3.99
.154
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของโปรแกรม
การรั บ รู้ ค วามสามารถแห่ งตนในการใช้ อุ ป กรณ์
ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลต่ อ การใช้ อุ ป กรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพนักงานกวาดถนน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้วิจัยนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับโรคจากการทางาน สิ่ง
คุกคามสุขภาพ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล พบว่าหลังการทดลองและระยะติดตาม มีค่า
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คะแนนเฉลี่ย ความรู้เกี่ยวกับโรคจากการทางานฯ
สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value = .003 และ
< .001 ตามลาดับ) แต่เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับโรคจากการทางานฯ ระยะติดตาม
ผลกั บหลังการทดลองพบว่า มีค่ าคะแนนเฉลี่ ยไม่
แตกต่างกัน (p-value = .709) แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ทดลองเกิดความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้นที่เกิดจาก
การบรรยาย กระตุ้ นให้เ กิด การสะท้อ นความคิ ด
การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ที่เป็นผลจากการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีความสามารถของตนเองของแบนดูรา โดยใช้
ประสบการณ์การทางานที่ประสบผลสาเร็จ การใช้
คาพูดชั กจูง และการกระตุ้ นทางอารมณ์ การจั ด
กิจกรรมอภิปรายกลุ่มสะท้อนความรู้สึก ทาให้เกิด
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั น
การศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบว่า การใช้โปรแกรมการ
รับรู้ความสามารถแห่งตนในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลและแรงสนับสนุนทางสังคมช่วย
เพิ่มระดับคะแนนเฉลี่ยความรู้ดีขึ้น12,13 นอกจากนี้
การศึกษาของอรวรรณ จั นทสุ ทโธ พบว่ าความรู้
และพฤติกรรมด้านการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย
นอกจากนี้ยังพบว่าความรู้มีผลทัศนคติ ความรู้มีผล
กับพฤติกรรมและทัศนคติมีผลกับพฤติกรรม 14 ซึ่ง
การทดลองนี้ ได้ แ สดงให้ เ ห็น ว่ า การให้ ค วามรู้ กั บ
พนั ก งานกวาดถนนท าให้ เ กิ ด ดั ง นั้ น การนิ เ ทศ
พนั ก งานใหม่ การให้ ค วามรู้ ร ะหว่ า งการท างาน
รวมถึงการทบทวนความเสี่ยงอันเกิดจากการทางาน
เป็นระยะ เป็นสิ่งที่ควรกระทาแม้ว่าพนักงานกวาด
ถนนจะมี ป ระสบการณ์ ก ารท างานนาน หาก
ต้องการให้เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืน การให้ความรู้ฯ
ยังเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
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2. การรับรู้ต่อความสามารถตนเองในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล พบว่ าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ต่อความสามารถตนเองในการ
ปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรมการใช้ อุป กรณ์ ป้ องกั นอั น ตราย
ส่ ว นบุ ค คลเพิ่ ม ขึ้ น กว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี
นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ (p-value = .032) ในระยะ
ติดตามผลคะแนนเฉลี่ย การรับรู้ต่อความสามารถ
ตนเองมี การเพิ่ ม ก่อ นการทดลอง และลดลงกว่ า
ระยะหลั งการทดลองเพี ย งเล็ ก น้ อ ย (p-value =
.114 และ .660 ตามลาดับ) แต่พบว่ากลุ่มทดลองมี
การรั บ รู้ ต่ อ ความสามารถตนเองในการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ดีกว่ ากลุ่ มเปรี ยบเที ยบ ด้วยกิ จกรรมที่ ประยุ กต์ ใช้
ทฤษฎี ค วามสามารถแห่ ง ตน จากกิ จ กรรมกลุ่ ม
ทดลองได้รับ การฝึก ปฏิบั ติ การยกตั วอย่ าง และ
การให้หัวหน้างานเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม ทา
ให้ กลุ่ มทดลองมี ค วามมั่ น ใจในประโยชน์ที่ ตนจะ
ได้รับจากการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
และการให้หัวหน้างานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เกิ ด การแลกเปลี่ ย นพู ด คุ ย สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ประโยชน์และผลกระทบ ทาให้ช่วยลดช่องว่างของ
อุปสรรคการเข้าถึงแหล่งสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาที่ผ่านมา15 พบว่าการนาทฤษฎีความสามารถ
แห่งตนมาปรับใช้กับการปรับเปลี่ยนความสามารถ
ตนเอง มีผลต่อการรับความรู้ความสามารถตนเอง
ความคาดหวั งในผลลั พ ธ์ และมี ผ ลเชิ ง บวกด้ า น
พฤติกรรม ดังนั้นในเรื่องของการป้องกันอันตรายที่
เกิดจากการทางานการให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสี ยเข้ ามาร่ วมในวางแผนการทางาน
การดาเนินกิจกรรม จะช่วยทาให้พนักงานเกิดความ

มกราคม - เมษายน 2561 ปีที่ 32 ฉบับที่ 1

มั่นใจในความสามารถของตนเอง และพฤติกรรม
การทางานอย่างปลอดภัย
3. พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลของพนักงานกวาดถนน หลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานกวาดถนน
ดีก ว่าก่อ นการทดลอง อย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติ
(p-value = .044) แต่ในระยะติดตามพฤติกรรม
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลลดลงกว่า
ก่อนการทดลองเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ ไม่ พ บความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แม้ พ ฤติ ก รรมที่ มี ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น
ประจา หากเมื่อ ได้สะท้ อนคิด วิ เคราะห์ จากการ
แสดงบทบาทสมมติ จ ากสถานการณ์ จ าลอง
สามารถกระตุ้นทางอารมณ์ได้ จนทาให้ เกิดความ
เชื่อมั่นในการที่จะนาไปปฏิบัติ ซึ่งจากการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่าหากจะให้เกิดพฤติกรรมที่คงทนและ
ยั่งยืน ควรมีปัจจัยร่วมทั้งทางด้านกฎระเบียบและ
ข้อ บั งคั บ เกี่ย วกับ ความปลอดภั ยในการท างานมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว น
บุคคลและพฤติกรรมความปลอดภัยในระดับที่มาก
และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัย 16 รวมถึงการได้รับคาแนะนาจากเพื่อน
ร่ว มงาน การจัด หาอุป กรณ์ ป้อ งกั นอั นตรายส่ ว น
บุคคล17 ดังนั้นการที่จะให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน
ควรมีการทบทวน กระตุ้นเตือนทั้งระดับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และเพื่อนร่วมงาน จะช่วยลดการคุ้นชิน
และติดตามการทางานเกิดพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายอย่างสม่าเสมอ
จากการศึกษานี้ผู้วิจัยดาเนินโปรแกรมการ
รับรู้ความสามารถตนเองต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
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อันตรายส่วนบุคคล ของพนักงานกวาดถนน บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนดาเนินงานของการวิจัย ได้รับ
การตอบรับอย่างดีจากหัวหน้างาน และผู้เข้าร่วมวิจัย
จุดอ่อนของงานวิจัยนี้
1. ด้านระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของกลุ่มตัวอย่าง ของกลุ่มตัวอย่างบางครั้งอาจไม่
ตามเวลาที่กาหนด เนื่องจากลักษณะงานเป็นงาน
บริ ก ารทั้ ง งานประจ าและงานที่ ป ระชาชนหรื อ
หน่วยงานร้องขอ ทาให้การกาหนดเวลาในการจัด
โปรแกรมอาจต้องมีการเลื่อนตามพร้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างและใช้ระยะเวลาไม่ได้มากเท่าที่ควร
2. งานวิ จั ย ได้ มี ก ารควบคุ ม ระหว่ า งกลุ่ ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม แต่ด้วยพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม
เป็นพนักงานที่มีหน้าที่เหมือนกัน และปฏิบัติหน้าที่
ในหน่ ว ยงานเดี ย วกั น อาจมี ก ารปะปน ท าให้ ไ ม่
สามารถจากัดการเรียนด้วยตนเองจากการสังเกต
ของกลุ่มเปรียบเทียบได้
3. มีกลุ่มตัวอย่างออกจากการวิจัยก่อนที่จะ
เสร็จสิ้น โดยกลุ่มทดลองออกจากการวิจัยไป ร้อยละ 14
ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบออกจากการวิจัยไปร้อยละ 9
เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องวันหยุดของพนักงานที่มีเพียง
คนละ 1 วัน/สัปดาห์ และการลางาน หยุดงาน ซึ่งตรงกับ
วันที่กาหนดร่วมกิจกรรมการทดลองหรือเก็บข้อมูล
จุดแข็งของงานวิจัยนี้
1. การวิจัยนี้เป็นการเริ่มให้หน่วยงานและ
พนักงานเห็นถึงผลกระทบทางสุขภาพ ที่เกิดจาก
การสะท้ อ นข้ อ มู ล ผลกระทบทางสุ ข ภาพจนเกิ ด
ปั ญ หากั บ ตั ว พนั ก งาน ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ปรับเปลี่ยนงาน หรือบาดเจ็บ เสียชีวิต เป็นต้น
2. กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบมีความ
ใกล้เคียงกันในคุณลักษณะทั่วไปและสิ่งแวดล้อมใน
การทางานเหมือนกัน สิทธิสวัสดิการต่างๆ ใกล้เคียงกัน
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าพนักงานกวาดถนนที่
ได้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคจากการท างานฯ มี ค่ า
คะแนนเฉลี่ ย ความรู้ เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ ยั ง ไม่ มี ผ ลต่ อ
พฤติ ก รรมการใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว น
บุคคล ในส่วนการรับรู้ต่อความสามารถตนเองใน
การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคลของกลุ่มทดลองพบว่าเมื่อได้รับ
การกระตุ้นจากการให้กิจกรรมต่างๆ ตามโปรแกรม
ส่ง ผลท าให้เ กิ ดพฤติ กรรมการใช้ อุ ปกรณ์ ป้อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคลในพนักงานกวาดถนนเพิ่มขึ้น
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ นอกจากนี้ ใ นส่ ว น
พฤติ ก รรมของพนั ก งานกวาดถนนกลุ่ ม ทดลอง
พบว่าหากได้รับการกระตุ้น พนักงานกวาดถนนมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเพิ่มขึ้น ดังนั้นสรุปได้ว่า
การที่จะเกิดพฤติกรรมนั้นต้องมีหลายปัจจัยทั้งจาก
ปัจจัยภายใน คือพนักงานกวาดถนนเอง ได้แก่ อายุ
ประสบการณ์ ระดับการศึกษา เป็นต้น จากปัจจัย
ภายนอกได้ แ ก่ หั ว หน้ า งาน เพื่ อ นร่ ว มงาน การ
เข้าถึงแหล่งสนับสนุน ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งกระตุ้นให้
เกิดกระบวนการต่างๆ จนเกิดความสามารถตนเอง
และส่งผลให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้ า นการปฏิ บั ติ พ ยาบาลอาชี ว อนามั ย
เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข หัวหน้างาน สามารถนา
โปรแกรมการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการใช้
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลต่ อ การใช้
อุป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตราย ส่ ว นบุ ค คลในพนั ก งาน
กวาดถนน เป็ น แนวทางในการให้ ค วามรู้ หรื อ
นิเทศน์อบรม การกากับติดตาม สร้างมาตรการการ
ควบคุมความปลอดภัยส่ วนบุคคลให้กับ พนักงาน
กวาดถนนที่ รั บ เข้ า มาปฏิ บั ติ ง านใหม่ เ พื่ อ เพิ่ ม
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ความสามารถในตนเองและมี พ ฤติ ก รรมการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับงาน และ
หลีก เลี่ย งพฤติก รรมที่ไ ม่เ หมาะสมอาจก่ อให้ เกิ ด
อันตรายต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานได้
2. ด้านการวิจัย เนื่องจากการศึกษาในครั้ง
นี้เ ป็ น การศึ กษาเพื่อ ดู ถึ งพฤติ กรรมของพนัก งาน
กวาดถนนเท่ า นั้ น จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
ต่อเนื่องถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานว่าเมื่อ
มีการปฏิบัติพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแล้วสามารถลด
ผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลองดังนั้น
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของจัดกิจกรรมควรมีการจัด
ตารางเวลาร่ ว มกั บหั ว หน้ า งานเพื่ อ ความสะดวก
กลุ่มทดลองและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่าง
ต่ อเ นื่ อ ง นอกจ า กนี้ ก ลุ่ ม ทด ล อง แ ล ะ กลุ่ ม
เปรีย บเทีย บควรเป็นพนักงานคนละพื้นที่ เพื่อลด
การปนเปื้อนทาให้ผลการศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้โปรแกรมการ
รั บ รู้ ค วามสามารถต่ อ ตนเองในการใช้ อุ ป กรณ์
ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล กั บ พนั ก งา นที่
ปฏิ บั ติ ง านใกล้ เ คี ย งกั น เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สุขภาพของพนักงานในหน่วยงานและส่งผลให้เกิด
คุณภาพในการทางาน เช่นพนักงานรถเก็บขนขยะ
พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงคั ด แยกขยะ หรื อ
พนักงานดูแลสวน เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณสานัก งานเทศบาลเมือ ง
ศรีสะเกษ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ บุคคลกรในศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ให้ความอนุเคราะห์
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