
ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณป์้องกันอันตรายส่วนบคุคล 

นายปรัชญา  ไชยอิ่นค า 

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีการศึกษา 2556 



ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณป์้องกันอันตรายส่วนบคุคล 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   อนุมัติให้นับโครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
 

คณะกรรมการสอบโครงงาน 
 
 

______________________________ 
 (รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร) 
 ประธานกรรมการ 

 
 

______________________________ 
(ศ. ดร.สุขสันต์ิ  หอพิบูลสุข) 
กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน) 

 
 

______________________________ 
 (ผศ. ดร.ปรียาพร  โกษา) 

กรรมการ 
 
 
______________________________ 
(รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร  ช านิประศาสน์) 
คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 



ก 

ปรัชญา  ไชยอ่ินค า : ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (FACTORS 

AFFECTING USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) อาจารย์ที่ปรึกษา : 
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ิ  หอพิบูลสุข 

งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัตรายส่วนบุคคล โดยการส ารวจสนาม 
และการเก็บข้อมูลกับแรงงานก่อสร้างประเภทงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน 3 บริษัท  โดยแจก
แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 74  ชุด ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามท าการวิเคราะห์ด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่า
มัชฌิมเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้วยสถิติเชิงอนุมาน  (Inductive Statistics) ได้แก่ สถิติการ
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันงานธุรกิจกํอสร๎างเป็นธุรกิจที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนา

ประเทศให๎เจริญรํุงเรือง  ธุรกิจกํอสร๎างมีข๎อจ ากัดด๎านเวลาซึ่งต๎องด าเนินโครงการกํอสร๎างแขํงกับ
เวลา สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในงานกํอสร๎างเป็นของควบคูํกัน นั้นคือ อุบัติเหตุ  คนงานกํอสร๎างสํวนใหญํ
ยังขาดความร๎ูเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในการท างาน ความปลอดภัยและจิตส านึกในการปฏิบัติงาน
อยํางถูกต๎อง ประเภทกิจการที่มีจ านวนลูกจ๎างประสบอันตรายสูงสุดของปี 2550–2554 คือ ประเภท
กิจการกํอสร๎างเป็นประเภทกิจการที่มีจ านวนการประสบอันตรายสูงสุดโดยเฉลี่ย 5 ปี คิดเป็นร๎อย
ละ 8.40 ตํอปี ของจ านวนการประสบอันตราย ดังแสดงในรูปที่ 1 พบวําประเภทกิจการกํอสร๎าง มี
จ านวนลูกจ๎างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเภท
กิจการประเภทอ่ืนๆ (ส านักงานกองทุนเงินทดแทน, 2554) 

รูปที่ 1.1 ประเภทกิจการที่มีจ านวนลูกจ๎างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
(ที่มา : www.sso.go.th ) 

http://www.sso.go.th/


2 
 

จากภาวะความเจริญด๎านเศรษฐกิจและสังคม  สภาพการท างานประกอบอาชีพด๎านงาน
กํอสร๎าง ผู๎ปฏิบัติงานหรือคนงานมีโอกาสเสี่ยงตํออันตราย  รวมทั้งข๎อมูลสถิติของ ผู๎ประสบ
อันตรายจากการท างาน สภาพแวดล๎อมของการท างานที่ไมํปลอดภัย ท าให๎เกิดเกิดอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ หรือ พิการ จนถึงขั้นเสียชีวิตจากการท างานมีโอกาสเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลา  การท างาน
บางอยํางจ าเป็นต๎องมีการออกแบบอุปกรณ ์เคร่ืองอ านวยความสะดวกตําง ๆ เพื่อชํวยในการควบคุม 
และป้องกันอันตรายกับตัวบุคคลขึ้นเพื่อให๎ผู๎ปฏิบัติงานได๎ใช๎อุปกรณ์ดังกลําวป้องกันอันตรายอัน
อาจจะเกิดขึ้นขณะการท างานควบคูํไปกับการควบคุมดูแล และป้องกันโดยวิธีอ่ืน ๆ ตามลักษณะ
ความจ าเป็นของการปฏิบัติงานเพื่อให๎การปฏิบัติงานเป็นไปด๎วยความปลอดภัยสูงสุด  ซึ่งอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากการท างานที่ส าคัญก็คืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล 

จากเหตุลที่ได๎กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎เล็งเห็นความส าคัญในการท างานที่ไมํปลอดภัย  ซึ่ง
สํงผลให๎เกิดอุบัติเหตุ จึงจ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับความปลอดภัยในการท างานสูงสุด อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากการท างานที่ส าคัญก็คืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน บุคคลซึ่งสามารถชํวยลด
อุบัตเิหต ุการบาดเจ็บหรือพิการ จนถึงขั้นเสียชีวิตกับผู๎สวมใสํอุปกรณ์ได๎ “งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยตํอ
การใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล” โดยจะท าการศึกษากับแรงงานกํอสร๎างประเภทงาน
ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน 3 บริษัทดังนี้  1. บริษัท ซี แอนด์ ซี โฟรตี้ไฟฟ์ อิเล็คทริค จ ากัด         
2. ซีนิธเทค (1994) จ ากัด 3. บริษัท พีเอ็นพาวเวอร์ไลท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ซึ่งรายละเอียดจะได๎กลําว
ในบทตอํไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยตํอการใชอุ๎ปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล 
1.2.2 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคล จ าแนกตามข๎อมูล

สํวนบุคคล 
 

1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 
สมมุติฐานท่ี 1  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่มีเพศตํางกัน 
สมมุติฐานท่ี 2  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่มีอายุตํางกัน 
สมมุติฐานท่ี 3  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่มีระดับการศึกษา
  ตํางกัน 
สมมุติฐานท่ี 4  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่มีอายุในการท างาน
  งานตํางกัน 
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สมมุติฐานท่ี 5  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอ
  เดือนตํางกัน 
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
1.4.1 ศึกษากลุํมประชากรเฉพาะแรงงานกํอสร๎างประเภทงานติดต้ังระบบไฟฟ้าในโรงงาน  

3 บริษัทโดยใช๎แบบสอบถามเพื่อระบุชี้ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคล 

1.4.2 การศึกษาโดยใช๎ข๎อมูลระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคล 
จ าแนกตามข๎อมูลสํวนบุคลกับแรงงานกํอสร๎างประเภทงานติดตั้งระบบไฟฟ้าใน
โรงงาน 3 บริษัทเพื่อน าไปวิเคราะห์  

 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 สามารถน าผลการวิจัยที่ได๎จากการศึกษามาเป็นข๎อมูลเบื้องต๎น เพื่อทราบปัจจัยตํอ
การใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลและระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล  

1.5.2 สามารถน าผลการวิจัยที่ได๎ไปใช๎ปรับปรุงแก๎ไขการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลของแรงงานกํอสร๎างประเภทงานติดต้ังระบบไฟฟ้าในโรงงานทั้ง 3 บริษัท 
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บทที่ 2 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 ความหมายและความส าคัญ  

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล (Personal Protective Devices (PPP) หรือ Personal 
Protective Equipment (PPE)) หมายถึง อุปกรณ์ส าหรับผู๎ปฏิบัติงานในการสวมใสํขณะท างานเพื่อ
ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้น เนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล๎อมของการท างาน การใช๎อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล เป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีในการป้องกันอันตรายจากการท างาน ซึ่ง
โดยทั่วไปจะมีการป้องกันและควบคุมที่สภาพและสิ่งแวดล๎อมของการท างานกํอน โดยการแก๎ไข
ปรับปรุงทางวิศวกรรม การกั้นแยกไมํให๎ปะปนกับสิ่งอ่ืน หรือการใช๎เซฟการ์ดแบบตําง ๆ หรือการ
ที่จะต๎องปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เปลี่ยนกรรมวิธีการท างาน สํวนในกรณีที่ไมํสามารถด าเนินการ
ดังกลําวได๎ ก็จะน ากลวิธีการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลมาใช๎ประกอบด๎วย  เพื่อชํวย
ป้องกันอวัยวะของรํางกายในสํวนที่ต๎องสัมผัสงานมิให๎ประสบอันตรายจากภาวะอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นขณะท างานอยูํได๎ ซึ่งสามารถแบํงออกได๎ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 2.1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล  ที่มา : http://web.princeton.edu 
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2.2   อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแบ่งออกได้ดังนี้  
1. เคร่ืองป้องกันศีรษะ (Head Protection Devices)  
ใช๎ส าหรับป้องกันศีรษะจากการถูกกระแทก ชน หรือวัตถุตกจากที่สูงมากระทบศีรษะ มี

ลักษณะแข็งแรงและท าด๎วยวัสดุที่แตกตํางกันออกไป หมวกนิรภัยซึ่งแบํงออกเป็น 2 แบบ คือ แบบ
มีขอบหมวกโดยรอบ กับแบบที่มีเฉพาะกระบังด๎านหน๎าหมวกนิรภัยประกอบด๎วย ตัวหมวก ท ามา
จากพลาสติก โลหะ หรือ ไฟเบอร์กลาส  

 สายพยุง ได๎แกํ สายรัดศีรษะ และสายรัดด๎านหลังศีรษะ ซึ่งสามารถปรับให๎
เหมาะสมกับผู๎สวมใสํได๎ด๎วย  

 สายรัดคาง คือ สายรัดใต๎คางเพื่อให๎กระชับยิ่งขึ้น แผํนซับเหงื่อ ท ามาจากใย
สังเคราะห์ใช๎ส าหรับซับเหงือ่และให๎อากาศผํานได๎ 
 

 
 

รูปที่ 2.2 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ  ที่มา : http://www.bestworld-safety.com 
 
นอกจากนั้นแล๎วหมวกนิรภัยยังแบํงออกตามคุณสมบัติของการใช๎งานได๎เป็น 4 ประเภท ดังนี ้ 

 ประเภท A ท ามาจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส มีน้ าหนักเบาเหมาะสาหรับใช๎
งานทั่วไป เชํน คนกํอสร๎าง โยธา เคร่ืองจักรกล เหมืองแรํ และงานที่ไมํเสี่ยงกับ
กระแสไฟฟ้าแรงสูง เปลือกนอกป้องกันน้ าได๎และไหม๎ไฟช๎า 
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 ประเภท B ท ามาจากวัสดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติก หรือไฟเบอร์กลาส และไมํ
มีรูที่หมวก เหมาะส าหรับการใช๎งานที่เกี่ยวข๎องกับกระแสไฟฟ้าแรงสูง เชํน ชําง
เดินสายไฟ ในสถานีไฟฟ้าและในโรงไฟฟ้า  

 ประเภท C ท ามาจากวัสดุที่เป็นโลหะ เหมาะส าหรับการใช๎งานป้องกันการ
กระแทก แรงเจาะ และใช๎ในงานที่ไมํเสี่ยงกับกระแสไฟฟ้า  

 ประเภท D ท ามาจากวัสดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติก  และไฟเบอร์กลาส 
ออกแบบเพื่อใช๎ในงานดับเพลิงหรืองานป้องกันอัคคีภัย ต๎องมีความทนทานไมํ
ไหม๎ไฟ และไมํเป็นตัวน าไฟฟ้า  

มาตรฐานสากลส าหรับควบคุมคุณภาพการผลิตหมวกนิรภัยของประเทศไทย  ก็คือ 
มอก.368/2524 และจะต๎องมีค าอธิบายอยูํด๎านในของหมวก มีเคร่ืองหมายการค๎า ชื่อผู๎ผลิตสินค๎า วัน 
เดือน ปีที่ผลิต บอกประเภท ชนิดของสินค๎า วัสดุที่ใช๎ในการผลิต จะต๎องมีการทดสอบด๎านไฟฟ้า 
โดยเฉพาะหมวกนิรภัยประเภท B โดยการใช๎แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 20,000 โวลท์ ที่ 
50-60 ไซเกิลตํอวินาที เป็นเวลา 3 นาที และจะมีกระแสไฟฟ้าร่ัวไมํเกิน 9 มิลลิแอมป์ สํวนประเภท
อ่ืน จะมีความต๎านทานกระแสไฟฟ้าน๎อยกวํา จะอยูํที่ 2,200 โวลท์ ที่ 50-60 ไซเกิลตํอวินาที ในเวลา 
1 นาที และกระแสจะร่ัวไมํเกิน 1 มิลลิแอมป์ มีการทดสอบความทนตํอการไหม๎ไฟ และการ
ทดสอบความคงทนตํอแรงกระท า ซึ่งหมวกนิรภัยทุกชนิดนั้นจะชํวยลดอันตรายจากการถูกวัสดุตก
มากระทบกระแทกศีรษะได๎มาก หากมีการใช๎อยํางถูกวิธีและถูกต๎อง  

นอกจากนี้ยังมีหมวกนิรภัยส าหรับสตรีที่ท างานสัมผัสกับเคร่ืองจักรกล สายพาน ใบพัด ที่
มีการเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันเส๎นผมมิให๎ถูกดูดเข๎าไปกับเคร่ืองจักร ซึ่งบางชนิดท าด๎วยวัสดุทนไฟ
เพื่อใช๎ในการท างานที่มีความร๎อนจากงานเชื่อมหรือหลอมโลหะ กับหมวกชนิดปั๊มขึ้นรูปมีลักษณะ
ของหมวกบางและเบา เพื่อใช๎ส าหรับงานเบาในโรงงานบางชนิดเทํานั้น และมีข๎อจากัดเข๎มงวดใน
การใช๎ จะใช๎แทนหมวกนิรภัยไมํได๎เด็ดขาด  

การดูแลรักษา โดยการท าความสะอาดทั้งตัวหมวกและอุปกรณ์ ประกอบด๎วยน๎าอํุนกับสบูํ 
หรือด๎วยน้ ายาฆําเชื้อที่เหมาะสมอยํางสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการใช๎งานของหมวกที่มีการ
ผลัดเปลี่ยนกันใช๎ พร๎อมทั้งการตรวจสอบดูแล สํวนที่มีการช ารุดที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก๎ไขได๎ 
หรือช ารุดไมํสามารถเปลี่ยนแปลงแก๎ไขได๎ให๎เปลี่ยนชุดใหมํ 

2. อุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน๎า (Eye and Face Protection Devices)  
เป็นอุปกรณ์ส าหรับชํวยป้องกันเพื่อลดอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นในขณะท างานที่อาจมีเศษ

วัสดุ สารเคมี หรือรังสี ที่จะท าให๎ใบหน๎าและดวงตาเป็นอันตรายได๎ แบํงออกเป็น 
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 แวํนตานิรภัย (Protective Spectacles or Glasses) รูปรํางลักษณะคล๎ายกับแวํนตา
โดยทั่วไป แตํจะแตกตํางกันในสํวนของความทนทาน แข็งแรง และวัสดุที่ใช๎ท า
แวํนกับเลนส์ที่ใช๎ตามความจ าเป็นของลักษณะงานแตํละชนิด เชํน ป้องกันแสงจ๎า 
ป้องกันความร๎อน ป้องกันสารเคมี รังสี กันลม หรือต๎านแรงกระแทก ซึ่งมีทั้งชนิด
ที่มีกระบังด๎านข๎าง ชํวยป้องกันเศษสิ่งของวัสดุกระเด็นเข๎าทางด๎านข๎าง กับชนิดไมํ
มีกระบังด๎านข๎างใช๎ส าหรับป้องกันอันตรายเข๎าทางด๎านหน๎าเทํานั้น ซึ่งมีทั้งแบบที่
สามารถปรับให๎เหมาะสมกับการใช๎งานได๎กับแบบที่คงที่ วัสดุที่ใช๎ทากรอบแวํน
นั้นมีทั้งที่ท ามาจากโลหะและพลาสติก และชนิดผสมระหวํางโลหะกับพลาสติก ที่
มีคุณสมบัติทนตํอการกัดกรํอน ดูดซึม เพื่อป้องกันการติดเชื้อตําง ๆ ได๎งําย ไมํมี
กลิ่นหรือเป็นพิษกับผู๎ใช๎ นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์ป้องกันตาชนิดอ่ืน ๆ อีก เชํน 
ครอบแวํน (Cover goggles) ใช๎สวมทับแวํนสายตาเพื่อป้องกันทั้งตาและแวํนตาผู๎
สวมในขณะท างาน ครอบป้องกันสารเคมี (Chemical goggles) เป็นแวํนชนิดที่มี
เลนส์ประเภทผํานการอบความร๎อน หรือเลนส์พลาสติกชนิดทนกรด ทนดํางได๎ 
ใช๎ในการป้องกันสารเคมีในรูปของฝุ่นละออง หรือของเหลวกระเด็นเข๎าตาทั้ง
ทางด๎านตรงและด๎านข๎าง โดยมีกระบังด๎านข๎าง ครอบตาส าหรับท างานหลอม
โลหะหรืองานเหมืองแรํ สํวนเลนส์อาจทามาจากพลาสติก หรือแก๎วขึ้นอยูํกับ
ความต๎องการใช๎งานแตํละชนิดที่แตกตางกันไป  โดยจะต๎องคานึงถึงปัจจัย
เกี่ยวข๎องตํอไปนี้คือ  

 วัสดุที่ใช๎ต๎องไมํท าให๎เกิดการระคายเคืองและเป็นอันตรายตํอดวงตา  
 มีการหักเหที่เหมาะสมกับการใช๎งาน (ไมํเกิน 1/11 ปริซึม-ไดออฟเตอร์)  
 ก าลังการหักเหในตัวกลางใด ๆ และความแตกตํางของก าลังการหักเหในตัวกลางที่

ตํางกันทั้งสองชนิดต๎องไมํเกิน 1/16 ไดออฟเตอร์  
 วัสดุทั้งสองชนิดที่ใช๎ต๎องทนความร๎อนได๎ใกล๎เคียงกัน  
  เลนส์พลาสติกบางชนิดอาจเสื่อมคุณภาพเนื่องจากปฏิกิริยาจากสารเคมีบางอยําง

ได๎ 
 เลนส์พลาสติกจะทนทานตํอวัสดุที่แหลมคมได๎มากกวํา  
 เลนส์พลาสติกจะทนตํอวัสดุเล็กที่เคลื่อนไหวได๎ดีกวําเลนส์แก๎ว  
 เลนส์พลาสติกจะทนทานกับการขีดขํวนได๎ดีขึ้นด๎วยการเคลือบผิวหน๎าด๎วยสาร

บางอยําง  
 การฝ้ามัวของเลนส์แก๎วจะหายไปเร็วกวําเลนส์พลาสติก  
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 เลนส์ทั้งสองชนิดจะมีความทนทานตํอแรงกระแทกมากขึ้นเมื่อมีความหนาที่
เหมาะสม  

การเลือกใช๎แวํนนิรภัยควรปฏิบัติดังน้ี  
 ควรเลือกชนิดที่มีกรอบกระชับ แข็งแรง เหมาะกับการสวมใสํในการท างาน  
 ควรเลือกชนิดที่มีคุณสมบัติในการป้องกันอันตรายได๎สูงสุดและใช๎งานได๎

ตลอดเวลา  
 มีขนาดที่กว๎างใหญํพอดีกับขนาดของรูปหน๎าและจมูกโดยวัดระยะหํางของชํวงตา

ด๎วยความกว๎างของจมูกจะเทํากับเส๎นผําศูนย์กลางที่ยาวของเลนส์ที่จะใช๎  
 สามารถท าความสะอาดได๎งํายเพื่อให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งานได๎ทันทีและไมํติด

เชื้อได๎งําย  
 ทนความร๎อนไมํติดไฟงําย  
 ราคาถูก  

การดูแลรักษาแวํนนิรภัย  
 ท าความสะอาดด๎วยการล๎างด๎วยสบูํกับน้ าอํุน แล๎วแชํในน้ ายาฟีนอล น้ ายาไฮโดร

คลอไรด์ หรือน้ ายาแอมโมเนียนานประมาณ 10 นาที แล๎วทิ้งไว๎ให๎แห๎งหรือใช๎
เคร่ืองเป่าให๎แห๎ง  

 เก็บไว๎ในที่ที่ไมํมีฝุ่นและความชื้นสูง  
 เมื่อมีการชารุดเสียหายควรซํอมแซมปรับปรุงให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางปกติและ

ควรใช๎เป็นอุปกรณ์สํวนตัว ไมํควรใช๎รํวมกันแบบของสํวนรวม  
 อุปกรณ์ป้องกันใบหน๎า (Face Protection)  

การท างานบางอยํางต๎องเสี่ยงตํออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริเวณใบหน๎า  ดังนั้นอุปกรณ์
ป้องกันใบหน๎าจึงจ าเป็นส าหรับการป้องกันความร๎อน การแผํรังสีที่มีความเข๎มสูง หรือเป็นอันตราย 
การหลอมเหลวโลหะ การเชื่อมโลหะ การตัดโลหะด๎วยการใช๎ก๏าซ ได๎แกํ กระบังป้องกันใบหน๎า 
(Face Shield) หน๎ากากกรองแสง หมวกครอบกันกรด หมวกครอบแบบจํายอากาศ และอุปกรณ์
ป้องกันแบบใช๎มือถือ มีลักษณะโค๎งครอบใบหน๎า แผงวัสดุมีทั้งประเภททึบแสงและมีชํองใสํแผํน
กรองแสงส าหรับการมองเห็นในสํวนตากับแผงวัสดุโปรํงแสง โดยจะยึดติดกับหมวกครอบศีรษะ
หรือสายรัด ซึ่งจะต๎องท ามาจากวัสดุชนิดทนไฟ ป้องกันแสงที่เป็นอันตราย และทนตํอการใช๎น๎ายา
ฆําเชื้อในการท าความสะอาด น้ าหนักเบา (ไมํควรหนักเกิน 800 กรัม) การติดวัสดุเข๎าด๎วยกันไมํควร
ให๎มีหมุดยื่นมาสัมผัสศีรษะได๎ แผํนกรองแสงควรเป็นแบบที่ถอดเปลี่ยนได๎ เมื่อเกิดการช ารุดหรือ
เสื่อมสภาพ อุปกรณ์ป้องกันใบหน๎าที่ดีควรมีสัดสํวนเมื่อสวมใสํแล๎วมีความเหมาะสมและสามารถ
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ปรับให๎กระชับได๎ แผํนกรองแสงเรียบเป็นเงาไมํมีรอยขูดขีด และปิดคลุมทั้งหมดใบหน๎า ไมํท า
ปฏิกิริยากับของเหลว สามารถท าความสะอาดได๎งําย สํวนชนิดที่เป็นแบบจํายอากาศ จะมีคุณสมบัติ
พิเศษที่สามารถจํายอากาศเพิ่มเข๎าไปขณะท างานเกี่ยวข๎องในบริเวณที่มีฝุ่นละออง ไอ ฟูม ละออง
ของสารเคมี หรือ สารพิษฟุ้งกระจาย เพื่อให๎ผู๎สวมใสํในการปฏิบัติงานมีความสะดวก ไมํอึดอัด ไมํ
หายใจเอาละอองตําง ๆ เข๎าไป 

 

 
 

รูปที่ 2.3 อุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน๎า  ที่มา : http://iran-banner.com 
 

3. อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) 
การท างานในสถานที่ที่มีเสียงดังมากเกินกวําที่หูของคนเราจะรับได๎  นั่นคือมีเสียงดังเกิน

กวํา 85 เดซิเบล จะต๎องหาวิธีการที่จะลดความดังของเสียงนั้นและถ๎าหากวํามีความดังเกินกวํา 90   
เดซิเบล  ตลอดเวลาการท างานจะท าให๎เกิดอันตรายตํอระบบการได๎ยิน ส าหรับชํวงเวลาท างานที่ไมํ
เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากมีระดับเสียงดังอยูํที่ 130 เดซิเบล ถือวําเป็นอันตรายตํอการได๎ยินของหู 
(กรมอนามัย, มปป.99) ซึ่งที่มาของเสียงอาจจะเนื่องมาจากการท างานกับเคร่ืองจักรกลตําง ๆ หรือ
เสียงจากแรงกระแทกของวัตถุที่เป็นโลหะรุนแรง  ดังนั้นการลดระดับความดังของเสียงเพื่อให๎อยูํ
ในชํวงที่ไมํเป็นอันตรายกับหูหรือการควบคุมที่จุดก าเนิดของเสียง เพื่อหลีกเลี่ยงมิให๎เสียงมาปะทะ
กับสํวนการได๎ยินของคนนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่ง ที่จะต๎องมีการก าหนดมาตรการที่จะชํวยลด



10 
 

อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่จะเกิดกับหูในการได๎ยิน โดยการใช๎อุปกรณ์ป้องกันหูเพื่อลดความดัง
ของเสียงที่ผํานมากระทบในสํวนของอวัยวะภายในหู คือ กระดูกหูและแก๎วหู ซึ่งจะต๎องเลือกใช๎ใน
แบบที่มีความเหมาะสม มีมาตรฐานกาหนดเกี่ยวกับความถี่ของเสียงจากการแนะน าของผู๎ที่มีความร๎ู 
และมีการทดสอบ ทดลองกับการใช๎งานจริง เพื่อให๎ได๎อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับการ
ใช๎งาน ประกอบด๎วย  

 ที่อุดหู (Ear plug) เป็นวัสดุที่ท ามาจากยางพลาสติกอํอน ขี้ผึ้ง และฝ้าย หรือส าลี ที่
ผู๎ผลิตออกแบบให๎มีขนาดพอเหมาะกับรูหู  เพื่อให๎สามารถป้องกันเสียงซึ่งจะ
แตกตํางกันออกไปทั้งชนิดอุดหูทั้งสองข๎างจะป้องกันเสียงได๎ดีกวําชนิดที่ใช๎
ชั่วคราว ที่อาจจะท าจากส าลี ฝ้าย จะชํวยป้องกันเสียงได๎เพียงระดับหนึ่งเทํานั้น 
นอกจากนั้นยังมีชนิดที่ท ามาจากวัสดุประเภทไฟเบอร์กลาสก็จะป้องกันเสียงได๎ดี 
เชํนกัน แตํมีข๎อเสียคือจะแข็งเมื่อใช๎จะท าให๎เกิดการระคายเคืองกับผิวของหูได๎ 
ดังนั้นในการเลือกใช๎วัสดุป้องกันเสียงแบบอุดหู  จึงควรเลือกชนิดที่มีความ
เหมาะสมกับการใช๎งาน เหมาะสมกับแตํละคนและสามารถถอดท าความสะอาดได๎
งําย ซึ่งในวัสดุแตํละชนิดน้ันจะชํวยลดความดังของเสียงที่แตกตํางกันดังนี้  
-  ส าลีหรือฝ้ายธรรมดาชํวยลดความดังของเสียงได๎ 8 เดซิเบล  
-  อะคริลิค (acrylic) จะชํวยลดความดังได๎ 18 เดซิเบล  
-  ใยแก๎ว ชํวยลดความดังของเสียงได๎ 20 เดซิเบล  
-  ยางซิลิโคน (silicon rubber) ชํวยลดความดังได๎ 15-30 เดซิเบล  
-  ยางอํอนและยางแข็ง ชํวยลดความดังของเสียงได๎ 18-25 เดซิเบล  

 ที่ครอบหู (Ear muff) เป็นอุปกรณ์ที่ใช๎ส าหรับป้องกันเสียงดังที่เป็นอันตรายตํอ
ระบบการได๎ยิน ของห ูซึ่งจะมีลักษณะคล๎ายหูฟังที่ใช๎ครอบใบหูทั้งสองข๎าง โดยมี
ก๎านโค๎งครอบศีรษะและใช๎วัสดุที่มีความนุํมหุ๎มทับ สํวนตัวครอบหูนั้นมีการ
ออกแบบให๎แตกตํางกันตามลักษณะของการใช๎งาน  ซึ่งจะประกอบด๎วยวัสดุ
ป้องกันเสียง (acoustic) อยูํภายในที่ครอบหู สํวนตัวรองรอบนอกนั้นอาจจะบุด๎วย
โฟม พลาสติก ยางหรือบรรจุของเหลวไว๎ เพื่อชํวยดูดซับเสียง ท าให๎พลังงานของ
เสียงลดลง ในบางชนิดยังมีการออกแบบใช๎ส าหรับงานที่ต๎องมีการสื่อสารกันโดย
การติดเคร่ืองมือสื่อสาร หรือโทรศัพท์ภายในที่ครอบหูด๎วย เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการติดตํอสื่อสารกับสํวนงานอ่ืนได๎โดยสะดวก ที่ครอบหูแตํละชนิดจะ
มีคุณสมบัติที่แตกตํางกัน ตั้งแตํชนิดที่ใช๎กับงานหนักความดังเสียงมากจะชํวยลด
ความ ดังได๎ประมาณ 40 เดซิเบล และชนิดปานกลางจะชํวยลดความดังได๎
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ประมาณ 35 เดซิเบล ชนิดใช๎ในงานเบาจะชํวยลดความดังได๎ประมาณ 30 เดซิเบล 
สํวนชนิดที่ชํวยดูดซับและลดพลังงานของเสียงลงได๎มากกวําคือชนิดที่บรรจุ
ของเหลวในตัวรองรอบนอก การดูแลรักษาที่ครอบหูโดยการใช๎ผ๎าชุบน้ าสบูํเช็ด
ล๎างและเช็ดให๎แห๎งทุกคร้ังหลังการใช๎งาน จะชํวยรักษาสภาพให๎สามารถใช๎งานได๎
อยํางยาวนาน 

 

 
 

รูปที่ 2.4 อุปกรณ์ป้องกันหู  ที่มา : http://www.bestworld-safety.com 
 

4. อุปกรณ์ป้องกันมือ นิ้วมือ และแขน (Hand Leathers and Arm Protection)  
ในการปฏิบัติงานที่ต๎องใช๎สํวนของมือ นิ้วมือ และแขน ซึ่งอาจเสี่ยงตํออันตรายจากการถูก

วัตถุมีคม บาด ตัด การขูดขีดท าให๎ผิวหนังถลอก การจับของร๎อน หรือการใช๎มือสัมผัสวัสดุอุปกรณ์
ที่อาจกํอให๎เกิดอันตรายอ่ืน ๆ นั้นจ าเป็นต๎องมีอุปกรณ์ป้องกัน โดยใช๎ถุงมือหรือเคร่ืองสวมเฉพาะ
นิ้วชนิดตําง ๆ ตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานดังนี้  

1.  ถุงมือใยหิน ใช๎ส าหรับงานที่ต๎องสัมผัสความร๎อนเพื่อป้องกันมิให๎มือได๎รับ
อันตรายจากความร๎อนหรือไหม๎  

2.  ถุงมือใยโลหะ ใช๎ส าหรับงานที่เกี่ยวกับการใช๎ของมีคม ในการหั่น ตัด หรือสัมผัส
วัสดุอุปกรณ์ที่แหลมคม หยาบมาก  

http://www.bestworld-safety.com/
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3.  ถุงมือยาง ใช๎ส าหรับงานไฟฟ้า และถุงมือยางที่สวมทับด๎วยถุงมือหนังชนิดยาว 
เพื่อป้องกันการถูกของมีคมบาดหรือทิ่มแทงทะลุ ส าหรับใช๎ในงานไฟฟ้าแรงสูง  

4.  ถุงมือยางชนิดไวนีลหรือนีโอพรีน ใช๎ส าหรับงานที่ต๎องสัมผัสสารเคมีชนิดที่มี
ฤทธิ์กัดกรํอนหรือซึมผํานผิวหนังได๎  

5.  ถุงมือหนังใช๎ส าหรับงานที่ต๎องสัมผัสวัสดุที่หยาบ งานที่มีการขัดผิว การแกะสลัก 
หรืองานเชื่อมที่มีความร๎อนต่ า  

6.  ถุงมือหนังเสริมใยเหล็ก ใช๎ส าหรับงานหลอมโลหะหรือถลุงโลหะ  
7.  ถุงมือผ๎าหรือเส๎นใยทอ ใช๎ส าหรับงานที่ต๎องหยิบจับวัสดุอุปกรณ์เบา  ๆ เพื่อ

ป้องกันมือจากสิ่งสกปรกตําง ๆ  
8.  ถุงมือผ๎าหรือใยทอเคลือบน้ ายา ใช๎ส าหรับงานที่ต๎องสัมผัสสารเคมีโดยทั่วไป เชํน 

งานหีบหํอ งานบรรจุกระป๋อง หรืออุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ  
 

 

 
 
รูปที่ 2.5 อุปกรณ์ป้องกันมือ นิ้วมือ และแขน  ที่มา : http://www.bestworld-safety.com 

 
5. อุปกรณ์ป้องกันเท๎าและขา  

http://www.bestworld-safety.com/
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อุปกรณ์ป้องกันเท๎าและขาที่ส าคัญและมีความจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับผู๎ที่ต๎องท างานใน
สถานที่ที่อาจเกิดอันตรายกับเท๎า ได๎แกํ รองเท๎าตั้งแตํรองเท๎าธรรมดา รองเท๎าหุ๎มข๎อ และรองเท๎าที่
เสริมด๎วยอุปกรณ์ป้องกันตําง ๆ เรียกวํารองเท๎านิรภัย ส าหรับสวมใสํในการท างานเพื่อป้องกัน
อันตรายหรือการบาดเจ็บของเท๎าจากการถูกกระแทก  ถูกทับ HA 233 103 หรืองานมีอันตรายอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับเท๎า ซึ่งคุณสมบัติของรองเท๎านิรภัยนั้นแบํงออกเป็น 3 ชนิด ตามความสามารถในการรับ
แรงอัดและแรงกระแทก ดังนี ้

 
 

ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันเท๎ากับการใช๎งาน  
1.  รองเท๎าชนิดหุ๎มข๎อและเป็นฉนวนที่ดี  ใช๎ส าหรับงานไฟฟ้าหรืองานที่อาจมี

อันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุหรือการระเบิดที่ไมํรุนแรงนัก  
2.  รองเท๎าหุ๎มแข๎ง เป็นรองเท๎าที่ออกแบบส าหรับป้องกันอันตรายจากการท างานที่มี

ความร๎อนจากการถลุงหรือหลอมโลหะ งานเชื่อมตําง ๆ ซึ่งจะต๎องไมํมีการเจาะตา
ไกํร๎อยเชือก เนื่องจากจะเป็นชํองทางให๎โลหะที่หลอมเหลวกระเด็นหรือไหลเข๎า
รองเท๎าได๎ และจะต๎องสวมใสํสะดวกและถอดได๎งํายรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน  

3.  รองเท๎าพื้นโลหะที่ยืดหยุํนได๎ ใช๎ส าหรับงานกํอสร๎าง เพื่อป้องกันการกระแทก 
การกดทับ และของแหลมคมทิ่มตา แตํต๎องมั่นใจวําการท างานนั้นไมํเกี่ยวข๎องกับ
ไฟฟ้า  

4.  รองเท๎าพื้นไม๎ เหมาะส าหรับการใช๎งานในสถานที่ท างานที่พื้นเปียกชื้นตลอดเวลา
หรือมีความร๎อน เชํน โรงงานผลิตเบียร์ และงานที่เกี่ยวกับการลาดยางแอสฟัลท์  

5.  รองเท๎าหัวโลหะ เหมาะส าหรับใช๎กับการท างานที่อาจมีวัตถุสิ่งของน้ าหนักมากตก
ใสํทับหรือกระแทกเท๎า ในการเคลื่อนย๎ายสิ่งของที่น้ าหนักมาก 

 นอกจากนี้ ยังมีรองเท๎าหนังฟอกที่เหมาะส าหรับการใช๎งานในโรงงานอาหาร รองเท๎ายาง
หรือพลาสติกที่ป้องกันการเปียกชื้นและท าความสะอาด ป้องกันสิ่งสกปรกได๎ดี เหมาะส าหรับการ
ท างานในห๎องน๎าสาธารณะ เป็นต๎น สํวนอุปกรณ์ป้องกันขานั้นจะมีลักษณะที่เป็นวัสดุแผํนหุ๎ม
ตลอดขา หรือหน๎าแข๎งโดยปลายด๎านลํางจะบานและโค๎งงอเข๎ารูปกับหลังเท๎าและเสริมด๎วยเส๎นใย
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โลหะหรือใยทอ เพื่อป้องกันการกระแทกหรือสิ่งที่อาจกระเด็นมากระทบขา  ซึ่งการใช๎งานนั้นจะ
เลือกให๎เหมาะสมตามลักษณะของงาน เชํน งานหลอมเหลว หรือถลุง มีความร๎อนมักใช๎อุปกรณ์ที่
ท ามาจากใยหินหรือหนัง สํวนงานที่เกี่ยวข๎องกับกรด-ดําง หรือของเหลวที่มีความร๎อน ก็มักเลือก
อุปกรณ์ที่ท ามาจากยางสังเคราะห์ ยางธรรมชาติ หรือพลาสติกที่ทนตํอความร๎อนและการกัดกรํอน
และต๎องสามารถสวมใสํและถอดได๎สะดวกรวดเร็วในกรณีที่เกิดเหตุอันตรายฉุกเฉิน การดูแลรักษา
รองเท๎าและอุปกรณ์ป้องกันขาหลังการใช๎งานต๎องท าความสะอาดทั้งด๎านนอกด๎านในด๎วยน๎า
ธรรมดา หรือใช๎น้ ายาฆําเชื้อเช็ดท าความสะอาด ฉีดน้ าล๎างแล๎ววางให๎แห๎ง 
 

 
 

รูปที่ 2.6 อุปกรณ์ป้องกันเท๎าและขา ที่มา : http://www.vrrichly.com 
 

6. อุปกรณ์ป้องกันพิเศษที่ใช๎งานเฉพาะ  
ในการปฏิบัติงานใด ที่มีความเสี่ยงอันอาจเกิดอุบัติเหตุหรือความไมํปลอดภัยจากสภาพของ

การท างาน จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเฉพาะงาน แตํละชนิดในการ
ป้องกันอันตรายให๎กับผู๎ปฏิบัติงาน เชํน 

1.  อุปกรณ์ป้องกันล าตัว เพื่อใช๎ป้องกันของแหลมคมหรือมีแงํคมตําง ๆ ใช๎ใน
การบรรจุหีบหํอกันการกระทบกระแทกที่ไมํรุนแรงนัก  และกันสิ่งของ
กระเด็นมากระทบบริเวณล าตัวด๎านหน๎า อุปกรณ์นี้มีลักษณะเป็นแผํนคาด

http://www.vrrichly.com/
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ล าตัวด๎านหน๎าเต็มตัว ซึ่งอาจท ามาจากแผํนหนังหรือใยทอชนิดมีความเหนียว 
ยางสังเคราะห์หรือพลาสติก การเลือกใช๎ต๎องพิจารณาให๎เหมาะสมกับลักษณะ
ของงาน เชํน งานที่มีความร๎อนควรต๎องใช๎วัสดุที่ทนความร๎อนด๎วย การท างาน
ที่ใกล๎กับเคร่ืองจักรที่มีใบพัดเคลื่อนไหว ก็ควรใสํแผํนคาดให๎กระชับและไมํมี
สายห๎อยรุงรัง เพราะอาจติดพันกับเคร่ืองจักรท าให๎เกิดอุบัติเหตุและความ
เสียหายได ๎ 

2.  ชุดป้องกันที่ท าจากหนัง ใช๎ส าหรับสวมใสํป้องกันรํางกายจากการท างานที่มี
การแผํความร๎อนจากการหลอมเหลวโลหะ ป้องกันการได๎รับรังสีอินฟาเรด 
อัลตราไวโอเลตและป้องกันแรงกระแทกที่ไมํมากนัก โดยชุดป้องกันนี้จะต๎อง
ผลิตจากหนังที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติดีเทํานั้น  

3.  ชุดป้องกันที่ท าจากแอสเบสตอส ใช๎ส าหรับงานที่มีความร๎อนสูง ซึ่งอาจมี
ลักษณะเป็นผ๎าคาดลาตัว ผ๎ากันเปื้อน วัสดุพันหน๎าแข๎งหรือสนับแข๎ง  

4.  ชุดป้องกันที่ท าจากอลูมิเนียม ใช๎ป้องกันความร๎อนสูง ส าหรับผู๎ที่ท างานในที่
มีการหลอมเหลวโลหะที่อุณหภูมิประมาณ 2,000 องศาฟาเรนไฮด์ โดยจะ
สะท๎อนรังสีความร๎อน โดยเฉพาะนักผจญเพลิงซึ่งจะประกอบด๎วยเสื้อคลุม 
กางเกง ถุงมือ รองเท๎า หุ๎มข๎อ และที่ครอบศีรษะ  

5.  อุปกรณ์ชํวยชีวิตในการท างาน เพื่อชํวยป้องกันอันตรายจากการท างานในที่สูง 
หรือต๎องลงไปใต๎พื้นมาก ๆ เชํน การขุดเจาะบํอลึกมาก ๆ ในถังขนาดใหญํ 
หรือในที่ที่มีการถลํมทับ เป็นต๎น อุปกรณ์ชํวยชีวิตในการท างานแบํงออกตาม
ลักษณะการใช๎งานประกอบด๎วย  
5.1 เข็มขัดนิรภัย แบํงออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่ใช๎งานโดยทั่วไป ส าหรับ

รับน้ าหนักของตัวผู๎ใช๎ขณะท างาน กับชนิดที่ใช๎ป้องกันการตกจากที่สูง 
หรือการท างานที่ต๎องลงไปในที่ต่ า ซึ่งจะต๎องสามารถรับน้ าหนักเพิ่มขึ้น
หลายเทําตัวจากแรงกระตุก หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น วัสดุที่ใช๎ได๎แกํหนัง
ชนิดดีที่มีขนาดหนา รับน้ าหนักได๎ 135-225 กิโลกรัม ความกว๎างของ
หนังประมาณ 43 มิลลิเมตร ความยาวขึ้นอยูํกับสภาพของการใช๎งาน 

นอกจากนั้นวัสดุที่ใช๎อาจเป็นผ๎าขนาดเดียวกัน หรือผ๎าทอที่นามาถักไขว๎กันหรือใย
สังเคราะห์จะเพิ่มความแข็งแรงได๎มากขึ้นและรับน้ าหนักได๎ดีกวําหนัง  

5.2  เชือกนิรภัย ซึ่งมีทั้งชนิดมีตะขอทั้งสองปลายและตะขอที่ปลายข๎างเดียว
ที่ล็อคติดกับสายที่สามารถปรับเลื่อนได๎ โดยท ามาจากป่านมะนิลา ใย
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สังเคราะห์ ไนลํอน และหนัง การเลือกใช๎ควรเลือกตามขนาดน้ าหนัก
ของความปลอดภัย เชํน เชือกป่านมะนิลา ขนาด ¾ นิ้ว จะสามารถรับ
น้ าหนักได๎ 260 กิโลกรัม หรือเชือกไนลํอน ขนาด ½ นิ้ว จะสามารถรับ
น้ าหนักที่ปลอดภัยได๎ 540 กิโลกรัม (ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล, 2532: 275)  

5.3  สายรัดล าตัว เป็นอุปกรณ์ชํวยป้องกันอันตรายจากการท างานในที่สูงจะ
แตกตํางจากเข็มขัดนิรภัย คือ จะมีสายรัดล าตัวคาดตั้งแตํหัวไหลํ หน๎าอก 
เอว และขา เกี่ยวติดกับสายชํวยชีวิต เพิ่มความปลอดภัยได๎มากกวํา 
เนื่องจากจะเฉลี่ยแรงกระตุกหรือกระชากไปที่ล าตัวด๎วย และมักท าจาก
วัสดุที่มีความอํอนนุํม เพื่อชํวยลดแรงกระแทกของล าตัวอีกชั้นหน่ึงด๎วย  

5.4  กระเช๎าชิงช๎า เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส าหรับผู๎ที่ท างานที่สูงนอกตัว
อาคารที่ใช๎ส าหรับนั่งหรือยืนบนกระเช๎าที่ผูกโยงไว๎ด๎วยเชือกหรือ
ลวดสลิงดึงขึ้นลงตามผนังกาแพงในแนวดิ่ง โดยมีเข็มขัดรัดเอว หรืออก
ของผู๎ปฏิบัติงานไวด๎๎วยเพื่อป้องกันการพลัดตกจากกระเช๎า  

5.5  สายชํวยชีวิต คือสายเชือกหรือวัสดุที่ใช๎แทนได๎  ผูกยึดติดกับตัว
ผู๎ปฏิบัติงาน ซึ่งปลายข๎างหนึ่งจะยึดติดกับโครงสร๎างที่มั่นคง  เพื่อ
ป้องกันการพลัดตกจากที่สูง หรือพื้นตํางระดับกันมากระทบพื้นได๎ การ
ใช๎งานต๎องใช๎ควบคูํกับเข็มขัดนิรภัยและสายรัดล าตัว วัสดุที่ใช๎ได๎แกํ 
เชือกมะนิลา เชือกไนลํอน หรือลวดสลิง ซึ่งโดยปกติจะไมํคํอยใช๎
เน่ืองจากมีความยืดหยุํนน๎อยและจะเป็นอันตรายหากบริเวณที่ท างานนั้น
มีกระแสไฟฟ้า 
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รูปที่ 2.7 อุปกรณ์ป้องกันพิเศษที่ใช๎งานเฉพาะ  ที่มา : http://www.rissafety.com 
 
2.3   ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน 

 ความหมายของความปลอดภัยในการท างาน 
ความปลอดภัยในการท างาน หมายถึง สภาวการณ์ที่ปราศจากอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ 

รวมถึงปราศจากโอกาสเสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ พิการ ตาย อันเนื่องมาจากการท างาน 
ทั้งตํอบุคคล ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล๎อม (พรเกียรติ เนติขจร, 2546, หน๎า 11) ซึ่งกองวิศวกรรม
การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข 
ได๎ให๎ความหมายวํา ความปลอดภัยในการท างาน หมายถึง ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีใน
การท างาน ของผู๎ประกอบอาชีพในสาขาตําง ๆ จริง ๆ แล๎ว มาจากค าภาษาอังกฤษที่วํา 
"Occupational Safety and Health" (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2546) การให๎ความหมายทั้งหมด
สอดคล๎องกับประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการท างานของ
ลูกจ๎าง ซึ่งให๎ความหมายไว๎วํา ความปลอดภัยในการท างานหมายความวํา การกระท าหรือสภาพการ
ท างานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท าให๎เกิดการประสบอันตราย การเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท างาน ตํอ
ผู๎ปฏิบัติงาน หรือความเดือดร๎อนร าคาญเนื่องจากการท างานหรือเกี่ยวกับการท างาน  (ยุทธ 
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ไกยวรรณ์, 2553, หน๎า 128-129) ดังนัน้จึงสรุปได๎วําความปลอดภัย หมายถึง การปราศจากอุบัติเหตุ
อันตราย การควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุไมํให๎เกิดขึ้น 

 ลักษณะและอันตรายของงานก่อสร้าง 
สันติ ชินานุวัติวงศ์ (2551, หน๎า 3-4) กลําววํา งานกํอสร๎างโดยทั่วไป หมายถึงงาน

วิศวกรรมโยธาครอบคลุมงานกํอสร๎าง ตัง้แตํงานกํอสร๎างขนาดเล็กไปจนถึงงานกํอสร๎างขนาดใหญํ 
งานกํอสร๎างสามารถแบํงออกตามประเภทลักษณะงานได๎ดังนี้ 

1.  งานอาคาร หมายถึง งานกํอสร๎างที่ประกอบไปด๎วยชิ้นสํวนตําง ๆ ดังตํอไปนี้ ฐาน
ราก  เสา คาน พื้น ก าแพง ประตู หน๎าตําง หลังคา รวมไปถึง งานระบบไฟฟ้า 
ระบบปรับอากาศ  ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบการตกแตํงภายใน ลิฟต์ 
และอุปกรณ์อาคารอ่ืน ๆ 

2.  งานวิศวกรรมโยธา ได๎แกํ งานถนน สะพาน งานเขื่อน ลักษณะงานโยธา ที่สังเกต 
คือ เป็นงานที่ต๎องใช๎เคร่ืองจักรหนัก เป็นปัจจัยหลักในการท างาน และขอบเขต
พื้นที่ปฏิบัติงานกว๎างหรือลึก 

3.  โรงงานอุตสาหกรรม งานประเภทนี้มักเกี่ยวข๎องกับการผลิต คํากํอสร๎างสํวนใหญํ 
จะเป็นคําสร๎างระบบเพื่อให๎โรงงานสามารถท าการผลิตได๎ 

4.  งานกํอสร๎างอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจาก 3 ประเภทแรก เชํน งานร้ือถอน จัดเป็นงาน
กํอสร๎างแขนงหนึ่ง ชําง และแรงงานที่เกี่ยวข๎อง จะต๎องเป็นผู๎ช านาญงานหรือเป็น
ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะวิสูตร จิระด าเกิง (2549, หน๎า 2) ได๎แบํงประเภทของงานกํอสร๎าง
ออกเป็นกลุํม   ตามลักษณะงานได๎ 4 ประเภท ดังนี ้
1.  งานกํอสร๎างที่อยูํอาศัย 
2.  งานกํอสร๎างเพื่อธุรกิจการค๎า 
3.  งานกํอสร๎างด๎านอุตสาหกรรม 
4.  งานกํอสร๎างขนาดใหญ ํหรืองานสาธารณูปโภค 

 อันตรายจากงานก่อสร้าง 
อรุณ ชัยเสรี (2549, หน๎า 16) ได๎กลําวถึง อันตรายจากงานกํอสร๎างวํา สามารถกํอให๎เกิด 

อันตรายได๎ทุกขั้นตอนของการด าเนินการ ซึ่งเกิดได๎จาก 
1.  อันตรายจากงานตอกเสาเข็ม งานตอกเสาเข็มเป็นงานฐานรากการกํอสร๎างที่ส าคัญ 

อันตรายที่อาจเกิดจากงานตอกเสาเข็ม ได๎แกํ 
1.1  เสาเข็มหากตอกเอียงมากอาจหักทับคนงานได๎  รูที่เกิดจากการตอกเสาเข็ม

เสร็จแล๎วถ๎าไมํกลบหรือปิด อาจท าให๎คนงานตกลงไปได๎ 
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1.2  ปั้นจั่น ตัวปั้นจั่นที่เกําอาจท าให๎เสียสมดุลย์ขณะใช๎งาน หรืออาจเกิดอันตราย
จากการขาดของลวดสลิงอันตรายอ่ืน ๆ ได๎แกํ ควัน เสียงรบกวน ความ
สั่นสะเทือน และการเคลื่อนตัว 

2.  อันตรายจากการท ารูเจาะขนาดใหญํ เชํน งานที่ขุดลึกไปเป็นปลํองเพื่อเชื่อมกับ
อุโมงค์ ต๎องใช๎ผู๎ควบคุมงานที่มีความช านาญรอบร๎ูในด๎านการปฏิบัติ เพื่อป้องกัน
คนตกไปในรูเจาะและเกิดความปลอดภัย และสามารถชํวยเหลือคนที่อยูํในรูเจาะ
เมื่อมีภาวะฉุกเฉินได๎ จะต๎องมีระบบการป้องกันและการชํวยเหลือที่พร๎อมเสมอ 

3.  อันตรายจากปั้นจั่นส าหรับยกของ ที่พบมาก คือ ของที่ยกหลํนมาจากปั้นจั่น
กระแทกถูกโครงสร๎างอาคารเสียหาย  หรือหลํนมาทับผู๎ที่ก าลังปฏิบัติงานใน
บริเวณกํอสร๎าง นอกจากนี้อาจจะเกิดจากการใช๎ปั้นจั่นผิดวัตถุประสงค์  ท าให๎
ปั้นจั่นหักพังลงมาได๎ 

4.  อันตรายจากรถตักดินและรถแทรกเตอร์ ซึ่งอุบัติเหตุที่พบบํอย คือ การทับหรือชน
คนสํวนใหญํมักเป็นก๎านที่หมุนรอบตัวไปตีถูกคนเข๎า  หรืออันตรายอาจเกิดกับ
พนักงานขับรถ เชํนวัตถุหลํนจากกระบะตักดินขณะยกสูงใกล๎กับตัวรถ 

5.  อันตรายจากลิฟต์ชั่วคราว นั่งร๎านและค้ ายัน เนื่องจากสถานที่กํอสร๎างที่เป็นอาคาร
สูง ๆ จะมีการใช๎ลิฟต์ขนสํง อันตรายที่เกิดสํวนใหญํมาจากการบรรทุกน้ าหนัก
มากเกินอัตราที่จะรับได๎ ขาดการดูแลเอาใจใสํกับสภาพชิ้นสํวนอุปกรณ์ของตัว
ลิฟต์ และความประมาทของผู๎ขับลิฟต์ ผู๎ใช๎ลิฟต์ 

6.  อันตรายจากไฟฟ้าและไฟไหม๎ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหาย เมื่อน ามาใช๎อาจท า
ให๎ผู๎ใช๎ถูกไฟดูดตาย ที่พบบํอยที่สุด คือ การน าสายไฟฟ้าที่ช ารุดน ามาพาดบริเวณ
ที่ชื้นแฉะ หรือบริเวณที่คนงานเดินผําน อาจท าให๎เหยียบเข๎าไปในรัศมีจนถึงแกํ
ชีวิตได๎ กรณีที่ต๎องท างานใกล๎ชิดกับแนวไฟฟ้าแรงสูงต๎องระมัดระวังเป็นพิเศษ  
สํวนอันตรายมักเกิดจากความประมาทพลั้งเผลอ  เชํน การติดแผงสวิทซ์ไฟไมํ
เรียบร๎อย ใช๎ฟิวส์ไมํเหมาะสม การกระเด็นของสะเก็ดไฟ ประกายไฟจากการเชื่อม
หรือตัดโลหะ ตกลงไปในกองวัสดุไวไฟตําง ๆ เหลํานี้ ล๎วนเป็นอันตรายที่อาจท า
ให๎เกิดไฟไหม๎ได๎ นอกจากนี้การท างานที่ชิดกับแนวสายไฟฟ้าแรงสูงอาจเกิด
อันตรายได๎ โดยไมํต๎องสัมผัสสายไฟโดยตรง เพียงอยูํในรัศมีน๎อยกวํา 3 เมตร ก็
เป็นอันตรายได๎ 

7.  อันตรายจากการกํอสร๎างและการร้ือถอนที่ผิดหลักวิชาการ  อาจเป็นเหตุให๎อาคาร
นั้น ๆ ยุบพังทลายลงมาจนเป็นอันตรายถึงแกํชีวิตได๎ โดยเฉพาะการกํอสร๎างที่มี
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ลักษณะโครงสร๎างพิเศษ เชํน โครงสร๎างสะพานโค๎ง โครงสร๎างที่ใช๎ระบบ
คอนกรีตอัดแรง เป็นต๎น 

8.  อันตรายอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ คือ จากความประมาทและความประพฤติของคนงาน 
ท างานไมํละเอียดรอบคอบ ไมํมีการใช๎อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ที่พบบํอย คือ 
การเดินเหยียบตะปูสะดุดเศษเหล็ก ของตกหลํนโดนศีรษะ ตกจากที่สูง เป็นต๎น 

 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) 
ณัฐริกา ซื่อมาก สุภาภรณ์ ศิริโสภณา และบุหงา รองไชย, 2549 หน๎า 90) ให๎ความหมาย

ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล วําหมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น ามาสวมใสํลงบนอวัยวะสํวน
ใดสํวนหนึ่งของรํางกาย หรือหลาย ๆ สํวนรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอวัยวะสํวนนั้น
ของรํางกาย ไมํให๎ประสบอันตรายจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด คือ การป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล๎อมในการ
ท างาน ในขณะเดียวกัน วิสูตร จิระด าเกิง (2549, หน๎า 366) ได๎ให๎ความหมายอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สวมใสํลงบนอวัยวะสํวนใดสํวนหนึ่งของรํางกาย หรือ
หลาย ๆ สํวนรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายหรือลดความรุนแรงจากอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นแกํอวัยวะสํวนน้ัน ๆในระหวํางปฏิบัติงาน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช๎ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากอุบัติเหตุขณะท างาน อุปกรณ์ที่ชํวยป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นโดยตรงในสภาพการท างาน
นั้น และเป็นอุปกรณ์ที่ชํวยลดความรุนแรงหรือหยุดยั้งอันตรายที่จะเกิดกับผู๎ปฏิบัติงานอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล แบํงออกตามลักษณะการใช๎งานได๎ดังนี้ (สุจิตรา เริงมงคล, 2551) 

1.  อุปกรณ์ป้องกันสํวนศีรษะ (Head Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช๎ป้องกันศีรษะ ผม 
หน๎านัยน์ตา หูและอุปกรณ์ป้องกันการหายใจเอาสิ่งที่เป็นพิษเข๎าไป 

2.  อุปกรณ์ป้องกันผม (Hair Protection) ใช๎ป้องกันผมไมํให๎ถูกจับดึง หรือโดน
ชิ้นสํวนของเคร่ืองจักรที่ก าลังเคลื่อนไหวหรือใช๎ป้องกันฝุ่นละอองสิ่งสกปรก   
ตําง ๆ 

3.  อุปกรณ์ป้องกันหน๎าและนัยน์ตา (Face and Eye Protection) เป็นการป้องกัน
อันตรายเน่ืองจากเศษผงกระเด็นเข๎าตาหรือของกระเด็นกระทบตา ป้องกันสารเคมี
กระเด็นเข๎าตา หรือ ป้องกันรังสีที่เป็นอันตรายตํอสายตา 

4.  อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) การที่จะให๎คนงานใช๎เคร่ืองป้องกันหูก็ตํอเมื่อ
ไมํสามารถลดหรือก าจัดเสียงดังได๎ โดยการป้องกันทางด๎านสิ่งแวดล๎อม เชํน การ
แก๎ไขที่เคร่ืองจักร 
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5.  อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) งานที่ต๎องใช๎มือจับของหนัก ของแข็ง ของมี
คมของที่ร๎อน หรือของมีพิษตํอผิวหนัง ผู๎ปฏิบัติจะต๎องสวมถุงมือแบบที่เหมาะสม
ตามลักษณะของงาน 

6.  อุปกรณ์ป้องกันเท๎า (Safety Shoes) ได๎แกํ รองเท๎า ซึ่งเป็นรองเท๎าชนิดพิเศษที่มี
แผํนเหล็กรองไว๎ทางสํวนหน๎าของรองเท๎า  เพื่อกันของหนักตกทับนิ้วเท๎า ซึ่ง
สามารถป้องกันของหนัก 2,500 ปอนด์ กลิ้งทับ หรือของหนัก 50 ปอนด์ ตกลงมา
ในระยะ 18 นิ้วได ๎

7.  สายรัดกันตก (Safety Belt) เมื่องานที่ท าอยูํบนที่สูง เชํน เสา หรือนั่งร๎าน ไมํมีราว
หรือขอบกั้น ผู๎ปฏิบัติงานควรใช๎สายรัดกันตกเสมอ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล เมื่อมีข๎อจ ากัดหรือไมํสามารถ
ปรับสภาพแวดล๎อมการท างานที่เป็นอันตราย หรือไมํสามารถควบคุมหรือก าจัดหรือหยุดยั้งหรือลด
ความรุนแรงสิ่งที่จะเป็นอันตรายตํอผู๎ปฏิบัติงานได๎อยํางปลอดภัย 

 หลักเกณฑ์ในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
การเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลอยํางเหมาะสม  ถูกต๎อง จะท าให๎การใช๎งาน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายดังกลําวมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหลักการเลือกตามแนวทางดังนี้ (วิสูตร
จิระด าเกิง, 2549, หน๎า 366-367) 

1.  เลือกให๎เหมาะสมกับลักษณะงานที่เป็นอันตราย เชํน ถ๎าเราต๎องท างานเกี่ยวกับกรด
เราก็ควรใช๎หน๎ากากที่สามารถป้องกันไอกรดนั้นได๎ เลือกใช๎ถุงมือป้องกันกรด 
เป็นต๎น 

2. เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลที่ ผํ านการทดสอบหรือรับรอง
ประสิทธิภาพจากสถาบัน หรือองค์การที่เกี่ยวข๎องกับงานด๎านความปลอดภัย 

3.  ขนาดพอเหมาะกับผู๎ใช๎ 
4.  ประสิทธิภาพ ต๎องพิจารณาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล

ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันอันตรายนั้นได๎เป็นอยํางดี การใช๎อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่ า  นอกจากจะไมํเกิดประโยชน์ใน
การป้องกันแล๎ว ยังอาจท าให๎เกิอันตรายมากยิ่งขึ้นไปอีก 

5.  มีน ้าหนักเบาและสวมใสสํ บาย ผู๎ใช๎งานสวมใสํอยูได๎เป็นเวลานาน และมี
ความรู๎สึกไมํขัดขวางตํอการท างาน 

6.  ใช๎งํายไมํยุํงยาก 
7.  บ ารุงรักษางําย 
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8.  ทนทาน หาอะไหลํได๎งําย เมื่อมีชิ้นสํวนหรืออุปกรณ์ประกอบช ารุด หรือหมดอายุ
สามารถหาอะไหลํมาเปลี่ยนได๎งําย 

9.  มีให๎เลือกหลายสี หลายแบบ และหลายขนาด เนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันฯ ต๎องใช๎
ติดตัวขณะปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ท างาน  ความพึงพอใจหรือความเต็มใจของ
ผู๎ใช๎งานนั้น อาจขึ้นอยูํกับสีสัน แบบ และขนาดของอุปกรณ์ป้องกัน ฯ นั้นได ๎

 
2.4   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พิทักษ์ อนุสาย (2546) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความปลอดภัยในการท างานของคนงาน
กํอสร๎าง ผลการศึกษาวิจัย พบวํา 1) ปัจจัยตําง ๆ ที่มีอิทธิพลตํอความปลอดภัยในการท างานของ
คนงานกํอสร๎าง จะประกอบไปด๎วยข๎อมูลทั่วไปของบริษัทและโครงการกํอสร๎าง ข๎อมูลทั่วไปของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยด๎านความร๎ู ปัจจัยด๎านทัศนคติ ปัจจัยด๎านการปฏิบัติและการได๎รับ
อันตรายที่เกิดจากการท างานของคนงานกํอสร๎าง 2) มี 11 ปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์ตํอความปลอดภัย 
ในการท างานของคนงานกํอสร๎าง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชํน ประสบการณ์ในการ
ท างาน จ านวนชั่วโมงการท างาน การได๎รับการอบรมด๎านความปลอดภัยเพิ่มเติม หลังจากเข๎า
รํวมงานกับบริษัท การมีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเร่ืองของความปลอดภัยเป็น
ต๎น 3) องค์ประกอบที่มีระดับความรุนแรงของปัญหาที่มากที่สุดในแตํละปัจจัย คือ ปัจจัยด๎าน
ความร๎ูที่เกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมในการท างาน ปัจจัยด๎านทัศนคติที่เกี่ยวกับวิธีในการท างานปัจจัย
ด๎านการปฏิบัติที่เกี่ยวกับสังคม และการได๎รับอันตรายที่เกิดจากสังคมของคนงานกํอสร๎าง 

ชุมพล จันทรสม และกิตติมา จันทรสม (2544: 23) ท าการส ารวจความปลอดภัยในงาน
กํอสร๎างภายในมหาวิทยาลัยขอนแกํน ได๎จัดกลุํมปัญหาด๎านความปลอดภัยจากกิจกรรมงานกํอสร๎าง 
ออกเป็น 10 กลุํม ได๎แกํ เขตกํอสร๎าง การตอกเสาเข็ม นั่งร๎าน ลิฟท์ขนสํงวัสดุ ปั้นจั่น การตกจากที่ 
สูงหรือวัสดุกระเด็น ตกหลํน พังทลาย การท างานกับเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ตํางๆ การ 
ท างานระบบไฟฟ้า การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการท างานของลูกจ๎าง 

นภาพร มัทย์พงษ์ถาวร (2543: 100-102) ศึกษาการรับร๎ูความเสี่ยงและพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานของคนงานกํอสร๎างในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยกลุํมตัวอยํางเป็นคนงาน
ของบริษัทรับเหมากํอสร๎างแหํงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน ผลการศึกษาพบวํา
คนงานมีการรับร๎ูความเสี่ยงทั้งทางด๎านสุขภาพรํางกาย  ด๎านสภาพการท างาน และด๎านการใช๎
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร อยูํในระดับน๎อย แตํมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอยูํในระดับดี และ
ปัจจัยสํวนบุคคลด๎าน เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ไมํมีการรับร๎ูความเสี่ยงที่
แตกตํางกัน สํวนปัจจัยด๎าน อายุ ลักษณะงาน ที่แตกตํางกันจะมีการรับร๎ูความเสี่ยงที่แตกตํางกัน
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อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.02 และ 0.003 ตามล าดับ และปัจจัยด๎าน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ไมํมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานที่แตกตํางกัน  สํวนลักษณะงาน และ
ประสบการณ์ ที่แตกตํางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยที่แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.007 ตามล าดับ และพบวําการรับร๎ูความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 

สุรชัย ชัยขวัญงาม.  (2552). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
สํวนบุคคลของพนักงาน บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จ ากัด ผลการวิจัยพบวํา 1)ปัจจัยสถานภาพสํวน
บุคคล อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานของพนักงาน บริษัท อเมริการ บิวเดอร์ 
จ ากัด มีความสัมพันธ์ตํอการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอัตรายสํวนบุคคลอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  
2) ปัจจัยลักษณะจิตวิทยาของพนักงาน บริษัท อเมริกันบิวเดอร์ จ ากัด มีความสัมพันธ์ตํอการยอมรับ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ความร๎ูเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ความร๎ู
เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล เจตคติตํอการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคล พฤติกรรมการเปิดรับขําวสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย สํวนบุคคล พฤติกรรมการมี
สํวนรํวมในกิจกรรมความปลอดภัยของพนักงาน บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จ ากัด มีความสัมพันธ์ 
ตํอการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  3) ปัจจัย
สภาพแวดล๎อมมีความสัมพันธ์ตํอการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลของพนักงาน 
บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จ ากัด มีความสัมพันธ์ตํอการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อท าการศึกษา “ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล”โดยท าการศึกษากับแรงงานกํอสร๎างประเภทงานติดตั้งระบบไฟฟ้าใน
โรงงาน 3 บริษัทดังนี้ 1. บริษัท ซี แอนด์ ซี โฟรตี้ไฟฟ์ อิเล็คทริค จ ากัด 2. ซีนิธเทค ( 1994 ) จ ากัด 
3. บริษัท พีเอ็นพาวเวอร์ไลท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ซึ่งได๎ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์และวิธีการ
ด าเนินการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

3.1  ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย 
3.3  การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
3.4  สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
3.5  การประมวลผลข๎อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 ประชากร 
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาคร้ังนี้ได๎แกํ แรงงานกํอสร๎างประเภทงานติดตั้งระบบไฟฟ้าใน

โรงงาน 3 บริษัทดังนี ้
1.  บริษัท ซี แอนด์ ซี โฟรตี้ไฟฟ์ อิเล็คทริค จ ากัด โดยมีจ านวนแรงงานทั้งหมด 29 

คน 
2.  ซีนิธเทค (1994) จ ากัด โดยมีจ านวนแรงงานทั้งหมด 32 คน  
3.  บริษัท พีเอ็นพาวเวอร์ไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด โดยมีจ านวนแรงงานทั้งหมด 26 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู๎วิจัยได๎ก าหนดแรงงานกํอสร๎างประเภทงานติดตั้งระบบไฟฟ้าใน

โรงงาน 3 บริษัท จ านวน 72 คน เป็นตัวแทนกลุํมตัวอยําง ขนาดกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาคร้ังนี้ 
ค านวณจากสูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดให๎มีความคลาดเคลื่อนของการประมาณคําเทํากับ 
0.05 ซึ่งสามารถหาขนาดของกลุํมตัวอยํางได๎ดังนี้ 
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n  =           N 

       1+Ne² 

เมื่อ  n  =  ขนาดกลุํมตัวอยําง 
         N = จ านวนประชากร 

e = ความคลาดเคลื่อนของกลุํมตัวอยําง 
เมื่อก าหนดความคลาดเคลื่อนเทํากับ 0.05 จะได๎ขนาดตัวอยําง 
แทนคํา   n =         87 

      1+(87)(0.05)² 

n = 71.45 = 72 คน 
ดังนั้นจะได๎กลุํมตัวอยําง จ านวน 72 คนในการเก็บตัวอยํางครั้งนี ้
 

 การสุ่มตัวอย่าง 
เมื่อได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางแล๎ว ผู๎วิจัยด าเนินการสุํมกลุํมตัวอยํางจากแรงงานกํอสร๎าง

ประเภทงานติดต้ังระบบไฟฟ้าในโรงงาน  ด๎วยวิธีการสุํมอยํางแบบงําย (Simple Random Sampling) 
โดยการสุํมตัวอยํางได๎ด าเนินการก าหนดกลุํมตัวอยํางโดยการสุํมตัวอยํางแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Sampling) ออกเป็น 3 บริษัท  เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่มีประสิทธิภาพ  และลดความคลาดเคลื่อน โดย
ค านวณหาขนาดกลุํมตัวอยํางตามสัดสํวนในแตํละฝ่าย  ตามสูตรตํอไปนี้ 

 
        nj =               Nj x n 

           N 
 

เมื่อ nj = ขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ต๎องการในชั้นที่ j 
      Nj = ขนาดของประชากรในชั้นที่ j 
        n = ขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ค านวณได๎ เทํากับ 72 คน 
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ตารางที่ 3.1 จ านวนประชากรและขนาดกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามแรงงานกํอสร๎างประเภทงานติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าในโรงงาน 

                                 กลุ่มประชากร                                ขนาดประชากร(คน)     ขนาดกลุ่มตัวอย่าง(คน) 

1. บริษัท ซี แอนด ์ซี โฟรต้ีไฟฟ์ อิเล็คทริค จ ากัด  29 24                       
2. ซีนิธเทค (1994) จ ากัด                                              32 26                     
3. บริษัท พีเอ็นพาวเวอร์ไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 26 22               

                                        รวม                                  87   72 

ที่มา:  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาคร้ังนี้จากแรงงานเจ๎าของกิจการกํอสร๎างประเภทงานติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าในโรงงาน 
 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 การวางแผนในการสร้างเครื่องมือ 
1. ทบทวนต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องตามกรอบแนวความคิดการวิจัย 
2. ศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการไมํใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล 

 การสร้างเครื่องมือ 
เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย  ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาจากวัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives)  

กรอบแนวความคิดวิจัย (Conception Framework)  และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  น ามาเป็น
แนวทางในการสร๎างค าถามในแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด๎วย 3 สํวน 
ดังนี ้

สํวนที่ 1  เป็นแบบสอบถามข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด๎วย 5 ข๎อ  ดังนี้ 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- อายุงาน 
- รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
สํวนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล มี

ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด  เพื่อสอบถามปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล  
จ านวน  21 ข๎อ  โดยแบํงเป็น 4 ด๎านดังนี ้

- การรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร 
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- การมีสํวนรํวมในการให๎ความรํวมมือ 
- ความสม่ าเสมอของการใช๎อุปกรณ์ 
- ความสะดวก 
โดยใช๎มาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ  ตามวิธีของ Likert Scale  โดยได๎ก าหนดน้ าหนัก

การให๎คะแนนของตัวเลือก 5 ระดับ  ตั้งแตํ 1 ถึง 5  ดังนี ้
 คะแนน  5  หมายถึง  ระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลมากที่สุด 

คะแนน  4  หมายถึง  ระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลมาก 
คะแนน  3  หมายถึง  ระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลปานกลาง 
คะแนน  2  หมายถึง  ระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลน๎อย 
คะแนน  1  หมายถึง  ระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลน๎อยที่สุด
เกณฑ์การแปลผลของข๎อมูลของแบบสอบถาม 
4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลมากที่สุด 
3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลมาก 
2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลน๎อย 
1.00– 1.50  หมายถึง  ระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลน๎อยที่สุด 
สํวนที่  3  ข๎อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข๎อมูลได๎จากแหลํงตําง ๆ  ดังนี ้
 ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  คือ  ผู๎วิจัยได๎รวบรวมจากแหลํงข๎อมูล  โดยวิธีการใช๎

แบบสอบถาม (Questionnaire) ให๎กับแรงงาน จ านวน 74 คน 
 ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข๎อมูลที่รวบรวมได๎จากกการศึกษาค๎นคว๎าหนังสือ 

วารสาร นิตยสาร ตลอดจนตัวเลขสถิติตํางๆจาก ส านักงานกองทุนเงินทดแทนซึ่งได๎
เก็บรวบรวมไว๎ 

 
3.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามที่เก็บรวมรวมข๎อมูลได๎มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต๎อง  
ก าหนดรหัสและบันทึกข๎อมูล  จากนั้นก็ประมวลผลข๎อมูลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดย
ก าหนดสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้ 
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 สถิติเชิงพรรณนา (Description Analysis)  ผู๎วิจัยได๎ใช๎สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข๎อมูล
ได๎แกํ  ความถี่แสดงเป็นจ านวนและคําร๎อยละ (Percentage : %)  คําเฉลี่ย (Mean) และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D.) เพื่อบรรยายลักษณะข๎อมูล  
ประกอบด๎วย 
o การแจกแจงความถี่ (Frequency)  โดยแสดงเป็นจ านวน และร๎อยละใช๎เพื่อบรรยาย

ลักษณะข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ได๎แกํ   เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  อายุงานและรายได๎เฉลี่ย 

o การวัดแนวโน๎มเข๎าสูํสํวนกลาง (Central Tendency) โดยการหาคํากลางของข๎อมูล
เพื่อเปรียบเทียบข๎อมูลแตํละชุดด๎วยคําเฉลี่ย หรือมัชฌิมเลขคณิต (Mean) 

 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic Analysis)  ผู๎วิจัยได๎ใช๎สถิติเพื่อเปรียบเทียบความ
ปัจจัยการไมํใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล จ าแนกตามข๎อมูลสํวนแรงงาน
กํอสร๎างประเภทงานติดต้ังระบบไฟฟ้าในโรงงาน 

โดยเลือกใช๎สถิติ  ดังนี้ 
o คํา t- test (Independent Sample t-test) ในการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยความแตกตําง

ระหวํางประชากร 2 กลุํม ได๎แกํ เพศ เพื่อทดสอบสมมติฐานข๎อมูลทั่วไปของ
ผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยคววามแตกตํางกัน  โดยใช๎สูตร Independent t-test  
ณ  ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ร๎อยละ 95 (P-value < 0.05) 

o คํา F-test (One way ANOVA)  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยความแตกตํางกัน จ าแนก
ตามกลุํมตัวอยํางที่มีความเป็นอิสระตํอกันมากกวํา 2 กลุํม ได๎แกํ อายุ ระดับ
การศึกษา  อายุงานและรายได๎เฉลี่ย โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความแตกตํางกันของ
ปัจจัยจาก คํา Sig ที่ได๎จากกาค านวณโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป  เทียบกับระดับ
นัยส าคัญ  ดังน้ี 
คํา Sig. ที่ได๎ มากกวํา 0.05 คือ ไมํแตกตํางกัน (None Significant or H0 
Rejectalble) 
คํา Sig. ที่ได๎ น๎อยกวํา 0.05  คือ  แตกตํางกัน (Significant or HA = Acceptable) 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แทนด๎วย * 
 

3.5 การประมวลผลข้อมูล 
หลังจากได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลและตรวจสอบความถูกต๎องของแบบสอบถามที่ได๎รับแล๎ว  

จะน าท าการลงรหัสข๎อมูล (Coding) แล๎วจึงน าข๎อมูลไปประมวลผลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิต ิ
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บทที ่4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

 
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายคนสํวนบุคคลโดยท าการศึกษากับ

แรงงานกํอสร๎างประเภทงานติดต้ังระบบไฟฟ้าในโรงงาน 3 บริษัทดังนี้ 1. บริษัท ซี แอนด์ ซี โฟรตี้
ไฟฟ์ อิเล็คทริค จ ากัด 2. ซีนิธเทค (1994) จ ากัด 3. บริษัท พีเอ็นพาวเวอร์ไลท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มี
จ านวนประชากร 87 คน และกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาคร้ังนี้มีจ านวน 74 คน ผ๎ูวิจัยได๎ท าการ
เก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางและน าข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป  
ซึ่งผลการศึกษาสรุปได๎ดังตํอไปนี้ 

 
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

4.1.1 เพศ 
กลุํมตัวอยํางสํวนมากเป็นเพศชาย มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร๎อยละ 75.70 และเป็นเพศหญิง 

จ านวน 18 คน (คิดเป็นร๎อยละ 25.0) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร๎อยละจ าแนกตามเพศของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 56 75.70 
หญิง 18 24.30 
รวม 74 100.00 

 
4.1.2 อายุ 
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุระหวําง 30 - 39 ปี โดยมีจ านวน 43 คน (ร๎อยละ 58.10) กลุํม

ตัวอยํางที่มีอายุระหวําง 40 - 59 ปี มีจ านวน 17 คน (ร๎อยละ23.00) กลุํมตัวอยํางที่อายุไมํเกิน 29 ปี มี
จ านวน 13 คน (ร๎อยละ 17.60)  และกลุํมตัวอยํางที่อายุ 60  ปีขึ้นไป มีจ านวน 1 คน (ร๎อยละ 1.40) 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 จ านวนและร๎อยละเกี่ยวกับอายุของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ไมํเกิน 29 ปี 13 17.60 

30 - 39 ปี 43 58.10 
40 - 59 ปี 17 23.00 

60  ปีขึ้นไป 1 1.40 
รวม 74 100.00 

 
 

4.1.3  ระดับการศึกษาสูงสุด 
ตารางที่  4 .3  แสดงจ านวนและร๎อยละเกี่ ยวกับระดับการศึกษาสูงสุดของผู๎ตอบ

แบบสอบถาม จะพบวํากลุํมตัวอยํางที่มีระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี  มีจ านวน 72 คน (ร๎อยละ 
97.30) กลุํมตัวอยํางที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 1 คน (ร๎อยละ 1.40) และสูงกวํา
ปริญญาตรี มีจ านวน 1 คน  (ร๎อยละ 1.40)  ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.3 จ านวนและร๎อยละเกี่ยวกับระดับการศึกษาสูงสุดของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต่ ากวําปริญญาตรี 72 97.30 
ปริญญาตรี 1 1.40 
สูงกวําปริญญาตรี 1 1.40 

รวม 74 100.00 

 
4.1.4 อายุงานนับตั้งแต่เร่ิมท างานครั้งแรก 
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุงาน  10 ปีขึ้นไป จ านวน 25 คน (ร๎อยละ 33.80) กลุํมตัวอยํางที่ 

มีอายุงาน 6-10 ปี  จ านวน 19 คน (ร๎อยละ 25.70) กลุํมตัวอยํางที่มีอายุงาน 3-5 ปี จ านวน 17  คน 
(ร๎อยละ 23.00)  และกลุํมตัวอยํางทีมีอายุงานน๎อยกวํา 3 ปี มีจ านวน 13 (ร๎อยละ 17.60)  รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4 จ านวนและร๎อยละเกี่ยวกับอายุงานของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

อายุงาน จ านวน(คน) ร้อยละ 
น๎อยกวํา 3 ปี 13 17.60 
3-5 ปี 17 23.00 
6-10 ปี 19 25.70 
10 ปีขึ้นไป 25 33.80 

รวม 74 100.00 

 
4.1.5  คนได้เฉลี่ยต่อเดือน 
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 5,001 - 10,000 บาท โดยมีจ านวน 36  คน 

(ร๎อยละ 48.60) กลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 34 คน (ร๎อยละ 
45.90) และกลุํมตัวอยํางรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,000 ขึ้นไป จ านวน 4 คน (ร๎อยละ 5.40) รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 จ านวนและร๎อยละเกี่ยวกับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต่ ากวํา 5,000 บาท 0 0 
5,001 - 10,000 บาท 36 48.60 
10,001-20,000 บาท 34 45.90 
20,000 ขึ้นไป 4 5.40 

รวม 74 100.00 

 
4.2 ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล  ในสํวนระดับ
ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล  ประกอบด๎วย  ด๎านการรับร๎ูข๎อมูลขําวสาร  ด๎าน
การมีสํวนรํวมในการให๎ความรํวมมือ ด๎านความสม่ าเสมอของการใช๎อุปกรณ์  และด๎านความ
สะดวก  โดยแยกเป็นรายด๎าน และภาพรวม  รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.6- 4.10 

4.2.1 ระดับปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  ด้านการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร   
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    กลุํมตัวอยํางที่มีระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล   ด๎านการรับร๎ู
ข๎อมูลขําวสาร  สํวนใหญํอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ย 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน การประชุมหน๎า
แถวกํอนเร่ิมงานหรือทูลบ๏อคทอล์ค (Tool Box Talk) อยูํในระดับมาก  ด๎วยคําเฉลี่ย 4.27 รองลงมา
การประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล อยูํในระดับมาก  
ด๎วยคําเฉลี่ย 4.18  และอันดับตํอมาจากแหลํงข๎อมูลที่ทํานได๎รับ โดยสรุปแล๎วทํานมีความเข๎าใจใน
เนื้อหาของขําวสารด๎านอุปกรณ์ป้องกัน อยูํในระดับมาก  ด๎วยคําเฉลี่ย 4.15  รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์  ป้องกัน  อันตราย
  สํวนบุคคล  ด๎านการรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร   

 

ค าถาม X  S.D. แปลผล 
1. การประชุมหน๎าแถวกํอนเร่ิมงานหรือ 

ทูลบ๏อคทอล์ค (Tool Box Talk) 4.27 0.816 มาก 

2. กระดานขําวหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ในโครงการ 3.80 0.936 มาก 
3. การประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช๎อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล 
4.18 0.850 มาก 

4. การเข๎าอบรมการใช๎งานอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

สํวนบุคคล 
4.12 0.891 มาก 

5. จากแหลํงข๎อมูลที่ทํานได๎รับ โดยสรุปแล๎วทํานมีความ

เข๎าใจในเน้ือหาของขําวสารด๎านอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

อัตรายสํวนบุคคล มากน๎อยเพียงใด 

4.15 0.917 มาก 

         สํวนบุคคล มากน๎อยเพียงใด 
ภาพรวม 

 
4.10 

 
0.699 

 
มาก 

 
4.2.2 ระดับปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล   ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ให้ความร่วมมือ 
 กลุํมตัวอยํางที่มีระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ด๎านการมีสํวน

รํวมในการให๎ความรํวมมือ ภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง  ด๎วยคําเฉลี่ย 3.08 เมื่อพิจารณารายด๎าน 
พบวํา ทํานใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลเหมาะสมกับประเภทงานที่ท า  อยูํในระดับมาก 
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ด๎วยคําเฉลี่ย 4.34 รองลงมา ทํานเคยหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ๎าหน๎าที่ความ
ปลอดภัยในการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลอันตรายสํวนบุคคล มากน๎อยเพียงใด อยูํใน
ระดับปานกลาง ด๎วยคําเฉลี่ย 2.86 และทํานเคยหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
เน่ืองจากขัดขวางการท างาน อยูํในระดับน๎อย ด๎วยคําเฉลี่ย 1.88 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.7 

 

ตารางที่ 4.7  คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 สํวนบุคคล ด๎านการมีสํวนรํวมในการให๎ความรํวมมือ 

ค าถาม X  S.D. แปลผล 
1. ทํานจะสวมใสํอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลทุก

คร้ังในขณะท างาน 
4.29 0.841 มาก 

2. ทํานเคยหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน        

บุคคลในการท างาน 

เพื่อให๎งานเสร็จเร็วขึ้น 

2.05 1.302 น๎อย 

3. ทํานเคยหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน

บุคคลเน่ืองจากขัดขวางการท างาน 
1.88 1.182 น๎อย 

4. ทํานใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลเหมาะสมกับ

ประเภทงานที่ท า 
4.34 0.940 มาก 

5. ทํานเคยหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ๎าหน๎าที่

ความปลอดภัยในการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน

บุคคล 
2.86 1.520 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.08 0.606 ปานกลาง 

 
 4.2.3 ระดับปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล   ด้านความสม่ าเสมอของ

การใช้อุปกรณ์ 
กลุํมตัวอยํางที่มีระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ด๎านความ

สม่ าเสมอของการใช๎อุปกรณ์ ภาพรวมอยูํในระดับมาก  ด๎วยคําเฉลี่ย 4.19 เมื่อพิจารณารายด๎าน
พบวํา ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลประเภทเคร่ืองป้องกันศีรษะทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน อยูํใน
ระดับมาก  ด๎วยคําเฉลี่ย 4.32 รองลงมา ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลประเภทป้องกันเท๎า
และขาทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน อยูํในระดับมาก ด๎วยคําเฉลี่ย 4.26  และใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
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บุคคลประเภทอุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน๎าทุกครั้งที่ปฎิบัติงาน อยูํในระดับมาก ด๎วยคําเฉลี่ย  4.24  
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.8 

 
ตารางที่ 4.8 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกัน  อันตราย
 สํวนบุคคล   ด๎านความสม่ าเสมอของการใช๎อุปกรณ์ 

ค าถาม X  S.D. แปลผล 
1. ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลประเภทเคร่ือง

ป้องกันศีรษะทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 4.32 0.878 มาก 

2. ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลประเภทอุปกรณ์ 
ป้องกันตาและใบหน๎าทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 

4.24 0.904 มาก 

3. ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลประเภทอุปกรณ์
ป้องกันหูทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 3.99 0.986 มาก 

4. ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลประเภทอุปกรณ์
ป้องกันนิ้วมือและแขนทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 4.16 0.861 มาก 

5. ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลประเภทป้องกัน
เท๎าและขาทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 

4.26 0.861 มาก 

6. ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลประเภทอุปกรณ์
ป้องกันพิเศษที่ใช๎งานเฉพาะทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 

4.22 0.896 มาก 

ภาพรวม 4.19 0.691 มาก 

 
4.2.4 ระดับปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล   ด้านความสะดวก  
กลุํมตัวอยํางที่มีระดับระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ด๎านความ

สะดวก ภาพรวมอยูํในระดับมาก ด๎วยคําเฉลี่ย 3.91 เมื่อพิจารณารายด๎านพบ อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลมีขนาดที่เหมาะสมกับสรีระและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลมีน้ าหนัก
เบาและสวมใสํสบาย อยูํในระดับมาก  ด๎วยคําเฉลี่ย 4.08 รองลงมา อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลใช๎งานงําย อยูํในระดับมาก  ด๎วยคําเฉลี่ย 3.97  และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
บ ารุงรักษางําย อยูํในระดับมากด๎วยคําเฉลี่ย 3.92  รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกัน   อันตราย
 สํวนบุคคล   ด๎านความสะดวก 

ค าถาม X  S.D. แปลผล 
1. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลมีขนาดที่เหมาะสม

กับสรีระ 4.08 0.824 มาก 

2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลใช๎งานงําย 3.97 0.860 มาก 
3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลบ ารุงรักษางําย 3.92 0.856 มาก 

4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลที่ช ารุดมีมากน๎อย
เพียงใด 3.55 1.305 มาก 

5. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลมีน้ าหนักเบา 
และสวมใสํสบาย 4.08 0.824 มาก 

ภาพรวม 3.91 0.717 มาก 

 
4.2.5 ระดับปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลภาพรวม 
กลุํมตัวอยํางที่มีระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล  ภาพรวมอยูํใน

ระดับมากด๎วยคําเฉลี่ย 3.82 เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านความสม่ าเสมอของการใช๎อุปกรณ์ อยูํ
ในระดับมาก ด๎วยคําเฉลี่ย 4.19 และด๎านการมีสํวนรํวมในการให๎ความรํวมมือ อยูํในระดับปาน
กลาง ด๎วยคําเฉลี่ย  3.08 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.10 

 

ตารางที่ 4.10 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกัน  อันตราย
 สํวนบุคคล   ภาพรวม 

ปัจจัยรายด้าน X  S.D. แปลผล 
1. ด๎านการรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร   4.10 0.699 มาก 
2. ด๎านการมีสํวนรํวมในการให๎ความรํวมมือ 3.08 0.606 ปานกลาง 
3. ด๎านความสม่ าเสมอของการใช๎อุปกรณ์ 4.19 0.691 มาก 
4. ด๎านความสะดวก 3.91 0.746 มาก 

ภาพรวม 3.82 0.462 มาก 
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4.3 การทดสอบสมมุติฐาน 
 4.3.1 สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลรายด้าน ท่ีมีผลต่อ

เพศแตกต่างกัน 
 HO :  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลที่มีผลตํอเพศไมํแตกตํางกัน 
 HA :  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลที่มีผลตํอเพศ แตกตํางกัน 

ผลการวิเคราะห์เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลรายด๎าน จ าแนกตามตัวแปรเพศ   เมื่อท าการเปรียบความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลรายข๎อ  ที่มีผลตํอเพศไมํแตกตํางกัน มีผลดังนี้รายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 4.11  พบวําปัจจัยที่มีตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลของผู๎ปฏิบัติงาน ยํอม
ได๎รับความรู๎ หรือมีสิทธ์ในการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่เหมือนกัน โดยไมํแบํงเป็น
เพศชายเพศหญิง 
     
ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย  สํวน
 บุคคลรายข๎อ  ที่มีผลตํอเพศแตกตํางกัน 

ค าถาม 
เพศชาย เพศหญิง t Sig. 

X  S.D. X  S.D.   
 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร         

1. การประชุมหน๎าแถวกํอนเร่ิมงานหรือ
ทูลบ๏อคทอล์ค (Tool Box Talk) 4.32 0.77 4.11 0.96 0.95 0.65 

2. กระดานขําวหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ใน

โครงการ 
3.80 0.94 3.78 0.94 0.10 0.30 

3. การประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช๎

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล 
4.16 0.91 4.22 0.965 0.27 0.78 

4. การเข๎าอบรมการใช๎งานอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

สํวนบุคคล 
4.05 0.90 4.33 0.84 1.16 0.89 

5. จากแหลํงข๎อมูลที่ทํานได๎รับ โดยสรุปแล๎วทํานมี

ความเข๎าใจในเนื้อหาของขําวสารด๎านอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล มากน๎อยเพียงใด 
4.14 0.90 4.17 0.99 0.95 0.97 
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ตารางที่ 4.11 (ตํอ) 

ค าถาม 
เพศชาย เพศหญิง t Sig. 

X  S.D. X  S.D.   

ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ       
1. ทํานจะสวมใสํอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน

บุคคลทุกคร้ังที่ขณะท างาน 
4.27 0.85 4.33 0.84 0.26 0.86 

2.  ทํานเคยหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
สํวนบุคคลในการท างานเพื่อให๎งานเสร็จเร็วขึ้น 

2.07 1.27 2.00 1.14 0.20 0.60 

3.  ทํานเคยหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณป์้องกันอันตราย
สํวนบุคคลเน่ืองจากขัดขวางการท างาน 1.86 1.15 1.94 1.30 0.27 0.35 

4. ทํานใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
เหมาะสมกับประเภทงานที่ท า 

4.29 1.02 4.50 0.62 0.83 0.13 

5.      ทํานเคยหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าของ       
         เจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยในการใช๎อุปกรณ์ป้องกัน       

 อันตรายสํวนบุคคลอันตรายสํวนบุคคลมากน๎อย
เพียงใด 

2.91 1.50 4.50 0.62 0.46 0.35 

ด้านความสม่ าเสมอของการใช้อุปกรณ์       
1. ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลประเภท

เคร่ืองป้องกันศีรษะทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 
4.25 0.96 4.56 0.51 1.29 0.12 

2. ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลประเภท
อุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน๎าทุกครั้งที่
ปฏิบัติงาน 

4.23 0.89 4.28 0.96 0.18 0.64 

3. ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลประเภท
อุปกรณ์ป้องกันหูทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 

3.96 1.01 4.06 0.94 0.34 0.69 

4. ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลประเภท
อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือและแขนทุกครั้งที่
ปฏิบัติงาน 

4.18 0.90 4.11 0.76 0.28 0.30 

5. ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลประเภท
ป้องกันเท๎าและขาทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 

4.23 0.87 4.33 0.84 0.43 0.83 

6. ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลประเภท
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษที่ใช๎งานเฉพาะทุกครั้งที่
ปฏิบัติงาน 

4.20 0.90 4.28 0.89 0.33 0.97 



38 
 

ตารางที่ 4.11 (ตํอ) 

ค าถาม 
เพศชาย เพศหญิง t Sig. 

X  S.D. X  S.D.   

ด้านความสะดวก       
1. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลมีขนาดที่

เหมาะสมกับสรีระ 
4.16 0.85 3.83 0.71 1.47 0.12 

2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลใช๎งานงําย 4.05 0.86 3.72 0.83 1.43 0.071 
3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลบ ารุงรักษา

งําย 
3.89 0.87 4.00 0.84 0.46 0.91 

4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลที่ช ารุดมีมาก
น๎อยเพียงใด 

3.59 1.25 3.44 1.50 0.41 0.18 

5. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลมีน้ าหนักเบา
และสวมใสํสบาย 

4.11 0.85 3.89 0.96 0.92 0.34 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
4.3.2 สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 HO: ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลที่มีผลตํออายุไมํแตกตํางกัน 
 HA: ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคที่มีผลตํออายุแตก ตํางกัน 

    ผลการวิเคราะห์เพื่อความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
รายด๎าน เป็นรายข๎อ  ที่มีผลตํออายุแตกตํางกัน มีผลดังนี ้  

- ด๎านการรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร  ข๎อกระดานขําวหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ในโครงการ    
มีผลตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 

- ด๎านการมีสํวนรํวมในการให๎ความรํวมมือ  ข๎อทํานเคยหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตาม 
ค าแนะน าของเจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยในการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลอันตรายสํวนบุคคล มีผลตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 

- ด๎านความสม่ าเสมอของการใช๎อุปกรณ์  ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
ประเภทอุปกรณ์ป้องกันพิเศษที่ใช๎งานเฉพาะทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน มีผลตํอการใช๎
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 
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- ด๎านความสะดวก อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลที่ช ารุดมีมากน๎อยเพียงใด มี
ผลตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 
จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นดังกลําว เห็นได๎วํา อายุของกลุํมตัวอยําง จะมี
ความคิดเห็นที่แตกตํางกัน ซึ่งมาจากสาเหตุของพฤติกรรมผู๎ที่มีอายุที่มากกวํา 60 ปี
ขึ้นไป จะเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน  โดยให๎ความสนใจ และให๎
ความส าคัญตํอการ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล  เนื่องจากต๎องมี
ประสบการณ์ และรับร๎ูอันตรายจากการปฏิบัติงาน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
4.12  

 
ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย  สํวน
 บุคคลรายข๎อ ที่มีอายุแตกตํางกัน 

รายข้อ 

อายุ   
F 

 
Sig. 

ไม่เกิน 29 ปี 30 - 39 ปี 40 - 59 ปี 
60 ปี 
 ขึ้นไป 

X  S.D X  S.D X  S.D 
X  S.D 

ด้านการรับรู้ข่าวสาร           

1.การประชุมหน๎าแถว
กํอนเร่ิมงานหรือ
ทูลบ๏อคทอล์ค (Tool 
Box Talk) 

3.92 0.76 4.42 0.79 4.12 0.86 5.00 0.00 1.77 0.16 

2.กระดานขําวหรือ

บอร์ดประชาสัมพันธ์

ในโครงการ 

3.77 0.59 4.02 1.01 3.29 0.77 3.00 0.00 2.93 *0.04 

3.การประชุมเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการ

ใช๎อุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายสํวนบุคคล 

4.02 0.95 4.35 0.75 3.76 0.90 5.00 0.00 2.42 0.07 

4.การเข๎าอบรมการใช๎
ง านอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล 

4.31 0.95 4.14 0.80 4.00 0.00 5.00 0.00 0.42 0.73 
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ตารางที่ 4.12 (ตํอ) 

รายข้อ 

อายุ   
F 

 
Sig. 

ไม่เกิน 29 ปี 30 - 39 ปี 40 - 59 ปี 
60 ปี 
 ขึ้นไป 

X  S.D X  S.D X  S.D 
X  S.D 

5.จากแหลํงข๎อมูลที่
ทํานได๎รับ โดยสรุป
แล๎วทํานมีความเข๎าใจ
ในเน้ือหาของขําวสาร
ด๎านอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล 
มากน๎อยเพียงใด 

 

 

4.00 0.82 4.19 0.93 4.12 0.99 5.00 0.00 0.42 0.74 

ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ       
1.ทํานจะสวมใสํ
อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลทุก
คร้ังที่ขณะท างาน 

4.15 1.14 4.31 0.84 4.29 0.59 5.00 0.00 0.35 0.79 

 2.ทํานเคยหลีกเลี่ยงการ
ใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลใน
การท างานเพื่อให๎งาน
เสร็จเร็วขึ้น 

1.69 0.75 2.16 1.43 1.12 1.31 1.00 0.00 0.65 0.58 

 3.ทํานเคยหลีกเลี่ยงการ
ใชอุ๎ปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
เน่ืองจากขัดขวางการ
ท างาน 

2.00 1.22 1.84 0.00 1.94 1.08 1.00 0.00 0.25 0.85 

4.ทํานใช๎อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลเหมาะสมกับ
ประเภทงานที่ท า 

4.38 0.51 4.33 1.10 4.29 0.77 5.00 0.00 0.18 0.90 
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ตารางที่ 4.12 (ตํอ)     

 
รายข้อ 

อายุ  
F 

 
Sig. 

ไม่เกิน 29 ปี 30 - 39 ปี 40 - 59 ปี 
60 ปี 
 ขึ้นไป 

X  S.D X  S.D X  S.D 
X  S.D 

5.ทํานเคยหลีกเลี่ยงที่จะ
ปฏิบัติตามค าแนะน า
ของเจ๎าหน๎าที่ความ
ปลอดภัยในการใช๎
อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
อันตรายสํวนบุคคล 
มากน๎อยเพียงใด 

1.31 0.48 3.33 1.43 3.00 1.50 1.00 0.00 8.34 **0.00 

ด้านความสม่ าเสมอของการใช้อุปกรณ์        
1.ใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
ประเภทเคร่ืองป้องกัน
ศีรษะทุกคร้ังที่
ปฏิบัติงาน 

4.38 0.66 4.26 0.88 4.41 1.06 5.00 0.00 0.35 0.78 

 2.ใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
ประเภทอุปกรณ์ 
ป้องกันตาและใบหน๎า
ทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน
เสร็จเร็วขึ้น 

4.46 0.66 4.05 0.98 4.53 0.80 5.00 0.00 1.79 0.15 

 3.ใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
ประเภทอุปกรณ์
ป้องกันนิ้วมือและแขน
ทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 

4.38 0.65 3.84 0.95 4.00 1.23 5.00 0.00 1.41 0.24 
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ตาราง 4.12 (ตํอ) 

 
รายข้อ 

อายุ  
F 

 
Sig. 

ไม่เกิน 29 ปี 30 - 39 ปี 40 - 59 ปี 
60 ปี 
 ขึ้นไป 

X  S.D X  S.D X  S.D 
X  S.D 

4.ใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
ประเภทป้องกันเท๎า
และขาทุกคร้ังที่
ปฏิบัติงาน 

4.46 0.66 4.09 0.87 4.06 0.97 5.00 0.00 1.01 0.39 

5.ใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
ประเภทป้องกันเท๎า
และขาทุกคร้ังที่
ปฏิบัติงาน   

4.62 0.51 4.09 0.84 4.35 1.05 5.00 0.00 1.63 0.19 

6.ใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
ประเภทอุปกรณ์
ป้องกันพิเศษที่ใช๎งาน
เฉพาะทุกคร้ังที่
ปฏิบัติงาน 

4.62 0.51 3.95 0.87 4.53 1.00 5.00 0.00 3.33 *0.02 

ด้านความสะดวก           
1.อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลมี
ขนาดทีเ่หมาะสมกับ
สรีระ 

4.15 0.69 4.00 0.85 4.18 0.88 5.00 0.00 0.65 0.58 

2.อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลใช๎
งานงําย 

4.00 0.71 3.93 0.83 4.00 1.06 5.00 0.00 0.51 0.67 
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ตาราง 4.12 (ตํอ) 

 
รายข้อ 

อายุ  
F 

 
Sig. 

ไม่เกิน 29 ปี 30 - 39 ปี 40 - 59 ปี 
60 ปี 
 ขึ้นไป 

X  S.D X  S.D X  S.D 
X  S.D 

3.อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
บ ารุงรักษางําย 

2.46 1.34 3.88 1.14 3.47 1.23 5.00 0.00 1.22 0.30 

4.อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลที่
ช ารุดมีมากน๎อยเพียงใด 

3.36 0.77 4.16 0.89 4.06 0.83 5.00 0.00 5.13 **0.00 

5.อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลมี
น้ าหนักเบาและสวมใสํ
สบาย 

3.88 1.14 3.47 1.23 5.00 0.00 5.00 0.00 1.75 0.16 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

4.3.3 สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน 

 HO :  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลรายด๎าน ที่มีผลตํอระดับ
การศึกษาไมํแตกตํางกัน 

 HA :  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลรายด๎าน ที่มีผลตํอระดับ
การศึกษา แตกตํางกัน 

ผลการวิเคราะห์เพื่อความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
รายข๎อผลตํอระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีผลดังนี ้  

- ด๎านการมีสํวนรํวมในการให๎ความรํวมมือ  ทํานเคยหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลเนื่องจากขัดขวางการท างาน ทํานจะสวมใสํอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลทุกคร้ังที่ขณะท างาน  และทํานเคยหลีกเลี่ยงการใช๎
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลในการท างานเพื่อให๎งานเสร็จเร็วขึ้น มีผลตํอ
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การใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 และ 
0.05  

พิจารณาได๎วํา กลุํมตัวอยํางที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน เมื่อได๎ปฏิบัติงานจะต๎องมีการ
ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่เหมือนกันโดยไมํได๎แยกเป็นระดับการศึกษา  ซึ่งผู๎ที่ระดับ
การศึกษาที่แตกตํางกัน เมื่อมาปฏิบัติงานในเขตกํอสร๎างหรือพื้นที่งานอ่ืน จะต๎องใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลที่เหมือนกัน ได๎แกํ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ   ทั้งนี้จะขึ้นอยูํกับสถานที่ปฏิบัติงาน 
หรือประเภทของงานที่จะต๎องใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.13 

 
ตารางที่ 4.13 การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย  สํวน
 บุคคลรายข๎อ ที่มีระดับการศึกษาตํางกัน 

 
รายข้อ 

ระดับการศึกษา  
F 

 
Sig. ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกว่า 
ปริญญาตร ี

X  S.D X  S.D X  S.D 

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร         
1.การประชุมหน๎าแถวกํอน
เร่ิมงานหรือทูลบ๏อคทอล์ค 
(Tool Box Talk) 

4.28 0.81 5.00 0.00 3.00 0.00 1.64 0.20 

2.กระดานขําวหรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในโครงการ 

3.76 0.93 5.00 0.00 5.00 0.00 1.73 0.18 

3.การประชุมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช๎อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล 

4.18 0.84 5.00 0.00 3.00 0.00 1.44 0.24 

4.การเข๎าอบรมการใช๎งาน
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคล 

4.10 0.89 5.00 0.00 5.00 0.00 1.00 0.37 
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ตารางที่ 4.13 (ตํอ) 

 
รายข้อ 

ระดับการศึกษา  
F 

 
Sig. ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกว่า 
ปริญญาตร ี

X  S.D X  S.D X  S.D 
5.จากแหลํงข๎อมูลที่ทําน
ได๎รับ โดยสรุปแล๎วทํานมี
ความเข๎าใจเนื้อหาของ
ขําวสารด๎านอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลมากน๎อย
เพยีงใด 

 

 

 

4.13 0.92 5.00 0.00 5.00 0.00 0.88 0.42 

ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ       
1.ทํานจะสวมใสํอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
ทุกคร้ังที่ขณะท างาน 

4.32 0.75 5.00 0.00 1.00 0.00 10.09 **0.00 

 2.ทํานเคยหลีกเลี่ยงการใช๎
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลในการท างานเพื่อให๎
งานเสร็จเร็วขึ้น 

2.03 1.23 5.00 0.00 1.00 0.00 3.06 *0.05 

 3.ทํานเคยหลีกเลี่ยงการใช๎
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลเน่ืองจากขัดขวางการ
ท างาน 

1.79 1.07 5.00 0.00 5.00 0.00 8.68 **0.00 

4.ทํานใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
เหมาะสมกับประเภทงาน 
ที่ท า 

4.23 0.84 5.00 0.00 5.00 0.00 0.50 0.60 
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ตารางที่ 4.13 (ตํอ) 

 
รายข้อ 

ระดับการศึกษา  
F 

 
Sig. ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกว่า 
ปริญญาตร ี

X  S.D X  S.D X  S.D 
5.ทํานเคยหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติ
ตามค าแนะน าของเจ๎าหน๎าที่ความ
ปลอดภัยในการใช๎อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
อันตรายสํวนบุคคล มากน๎อย
เพียงใด 

2.88 1.52 4.00 0.00 1.00 0.00 1.03 0.36 

ด้านความสม่ าเสมอของการใช้อุปกรณ์      
1.ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลประเภทเคร่ืองป้องกัน
ศีรษะทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

4.32 0.89 4.00 0.00 5.00 0.00 0.36 0.69 

 2.ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
สํวนบุคคลประเภทอุปกรณ์ 
ป้องกันตาและใบหน๎าทุกคร้ังที่
ปฏิบัติงาน 

4.25 0.90 3.00 0.00 5.00 0.00 1.31 0.27 

 3.ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
สํวนบุคคลประเภทอุปกรณ์
ป้องกันนิ้วมือและแขนทุกคร้ังที่
ปฏิบัติงาน 

3.99 0.99 3.00 0.00 5.00 0.00 1.03 0.36 

4.ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลประเภทป้องกันเท๎าและขา
ทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 

4.17 0.86 3.00 0.00 5.00 0.00 1.40 0.25 

5.ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลประเภทป้องกันเท๎าและขา
ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน   

4.26 0.86 3.00 0.00 5.00 0.00 1.45 0.24 
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ตารางที่ 4.13 (ตํอ) 

 
รายข้อ 

ระดับการศึกษา  
F 

 
Sig. ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกว่า 
ปริญญาตร ี

X  S.D X  S.D X  S.D 
6.ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลประเภทอุปกรณ์ป้องกัน
พิเศษที่ใช๎งานเฉพาะทุกคร้ังที่
ปฏิบัติงาน 

4.21 0.90 4.00 0.00 5.00 0.00 0.40 0.66 

ด้านความสะดวก         
1.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลมีขนาดที่เหมาะสมกับสรีระ 

4.07 0.83 4.00 0.00 5.00 0.00 0.62 0.53 

2.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลใช๎งานงําย 

3.96 0.86 4.00 0.00 5.00 0.00 0.71 0.49 

3.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลบ ารุงรักษางําย 

3.89 0.85 5.00 0.00 5.00 0.00 1.66 0.19 

4.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลที่ช ารุดมีมากน๎อยเพียงใด 

3.57 1.28 5.00 0.00 1.00 0.00 2.64 0.07 

5.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลมีน้ าหนักเบาและสวมใสํ
สบาย 

4.03 0.87 5.00 0.00 5.00 0.00 1.21 0.30 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
4.3.4 สมมุติฐานท่ี 4 ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ท่ีมีอายุงานตั้งแต่

เร่ิมท างานต่างกัน 
 HO :  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลรายด๎าน ที่มีผลตํออายุงาน

ไมํแตกตํางกัน 
HA :  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลรายด๎าน ที่มีผลตํออายุงาน 

แตกตํางกัน 
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ผลการวิเคราะห์เพื่อความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
รายด๎าน จ าแนกตามตัวแปรอายุงาน การเปรียบความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลรายข๎อ  ที่มีผลตํอระดับอายุงานแตกตํางกัน มีผลดังนี ้

- ด๎ านการรับ ร๎ูข๎อมูลขํ าวสาร   ข๎อการประชุมหน๎าแถวกํอนเ ร่ิมงานหรือ
ทูลบ๏อคทอล์ค (Tool Box Talk) มีผลตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05   และข๎อการเข๎าอบรมการใช๎งานอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล ขึ้น มีผลตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .01  

- ด๎านการมีสํวนรํวม   ทํานใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลเหมาะสมกับ
ประเภทงานที่ท า  มีผลตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ  .05และข๎อทํานเคยหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าของ
เจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยในการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล มีผลตํอการ
ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .01  

- ด๎านความสม่ าเสมอของการใช๎อุปกรณ์   ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
ประเภทป้องกันเท๎าและขาทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน  มีผลตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .01 จากผลการเปรียบเทียบใน
ตารางที่ 4.15 พิจารณาได๎วํา คนที่ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปจะให๎ความรํวมมือใน
การอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล  และให๎ความส าคัญตํอการใช๎อุปกรณ์
ดังกลําว  นั่นหมายความวํา คนที่มีประสบการณ์สูง จะมีความร๎ู และทักษะในการ
ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล และร๎ูความเสี่ยงหากมีการหลีกเลี่ยงการใช๎
อุปกรณ์    ในหัวข๎อนี้ผู๎ประกอบการหรือผู๎บริหารควรมีการจัดกลุํ ม หรือเวที
แลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ในการใช๎อุปกรณ์อันตรายสํวนบุคล และถํายทอดแกํผู๎ที่มี
ประสบการณ์การท างานน๎อย  เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการท างาน ดัง
แสดงในตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย  สํวน
 บุคคลรายข๎อ ที่มีอายุงานต้ังแตํเร่ิมท างานแตกตํางกัน 

รายข้อ 

อายุงาน  
F 

 
Sig. น้อยกว่า 

3 ปี  
3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึ้นไป 

X  S.D X  S.D X  S.D 
X  S.D 

ด้านการรับรู้ข่าวสาร           

1.การประชุมหน๎าแถว
กํอนเร่ิมงานหรือ
ทูลบ๏อคทอล์ค  
(Tool Box Talk) 

4.69 0.48 4.35 0.61 3.84 1.01 4.32 0.80 3.27 *0.02 

2.กระดานขําวหรือ
บอร์ดประชาสัมพันธ์
ในโครงการ 

3.69 0.63 3.71 0.99 3.58 1.02 4.08 0.95 1.22 0.31 

3.การประชุมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการ
ใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล 

4.38 0.51 4.41 0.80 3.79 0.92 4.20 0.91 2.10 0.10 

4.การเข๎าอบรมการใช๎
ง าน อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล 

4.38 0.65 4.29 0.69 3.58 0.84 4.28 1.02 3.54 *0.01 

5.จากแหลํงข๎อมูลที่
ทํานได๎รับ โดยสรุป
แล๎วทํานมีความเข๎าใจ
ในเน้ือหาของขําวสาร
ด๎านอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล 
มากน๎อยเพียงใด   

 

 

4.23 0.60 4.18 0.81 3.95 1.08 4.24 1.01 0.42 0.74 
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ตารางที่ 4.14 (ตํอ)     

 
รายข้อ 

อายุงาน  
F 

 
Sig. น้อยกว่า 

3 ปี  
3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึ้นไป 

X  S.D X  S.D X  S.D 
X  S.D 

ด้านการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ        
1.ทํานจะสวมใสํ
อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลทุก
คร้ังที่ขณะท างาน 

4.62 0.51 4.19 0.75 4.05 1.13 4.36 0.76 1.30 0.28 

 2.ทํานเคยหลีกเลี่ยง
การใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลใน
การท างานเพื่อให๎งาน
เสร็จเร็วขึ้น 

1.92 1.12 2.41 1.54 1.68 0.75 2.16 1.52 1.04 0.38 

 3.ทํานเคยหลีกเลี่ยง
การใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
เน่ืองจากขัดขวางการ
ท างาน 

1.54 0.66 1.71 1.16 2.16 1.21 1.96 1.37 0.86 0.46 

4.ทํานใช๎อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายสํวน

บุคคลเหมาะสมกับ

ประเภทงานที่ท า 

4.00 1.00 4.00 1.32 4.32 0.75 4.76 0.52 3.24 *0.02 
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ตารางที่ 4.14 (ตํอ)     

 
รายข้อ 

อายุงาน  
F 

 
Sig. น้อยกว่า 

3 ปี  
3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึ้นไป 

X  S.D X  S.D X  S.D 
X  S.D 

5.ทํานเคยหลีกเลี่ยงที่
จะปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของ
เจ๎าหน๎าที่ความ
ปลอดภยัในการใช๎
อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
อันตรายสํวนบุคคล   

1.69 1.11 2.59 1.46 2.84 1.57 3.68 1.28 6.28 **0.00 

ด้านความสม่ าเสมอของการใช้อุปกรณ์       
1.ใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
ประเภทเคร่ืองป้องกัน
ศีรษะทุกครั้งที่
ปฏิบัติงาน 

4.31 1.11 4.35 0.61 4.32 0.89 4.32 0.95 0.01 0.99 

 2.ใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
ประเภทอุปกรณ์ 
ป้องกันตาและใบหน๎า
ทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน
เสร็จเร็วขึ้น 

4.62 0.51 4.00 0.79 4.05 1.08 4.36 0.95 1.61 0.20 

 3.ใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
ประเภทอุปกรณ์
ป้องกันหูทุกคร้ังที่
ปฏิบัติงาน 

4.46 0.66 3.76 0.75 3.89 1.05 3.96 1.17 1.37 0.26 



52 
 

ตาราง 4.14 (ตํอ) 

 
รายข้อ 

อายุ  
F 

 
Sig. น้อยกว่า 

3 ปี  
3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึ้นไป 

X  S.D X  S.D X  S.D 
X  S.D 

4.ใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
ประเภทอุปกรณ์
ป้องกันนิ้วมือและแขน
ทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 

4.62 0.65 3.88 0.60 4.05 0.91 4.20 1.00 2.00 0.12 

5.ใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
ประเภทป้องกันเท๎า
และขาทุกคร้ังที่
ปฏิบัติงาน   

4.77 0.44 3.76 0.66 4.42 0.69 4.20 1.08 4.12 **0.01 

6.ใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
ประเภทอุปกรณ์
ป้องกันพิเศษที่ใช๎งาน
เฉพาะทุกคร้ังที่
ปฏิบัติงาน 

4.69 0.48 4.00 0.50 4.05 1.03 4.24 1.09 1.83 0.15 

ด้านความสะดวก           
1.อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลมี
ขนาดทีเ่หมาะสมกับ
สรีระ 

4.15 0.69 3.94 0.66 3.84 0.83 4.32 0.95 1.45 0.23 

2.อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลใช๎
งานงําย 

4.00 0.82 3.71 0.77 3.89 0.81 4.20 0.96 1.19 0.31 
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ตาราง 4.14 (ตํอ) 

 
รายข้อ 

อายุงาน  
F 

 
Sig. น้อยกว่า 

3 ปี  
3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึ้นไป 

X  S.D X  S.D X  S.D 
X  S.D 

3.อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
บ ารุงรักษางําย 

3.77 0.83 4.06 0.75 3.74 0.87 4.04 0.93 0.72 0.53 

4.อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลที่
ช ารุดมีมากน๎อยเพียงใด 

2.77 1.54 3.47 1.33 3.68 1.06 3.92 1.22 2.44 0.07 

5.อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลมี
น้ าหนักเบาและสวมใสํ
สบาย 

3.69 0.85 4.00 0.79 4.11 0.94 4.24 0.88 1.17 0.32 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

4.3.5 สมมุติฐานท่ี 5 ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ท่ีมีรายได้
แตกต่างกัน 

 HO :  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลรายด๎าน ที่มีผลตํอรายได๎
ไมํแตกตํางกัน 

 HA :  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลรายด๎าน ที่มีผลตํอรายได๎ 
แตกตํางกัน 

ผลการวิเคราะห์เพื่อความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
รายด๎าน จ าแนกตามตัวแปรรายได๎    พิจารณาได๎วํารายได๎ของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นที่
เหมือนกันโดยมีผลที่ไมํแตกตํางกัน รายได๎เฉลี่ยที่มากหรือน๎อยก็ต๎องปฎิบัติตามกฎระเบียบในการ
ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลทุกคน  รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.15 
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ตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย  สํวน
 บุคคลรายข๎อ ที่มีรายได๎แตกตํางกัน 

 
รายข้อ 

รายได้  
F 

 
Sig. 5,001 - 

10,000 บาท 
10,001-

20,000 บาท 
20,000  บาท

ขึ้นไป 

X  S.D X  S.D X  S.D 
1.การประชุมหน๎าแถวกํอน
เร่ิมงานหรือทูลบ๏อคทอล์ค 
(Tool Box Talk) 

4.17 0.85 4.32 0.81 4.75 0.50 1.05 0.35 

2.กระดานขําวหรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในโครงการ 

3.69 1.04 3.88 0.84 4.00 0.82 0.44 0.64 

3.การประชุมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช๎อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล 

4.03 0.88 4.32 0.84 4.25 0.50 1.07 0.34 

4.การเข๎าอบรมการใช๎งาน
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคล 

4.08 0.91 4.15 0.89 4.25 0.96 0.08 0.91 

5.จากแหลํงข๎อมูลที่ทําน
ได๎รับ โดยสรุปแล๎วทํานมี
ความเข๎าใจเนื้อหาของ
ขําวสารด๎านอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล 
มากน๎อยเพียงใด 

4.14 0.96 4.15 0.89 4.25 0.96 0.03 0.98 

ด้านการมีส่วนร่วมในการให้
ความร่วมมือ 

        

1.ทํานจะสวมใสํอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
ทุกคร้ังที่ขณะท างาน 

4.29 0.83 4.26 0.86 4.50 1.00 0.13 0.87 
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ตารางที่ 4.15 (ตํอ) 

 
รายข้อ 

รายได้  
F 

 
Sig. 5,001 - 

10,000 บาท 
10,001-

20,000 บาท 
20,000  บาท

ขึ้นไป 

X  S.D X  S.D X  S.D 
 2.ทํานเคยหลีกเลี่ยงการใช๎
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลในการท างานเพื่อให๎
งานเสร็จเร็วขึ้น 

1.94 1.26 2.18 1.36 2.00 1.41 0.27 0.76 

 3.ทํานเคยหลีกเลี่ยงการใช๎
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลเน่ืองจากขัดขวางการ
ท างาน 

1.72 1.09 2.00 1.21 2.25 1.89 0.68 0.50 

4.ทํานใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล
เหมาะสมกับประเภทงาน 
ที่ท า 

4.44 1.00 4.15 0.89 5.00 0.00 1.97 0.14 

5.ทํานเคยหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติ
ตามค าแนะน าของเจ๎าหน๎าที่ความ
ปลอดภัยในการใช๎อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
อันตรายสํวนบุคคล  
มากน๎อยเพียงใด 

2.83 1.56 2.82 1.49 3.50 1.73 0.36 0.70 

ด้านความสม่ าเสมอของการใช้อุปกรณ์       
1.ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลประเภทเคร่ืองป้องกัน
ศีรษะทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

4.50 0.74 4.12 1.01 4.50 0.58 1.78 0.17 
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ตารางที่ 4.15 (ตํอ) 

 
รายข้อ 

รายได้  
F 

 
Sig. 5,001 - 

10,000 บาท 
10,001-

20,000 บาท 
20,000  บาท

ขึ้นไป 

X  S.D X  S.D X  S.D 
 2.ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
สํวนบุคคลประเภทอุปกรณ์
ป้องกันตาและใบหน๎าทุกคร้ังที่
ปฏิบัติงาน 

4.19 0.98 4.26 0.86 4.50 0.58 0.21 0.80 

 3.ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

สํวนบุคคลประเภทอุปกรณ์

ป้องกันหูทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

4.06 0.95 3.97 0.94 3.50 1.73 0.57 0.56 

4.ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลประเภทอุปกรณ์ป้องกันนิ้ว
มือและแขนทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 

4.11 0.78 4.21 0.95 4.25 0.96 0.12 0.88 

5.ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลประเภทป้องกันเท๎าและขา 
ทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 

4.19 0.82 4.32 0.91 4.25 0.96 0.19 0.82 

6.ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
สํวนบุคคลประเภทอุปกรณ์
ป้องกันพิเศษที่ใช๎งานเฉพาะทุก
คร้ังที่ปฏิบัติงาน 

4.17 0.88 4.26 0.93 4.26 0.93 0.10 0.90 

ด้านความสะดวก         
1.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลมีขนาดที่เหมาะสมกับ
สรีระ 

3.97 0.74 4.12 0.91 4.75 0.50 1.70 0.19 

2.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลใช๎งานงําย 

3.92 0.77 4.00 0.95 4.25 0.96 0.29 0.74 
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ตารางที่ 4.15 (ตํอ) 

 
รายข้อ 

รายได้  
F 

 
Sig. 5,001 - 10,000 

บาท 
10,001-

20,000 บาท 
20,000  บาท

ขึ้นไป 

X  S.D X  S.D X  S.D 
3.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลบ ารุงรักษางําย 

3.94 0.86 3.79 0.84 4.75 0.50 2.34 0.10 

4.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลที่ช ารุดมีมากน๎อยเพียงใด 

3.31 1.41 3.76 1.16 4.00 1.41 1.34 0.26 

5.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลมีน้ าหนักเบาและสวมใสํ
สบาย 

3.97 0.88 4.06 0.89 4.75 0.50 1.44 0.24 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
4.3.6 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ในเร่ืองของปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

สํวนบุคคล โดยจ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล ที่แตกตํางกันผลปรากฏพบวํา  (1) ปัจจัยสํวนบุคคลใน
เร่ืองของเพศที่แตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอ ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ไมํ
แตกตํางกัน (2)ปัจจัยสํวนบุคคลในเร่ืองของอายุที่แตกตําง มีความคิดเห็นตํอปัจจัยตํอการใช๎
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลแตกตํางกัน (3) ปัจจัยสํวนบุคคลในเร่ืองของระดับการศึกษาที่
แตกตําง มีความคิดเห็นตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลแตกตํางกัน (4) ปัจจัย
สํวนบุคคลในเร่ืองของอายุงานที่แตกตํางมีความคิดเห็นตํอ ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
สํวนบุคคลแตกตํางกัน (5)  ปัจจัยสํวนบุคคลในเร่ืองของรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางมีความ
คิดเห็นตํอ ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ไมํแตกตําง 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา   

 
 การศึกษา  เร่ือง “ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล” โดยมีวัตถุประสงค์ 

การวิจัยเพื่อ ศึกษาปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ศึกษาความแตกตํางการไมํใช๎
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคล จ าแนกตามข๎อมูลสํวนบุคลและเพื่อลดความสูญเสียในการเกิด
อุบัติเหตุในงานกํอสร๎าง เคร่ืองมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด๎วย ปัจจัย
สํวนบุคคล  และปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุํมตัวอยํางจ านวน 74 ชุด 
และน าข๎อมูลที่ได๎มาท าการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ที่ใช๎ในการวิเคราะห์
ข๎อมูล คือคําสถิติเชิงพรรณนา ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ ใช๎อธิบายลักษณะปัจจัยสํวนบุคคล ปัจจัยตํอ
การใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ใช๎คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายระดับ
ความคิดเห็น และการทดสอบสมมุติฐาน ได๎ใช๎ t-test และ  One way anova ผลการศึกษาสรุปได๎
ดังนี ้

 
5.1  สรุปผลการศึกษา  
 5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

จากการวิเคราะห์ข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎พบวํา  กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ เป็นเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ  
75.50  โดยมีอายุ 30 - 39  ปี คิดเป็นร๎อยละ 58.10 และอายุระหวําง 49-59 ปีร๎อยละ 23.00 ในสํวน
ของอายุงานของกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุงาน 6 – 10 ปี ส าหรับการศึกษาสูงสุดอยูํในระดับ  ต่ า
กวําปริญญาตรี  คิดเป็นร๎อยละ 97.30 ส าหรับอายุงานนับตั้งแตํเร่ิมท างานคร้ังแรก สํวนมากมีอายุ
งาน 10 ปีขึ้นไป ร๎อยละ 33.80 และอายุงาน 6-10 ปีร๎อยละ 25.70 ในสํวนของรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนอยูํ
ที่  5,001 – 10,000 บาท   ร๎อยละ 48.60  และ 10,001-20,000 บาท ร๎อยละ 45.90   
 5.1.2 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ความคิดเห็นของปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลในภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็น อยูํในภาพรวม โดยด๎านความสม่ าเสมอของการใช๎อุปกรณ์ ในข๎อการใช๎อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลประเภทเคร่ืองป้องกันศีรษะทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน ได๎เป็นด๎านที่มีความ
คิดเห็นที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาคือด๎านการรับร๎ูข๎อมูลขําวสาร ในข๎อการประชุมหน๎าแถว
กํอนเร่ิมงานหรือทูลบ๏อคทอล์ค (Tool Box Talk)  และด๎านความสะดวก โดยเฉพาะข๎ออุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลมีขนาดที่ เหมาะสมกับสรีระ โดยด๎านการมีสํวนรํวมในการให๎ความ
รํวมมือนั้นจะมีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด                      
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5.2 ทดสอบสมมุติฐาน  
สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลรายด๎าน ที่มีผลตํอเพศ

แตกตํางกัน ผลการทดสอบพบวําในภาพรวม ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
และเมื่อท าการเปรียบเทียบความคิดเห็น ที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
รายข๎อ มีความไมํแตกตํางกันในรายข๎อ พบวําปัจจัยที่มีตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลของผู๎ปฏิบัติงาน ยํอมได๎รับความร๎ู หรือมีสิทธ์ในการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล 
ที่เหมือนกัน โดยไมํแบํงเป็นเพศชายเพศหญิง 

สมมุติฐานท่ี 2  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่มีอายุแตกตํางกัน  ผล
การทดสอบพบวําในภาพรวม ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  และเมื่อท าการ
เปรียบเทียบความคิดเห็น ที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลรายข๎อ มีความ
แตกตํางกัน อายุของกลุํมตัวอยําง จะมีความคิดเห็นที่แตกตํางกัน ซึ่งมาจากสาเหตุของพฤติกรรมผู๎ที่
มีอายุที่มากกวํา 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน  โดยให๎ความสนใจ และให๎
ความส าคัญตํอการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล เนื่องจากต๎องมีประสบการณ์ และรับร๎ู
อันตรายจากการปฏิบัติงาน 

สมมุติฐานท่ี 3  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่มีระดับการศึกษา
ตํางกัน  ผลการทดสอบพบวําในภาพรวม ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  และ
เมื่อท าการเปรียบเทียบความคิดเห็น ที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลราย
ข๎อ มีความแตกตํางกันเมื่อมาปฏิบัติงานในเขตกํอสร๎างหรือพื้นที่งานอ่ืน จะต๎องใช๎อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลที่เหมือนกัน ได๎แกํ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ   ทั้งนี้จะขึ้นอยูํกับสถานที่ปฏิบัติงาน 
หรือประเภทของงานที่จะต๎องใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน 

สมมุติฐานท่ี 4 ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่มีอายุงานตั้งแตํเร่ิม
ท างานตํางกัน  การทดสอบพบวําในภาพรวม ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  
และเมื่อท าการเปรียบเทียบความคิดเห็น ที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
รายข๎อ มีความแตกตํางกัน คนที่ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปจะให๎ความรํวมมือในการอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล  และให๎ความส าคัญตํอการใช๎อุปกรณ์ดังกลําว  นั่นหมายความวํา คนที่มี
ประสบการณ์สูง จะมีความร๎ู และทักษะในการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล และร๎ูความ
เสี่ยงหากมีการหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณ์    ในหัวข๎อนี้ผู๎ประกอบการหรือผู๎บริหารควรมีการจัดกลุํม 
หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ในการใช๎อุปกรณ์อันตรายสํวนบุคล และถํายทอดแกํผู๎ที่มีประสบการณ์
การท างานน๎อย  เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการท างาน 



60 
 

สมมุติฐานท่ี 5  ปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล ที่มีรายได๎แตกตํางกัน 
การทดลอบพบวําในภาพรวม ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  และเมื่อท าการ
เปรียบเทียบความคิดเห็น ที่มีตํอปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลรายข๎อ มีความ
ไมํแตกตํางกัน ในการท างานผู๎มีรายได๎เฉลี่ยที่มากหรือน๎อยก็ต๎องปฎิบัติตามกฎระเบียบในการใช๎
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลทุกคน 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคร้ังนี้มีประเด็นปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล มีความ
แตกตํางกันในรายข๎อ คนที่ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปจะให๎ความรํวมมือในการอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคล  และให๎ความส าคัญตํอการใช๎อุปกรณ์ดังกลําว  นั่นหมายความวํา คนที่มี
ประสบการณ์สูง จะมีความร๎ู และทักษะในการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล และร๎ูความ
เสี่ยงหากมีการหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณ์    ในหัวข๎อนี้ผู๎ประกอบการหรือผู๎บริหารควรมีการจัดกลุํ ม 
หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู ในการใช๎อุปกรณ์อันตรายสํวนบุคล และถํายทอดแกํผู๎ที่มีประสบการณ์
การท างานน๎อย  เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการท างาน 

1. จากประเด็นการศึกษา พบวําอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลที่ช ารุดมีมากน๎อย มี
ความผลตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล  ควรจะมีการศึกษาสภาพการใช๎
งานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล หรืออายุการใช๎งาน  การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ 

2. จากการศึกษาคร้ังนี้ พบวําปัจจัยสํวนบุคคลไมํมีผลตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
สํวนบุคคล  ซึ่งหากมีการศึกษาตัวแปรเพิ่ม เชํน ของต าแหนํงงานที่แตกตํางกัน   โรค
ประจ าตัวที่แตกตํางกัน   ความร๎ูเกี่ยวกับการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลที่
แตกตําง 

3. นอกจากการศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
สํวนบุคคล  ควรจะมีการศึกษาระดับความเสี่ยงตํอการไมํใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
สํวนบุคคล เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการหาแนวทางป้องกัน หรือวางนโยบายในการรักษา
ความปลอดภัยในท างาน ให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล๎อมในการท างาน พ.ศ.2554 (ส านักงานความปลอดภัยแรงงาน) 

http://www.labour.go.th/th/doc/law/safety-statute-2554.pdf
http://www.labour.go.th/th/doc/law/safety-statute-2554.pdf
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แบบสอบถามการวิจัย 

เร่ือง  ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณากาเคร่ืองหมาย  ลงในชํองที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากทีสุด 
  
1. เพศ 

   
   ชาย      หญิง  

2. อายุ   
 
   ไมํเกิน  29  ปี        30 – 39  ป ี

    40 – 59    ปี          60  ปีขึ้นไป  

3. ระดับการศึกษา    
 
  ต่ ากวําปริญญาตรี      ปริญญาตรี      สูงกวําปริญญาตรี  

4. อายุงานนับตั้งแตํเร่ิมท างานคร้ังแรก 
 

   น๎อยกวํา  3  ปี        3 – 5  ป ี

    6 – 10    ปี          10  ปีขึ้นไป 

5. รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
 

   ต่ ากวํา  5,000  บาท      5,001-10,000  บาท 

    10,001-20,000  บาท     20,000  บาทขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยตํอการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล 
ค าชี้แจง   กรุณากาเคร่ืองหมาย  ลงในชํองที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากทีสุด 

ข้อท่ี รายการ 

ระดับปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายส่วนบคุคล 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยสุด 
(1) 

1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
การประชุมหน๎าแถวกํอนเร่ิมงานหรือ
ทูลบ๏อคทอล์ค (Tool Box Talk) 

     

1.2 กระดานขําวหรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในครงการ 

     

1.3 การประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การใช๎อุปกรณ์ป้องกันอัตรายสํวนบุคคล 

     

1.4 การเข๎าอบรมการใช๎งานอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล 

     

1.5 จากแหลํงข๎อมูลที่ทํานได๎รับ โดย
สรุปแล๎วทํานมีความเข๎าใจในเนื้อหาของ
ขําวสารด๎านอุปกรณ์ป้องกันอัตรายสํวน
บุคคล มากน๎อยเพียงใด 

     

2. การมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ 
2.1 ทํานจะสวมใสํอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายสํวนบุคคลทุกคร้ังในขณะ
ท างาน 

     

2.2 ทํานเคยหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลในการท างาน
เพื่อให๎งานเสร็จเร็วขึ้น 

     

2.3 ทํานเคยหลีกเลี่ยงการใชอุ๎ปกรณ์
ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลเนื่องจาก
ขัดขวางการท างาน 
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ข้อท่ี รายการ 

ระดับปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายส่วนบุคคล 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยสุด 
(1) 

 2.4 ทํานใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลเหมาะสมกับประเภทงานที่ท า 

     

 2.5 ทํานเคยหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของเจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยใน
การใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคล 

     

3. ความสม่ าเสมอของการใช้อุปกรณ์ 
3.1 ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลประเภทเคร่ืองป้องกันศีรษะทุก
คร้ังที่ปฏิบัติงาน 

     

3.ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
ประเภทอุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน๎า
ทุกคร้ังที่ปฏิบัตงิาน 

     

3.3  ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลประเภทอุปกรณ์ป้องกันหูทุกคร้ังที่
ปฏิบัตงิาน 

     

3.4  ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลประเภทอุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือและ
แขนทุกคร้ังที่ปฏิบัตงิาน 

     

3.5  ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลประเภทป้องกันเท๎าและขาทุกคร้ัง
ที่ปฎิบัตงิาน 

     

3.6  ใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลประเภทอุปกรณ์ป้องกันพิเศษที่ใช๎
งานเฉพาะทุกคร้ังที่ปฏิบัตงิาน 
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ข้อท่ี รายการ 

ระดับปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายส่วนบคุคล 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยสุด 
(1) 

4 

 

 

 

 

 

 

ข้อท่ี 

ความสะดวก 
4.1 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลมี
ขนาดทีเหมาะสมกับสรีระ 

     

4.2  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
ใช๎งานงําย 

     

  4. 4.3  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
บ ารุงรักษางําย 

     

4.4  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
ที่ช ารุดมีมากน๎อยเพียงใด 

     

4.5  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
มีน ้าหนักเบาและสวมใสํสบาย 

     

 
 
 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอื่น
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 



67 
 

ประวัติผู้เขียน 

 
 นายปรัชญา ไชยอ่ินค า เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2521 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี เอกวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อปีพุทธศักราช 2548 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันท างานบริษัท นันทวัน จ ากัด ต าแหนํง วิศวกรไฟฟ้า ระดับ สามัญวิศวกร  

 


