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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากเสียงและสมรรถภาพการได้ยิน 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากเสียง และ 3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับสมรรถภาพการได้ยิน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด จานวน 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
เครื่องตรวจสอบความได้ยินเครื่องวัดเสียง ST-8820 และแบบสอบถาม จานวน 22 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมู ล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t) การวิเคราะห์ ความ
แปรปรวน และการทดสอบรายคู่โดยวิธีการของ LSD และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
Pearson
ผลการวิจัยพบว่า
1) สมรรถภาพการได้ยินกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงไม่มีความสัมพันธ์กัน 2) ผล
การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง ดังนี้ (2.1) ผู้ที่มีเพศต่างกัน มี
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง โดยรวมและด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง แตกต่างกันอย่าง
มี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 และด้ านการปฏิ บั ติ ตามกฎระเบี ยบขององค์ กร แตกต่ างกั นอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2.2) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์ กร แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 (2.3) ผู้ ที่ มี ลั กษณะงานที่ ปฏิ บั ติ ต่ างกั น มี
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง โดยรวมและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร แตกต่างกัน
อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 และด้ านการเลื อกใช้ อุ ปกรณ์ ป้ องกั นเสียง แตกต่ างกั นอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2.4) ผู้ที่มีอายุต่างกัน และผู้ที่มีอายุงานต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกัน
อันตรายจากเสียงไม่แตกต่างกัน 3) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับสมรรถภาพการได้ยิน ดังนี้ (3.1)
ผู้ที่มีเพศต่างกันอายุต่างกันมีสมรรถภาพการ ได้ยินแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3.2)
ผู้ที่มีอายุงานต่างกัน และลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกัน มีสมรรถภาพการได้ยินแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (3.3) ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีสมรรถภาพการได้ยินไม่แตกต่างกัน
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ABSTRACT
The research aimed to study the relations between the hearing ability and the
behavior in preventing the noise caused dangers, to compare the personal factors and the
behavior in preventing the dangers in question and the hearing ability. The samples in the
study were the employees of S.S. Limited Company numbering 186. The research
instruments were the hearing detecting machine ST-8820 and the questionnaire. Statistics
used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, variance analysis,
and Pearson’s correlation coefficient analysis.
The research findings were as follows:
1. The hearing ability and the danger preventative behavior were not related. 2) As
for a comparison of the personal factors and the behavior in preventing the noise caused
dangers, it was found that 2.1 the subjects who were different in sex had a different behavior
in using the protective gears to prevent the dangers caused by loud noise at a statistical
significance of .01 and in following the regulations at a statistical significance of .05.; 2.2
those who had a different education level had no different behavior in preventing the
dangers from loud noise, they were different in choosing the protective gears and following
the organization’s regulations with a statistical significance of .01; 2.3 those who were
engaged in different works had different behavior in preventing the dangers from the loud
noise and in following the regulations with a statistical significance of .01, they were
different in choosing the protective gears with a statistical significance of .05; 2.4 the
subjects who were different in age and working time length had no different behavior in
preventing the dangers from the sound. 3) As for a comparison of the personal factors
and hearing ability, it was found that 3.1 the subjects different in sex and age had a different
hearing ability with a statistical significance of .01; 3.2 those different in different working
tenure and different work nature had a different hearing ability with a statistical significance
of .05; 3.3 those with different educational levels had no different hearing ability.
Keywords: Hearing Ability, Preventative Behavior, and Loud Noise Related Dangers.
บทนา
การทางานในภาคอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ คนเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงปัญหาอันตรายจาก
สิ่งแวดล้อมในการทางานได้โดยเฉพาะสภาวะเสียงดังที่เกิดจากการทางานของเครื่ องจักรหรือเสียงดัง
ต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นเสียงรบกวนทั้งสิ้น มีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่าภาวะเสียงดังในขณะปฏิบัติงาน เป็นสิบอันดับแรกของสาเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ ในการทางาน
แต่ละวันของผู้ปฏิบัติงานนั้นจะต้องสัมผัสกับเสียงที่ระดับต่างๆ กัน ซึ่งผลเสียที่เกิดขึ้น โดยตรงต่อหูคือ
จะทาให้สูญเสียสมรรถภาพการได้ยินไปชั่วขณะหรืออาจสูญเสียการได้ยินแบบถาวร (สมาคมส่งเสริม
ความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน, 2554 : 55)
ภาคอุตสาหกรรมประเทศได้มาตรฐานและกฎหมายเสียงดังในที่ทางานกาหนดมาตรฐาน
เสียงดังในโรงงานไว้ที่ 80 เดซิเบล และหากเสียงดังเกินกว่าที่กาหนัดหรืออาจเป็นอันตรายต่อแก้วหู

ทางโรงงานต้องจัดให้มีอุปกรณ์ลดเสียงที่มีประสิทธิภาพ สังเกตว่ากฎหมายไม่ได้กาหนดเรื่องระยะเวลา
ที่สัมผัสเสียงดังและสเกลของหน่วยเดซิเบล องค์การอนามัยโลก กาหนดระดับเสียงเป็นพิษหรื อดัง
เกินไปไว้ที่ 85 เดซิเบลเอ และระดับเสียงที่บุคคลทนรับฟังได้คือ 120 เดซิเบลเอ สาหรับประเทศไทย
ก าหนดค่ า มาตรฐานระดับ เสี ยงเฉลี่ย 24 ชั่ ว โมงไว้ ที่ 70 เดซิ เ บลเอ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปเราจะรู้สึก
เจ็บปวดเมื่อได้รับฟังเสียงที่ดังเกินกว่า 130 เดซิเบลเอ แต่การรับฟังเสียงที่มีความดัง 70 เดซิเบลเอ
อย่างต่อเนื่องทั้งวันก็อาจทาให้ประสาทหูเสื่อมได้ การกาหนดว่าเสียงใดเป็นเสียงรบกวนขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น สภาพอารมณ์ขณะรับฟังเสียง ลักษณะของงาน สถานที่ เวลา ความทนทานและ
ความดังของเสียง เป็นต้น หากพบว่าการยืนห่างกันประมาณหนึ่งช่วงแขนแล้วพูดคุยกันด้วยระดับเสียง
ปกติแล้วไม่ได้ยินหรือไม่เข้าใจกัน แสดงว่าบริเวณนั้นมีเสียงดังถึงขั้นอันตรายต่อระบบการได้ยิน (สุรีพร
จิตต์ซื่อ, 2550 : 2)
จากผลการตรวจสอบกาเนิดเสียงบริษัท เอส. เอส.การสุรา จากัด ในอาคารบรรจุโดยแต่ละ
กระบวนการผลิ ต จะให้ ร ะดับ เสีย งที่ แ ตกต่า งกั น และเมื่ อ ได้ รั บระดับ เสีย งมากกว่ า ปกติ จ ะท าให้
พนักงานเกิดอันตรายเสียงได้โดยไม่รู้ตัว แหล่งกาเนิดเสียงบริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด ในอาคาร
บรรจุ พบว่า 3 ลาดับแรกที่เกิดระดับเสียงดังมากได้แก่ ขวดกระทบกัน ระดับเสียง 94.45 เครื่องล้าง
ขวด Bottle Washer ระดับเสียง 91.00 และเครื่องบรรจุสุรา Filling and Sealing unit Copacta
ระดับเสียง 90.00
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาวิจัยในกลุ่มพนักงาน บริษัท เอ
ส.เอส.การสุรา จากัด เกี่ยวกับสมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของ
พนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นและหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็ น
ระบบและมีประสิทธิภาพอันจะนาไปสู่พฤติกรรมการทางานที่ปลอดภัย ตลอดจนลดอันตรายเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคประสาทหูเสื่อมจากการทางาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น อั น ตรายจากเสี ย งและ
สมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุ คคลกั บพฤติกรรมการป้ อ งกั นอั นตรายจากเสีย งของ
พนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด จาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุงาน ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ
3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน บริษัทเอส.เอส.
การสุรา จากัด จาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

คุณลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. อายุงาน
5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของพนักงาน
บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด
1. ด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง
2. ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กร

สมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงและสมรรถภาพการได้
ยินของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด จานวน 350 คน (เอส.เอส.การสุรา 2557 : 1)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการศึก ษาครั้งนี้เ ป็น พนัก งาน บริษัท เอส.เอส.การสุร า จากัด โดย
กาหนดขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งตามเกณฑ์ต ารางสาเร็จ ของ Krejcie and Morgan (ทองใบ สุด ชารี
2551 : 129) ได้ข นาดกลุ่ม ตัว อย่า ง จานวน 186 คน โดยการสุ่ม ตัว อย่า งแบบง่า ย ( Simple
Random Sampling) ตามตารางที่ 1
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องตรวจสอบความได้ยินเครื่องวัดเสียง ST-8820
Multi-Function Environment 4 in 1
2. แบบสอบถามที่ใช้ศึกษาสมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง
ของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด สอบถามพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน อายุงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มาตราวัด 5 ระดับ แบบ Likert Scale
ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติการป้องกันอันตรายจากเสียงมากที่สุด

ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติการป้องกันอันตรายจากเสียงมาก
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติการป้องกันอันตรายจากเสียงปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติการป้องกันอันตรายจากเสียงน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติการป้องกันอันตรายจากเสียงน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 การทดสอบสมรรถภาพการได้ยินเสียงของพนักงาน บริษัท เอส.เอส. การสุรา
จากัด ด้วยเครื่องตรวจสอบความได้ยินเครื่องวัดเสียง ST-8820 Multi-Function Environment 4 in
1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มาตราวัด 6 ระดับการได้ยิน (เดซิเบล)
-10 ถึง 25 หมายถึง การได้ยินปกติ
26 ถึง 40 หมายถึง หูตึงเล็กน้อย
41 ถึง 55 หมายถึง หูตึงปานกลาง
56 ถึง 70 หมายถึง หูตึงมาก
70 ถึง 90 หมายถึง หูตึงอย่างรุนแรง
มากกว่า 90 หมายถึง หูหนวก
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อรับข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม และหาคุณภาพแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถภาพการได้ยินและ
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. กาหนดกรอบของแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญของวัตถุประสงค์และขอบเขต
การศึกษา ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและแก้ไขเพื่อให้มีความเหมาะสมตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จานวน 5
ท่ าน ประเมิ นความสอดคล้ องภายในของเครื่ องมื อ (Content Validity) ส าหรั บข้ อค าถามแต่ ละข้ อที่
ต้องการวัด และให้คาแนะนาปรึกษา สาหรับการปรับแก้เครื่องมือให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
3. ขอรับเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนามาคานวณหาค่า IOC ตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา โดยใช้เกณฑ์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อหาค่า
ความสอดคล้องภายใน ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องภายในของเครื่องมือวิจัย ซึ่งค่าความสอดคล้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.60 ขึ้นไป ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ในการวิจัยได้ (ทองใบ สุด
ชารี 2549 : 275) ผลการวิ เคราะห์ ค่ าความสอดคล้องภายในของเครื่ องมื องานวิ จั ยฉบั บนี้มี ค่าความ
สอดคล้องถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพและสามารถนาไปใช้ในการวิจัยได้ ดังนี้
ค่า
+1
หมายถึง
สอดคล้อง
ค่า
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
ค่า
-1
หมายถึง
ไม่สอดคล้อง
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้ให้คาแนะนาไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 ตัวอย่าง คือ บริษัท อธิมาตร จากัด (โรงงาน) จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) เพื่อทดสอบเครื่องมือ (Try Out)

5. นาผลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่ อมั่นของเครื่องมือในการวิจัยทั้ งฉบั บ
(Reliability Analysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อประเมินว่าเครื่องมือ
วิจัยแต่ละด้านมีคุณภาพพอที่จะนาไปใช้ได้หรือไม่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ Alpha Coefficient (α) ตาม
วิธีของ Cronbach ตามที่ Nunnally ได้เสนอแนะไว้ว่าค่า Alpha > 0.70 สาหรับงานวิจัยเชิงสารวจเป็นค่า
ความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ (ทองใบ สุดชารี, 2549 : 264-271) ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
วิจัย มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .87
6. นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปเก็บรวมรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
1. ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ใช้ อ ธิ บ ายผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือน อายุงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ค่าเฉลี่ย (Means) ใช้อธิบายผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก
เสียงของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบายระดับพฤติกรรมการป้อ งกั น
อันตรายจากเสียงของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด
4. การทดสอบค่ า t (t–test) เพื่ อ ใช้ ท ดสอบความแปรปรวนระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ
5. การทดสอบค่า F (F-test) เพื่อใช้ทดสอบค่าความแปรปรวนระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา อายุงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6. หาค่ า ความสั มพั น ธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่ า งระดับ พฤติก รรมการป้ องกัน
อันตรายจากเสียงของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด เพื่อวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และ
สัมพันธ์กันอย่างไร ความสัมพันธ์อาจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือทิศทางตรงข้ามกันโดยใช้การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว
สรุปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ มีจานวนทั้งหมด 186 คน จาแนกตามสถานภาพของผู้ต อบ
แบบสอบถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละรายการ ดังนี้ ส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 54.30 มีอายุ
36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.30 วุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 92.47 มีอายุงาน 11
ปี ขึ้ น ไป คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.00 ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ พนั ก งานทั่ ว ไปคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.94 และ
สมรรถภาพการได้ยิน (เดซิเบล) -10 ถึง 25 (การได้ยินปกติ) คิดเป็นร้อยละ 96.77
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตราย
จากเสียงของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด จาแนกรายด้าน และโดยรวม ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของ
พนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด รายด้านและโดยรวม
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง
1.
2.

ด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร
รวม



S

4.38
4.56
4.48

.43
.13
.21

ระดับพฤติกรรม
การป้องกัน
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.
การสุรา จากัด ด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง อยู่ในระดับมาก ( X =4.38) และด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบขององค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56)
เมื่อพิจารณาโดยรวมแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของพนักงาน
บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด อยู่ในระดับมาก X = 4.48)
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงและ
สมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา
อายุงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่า
1. ผู้ที่มีเพศต่างกัน พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเพศต่างกัน สมรรถภาพการได้ยินแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ส่วนด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน สมรรถภาพการได้ยินไม่แตกต่าง
กัน
3. ผู้ที่มีอายุต่างกัน และผู้ที่มีอายุงานต่างกั น มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุต่างกัน สมรรถภาพการได้ยินแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และอายุงานต่างกัน สมรรถภาพการได้ยินแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. ผู้ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของพนักงาน
บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาโดยรวมแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากเสียงของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกัน สมรรถภาพการได้ยิน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการได้ยินกับพฤติกรรมการป้องกัน อันตราย
จากเสียงของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด ในรูปแบบความสัมพันธ์ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้

ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป วิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบ Pearson (Pearson Product
Moment) ของสมรรถภาพการได้ยินมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของ
พนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด จานวน 4 ตัว และได้นาแสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในสมรรถภาพการได้ยินมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากเสียงของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (rs)
สมรรถภาพการได้ยิน
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงโดยรวม
.09
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงรายด้าน
ด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง
.11
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร
-.06
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง

p-values
.21
.12
.44

จากตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการได้ยินกับพฤติกรรมการป้องกันอันตราย
จากเสียงของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด ทดสอบโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
Pearson พบว่า พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กัน (rs = .09, p>.05)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง
ไม่มีความสัมพันธ์กัน (rs = .11, p>.05) และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์กร ไม่มีความสัมพันธ์กัน (rs = -.06, p>.05)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของ
พนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด มีประเด็นสาคัญที่ควรนามาอภิปรายดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง โดยรวม และด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน
เสียงอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ทางบริษัทจัดเตรียมให้
ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างกระชับและถูกวิธี ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงโดยหัวหน้าไม่ต้องบอกกล่าว
ยังคงใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงแม้ว่าจะเจ็บหูขณะสวมใส่ ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงตลอดเวลาขณะทางาน
ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงก่อนเริ่มทางานทุกครั้ง ยังคงใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงแม้เพื่อนจะล้อเลียน และ
ยังคงใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงแม้ว่าจะเกิดความราคาญ และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร
อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงเมื่ อเข้าไปในบริเวณที่มี
เสียงดังหรือมีป้ายเตือน เข้ารับการอบรมเรื่องอันตรายจากเสียงหรือการป้องกันอันตรายจากเสียง
ตามที่บริษัทจัดทุกครั้ง ได้รับการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินจากบริษัททุกครั้งเมื่อมีการตรวจสอบ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงเนื่องจากบริษัทมีมาตรการที่เข้มงวดสาหรับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตาม มีการ
ประชุมหารือเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากเสียงเป็นประจา ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
อย่างเคร่งครัด ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงตามที่
บริษัทระบุไว้ในระเบียบอย่างเคร่งครัด , ได้ปฏิบัติตามกฎบริษัทเมื่อเข้าสู่เขตควบคุมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันเสียง และเห็นด้วยกับบทลงโทษสาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของบริษัท ทั้งนี้อาจ

เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุงาน สมรรถภาพการได้ยิน
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยพบว่า เพศชาย พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงอยู่ในระดับมาก
ส่วนเพศหญิง พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง อยู่ในระดับมากที่สุด วุฒิการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงอยู่ในระดับมาก และปริญญาตรี พฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากเสียงอยู่ ในระดับมากที่สุด สมรรถภาพการได้ยิน -10 ถึง 25 (การได้ยินปกติ)
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น อัน ตรายจากเสียงอยู่ใ นระดับมาก สมรรถภาพการได้ยิน 70 ถึ ง 90 (หู ตึง
เล็กน้อย) พฤติกรรมการป้องกันอั นตรายจากเสีย งอยู่ใ นระดับมากที่สุด โดยสรุปจากผลการวิจั ย
ชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด อยู่ใน
ระดับมาก อาจขึ้นอยู่กับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุงาน สมรรถภาพการได้ยิน และลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ที่มีผล ทาให้พนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด ที่มีผลต่อสมรรถภาพการได้ยินของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนั้น ในการดาเนินการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของพนักงาน บริษัท
เอส.เอส.การสุรา จากัด ควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวร่วมด้วย ผู้วิจัยได้ศึกษาจากผลการวิจัย
ส่วนใหญ่พบว่า พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงยังอยู่ในระดับต่า ระดับปานกลางหรือระดั บ
พอใช้ ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยของสันติ ใจจ้อง (2553 : บทคัดย่อ) ทาการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรงประสาทหูเสื่อจากการทางานของคนงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากการทางานและปัจจัยทานาย
พฤติกรรมการป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากการทางานของคนงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
กลุ่มตัวอย่างจากคนงานจานวน 192 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีความความเชื่อมั่นเท่ากับ
.74 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์พหุถดถอยโลจิสติก ผลการศึกษาพบว่า ระดับของพฤติกรรมการป้อ งกันใน
3 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมกับองค์กรรับรู้ปัญหาและแก้ปัญหาอยู่ระดับต่า ( X = 1.68, S.D. = 0.58)
การใส่ใจตรวจสุขภาพตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.45, S.D. = 1.11)
2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของ
พนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด จาแนกเพศ และวุฒิการศึกษา ในรายด้านและโดยรวมทุก
ด้าน มีประเด็นที่นามาอภิปรายผล คือ
2.1 ผู้ที่มีเพศต่างกัน พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง โดยรวม และด้าน
การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
เพศชาย พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงอยู่ในระดับมาก ส่วนเพศหญิง พฤติกรรมการป้องกัน
อันตรายจากเสียง อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของมนัส ทีคะวงษ์ (2547 : บทคัดย่อ)
ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ การรับรู้อันตรายจากเสียงกับการใช้ ที่อุดหู : กรณีศึกษา
แผนกรื้อล้างภาชนะ อุปกรณ์ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) การวิจัยครั้งนี้มี
วั ต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ (1) ศึ ก ษาลั กษณะทางประชากรของกลุ่มตัว อย่ างและการใช้ ที่ อุดหู (2) ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับการใช้/ไม่ใช้ที่อุดหู (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติกับการใช้ที่อุดหู (4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อั นตรายจากเสียงกับการใช้ที่อุดหู
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานแผนกรื้อล้างภาชนะ อุปกรณ์ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) ประกอบด้วยพนักงานประจา 50 คน และพนักงานแรงงานภายนอก 100 คน รวมทั้งสิ้น
150 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เครื่องมือ ที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์วัดคุณลักษณะกลุ่ม
ตัวอย่างที่ผ่านการตรวจความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน นาไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็น

รายบุคคล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิ จัยพบว่า (1) พนักงานส่วนใหญ่ร้อยละ 56 ไม่ใช้ที่อุดหูขณะ
ทางาน พนักงานส่วนที่ใช้ที่อุดหูมีพฤติกรรมการใช้บ่อยครั้ง มีทัศนคติต่อการใช้ที่อุดหูระดับสูงและการ
รับรู้อันตรายจากเสียงระดับสูง (2) เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อายุการทางาน และการทางาน
ล่วงเวลามีความสัมพันธ์กับการใช้/ไม่ใช้ที่อุดหูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง รายด้าน
คือ ด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร แตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ พบว่ า วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงอยู่ในระดับมาก และวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากเสียงอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นจริงตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เธียรไชย ยักทะวงษ์ (2541 : บทคัดย่อ) ทาการศึกษา ทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันเสียงดังของพนักงานปฏิบัติการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) โรงงานท่าหลวง จังหวัด
สระบุรี ผลการวิจัยพบว่า พนักงานปฏิบัติการที่มีระดับการศึกษาและอายุงานต่างกัน มีความรู้แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01
3.วิเคราะห์ความแปรปรวนสมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก
เสียงของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด จาแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา อายุงาน และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีประเด็นที่น่าสนใจ นามาอภิปรายผล ดังนี้
3.1 ผู้ที่มีอายุต่างกัน พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นจริงตามสมมติฐาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของเธียรไชย ยักทะวงษ์
(2541 : บทคัดย่อ) ทาการศึกษา ทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังของ
พนั ก งานปฏิ บั ติ ก าร บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย จ ากั ด (มหาชน) โรงงานท่ า หลวง จั ง หวั ด สระบุ รี มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ความรู้ กับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง
ดั ง และศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บทั ศ นคติ แ ละความรู้ ข องพนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ลั ก ษณะทั่ ว ไปต่ า งกั น
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานปฏิบัติการที่มีลักษณะทั่วไป ที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติไม่แตกต่างกัน
3.2 ผู้ที่มีอายุงานต่างกัน พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง โดยรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าอายุงานไม่ได้ส่งผลต่อความรู้ ความชานาญ และการเรียนรู้ที่จะมี
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งไม่เป็นจริงตามสมมติฐาน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเธียรไชย ยักทะวงษ์ (2541 : บทคัดย่อ) ทาการศึกษา ทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรม
การใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังของพนักงานปฏิบัติการ บริษัทปูน ซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) โรงงาน
ท่าหลวง จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า พนักงานปฏิบัติการที่มีลักษณะทั่วไปที่มีอายุงานต่างกัน มี
ทัศนคติไม่แตกต่างกัน
3.3 ผู้ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกัน พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของ
พนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาโดยรวมแสดงให้เห็ นว่ า ผู้ที่มีลักษณะงานที่ปฏิบัติต่ า งกั น
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของพนักงาน บริษัท เอส. เอส.การสุรา จากัด แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุธาสินี ศรีนุ่น และคนอื่นๆ (2556 : 6977) ทาการศึกษา การเกิดประสาทหูเสื่อมของผู้ปฏิบัติการในอากาศ กองทัพเรือ ผลการวิจัยพบว่า

กาลังพลมีความผิดปกติของระดับการได้ยินที่ความถี่สูงร้อยละ 43 และจากการตรวจวัดระดับเสียงดัง
บริเวณลานจอดอากาศยานก่อนและหลังปฏิบัติการบิน พบว่าระดับเสียงดังที่สูงสุดเท่ากับ 110 เดซิ
เบล (เอ) และระดับเสียงต่าสุดเท่ากับ 85.4 เดซิเบล (เอ) จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าอายุ ระยะเวลาการ
ปฏิ บั ติ งานประจ ากองบิน ระยะเวลาการสัมผัสเสียงขณะปฏิบั ติงาน ต่ อ วั น ลั ก ษณะงาน สถานที่
ปฏิบัติงานและประเภทของอากาศยาน มีความสัมพันธ์กับระดับการได้ยินของผู้ปฏิบัติการในอากาศ
ยาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการได้ยิน กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง
ของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด ทดสอบโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson
พบว่า พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กัน (rs = .09, p>.05) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง
ไม่มีความสัมพันธ์กัน (rs = .11, p>.05) และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์กร ไม่มีความสัมพันธ์กัน (rs = -.06, p>.05) ซึ่งไม่เป็นจริงตามสมมติฐาน
ถึงแม้ว่าไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างสมรรถภาพการได้ยินกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง
ของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานจิต ปัจฉิมกุล (2553 :
บทคัดย่อ) ทาการศึกษา ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากเสียงดังของพนักงานโรงงานผลิตภัณฑ์โลหะ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ผลการวิจัยพบว่า
ภายหลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากเสียงดัง มีการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง การรับรู้ประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก
เสียงดัง และพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดังดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมส่งเสริ
รมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดัง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากการวิจัยมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นาโปรแกรมส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดังไปประยุกต์ใช้เพื่อลดปัญหาการเกิดโรคประสาทหูเสื่อมจาก
การทางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดัง โดยมีการทดลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ได้ผลดี
จากข้อค้นพบดังกล่าวนี้ เกี่ยวกับสมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตราย
จากเสียงของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด ผู้บริหารจะต้องมีการวางนโยบายการให้ชัดเจน
ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร โดยการประชุมชี้แจง เพื่ อให้
ได้รับนโยบายการปฏิบัติที่เป็นไปในทางเดียวกัน ไม่ให้เกิดปัญหาจากเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุงาน
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ จะทาให้การปฏิบัติงานมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ประสานสัมพันธ์กัน
ปฏิบัติงานได้อย่างถู กต้อ งและต่อเนื่อ ง จะส่งผลให้การดาเนินงานส่ งเสริม พฤติกรรมการป้ อ งกั น
อันตรายจากเสียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย เรื่อง สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของ
พนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของ
พนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด ด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง

1.1 บริษัทควรเลือกใช้ชนิดที่ป้องกันอันตรายได้ดี มีน้าหนักที่เบาเป็นพิเศษและ
สบายในการสวมใส่ มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันอันตรายได้ดีที่สุด ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ง่าย
วิธีการใช้เครื่องป้องกันนั้นจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป เพราะจะทาให้คนที่ใช้สวมใสเกิดความ
ยุ่งยาก และต้องมีสีสันที่เด่นชัด และเป็นสีที่ดูแล้วสะอาดตา
1.2 บริษัทควรเลือกใช้อุปกรณ์ลดเสียงที่มีความดัง -10 ถึง 25 เดซิเบล จะเป็น
อันตรายต่อแก้วหู วิธีที่ลดความดันของเสียงมีเทคนิค คือ ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) เป็นเครื่องป้องกัน
อันตรายจากเสียงโดยการเสียบเข้าไปในหู อุปกรณ์ที่ใช้ทาปลั๊กลดเสียงมีหลายอย่าง เช่น ยาง พลาสติก
ขี้ผึ้ง ฝ้าย สาลี เป็นต้น -หรือสาลี เป็นแบบง่ายที่สุด แต่สามารถลดเสียงได้น้อยประมาณ 10 - 15 เดซิ
เบล - ปลั๊กยาง ลดเสียงได้ 20 - 25 เดซิเบล แต่บางครั้งก็อาจทาให้เกิดความราคาญ และครอบหู เป็น
เครื่ อ งป้ อ งกั น ลดอั น ตรายเสี ย งจากชนิ ด ที่ ใ ช้ ค รอบใบหู ใช้ ล ดเสี ย งได้ ดี ก ว่ า ชนิ ด ปลั๊ ก เสี ย บแต่
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ ชนิดที่ทามด้วยของเหลวภายในลดเสียงได้ดีกว่าชนิดที่ทาด้วยพลาสติก
หรือโฟม สามารถลดเสียงได้ 30-45 เดซิเบล ทั้งปลั๊กลดเสียงและครอบหู ถ้านามาใช้ร่วมกัน จะ
สามารถลดเสียงได้อีก 3-5 เดซิเบล
1.3 บริษัทควรเลือกอุปกรณ์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงานมากที่สุดไม่ให้ขัดขวาง
การทางานของคนงานได้ และจะไม่ลดประสิทธิภาพในการทางาน
1.4 บริษัทควรเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ประเภทที่มีเสียงดังน้อยกว่า เช่น การใช้
เครื่องปั๊มโลหะ ที่เป็นระบบไฮดรอลิกแทน เครื่องที่ใช้ระบบกล
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของ
พนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร
2.1 บริษัทควรออกกฎระเบียบให้ผู้ใช้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นรวมถึง
ประโยชน์ในการใช้เครื่องป้องกันอันตรายได้
2.2 บริษัทควรมีมาตรการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก
เสียงทั้งก่อน ระหว่างและหลังดาเนินการ
2.3 บริษัทควรอบรมให้คาแนะนาถึงวิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จากผู้ที่
ชานาญจะต้องมีระเบียบและข้อบังคับในการใช้ เพื่อให้การใช้มีผลที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
2.4 บริษัทควรพิจารณาถึงประเด็นการส่งเสริมด้านการจัดการความปลอดภัยโดย
นาเอามาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นสากลอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่าง
คนงานและองค์กร
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้พบว่าสมรรถภาพการได้ยินส่วนใหญ่ปกติ แต่มีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่มี
สมรรถภาพการได้ยินที่ผิดปกติ คือ หูตึงเล็กน้อย ทั้งที่พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงโดย
รวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นไปได้ว่าพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สมรรถภาพการได้ยินของคนงาน ดังนั้นการทาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อ
สมรรถภาพการได้ยินของคนงานด้วย เช่น การมีโรคประจาตัว และระดับเสียง
2. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง เช่น การสนับสนุน
ขององค์กรด้านการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวางแผนแก้ไข และ
พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงได้อย่างเหมาะสม

3. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงที่มี
ประสิทธิผล
เอกสารอ้างอิง
ทองใบ สุ ด ชารี . (2549). การวิ จั ย ธุ ร กิ จ : ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย นอกเหนื อ ต ารา. อุ บ ลราชธานี : คณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
. (2551). การวิจัยธุรกิจ : ปฏิบัติการวิจัยนอกเหนือตารา. พิมพ์ครั้งที่ 2. อุบลราชธานี :
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
เธี ย รไชย ยั ก ทะวงษ์ . (2541). ทั ศ นคติ ความรู้ และพฤติ กรรมการใช้ อุ ป กรณ์ป้ องกั นเสียงดังของ
พนักงานปฏิบัติการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) โรงงานท่าหลวง จังหวัด ส ร ะ บุ รี .
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปานจิ ต ปั จ ฉิ ม กุ ล . (2553). ผลของโปรแกรมส่ งเสริ ม การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการใช้ อุ ป กรณ์
ป้ อ งกั น อั น ตรายจากเสี ย งดั ง ของพนั กงานโรงงานผลิ ตภั ณฑ์ โลหะ นิ คมอุ ตสาหกรรมเกต
เวย์. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.
มนัส ทีคะวงษ์. (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ การรับรู้อันตรายจากเสีย งกับการใช้ที่อุดหู :
กรณีศึกษาแผนกรื้อล้างภาชนะ อุปกรณ์ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน).
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน, สมาคม. มาตรฐานและกฎหมายเสียงดังในที่ทางาน.
(ออนไลน์) 2557 (อ้างเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557) จาก http://www.shawpat.or.th/inde
สันติ ใจจ้อง. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรงประสาทหูเสื่อจากการทางานของ
คนงานในโรงงานแปรรู ป ไม้ ย างพารา. วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สุธาสินี ศรีนุ น และคนอื่นๆ. “การศึกษาการเกิดประสาทหูเสื่อมของผู ปฏิบัติการในอากาศกองทัพเรือ,”
เวชสารแพทย์ทหารบก. 66 (เมษายน-มิถุนายน 2556): 69-77.
สุ รี พ ร จิ ต ต์ ซื่ อ . ระดั บ ความดั ง ของเสี ย ง. (ออนไลน์ ) 2550 (อ้ า งเมื่ อ 20 มกราคม 2558) จาก
http://www.thaigoodview.com/library/sema/sukhothai/sureeporn_j/toxic/s
ec03p02.html
เอส.เอส.การสุรา, บริษัท. (2557). จานวนพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด. อุบลราชธานี :
เอส.เอส.การสุรา.

