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บทคัดย่อ
งานวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม และศึกษาทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและการปฏิบตั ติ นต่อ
การลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล 13 แห่ ง ในจังหวัดพิษณุโลก โดย
วัดปริมาณฝุ่ นในอากาศ วัดระดับความดังเสียง และเก็บข้ อมูลทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและการปฏิบตั ิตนต่อการลดสิ่ง
คุ กคามทางสุข ภาพของผู้ ปฏิบัติง านในสถานประกอบการ ใช้ แ บบสอบถามวิ เคราะห์ ด้ วยสถิติเ ชิงพรรณนาเพื่ อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและการปฏิบัตติ นต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพ
ผลการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมพบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ค่าเฉลี่ยสูงสุด 1.11 มก./ลบ.มม. ค่าเฉลี่ยต่าสุด
0.14 มก./ลบ.มม. ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) ค่าเฉลี่ยสูงสุด 0.19 มก./ลบ.มม. ค่าเฉลี่ย
ต่าสุด 0.07 มก./ลบ.มม. ระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ระหว่ าง 36.4 – 102.1 dB (A) การศึกษาด้ านทัศนคติ ความรู้ความ
เข้ าใจและการปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงาน ข้ อมูลส่วนบุคคล พบว่า เป็ นเพศชาย 28 คน ร้ อยละ 50.9 เป็ นเพศหญิง 27
คน ร้ อยละ 49.9 ช่วงอายุของผู้ปฏิบตั งิ านอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี และระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช มาก
ที่สดุ 20 คน ร้ อยละ 36.4 ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจ และการปฏิบัติตนในสถาน
ประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล การปฏิบัติตนต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน มีเกณฑ์อยู่ในระดับสูง
ทั้งหมด การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและการปฏิบัตติ นต่อการลดสิ่ง
คุกคามทางสุขภาพ พบว่าปั จจัยด้ านเพศไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.660 ส่วนปั จจัยด้ านอายุและ
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับทัศนคติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.014 และ 0.005 ตามลาดับ ผลการศึกษาความรู้ความ
เข้ า ใจพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นเพศ อายุ ไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์กับ ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ที่ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.350 และ 0.203
ตามลาดับ ขณะที่ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความรู้ความเข้ าใจ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.012 นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัย
ด้ านเพศ อายุ และระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กนั กับการปฏิบัติตน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.418 0.166 และ 0.382
ตามลาดับ ผลการศึกษาครั้งนี้บ่งชี้ว่าแม้ ว่าคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในสถานประกอบการรัฐซื้อวัสดุรีไซเคิล ยังมีเกณฑ์อยู่ใน
ระดับต่า แต่พบว่า ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจ และการปฎิบตั ติ น ยังมีเกณฑ์อยู่ในระดับต่า ซึ่งทาให้ ทราบถึงความสาคัญ
ในการจัดการสิ่งแวดล้ อมในสถานประกอบการ
คาสาคัญ: ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจ การปฏิบตั ติ น คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
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บทนา
ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีประชากรกว่า 60 ล้ านคน ซึ่งจากการดารงชีวิตนั้น สามารถทาให้ เกิดขยะได้ มากถึง 14
ล้ านตันต่อปี แต่การจัดการขยะมีไม่ถึงร้ อยละ 70 ของขยะที่เกิดขึ้น (สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย, 2555)
จึงทาให้ เกิดปั ญหาการตกค้ างของขยะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขยะของเสียเหล่ านี้ ได้ แก่ มูลฝอยธรรมดาทั่วไป เช่ น เศษอาหาร
กระดาษ โฟม พลาสติก ขวด แก้ ว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย เช่ น ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล กากสารเคมี
สารเคมีกาจัดแมลง กากนา้ มัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ใช้ แล้ ว จากการตกค้ างของขยะของเสียและการกาจัดที่ไม่
ถูกต้ องตามหลักสุขาภิบาลนั้น ทาให้ เกิดปั ญ หาสิ่งแวดล้ อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนา้ ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้ อม
และอาจนาไปสู่ปัญหาสุขภาพของประชาชน เนื่องจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น การคัดแยกขยะและการนากลับมาใช้ ให้
เกิดประโยชน์น้นั เป็ นแนวทางสาคัญของการจัดการปัญหาการกาจัดขยะในประเทศไทย (สานักจัดการกากของเสียและสาร
อันตราย, 2555) โดยร้ านรับซื้อของเก่า หรือสถานประกอบการวัสดุรีไซเคิลเป็ นกลไกสาคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริมการ
คัดแยกและรวบรวมวัสดุเหลือใช้ เพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ อีกทั้งยังก่อให้ เกิดรายได้ แก่เจ้ าของกิจการและประชาชน
การดาเนินงานในสถานประกอบการวัสดุรีไซเคิลเหล่านี้ ต้ องมีการสะสมวัสดุส่งิ ที่ใช้ แล้ ว หรือชารุดไว้ ภายในร้ าน
ทาให้ เ กิด กลิ่ น จากของสิ่ง ตกค้ า งเน่ า เสีย หรื อน้า เสีย จากการล้ า งขวดหรื อล้ า งพลาสติก รวมถึง เกิด ฝุ่ นละอองจาก
กระบวนการคัดแยกต่างๆ และเกิดเสียงดังจากเครื่องจักร หรือจากการกระทบกันของโลหะ การขนย้ ายสิ่งของที่อาจ
ก่อให้ เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้ อมและเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงานผู้ปฏิบัตงิ าน ในสถานประกอบการและผู้ท่อี าศัย
อยู่ในชุมชนรอบๆ จากการศึกษาถึงสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทางานของคนงานในร้ านรับซื้อของเก่า เขตอาเภอเมือง
จังหวัดร้ อยเอ็ด (บุญญิสา แสงจันทร์ , 2556) พบว่ า สิ่งคุกคามสุขภาพที่พบมากที่สุดคือการสัมผัสฝุ่ นละออง ร้ อยละ
75.51 รองลงมาคือเสีย งดัง ร้ อยละ 52.04 ดัง นั้ น หากผู้ ป ระกอบการขาดความรู้ค วามเข้ า ใจในการจั ด การดู แลที่
เหมาะสมอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบกิจการและคนงานได้ ผลกระทบทาง
สุขภาพด้ านฝุ่ นละออง เช่น โรคหอบหืด ระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ เป็ ต้น ผลกระทบด้ านเสียงดัง เช่น การสูญเสียการ
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Abstract
The purposes of this research were to study the environmental quality in recycle shop in Phitsanulok
Municipality and study attitude, knowledge and practice on reduction of health hazards of the workers in recycle
shop in Phitsanulok Municipality. The quantity of dust in the ambient air and noise level in the workplace of 13
recycle shops were measured. The questionnaires were used as tool for data collection about the attitude, knowledge
and practice on reduction of health hazard of 55 workers in recycle shop in Phitsanulok Municipality. Descriptive
statistic and correlation between personal factors and attitude, knowledge and practice were analyzed. The study on
environmental quality found that average TSP and PM10 were in range of 0.14 - 1.11 and 0.07 - 0.19 mg/cm3,
respectively. Moreover, the results from study also found that average sound level were in range of 36.4 - 102.1
dB (A). The study on attitude, knowledge and practice on reduction of health hazard found that 28 workers or
50.90% were male and 27 workers or 49.90% were female. The averages of workers age were between 30 - 39
years. For education level, the result revealed that 20 workers or 36% were graduated in high school/diploma level.
The results indicated that attitude, knowledge and practice on reduction of health hazards of the workers were found
in high level. The results from analysis of relationship between personal factors and attitude, knowledge and practice
were found that gender was not associated with attitude but age and education level were correlated with attitude.
However, the results also revealed that age and gender were not correlated with knowledge but education level was.
However, the results showed that gender, age and educational level were not correlated with practice on reduction
of health hazards of the workers.
Keywords: Attitude, Knowledge, Environmental quality, Practice
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ได้ ยิน หูตึงหรือหูอ้ อื ชั่วคราว เป็ นต้ น อย่ างไรก็ตามผลกระทบต่อสุขภาพต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพยังขึ้นอยู่ กับ
ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจ และการปฏิบตั ติ น (พันชัย เม่นฉาย, 2554) อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้ วการประกอบกิจการ
ประเภทวัสดุรีไซเคิลนี้ ต้ องมีการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานตามกฎข้ อบังคับของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อไม่ให้ เกิด
ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพอนามัย โดยกาหนดแนวทางการป้ องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมจากร้ านรับซื้อ
ของเก่า อาทิเช่น ทาเลสถานที่ต้งั ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล ที่ต้องมีมาตรการป้ องกันฝุ่ นละออง กลิ่นเหม็น และ
เสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ ไม่ให้ ก่อให้ เกิดเหตุเดือดร้ อน ราคาญหรือเป็ นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน (กรมควบคุม
มลพิษ, 2551)
จังหวัดพิษณุโลก เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ การศึกษา
และการคมนาคม ทาให้ มีประชากรจานวนมากอาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมืองกว่า 178,000 คน และในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก กว่า 69,000 คน ซึ่งในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีปริมาณขยะ 134.72 ตัน/วัน คิดเป็ นขยะอิทรีย์ ร้ อยละ 51
ขยะรีไซเคิล ร้ อยละ 16.37 ถุงพลาสติก ร้ อยละ 20.57 และขยะทั่วไป ร้ อยละ 12.06 (องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน, 2556) ซึ่งก่อให้ เกิดปัญหาขยะตามมา ดังนั้นเทศบาลนคร
พิ ษณุโลกจึงได้ มีโครงการจัด การขยะมูลฝอย โดยรณรงค์และจู งใจชุมชนด้ วยการส่งเสริมยกย่ องชุมชนที่แยกขยะจน
ประสบความสาเร็จ และที่สาคัญทางเทศบาลได้ ส่งเสริมให้ ธุรกิจขายของเก่าและขยะเพื่อนาไปรีไซเคิลเข้ ามาร่วมในการ
ดาเนินการด้ วย ซึ่งในปั จจุ บันพบว่ ามีการประกอบกิจการประเภทร้ านรับซื้ อวัสดุ รีไซเคิล จานวน 13 แห่ ง ซึ่งสถาน
ประกอบการเหล่านี้อาจเป็ นแหล่งที่ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านมลพิษสิ่งแวดล้ อม เช่น ปั ญหามลพิษทางอากาศ ปั ญหามลพิษ
ทางเสียง การศึกษาเรื่องการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและการปฏิบตั ติ นต่อการลดสิ่งคุกคาม
ทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องมีการศึกษา
เรื่องสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลค่อนข้ างน้ อย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาถึงปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นสิง่
คุกคามทางสุขภาพ และความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและการปฏิบัตติ นต่อการลดสิ่ง
คุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล ซึ่งเป็ นข้ อมูลพื้นฐานจะเป็ นการจัดการเพื่อ
เป็ นแนวทางในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการวัสดุรีไซเคิล ซึ่งจะเป็ นข้ อมูล
เพื่อกาหนดแนวทางในการป้ องกันอันตรายต่อสุขภาพของผู้ประกอบการและผู้ปฏิบตั งิ านได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และระดับความดังเสียง ในสถาน
ประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
2. การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและการปฏิบัติตนต่ อการลดสิ่งคุกคามทาง
สุขภาพของผู้ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล เขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและการปฏิบตั ติ นต่อการลดสิ่ง
คุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล
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1. ขอบเขตด้ านพื้นที่
พื้นที่ศึกษาคือ สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล ที่ต้งั ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
2.1 ศึกษาคุณภาพอากาศในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล โดยทาการวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวม และ
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
2.2 ศึกษาระดับความดังเสียง โดยทาการตรวจวัดระเสียงสูงสุด ระดับเสียงต่ าสุด และระดับเสียงเฉลี่ย 8
ชั่วโมง

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

2.3 ศึกษาทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและการปฏิบัติตนต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ใน
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล เขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
3. ขอบเขตด้ านประชากร
3.1 ทาการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จานวนทั้งหมด 13 แห่ง
3.2 ท าการศึ ก ษาทัศ นคติ ความรู้ ค วามเข้ า ใจและการปฏิบั ติ ต นต่ อ การลดสิ่ง คุ ก คามทางสุ ข ภาพของ
ผู้ปฏิบตั งิ าน ในสถานประกอบการที่ทาการศึกษา 55 คน

วิธีดาเนินการวิจยั
1. การศึกษาการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
1.1 ประชากร
การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองและระดับความดังเสียงภายในบริเวณสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล โดยเก็บ
ตัวอย่างทางด้ านสิ่งแวดล้ อม จากสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล จานวน 13 แห่ง
1.2 การเก็บและการวิเคราะห์ตวั อย่าง
1.2.1 ฝุ่ นละอองรวม (Total suspended particulates: TSP) และฝุ่ นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน
(Particulate matter smaller than 10: PM10)
(1) เครื่องมือและอุปกรณ์
- ใช้ เครื่องตรวจวัด Microvol 1100 Low-Flow Air Sampler ยี่ห้อ Ecotech
- กระดาษกรอง (Filter) ใช้ กระดาษกรองใยแก้ ว (Glass fiber filter)
(2) การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ
- การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจะใช้ หลัก ในการเก็บตัวอย่างแบบพื้นที่ (Area sampling)
โดยน าเครื่ อง Microvol 1100 Low-Flow Air Sampler ยี่ ห้ อ Ecotech ไปติด ตั้ง ไว้ ในสถานประกอบการรั บซื้อวัสดุรี
ไซเคิล ในบริเวณที่อยู่ใกล้ กบั พื้นที่ทากิจกรรม โดยทาการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 8 ชั่วโมง
- การเก็บตัวอย่ างฝุ่ นละอองรวม (Total suspended particulates: TSP) นากระดาษกรองที่
ผ่านการอบไล่ความชื้น และชั่งนา้ หนักกระดาษก่อนการเก็บตัวอย่าง มาใส่ไว้ ท่หี ัวคัดของเครื่องตรวจวัดปิ ดฝาให้ สนิท โดย
เครื่องจะดูดอากาศเข้ าสู่ช่องทางเข้ าอากาศ และผ่านกระดาษกรอง เมื่อทาการตรวจวัดตัวอย่ างครบทั้ง 8 ชั่วโมง จึงนา
กระดาษกรองมาอบไล่ ความชื้ นอีกครั้งหนึ่ง และชั่งน้าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่ างอีกครั้ง และนาค่ าที่ได้ ไป
คานวณหาปริมาณความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองรวม (Total suspended particulates: TSP)
- การเก็บตัวอย่างฝุ่ นละอองรวมขนาดเล็กกว่า10 ไมครอน (Particulate matter smaller than
10: PM10) โดยใช้ วิธกี ารตรวจวัดแบบเดียวกันกับการเก็บตัวอย่างฝุ่ นละอองรวม (Total suspended particulates: TSP)
แต่ จ ะแตกต่ า งกัน ที่ตัว อุป กรณ์ โดยฝุ่ นละอองรวมขนาดเล็ก กว่ า 10 ไมครอน (Particulate matter smaller than 10:
PM10) จะใส่อปุ กรณ์สาหรับเปลี่ยนหัว คือ วงแหวน และตัวปิ ดจุก
(3) การวิเคราะห์ตวั อย่างคุณภาพอากาศ
- การวิเคราะห์ตัวอย่ างฝุ่ นละอองรวม และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่ า 10 ไมครอน จะใช้ วิธี
Gravimetric Method โดยการชั่งนา้ หนักกระดาษกรองทั้งก่อน และหลังการเก็บตัวอย่าง และหาความแตกต่างของนา้ หนัก
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ปริมาณความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองรวม (Total suspended particulates: TSP) และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(Particulate matter smaller than 10: PM10)
1.2.2 ระดับความดังเสียง
(1) เครื่องมือและอุปกรณ์
- เครื่องมือที่ใช้ วัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)
(2) การเก็บตัวอย่างระดับความดังเสียง
- การเก็บตัวอย่ างระดับเสียงดัง จะใช้ หลักในการเก็บตัวอย่ างแบบพื้นที่ โดยนาเครื่องไป
ติดตั้งไว้ ในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรี บริเวณที่อยู่ใกล้ กับการทากิจกรรมต่างๆ ต้ องไม่มีกาแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มี
คุณสมบัตใิ นการสะท้ อนเสียงกีดขวางอยู่ โดยทาการตรวจวัดระดับเสียง อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 8 ชั่วโมง
2. การศึ ก ษาทัศ นคติ ความรู้ ค วามเข้ า ใจต่ อ การจั ด การสิ่ง แวดล้ อ มและการปฏิบั ติ ต นของผู้ ป ฏิบั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ
2.1 ประชากร
ประชากร ได้ แก่ ผู้ท่ปี ฏิบัติงานในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล ที่ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 13 แห่ง จานวนรวม 55 คน
2.2 การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยจัดสร้ างขึ้นโดยการศึกษาจาก
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยเครื่องมือที่ใช้ ในครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม โดยมีข้นั ตอนการ
สร้ างเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาค้ นคว้ าทฤษฎี เนื้อหา แนวคิดและงานวิจัย จากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นแนวทางในการ
สร้ างแบบสอบถามของการวิจัย
2. น าข้ อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามาสร้ า งแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม แบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น
ดังต่อไปนี้
(1) ข้ อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม
(2) ข้ อมูลทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจ และการปฏิบตั ติ น
(3) ปัญหาและข้ อเสนอแนะข้ อเสนอแนะ
2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (แบบสอบถาม)
1. น าแบบสอบถามที่ไ ด้ ส ร้ า งเสร็จ แล้ วพิ จ ารณาตรวจสอบความครอบคลุ ม ของเนื้ อหาความถูก
ต้ องการใช้ ภาษา และความเหมาะสมของแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่ได้ ผ่านการตรวจแก้ ไข ปรับปรุง นาไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ ทั้งหมด 3 ท่าน เพื่ อ
ประเมินให้ ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ทั้งนี้พิจารณาความสอดคล้ องของข้ อคาถามจะพิ จารณาจากค่ า (Index of item
objective congruence: IOC) โดยค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามที่ได้ คือ 0.9
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านทัศนคติ ความรู้ความเข้ ใจและการปฏิบัติตนต่อ
การลดสิ่ง คุ กคามทางสุข ภาพของผู้ ปฏิบัติง านในสถานประกอบการรั บซื้ อวั ส ดุ รี ไซเคิล น ามาวิ เ คราะห์ โดยการน า
แบบสอบถามที่ไ ด้ ม าดาเนินการตรวจสอบคุณ ของแบบสอบถาม และจึ ง น าข้ อ มู ลที่ได้ ม าวิเคราะห์ ประมวลผลด้ วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
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สถิติที่ใช้ในการวิจยั
คานวณค่าสถิติต่างๆจากข้ อมูลในแบบสอบถาม โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (The Statistical Package
for the Social Sciences)
2.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและการปฏิบตั ติ นต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพ
2.3.2 การศึ กษาด้ า นทัศ นคติ ความรู้ค วามเข้ ใ จและการปฏิบัติต นต่ อการลดสิ่ง คุ กคามทางสุข ภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล ใช้ สถิติสหสัมพันธ์ด้วยวิธกี ารของไคสแคว์ (Chi - Square) ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษา
1. การศึกษาทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและการปฏิบัติตนต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล
ตาราง แสดงจานวนและร้ อยละ ข้ อมูลทั่วไปของประชากร
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง
รวม

28
27
55

50.9
49.1
100.0

น้ อยกว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
มากกว่า 59 ปี
รวม

4
12
21
10
8
55

7.3
21.8
38.2
18.2
14.5
100.0

เพศ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อายุ
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ข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,000 – 15,000 บาท
มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

17
9
20
3
6
55

30.9
16.4
36.4
5.5
10.9
100.0

11
35
5
4
55

20.0
63.6
9.1
7.3
100.0

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากตาราง พบว่ามีผ้ ูตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.9 และเป็ นเพศหญิง
จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.1
อายุ พบว่า ส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี มากที่สดุ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.2 รองลงมา
คือ อายุระหว่าง 20 – 29 ปี จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.8 อายุระหว่าง 40 – 49 ปี จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 18.2 อายุระหว่าง 50 – 59 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.5 และมีอายุน้อยกว่า 20 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 7.3 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่ า ส่วนใหญ่ มีระดับการการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มากที่สุด
จานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.4 รองลงมาคือ ระดับอยู่การศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ
30.9 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.4 การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 6 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 10.9 และการศึกษาระดับ อนุปริญญา/ปวส. จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.5 ตามลาดับ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 5,000 – 10,000 บาท มากที่สดุ จานวน
35 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.6 รองลงมาคือ มีรายได้ เฉลี่ยต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 มีรายได้
เฉลี่ย 10,000 – 15,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.1 และมีรายได้ เฉลี่ย มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป จานวน
4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.3 ตามลาดับ
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติส่วนบุค คลและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานต่อ การลดสิ่งคุกคามทาง
สุขภาพ

คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน
(n = 55)

ระดับทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงานต่อการลดสิ่งคุกคามทาง
สุขภาพ
น้ อย
ปานกลาง
มาก

X2 - test

p - value

0.194

0.660

12.445

0.014

14.842

0.005

เพศ
ชาย
หญิง

0
0

12
10

16
17

น้ อยกว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
มากกว่า 59 ปี

0
0
0
0
0
0

2
6
4
3
7
0

2
6
17
7
1
0

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

0
0
0
0
0
0

11
2
6
3
0
0

6
7
14
0
6
0

อายุ

การศึกษา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากตาราง แสดงปั จจัยด้ านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ผลการทดสอบสมมุติฐานด้ วย
ไคสแควร์ (Chi – Square Test) พบว่า ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับความเชื่อมั่น 95 %
ผลการทดสอบสมมุ ติฐ านด้ วยไคสแควร์ (Chi – Square Test) พบว่ า อายุ มีค วามสัมพั นธ์กับทัศ นคติของ
ผู้ปฏิบตั งิ าน มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับความเชื่อมั่น 95 %
ผลการทดสอบสมมุตฐิ านด้ วยไคสแควร์ (Chi – Square Test) พบว่า การศึกษามีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของ
ผู้ปฏิบตั งิ าน มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับความเชื่อมั่น 95 %
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ตาราง แสดงความสัมพันธ์ระหว่ างคุณสมบัติส่วนบุคคลและความรู้ความเข้ าใจของผู้ปฏิบัติงานต่อ การลดสิ่ง
คุกคามทางสุขภาพ

คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน
(n = 55)

ความรู้ความเข้ าใจของผู้ปฏิบัติงาน
ต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพ
น้ อย
ปานกลาง
มาก

X2 - test

p - value

0.873

0.350

5.948

0.203

12.950

0.012

เพศ
ชาย
หญิง

0
0

10
13

18
14

น้ อยกว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
มากกว่า 59 ปี

0
0
0
0
0
0

1
4
12
5
1
0

3
8
9
5
7
0

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

0
0
0
0
0
0

4
8
9
0
2
0

13
1
11
3
4
0

อายุ

การศึกษา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากตาราง แสดงปั จจัยด้ านเพศ และอายุ ไม่ มีความสัมพั นธ์กับ ความรู้ความเข้ าใจของผู้ปฏิบัติงาน ผลการ
ทดสอบสมมุตฐิ านด้ วยไคสแควร์ (Chi – Square Test) พบว่า ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับความเชื่อมั่น 95 %
แสดงปั จจัยด้ านการศึกษา มีความสัมพันธ์กับ ความรู้ความเข้ าใจของผู้ปฏิบัติงาน ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ด้ วยไคสแควร์ (Chi – Square Test)พบว่า การศึกษาผู้ปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธ์กบั ความรู้ความเข้ าใจของผู้ปฏิบตั ิงานมี
นัยสาคัญ ทางสถิตทิ ่รี ะดับความเชื่อมั่น 95 %
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ตาราง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติส่วนบุคคลและการปฏิบัตติ นของผู้ปฏิบัติงานต่อการลดสิ่งคุกคาม
ทางสุขภาพของผู้ปฏิบตั งิ าน

คุณสมบัติส่วนบุคคลของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
(n = 55)

การปฏิบตั ิตนของผูป้ ฏิบตั ิงานต่อ
การลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
น้อย
ปานกลาง
มาก

X2 - test

p - value

เพศ
ชาย
หญิง

0
1

4
6

24
20

1.746

0.418

น้ อยกว่า 20 ปี
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
มากกว่า 59 ปี

0
0
1
0
0
0

0
1
8
1
0
0

4
11
12
9
8
0

11.690

0.166

อายุ

การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

0
0
1
0
0
0

2
4
4
0
0
0

15
5
15
3
6
0

8.551

0.382

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากตาราง แสดงปัจจัย ด้ านเพศ อายุ และการศึกษา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ นของผู้ปฏิบตั งิ านต่อการ
ลดสิ่ง คุ กคามทางสุข ภาพของผู้ ป ฏิบั ติง าน ผลการทดสอบสมมุ ติฐ านด้ ว ยไคสแควร์ (Chi – Square Test) ที่ร ะดับ
นัยสาคัญ พบว่า ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับความเชื่อมั่น 95 %
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2 การศึกษาปริมาณคุณภาพอากาศ ในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล
2.1 ผลการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม และผลการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
ชื่อสถานประกอบการ
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 1
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 2
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 3
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 4
ชื่อสถานประกอบการ
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 5
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 6
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 7
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 8
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 9
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 10
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 11
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 12
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 13

ปริมาณฝุ่ น
ละอองรวม
มก./ลบ.ม.
0.14
0.16
0.24
0.37
ปริมาณฝุ่ น
ละอองรวม
มก./ลบ.ม.
0.28
0.28
0.67
0.24
1.11
0.46
0.19
0.28
0.46

ค่ามาตรฐาน

15

ค่ามาตรฐาน

15

ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน
มก./ลบ.ม.
0.07
0.08
0.09
0.09
ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน
มก./ลบ.ม.
0.19
0.19
0.19
0.16
0.19
0.09
0.11
0.08
0.19

ค่า
มาตรฐาน

5

ค่า
มาตรฐาน

5

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากตาราง ผลการศึ กษาปริ มาณฝุ่ นละอองรวม และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่ า 10 ไมครอน ภายในสถาน
ประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล 8 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. เมื่อทาการเปรียบปริมาณฝุ่ นละอองรวม และ
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลทั้ง 13 แห่ ง ปริมาณฝุ่ นละอองรวมสูงสุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.11 มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณฝุ่ นละอองรวมต่ าสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.14
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 มีปริมาณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
สูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.19 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ต่าสุดโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.07 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองรวม และปริมาณฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลทั้ง 13 แห่ ง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อทาการ
เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองรวม และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน แต่ละสถานประกอบการจะมีค่าแตกต่างกัน
ออกไปมาจากสิ่งคุกคามทางสุขภาพที่มาจากสารอันตราที่ก่อให้ เกิดมลพิษ
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2.2 ผลกการศึกษาระดับความดับเสียง ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
ระดับเสียงดัง dB(A)
ชื่อสถานประกอบการ

เสียงตา่ สุด
(Lmin)

เสียงสูงสุด
(Lmax)

เสียงเฉลีย่ 8 ชัว่ โมง
(Leq 8 hr.)

สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 1
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 2
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 3
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 4
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 5
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 6
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 7
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 8
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 9
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 10
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 11
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 12
สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่ 13

50
49.9
43.8
36.4
37.4
49.9
45.4
48.8
38.3
38.3
43.3
50.1
50

101.2
94.2
90.6
93.1
94.1
94.2
102.1
92.8
84.3
84.3
93.2
99.1
101.2

75.6
72
67.2
64.7
65.7
72
73.7
70.8
61.3
61.3
68.2
74.6
75.6

ค่ามาตรฐาน
dB(A)

90

อภิปรายผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและการปฏิบตั ติ นต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบตั งิ าน
จากผลการศึกษาทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและการปฏิบตั ิตนต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
พบว่ า ข้ อมูลทั่วไปของผู้ปฏิบัติงาน จาแนกตามเพศพบว่าเป็ น เพศชาย จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.9 และเพศ
หญิง จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.1 จากที่มีการสารวจสามารถแยกสถานประกอบการจะมีผ้ ูปฏิบัติงานทั้งชายและ
หญิงปะปนกันไป ในขณะที่บางสถานประกอบการพบว่ามีผ้ ปู ฏิบตั งิ านเป็ นเพศชายทั้งหมด
ส่วนการศึกษาผลของปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่อทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานต่อการ
ลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพ พบว่า ปั จจัยด้ านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผู้ปฏิบัตงิ าน ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
ด้ วยไคสแควร์ (Chi – Square Test) พบว่า ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับความเชื่อมั่น 95 % ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ด้ วยไคสแควร์ (Chi – Square Test) พบว่ า อายุ และระดับการศึกษามีความสัมพั นธ์กับทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน มี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับความเชื่อมั่น 95 %
จากการเปรี ย บเทีย บทัศ นคติ ข องผู้ ป ฏิบั ติง านต่ อ การลดสิ่ง คุ ก คามทางสุข ภาพการที่มี อ ายุ ต่ า งกัน พบว่ า
ผู้ปฏิบตั งิ านที่มอี ายุต่างกัน มีทศั นคติต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพแตกต่างกันและมีความสอดคล้ องกับการศึกษาของ
พันชัย เม่นฉาย (2554) พบว่าอายุต่างกันมีทศั นคติการใช้ อปุ กรณ์ป้องกันเสียงดังแตกต่างกัน ข้ อมูลที่ผ้ วู ิจัยทาการศึกษา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากตาราง ผลการศึกษาระดับความดังของเสียง ในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล ในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในช่ วงเวลาที่ผ้ ูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 8 ชั่วโมง ในช่ วงเวลา 08.30 – 16.30 น.
จากสถานประกอบการ 13 แห่ ง ซึ่งผลการศึกษาระดับความดังเสียงสูงสุด (Lmax) ความดังเสียงต่าสุด (Lmin) และเสียง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr.) พบว่ า สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลมีระดับความดังของเสียงอยู่ ระหว่ าง 36.4 –
102.1 dB (A) ซึ่งผลการศึกษาพบว่ า ระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลทั้ง 13 แห่ ง มี
สถานประกอบรับซื้อวัสดุรีไซเคิลที่มีระดับความดังของเสียง 11 แห่ ง ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน และมีสถานประกอบรับ
ซื้อวัสดุรีไซเคิลที่มรี ะดับความดังของเสียง 2 แห่ง ที่มคี ่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

305

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แสดงว่าผู้ปฏิบัตงิ านที่มีอายุต่างกันมีผลทาให้ ทศั นคติแตกต่างกัน ดังนั้นจะเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่มี อายุ 30 – 39 ปี จะมี
ทัศนคติต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพสูงกว่าช่วงอายุอ่นื กล่าวคืออายุมผี ลต่อทัศนคติในการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพ
จากการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า
ผู้ปฏิบตั งิ านที่มรี ะดับการศึกษาต่างกัน มีทศั นคติต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพแตกต่างกันและไม่มคี วามสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ พันชัย เม่นฉาย (2554) พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีทศั นคติการใช้ อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังไม่
แตกต่างกัน ข้ อมูลที่ผ้ ูวิจัยทาการศึกษาแสดงว่ าผู้ปฏิบัติงานที่มีระดับการศึกษาต่ างกันมีผลทาให้ ทัศนคติแตกต่างกัน
ดังนั้นจะเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีระดับการศึกษามัธยมปลาย – ปวช. จะมีทศั นคติต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพสูงกว่า
ระดับการศึกษาอื่น กล่าวคือระดับการศึกษามีผลต่อทัศนคติในการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพ
ส่วนการศึกษาผลของปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องเพศ อายุ และการศึกษาต่อความรู้ความเข้ าใจของผู้ปฏิบตั งิ านต่อ
การลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพ พบว่า ปั จจัยด้ านเพศ และอายุไม่มีความสัมพันธ์กบั ความรู้ความเข้ าใจของผู้ปฏิบัตงิ าน ผล
การทดสอบสมมุติฐานด้ วยไคสแควร์ (Chi – Square Test) พบว่ า ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 %
ปัจจัยด้ านระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ความรู้ความเข้ าใจของผู้ปฏิบตั งิ าน ผลการทดสอบสมมุตฐิ านด้ วยไคสแควร์
(Chi – Square Test) พบว่ า ระดับ การศึ กษาผู้ ป ฏิบัติง านมีค วามสัมพั น ธ์กับ ความรู้ ค วามเข้ า ใจของผู้ ป ฏิบัติ ง านมี
นัยสาคัญ ทางสถิตทิ ่รี ะดับความเชื่อมั่น 95 %
ส่วนการศึกษาผลของปั จจัยส่วนบุคคลในเรื่องเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่อการปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงาน
ต่ อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพ พบว่ า ปั จจัย ด้ านเพศ อายุ และการศึกษา ไม่ มีความสัมพันธ์กับ การปฏิบัติตนของ
ผู้ปฏิบัติงานต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผลการทดสอบสมมุติฐานด้ วยไคสแควร์ (Chi – Square
Test) พบว่า ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับความเชื่อมั่น 95 %
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สรุปผลการศึกษา
1 ผลการศึกษาด้านทัศนคติ ความรูค้ วามเข้าใจและการปฏิบตั ิตน พบว่า
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นเพศชาย 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.9 เป็ นเพศหญิง 27 คน ร้ อยละ
49.1 มีอายุ อยู่ ระหว่ า 30 – 39 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 38.2 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ใน ระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช.
จานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.4 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ท่ี 5,000 – 10,000 บาท จานวน 35 คน คิดเป็ นร้ อยละ
63.6 การศึกษาทัศนคติ ของผู้ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
คะแนนอยู่ ร ะหว่ า ง 9 – 12 คะแนน จ านวน 33 คน คิด เป็ นร้ อยละ 60 ซึ่ ง มีเ กณฑ์ค ะแนนทัศ นคติอยู่ ใ นระดั บ สูง
การศึกษาความรู้ ความเข้ าใจ ของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มคี ะแนนอยู่ระหว่าง 9 – 12 คะแนน จานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.2 ซึ่งมีเกณฑ์คะแนนการศึกษาความรู้ ความ
เข้ า ใจ อยู่ ใ นระดั บ สูง และการปฏิบั ติ ต นของผู้ ป ฏิบั ติ ง านในสถานประกอบการรั บ ซื้ อวั ส ดุ รี ไ ซเคิ ล พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ระหว่าง 9 – 12 คะแนน จานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.0 ซึ่งมีเกณฑ์การปฏิบตั ิ
ตนอยู่ในระดับสูง
2. ผลการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิล
ผลการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม มีค่าตั้งแต่ ช่วง 0.14 -1.11 มก./ลบ.มม และผลการศึกษาปริมาณฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กกว่ า 10 ไมครอน มีค่าตั้งแต่ ช่วง 0.07 – 0.19 มก./ลบ.มม มีค่า อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนผลก
การศึกษาระดับความดับเสียง มีค่าอยู่ในช่ วง 36.4 – 102.1 dB(A) สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลทั้งหมด 13
แห่ง มีระดับความดังเสียงที่เกินมาตรฐานและไม่เกินค่ามาตรฐาน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรให้ ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางาน ความเสี่ยง อันตราย และวิธปี ้ องกัน
หรือลดการสัมผัสกับฝุ่ นละออง และสารที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงแนวทางการปฏิบตั ทิ ่เี หมาะสมในด้ านเทคโนโลยี
การป้ องกันมลพิษ ลดการเกิดของเสียจากกิจกรรมของสถานประกอบการ
1.2 สถานประกอบการควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกสุขลักษณะ ให้ กบั ผู้ปฎิบตั งิ าน
1.3 ผู้ปฎิบัติงานควรตะหนักถึงอันตรายจากการปฎิบัติงาน และรู้จักป้ องกันตัวเอง โดยการใช้ อุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายขณะปฎิบตั งิ านเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
1.4 ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาทั้งหมดนี้ สามารถนาไปใช้ ประกอบการวางแผนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เจ้ าของกิจการ เพื่ อกาหนดแนวทางการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมและการป้ องกันอันตรายต่ อสุขภาพของ
ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบตั งิ าน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาชนิด และปริมาณจุลินทรีนย์ในอากาศ ภายใน
สถานประกอบร้ านรับซื้อวัสดุรีไซเคิล
2.2 การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาการปนเปื้ อนของมลสารต่างๆ ภายในสถานประกอบร้ านรับซื้อวัสดุ
รีไซเคิล
2.3 การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาถึงกระบวนการตรวจสอบการทางานขยะรีไซเคิล

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารอ้างอิง
กรมควบคุมมลพิษม.(2551). คู่มือสำหรับผูป้ ระกอบกำรรับซื้ อของเก่ำแนวทำงปฏิ บตั ิ ทีด่ ีในกำรป้ องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสำหรับร้ำนรับซื้อของเก่ำ. พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี ที่พิมพ์ 2551 พิมพ์ท่หี ้ างหุ้นส่วนเอกชัย ออฟเซ็ท
บุญญิสา แสงจันทร์.(2556). สิ่งคุกคำมสุขภำพและปั ญหำสุขภำพจำกกำรทำงำนของคนงำนในร้ำนรับซื้ อของเก่ำ เขต
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้ อม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พั นชัย เม่ นฉาย.(2554). กำรจัดกำรมลพิ ษทำงเสียงเพื ่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ ำงยั่งยื นด้วยเทคโนโลยีสะอำดใน
กระบวนกำรผลิตข้อต่อท่อประปำเหล็ก กรณีศึกษำ โรงงำนบีสไพพ์ ฟิ ตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสำคร.
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้ อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย, 6 กุมภาพั นธ์ 2555. ปั ญหำสิ่งแวดล้อมจำกขยะมูลฝอย. สืบค้ นเมื่อ 31
มีนาคม 2559 จาก http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_ rubbish.htm

307

