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บทคัดยอ 
 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  
และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัท
ปโตรเลียม และปโตรเคมี 2) ศึกษาเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 
จํานวนบุตรธิดา  อายุการทํางาน  ตําแหนงงาน  การฝกอบรม  ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ  และ
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ทางเดียว ( one-way anova) การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี least significant 
difference (LSD) 
           ผลการวิจัยพบวาพนักงานระดับปฏิบัติการมีระดับการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรม
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ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ และเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานประสบอุบัติเหตุ ตางกัน มีระดับการรับรู
ความปลอดภัย และระดับพฤติกรรมความปลอดภัยไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ABSTRACT 
 
           The purposes of this research were to 1) study the level of safety perception 
and safety working behavior of operation workers in a petroleum and petrochemical 
company, and 2) to compare the safety perception and safety working behavior 
which categorized by personal factors: gender age education background marital 
status number of children working experience position in organization job training 
and prior accidental experience. The sample were 103 operation workers in a 
petroleum and petrochemical company. 
         The research instrument was 0.932 reliability questionnaire. The data was 
analyzed by computer program. The statistics which employed in this research were 
frequency percentage mean ( X ) standard deviation (SD) t-test and one way ANOVA 
(analysis of variance) and compare the differences of pair by least significant 
difference (LSD). 
           The research results revealed that the operation workers had very good 
safety perception and safety working behavior. The hypotheses testing showed that 
differences in personal factors generated no differences in all personal aspects at .05 
statistical significance level.  
 
 
 
 
 
 
Keywords: safety perception, safety working behavior 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

           การคนควาอิสระฉบับนี้ ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก ร องศาสตราจารย ดร.สุธี 
ประจงศักดิ์ อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล มงคล อาจารยท่ีปรึกษารวม  
ท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นตางๆ ท่ีเปนประโยชนตองานวิจัย  
ตลอดจนตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งมาโดยตลอด พรอมท้ังให
กําลังใจในการทําการคนควาอิสระฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณนับตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
ซ่ึงผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูง 
           ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกๆ ทาน ผู ชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด  ดร.ลินดา  
นาคโปย ดร.นพมาศ หงษาชาติ ดร.สุรมน ไทยเกษม อาจารยจักรพันธ ปนทอง อาจารยประเวช เชื้อวงษ 
และอาจารยภูมิพัฒน กาคํา ท่ีชี้แนะแนวทาง ใหคําแนะนําในการทํางานวิจัยเปนอยางดียิ่ง             
           ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน ท่ีไดกรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ใหมี
ความสมบูรณมากยิ่งข้ึน     
            สุดทายผูวิจัยขอขอบคุณเพ่ือนๆ ท่ีชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน และท่ีสําคัญ
ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวท่ีเปนกําลังใจอยางดียิ่งใหผูวิจัยทํางานจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี     
           คุณคาและประโยชนท่ีไดรับจากคนควาอิสระฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ
ของบิดา มารดา ผูมีพระคุณ บูรพาจารยทุกทานท่ีไดประสาทวิชา อบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทาง
การศึกษาแกผูวิจัยมาโดยตลอด ผูวิจัยมีความภาคภูมิใจอยางยิ่งในความสําเร็จครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบให
ผูท่ีสนใจในเรื่องเก่ียวกับการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทปโตรเลียมและปโตรเคมี นําขอมูลในสวนท่ีเหมาะสม
ไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนตอองคกร และสังคมโดยรวมตอไป     
 
 

  นายธานน ธนนัตสนิธร 
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บทท่ี 1 
บทนํา  

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
           ปจจุบันเปนโลกแหง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีตองการกําลังการผลิตสูงเพ่ือใหทัน
ตอความตองการ และเพ่ิมผลกําไร ธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมปโตรเลียม  และปโตรเคมีของ
ประเทศตางๆ ท่ัวโลกมีการแขงขันทางการตลาด สูง ในป 2555 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ  
มีปริมาณการคาน้ําดิบ  น้ํามันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑปโตรเคมี ( physical trading) รวม 72,338  
ลานลิตร หรือประมาณ 1,243 ลานบารเรลตอวัน  เทียบเทาน้ํามันดิบเพ่ิมข้ึน  9,654 ลานลิตร  
หรือรอยละ 15 เม่ือเทียบกับป 2554 ซ่ึงประกอบดวยการคาน้ํามันดิบ 43,686 ลานลิตร เพ่ิมข้ึน  
รอยละ 10 การคาคอนเดนเสท 7,913 ลานลิตร  เพ่ิมข้ึนรอยละ 7 การคาน้ํามันเชื้อเพลิง 17,555  
ลานลิตร เพ่ิมข้ึนรอยละ 55 (รายงานประจําป 2555 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) , หนา 55)  
ผูผลิตจําเปนจะตองหา แหลงใหม เพ่ือเปนการเพ่ิม ผลผลิตใหมากพอตอผูบริโภค และเหลือเก็บ
สํารองไว เพ่ือใหไดเปรียบคูแขงในทางการคา เครื่องมือท่ีมีเทคโนโลยีสูง จึงถูกนํามาใชอยางแพรหลาย 
อาทิ เครื่องจักรชนิดตางๆ ซ่ึงชวยประหยัดเวลา หรือชวยขบวนการผลิตไดมากข้ึน บุคคลากรผูควบคุม
ตองมีความชํานาญ ความ เขาใจในการใชเครื่องมือ เพ่ือความปลอดภัยท่ี ไมทําใหพนักงานตองอยูใน
สภาวะเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากการทํางาน 
 สถานประกอบ การ สวนใหญใหความสําคัญดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเห็นไดจากปายท่ีมีขอความ “ปลอดภัยไวกอน ” หรือ “safety first” 
กอนเขาสูสถานประกอบการอยูเสมอ และยังมีปายติดกระจายอยูรอบๆ สถานท่ีปฏิบัติงาน  
วัตถุประสงคก็เพ่ือจะปลูกจิตสํานึก และปลูกฝงทัศนคติของผูปฏิบัติงาน ใหระลึกไวเสมอวา   
จะตองไมประมาท และจะตองปฏิบัตติามกฎระเบียบความปลอดภัยในโรงงานของสถานประกอบการนั้นๆ 
อยางเครงครัด  ความปลอดภัยในการทํางานเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจ
ของสถานประกอบการ หรือแมแตผูประกอบธุรกิจสวนตัว เพราะถาคนงานประสบอันตรายเจ็บปวย  
หรือเปนโรคอันเนื่องมาจากการทํางานในสถาน ประกอบการ จะ ทําใหสถานประกอบการตองประสบ  
ปญหาในการผลิต 
 ความปลอดภัยถือวาเปนองคประกอบสําคัญยิ่งของ คุณภาพชีวิตการทํางาน ( quality of 
working life: QWL) มีความสําคัญมากข้ึน ในโรงงาน และสถานประกอบการตางๆ โดยเฉพาะ
สถานประกอบกิจการระดับประเทศท่ีจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานสากลระหวางประเทศ (วิฑูรย  
สิมะโชคดี, 2556, หนา 10) องคการแรงงานระหวางประเทศ (international labour organization: 
ILO) มีมาตรฐานเดียวกัน คือ ตอง คํานึงถึงความยุติธรรมทางสังคม และเคารพในสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ของคนงาน ดังนั้น จึงมีความมุงม่ันท่ีจะสงเสริม และรวมกับภาคีสมาชิกในการดําเนินมาตราการตางๆ 
เพ่ือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ และโรคจากการทํางาน เพ่ือบรรเทาทุกขของคนทํางานท้ังหลาย  
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ความสูญเสียดังกลาว  นับไดวาเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการแขงขันของสถานประกอบการ  
และของประเทศ 
           บริษัทในกลุมปโตรเลียม และปโตรเคมี แหงหนึ่ง กรณีศึกษา ประกอบดวยหนวยงาน 3 สวนหลัก 
ไดแก  งานออกแบบทางวิศวกรรม ( engineering) งานดานการจัดหาจัดซ้ือ ( procurement) 
และการกอสราง ( construction) ไดใหความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการทํางานอยางมาก  
เนื่องจากเปนบริษัทอุตสาหกรรมท่ีใหบริการลูกคากลุมธุรกิจอุตสาหกรรมปโตรเลียม และปโตรเคมี
ท้ังในประเทศ และตางประเทศ และมีสถานท่ีตั้งอยูใกลท่ีชุมชน ดังนั้น  เรื่องความปลอดภัยของ
สถานประกอบการจะตองไดมาตรฐานท่ีสูง โดยมีนโยบายของผูบริหารระดับสูงระบุไววา  
“ความปลอดภัย ความมีสุขอนามัยท่ีดีของพนักงานรวมท้ังการปกปองสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  คือ 
สิ่งสําคัญท่ีสุดของบริษัท ” แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจจริงในการทําใหสถานท่ีทํางานปลอดจาก
การเกิดอุบัติเหตุ การรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของผูปฏิบัติงานทุกคนในองคกร จะมี
ความสัมพันธอยางยิ่งกับพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของผูปฏิบัติงานพนักงานทุกคน จําเปนตอง
ทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
             
ตาราง 1  สถิติอุบัติเหตุระหวางป พ.ศ. 2534-2553 
 

 จํานวนเหตุการณ 
ท่ีเกิดข้ึน 

จํานวนผูเสียชีวิต รอยละ 

การจัดการการเดินทาง 261 317 21.36 
พ้ืนท่ีปลอดภัย 201 207 13.95 
ทํางานท่ีระดับความสูง 142 144 9.70 
ความประมาท 80 116 7.82 
การตกของวัตถุ 99 103 6.94 
อุปกรณลอยน้ํา 58 70 4.72 
การทดสอบแกส 22 48 3.23 
เข็มขัดนิรภัย 37 40 2.70 
งานขุด/เจาะ 
รวม 

20 
920 

27 
1,072 

1.82 
         72.24 

ท่ีมา: (มาตรฐานการจัดการดานความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม. ปตท.  

       สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน), 2555) 
 
            จากตาราง 1 เปนสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวม 20 ป ระหวางป พ.ศ. 2534-2553 ซ่ึงเปน
การนําเสนอโดย กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมปโตรเลียม และปโตรเคมี  แหงหนึ่ง  เพ่ือใหพนักงานระดับ
ปฏิบัติการมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแตละครั้ง  จากสถิติ พบวา การจัดการ
การเดินทางจํานวนเหตุการณท่ีเกิดข้ึน สูงถึง 261 ครั้ง จํานวนผูเสียชีวิต 317 คน คิดเปนรอยละ  
21.63 อันดับตอมาเปนการทํางานในพ้ืนท่ีท่ีไมปลอดภัยจํานวนเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 201 ครั้ง  
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จํานวนผูเสียชีวิต 207 คน คิดเปนรอยละ 13.95 อันดับตอมาเปนการทํางานท่ีระดับความสูง  จํานวน
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน 142 ครั้ง จํานวนผูเสียชีวิต 144 คน คิดเปนรอยละ 9.70 อันดับตอมาความประมาท
จํานวนเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 80 ครั้ง จํานวนผูเสียชีวิต 116 คน คิดเปนรอยละ 7.82 อันดับตอมา
การตกของวัตถุจํานวนเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 99 ครั้ง จํานวนผูเสียชีวิต 103 คน คิดเปนรอยละ 6.94 
อันดับตอมา  อุปกรณลอยน้ํา เชน หวงชูชีพ ( lifebuoy) เชือกชวยชีวิต ( throwing bag) และอ่ืนๆ  
จํานวนเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 58 ครั้ง จํานวนผูเสียชีวิต 70 คน คิดเปนรอยละ 4.72 อันดับตอมา
การทดสอบแกส จํานวนเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 22 ครั้ง จํานวนผูเสียชีวิต 48 คน คิดเปนรอยละ 3.23 
อันดับตอมาเข็มขัดนิรภัยจํานวนเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 37 ครั้ง จํานวนผูเสียชีวิต 40 คน คิดเปนรอยละ 
2.70 อันดับตอมางานขุด/เจาะจํานวนเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 20 ครั้ง จํานวนผูเสียชีวิต 27 คน คิดเปน
รอยละ 1.82 ท้ังหมดนี้ เปนสถิติท่ีแตละสถานประกอบการไมพึงประสงค ท่ีจะใหเกิดข้ึน  ซ่ึงการเกิด
อุบัติเหตุแตละครั้งจะนําไปสูความสูญเสียท่ีมิอาจประเมินคาได 

ผูวิจัยเปนผูหนึ่งท่ีปฏิบัติงานในกลุมปโตรเลียม และปโตรเคมี เห็นความสําคัญของอุบัติเหตุ
ท่ีเกิดข้ึน ไดสนทนากับพนักงานระดับปฏิบัติการกลุมปโตรเลียม และปโตรเคมี  แหงหนึ่งถึงการเกิด
อุบัติเหตุแตละครั้ง ประสบการณการท่ีไดรับอุบัติเหตุตางๆ วามีเกิดข้ึนจริง และรับทราบจาก
การรายงานสนทนากลุมท่ีเรียกกันวา “มอรนิ่งทอค ( morning talk)” อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนแตละครั้ง
ลวนแลวแตทํา ให เกิดความสูญเสียท้ังสิ้น จากการท่ีไดทราบวายังมีอุบัติเหตุ และความสูญเสีย
เกิดข้ึนอยู ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวา อะไรเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการรับรูดานความปลอดภัย
ในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุมปโตรเลียม และปโตรเคมี เกิดความแตกตางกัน  
และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุมปโตรเลียม และปโตรเคมี  
มีผลทําใหเกิดความแตกตางกันหรือไม ถึงทําใหมีความไมปลอดภัยเกิดข้ึนกอใหเกิดอุบัติเหตุ  
และไดรับความสูญเสีย งานวิจัยฉบับนี้จึงมุงศึกษาถึงการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดไปเปนแนวทางปองกัน  
และลดการเกิดอุบัติเหตุท่ีจะเกิดกับตัวผูปฏิบัติงาน และยังสามารถนําผลท่ีไดไปปรับใชในหนวยงานอ่ืน
ไดอีกดวย  
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคําถามการวิจัยดังนี้ 
1.2.1 การรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุม

ปโตรเลียม และปโตรเคมี อยูในระดับใด 
1.2.2 พฤติกรรมความปลอดภัยปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุม

ปโตรเลียม และปโตรเคมี อยูในระดับใด 
1.2.3 เปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน แตกตางกันหรือไม เม่ือจําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล 
1.2.4 เปรียบเทียบ พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุม

ปโตรเลียม และปโตรเคมี แตกตางกันหรือไม เม่ือจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
           1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

1.3.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 
จํานวนบุตรธิดา อายุการทํางาน ตําแหนงงาน การฝกอบรม ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ เคยพบเห็น
เพ่ือนรวมงานประสบอุบัติเหตุ 

             
1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
           การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

1.4.1 ระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการอยูในระดับดีมาก 

1.4.2 พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน
แตกตางกัน 

1.4.3 พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยแตกตางกัน 
             

1.5 ขอบเขตงานวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไว ดังนี้ 
           1.5.1 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 
           การวิจัยครั้งนี้  ศึกษาเฉพาะพนักงาน ระดับปฏิบัติการใน กลุมปโตรเลียม และปโตรเคมี
แหงหนึ่ง จํานวน 138 คนเทานั้น 

1.5.2 ตัวแปรท่ีศึกษา จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนด ตัวแปรตน  
(independent variable) และตัวแปรตาม (dependent variable) ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
                   1) ตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อาย ุระดับการศึกษา สถานภาพ
การสมรส จํานวนบุตรธิดา อายุการทํางาน ตําแหนงงาน การฝกอบรม ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ 
เคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานประสบอุบัติเหตุ 
 2) ตัวแปรตาม ไดแก การรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน พฤติกรรมการทํางานท่ี
ปลอดภัย                    
           1.5.3 การศึกษาการรับรูความปลอดภัยในการทํางาน การวิจัยครั้งนี้  ศึกษาเฉพาะดาน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน การใชเครื่องมือ อุปกรณ
เพ่ือความปลอดภัย และความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจของพนักงานระดับปฏิบัติการเทานั้น  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

5 

           1.5.4 การศึกษาพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัยในดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ ขอบังคับเก่ียวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน การใชเครื่องมือ อุปกรณเพ่ือความปลอดภัย และความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจ
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ เทานั้น 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
           การวิจัยเรื่อง  การศึกษาการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ สวนงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม และปโตรเคมีแหงหนึ่ง 
 

        ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
           การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 
           1.7.1 บริษัท หมายถึง บริษัทรับเหมางานกอสราง ขนสง ติดตั้ง ในกลุมปโตรเลียม และ  
ปโตรเคมี 
           1.7.2 พฤติกรรมความปลอดภัย หมายถึง การปฏิบัติ หรือแสดงออกตามกฏระเบียบ
ความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงการกระทําอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 
  1.7.3 การรับรูความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หมายถึง การแปลความหมายจาก
สิ่งแวดลอมรอบตัวในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความเขาใจถึงสภาวะความปลอดภัย และอันตราย
ท่ีจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานไดอยางถองแท 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพการสมรส 
5. จํานวนบุตรและธิดา 
6. อายกุารทํางาน 
7. ตําแหนงงาน 
8. การฝกอบรม 
9. ประสบการณการเกิด 

อุบัติเหตุ 
10. เคยพบเห็นเพ่ือนรวมงาน 

ประสบอุบัติเหตุ 

ดานการรับรูความปลอดภัย 
1. ดานกฏระเบียบขอบังคับ 
2. ดานการใชเครื่องมือและเครื่องจักร 
3. ดานความพรอมของรางกายและจิตใจ 

ดานพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย 
1. การสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 
2. ดานการใชเครื่องมือและเครื่องจักร 
3. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
4. การทํางานเฉพาะท่ีเห็น 
5. ตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน 
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1.7.4 พนักงาน หมายถึง พนักงานระดับปฏิบัติการ ในกลุมปโตรเลียม และปโตรเคมี 
            1.7.5 อุบัติเหตุจากการทํางาน หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลวเปนอันตรายตอสุขภาพของ
พนักงานในกลุมปโตรเลียม และปโตรเคมี 

1.7.6 การไดรับอุบัติเหตุ หมายถึง การไดรับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน 
1.7.7 การจัดการการเดินทาง หมายถึง การไดรับอุบัติเหตุจากการเดินทาง ท้ังทางบก ทางน้ํา 

และทางอากาศ 
1.7.8 พ้ืนท่ีปลอดภัย หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีการกําหนดขอบเขตโดยแนชัด ซ่ึงมีขอจํากัด และ

การควบคุมการปฏิบัติเปนพิเศษ 
1.7.9 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส จํานวนบุตร 

ธิดา อายุการทํางาน  ตําแหนงงาน  การฝกอบรม  ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ  เคยพบเห็น เพ่ือน
รวมงานประสบอุบัติเหตุ 

1.7.10 ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาสูงสุดของพนักงาน คือ อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี 

1.7.11 ความรู หมายถึง ความรูความเขาใจในปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
1.7.12 ประสบการณทํางาน หมายถึง อายุงานของพนักงานโดยนับเต็มป 
1.7.13 อาชีวอนามัย หมายถึง การควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ

ในกลุมปโตรเลียม และปโตรเคมีแหงหนึ่ง 
1.7.14 การรับรูความปลอดภัยดานกฏระเบียบและขอบังคับ หมายถึง พนักงานระดับ

ปฏิบัติการ  มีการรับรูความปลอดภัยดานก ฎระเบียบและขอบังคับมากนอยเพียงใด เพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยในการทํางาน 

1.7.15 การรับรูความปลอดภัยดานเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร หมายถึง พนักงาน
ระดับปฏิบัติการมีความรูเก่ียวกับเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรมากนอยเพียงใด เพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยในการทํางาน 

1.7.16 การรับรูความปลอดภัยดานความพรอมของรางกาย และจิตใจ หมายถึง  
พนักงานระดับปฏิบัติการมีความพรอมของรางกาย และจิตใจในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด  
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน    

1.7.17 พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยดานการสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล  
หมายถึง พนักงานระดับปฏิบัติการกระทําเปนประจําตอการสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล  
ขณะปฏิบัติงานเปนประจําหรือไม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 

1.7.18 พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยในดานข้ันตอนการปฏิบัติงาน หมายถึง พนักงาน
ระดับปฏิบัติการทํางานตามข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ มากนอยเพียงใด เพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยในการทํางาน 

1.7.19 พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยในดานการทํางานเฉพาะท่ีเห็น หมายถึง พนักงาน
ระดับปฏิบัติการทํางานในสวนท่ีไดรับมอบหมาย มากนอยเพียงใด เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย
ในการทํางาน 
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1.7.20 พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยในดานตําแหนงหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน หมายถึง  
พนักงานระดับปฏิบัติการทํางานในตําแหนงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ มากนอยเพียงใด เพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยในการทํางาน 
 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังนี้ 
1.8.1 เปนแนวทางใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนขอมูลในการแกไข ปรับปรุง และปองกัน

การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
1.8.2 ทราบระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางาน

ท่ีปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
1.8.3 ทราบปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  

และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ          
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
งานวิจัยนี้เปนกรณีศึกษาการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย

ของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม  และปโตรเคมีของประเทศไทย ผูวิจัย
ไดศึกษาคนควาขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของจากเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย โดยแยกเปนหัวขอตางๆ  
ดังตอไปนี้ 

2.1 บริบทของบริษัท ปโตรเลียม และปโตรเคมี แหงหนึ่ง 
2.2 แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
2.3 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการรับรูความปลอดภัยในการทํางาน 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย             

 

2.1 บริบทของบริษัทปโตรเลียม และปโตรเคมแีหงหนึ่ง 
 

บริบทของบริษัท  ปโตรเลียม และปโตรเคมี เปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใหบริการ
ดานวิศวกรรม ( engineering) จัดหา  จัดซ้ือ ( procurement) และกอสราง ( construction) 
ตอกลุมอุตสาหกรรมพลังงาน  โดยเฉพาะดานน้ํามัน กาซธรรมชาติ และอุตสาหกรรมดานปโตรเคมี  
รวมถึงการจัดสงพนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางาน เพ่ือรวมปฏิบัติงานกับบริษัทชั้นนํา  
ท้ังงานบนฝง และนอกชายฝง (onshore & offshore) ท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ โดยจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของสภาพแวดลอมในการทํางาน และสวัสดิภาพของพนักงาน และคุณภาพของงาน       
เปนหลัก 

ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ ประกอบดวยงาน 3 สวนหลัก ตั้งแตงานออกแบบทางวิศวกรรม 
(engineering) งานดานการจัดหา จัดซ้ือ ( procurement) และการกอสราง ( construction) 
รวมเรียกวา EPC ครอบคลุมงานดานการประกอบชิ้นงาน (fabrication) และการติดตั้ง (installation) 
ลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) หนวยงานงานวิศวกรรม ( engineering department) ใหบริการงานออกแบบ
ทางวิศวกรรมตั้งแต การสํารวจสภาพหนางาน conceptual design front end engineering design 
(FEED) จนถึง detailed design การจัดซ้ือ  จัดจาง คัดเลือก วัสดุ  และอุปกรณท่ีเหมาะสมกับงาน
ในแตละโครงการ ( procurement assistant) manpower supply และครอบคลุมไปถึงการบรหิาร
โครงการ (project management) 
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2) หนวยงานโรงงานประกอบติดตั้ง (fabrication shop) ประกอบแทนขุดเจาะน้ํามัน 
(platform) บริการการติดตั้ง ( installation) ท่ีหนางาน การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณท่ีใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงกลั่น โรงเก็บผลิตภัณฑ ท้ังในสวนวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟา งานทอ เครื่องมือตรวจวัด 
และอ่ืนๆ 

3) หนวยงานใหบริการการดําเนินงาน และการซอมบํารุง ( oil & gas services 
department) เปนบริษัทฯ ใหบริการในดานการจัดวิศวกร ชางเทคนิค คนงาน แกลูกคาท้ังบนฝง  
และนอกฝงทะเล โดยใหความสําคัญ และยึดม่ันในดานความปลอดภัย และคุณภาพงาน ตลอดจน
คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  จัดใหมีเจาหนาท่ีประจําในแตละโครงการเพ่ือดูแลในดาน
ความปลอดภัยในการดําเนินการกอสราง รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตางๆ โดยจะตรวจสอบ  
และควบคุมข้ันตอนตางๆ ในการกอสราง และมีการบริหารจัดการของเสีย และเศษวัสดุท่ีเหลือจาก
การกอสรางเพ่ือมิใหเกิดผลเสียดานมลภาวะ และตอสิ่งแวดลอม 
 

2.2 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
ความปลอดภัย (safety) หมายถึง การปราศจากภัย ซ่ึงในทางปฏิบัติเปนไปไมไดท่ีจะขจัดภัย

ทุกชนิดใหหมดไปโดยสิ้นเชิง ความปลอดภัยจึงทําใหรวมถึงการปราศจากอันตรายท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนดวย 
การเกิดอุบัติเหตุในการทํางานแตละครั้ง มิใชจะเกิดจากโชคชะตา หรือเคราะหกร รมของแตละบุคคล 
หากแตเกิดข้ึนโดยมีสาเหตุท่ีชี้ชัดลงไปได การเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานจะเกิดข้ึนได
โดยการแกไขปองกันท่ีสาเหตุของอุบัติเหตุไดอยางถูกตองเหมาะสม จากการศึกษาความหมายของ  
ความปลอดภัย ไดมีผูใหความหมายไว ดังนี้ 

ชวลิต หม่ืนนุช ( 2540, หนา 16) กลาววา ความปลอดภัยก็คือ เหตุการณ หรือการกระทํา
ท่ีปราศจากอุบัติเหตุอันตราย ปราศจากการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน หรือเหตุการณท่ีไมกอใหเกิด
ความสูญเสียใดๆ ท้ังสิ้น เปนสิ่งท่ีทุกคนตองการ 

พัชรา กาญจนารัญย (2544 , หนา 46) ความปลอดภัย  หมายถึง สภาวะการปราศจากภัย  
หรือการพนภัย  รวมถึงการปราศจากอันตราย ( danger) การบาดเจ็บ ( injury) การเสี่ยงภัย ( risk) 
หรือการสูญเสีย ( loss) และความปลอดภัยในการทํางานนั้น เปนการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมาย โดยปราศจากเหตุการณท่ีทําใหบาดเจ็บ เจ็บปวย เสียชีวิต หรือความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนกับบุคคล หรือทรัพยสิน 

วิจิตรา วิเชียรชม ( 2545, หนา 189) ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การกระทํา  
หรือสภาพการทํางาน  ซ่ึงปลอดภัยจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปวย           
อันเนื่องมาจากการทํางานตอผูปฏิบัติงาน หรือความเดือดรอนเนื่องจากการทํางาน หรือเก่ียวกับงาน 

เบิรด  และเจอแมน  (Bird & Germaim, 1991, p. 18) ไดใหความหมายความปลอดภัย
ในการทํางาน หมายถึง เหตุการณท่ีไมพึงปรารถนา อันเปนผลใหเกิดอันตรายตอคน เกิดความเสียหาย
ตอทรัพยสิน ซ่ึงความปลอดภัยนั้น  สามารถกระทําไดโดยการปองกัน และควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางานใหเกิดนอยท่ีสุด 
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กรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงานกระทรวงแรงงาน (2551, หนา 2) ไดใหความหมายของคําวา 
ความปลอดภัยในการทํางาน ( occupational safety health and environment policy) หมายถึง 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมของผูประกอบวิชาชีพท้ังหลาย ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพ 
หรือผูใชแรงงานนั้นอาจทํางานในอุตสาหกรรมกอสราง ขนสง เหมืองแรพาณิชกรรม หรืออาชีพอ่ืนก็ได 

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (2554, หนา 6) 
ไดใหความหมายของคําวา ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
หมายความวา การกระทํา หรือสภาพการทํางานซ่ึงปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบ
อันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางาน หรือเก่ียวกับการทํางาน              

วิฑูรย สิมะโชคดี  และวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน ( 2556, หนา 19) กลาววา ความปลอดภัย  
หมายถึง การปราศจากภัย ซ่ึงในทางปฏิบัติเปนไปไมไดท่ีจะขจัดภัยทุกชนิดใหหมดไปโดยสิ้นเชิง  
ความปลอดภัยจึงใหรวมถึงการปราศจากอันตรายท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนดวย 
           จากความหมายของความปลอดภัยในการทํางานท่ีมีผูใหความหมาย พอสรุปไดวา  
ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ภาวะท่ีปราศจากอันตราย สภาพการทํางาน หรือการกระทํา
ซ่ึงจะไมกอใหเกิดการประสบอันตราย รวมท้ังโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดการบาดเจ็บ พิการ ตาย และ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางานซ่ึงสงผลตอความสูญเสียตอรางกาย และทรัพยสิน 

จึงไดมีแนวคิดในการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลัก 3 E ไดแก 

1) วิศวกรรมศาสตร (engineering) หมายถึง การใชความรูทางดานวิศวกรรมศาสตร
ในการคํานวณ และการออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ ท่ีมีสภาพการใชงานท่ีปลอดภัยท่ีสุด  
เชน การวางผังโรงงาน ระบบไฟฟา ระบบไฟแสงสวาง การติดตั้งตัวปองกันอันตรายใหกับสวนท่ี
เคลื่อนไหวของเครื่องจักร ระบบการระบายอากาศ เปนตน 

2) การศึกษา (education) หมายถึง การใหความรู หรือการฝกอบรม และใหคําแนะนํา
กับผูปฏิบัติงาน หรือผูท่ีเก่ียวของในการทํางาน ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุ  
และเสริมสรางทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางาน ใหผูปฏิบัติงานรูวาอุบัติเหตุจะเกิดข้ึน  
และปองกันไดอยางไร และจะทํางานอยางไรจึงจะปลอดภัยท่ีสุด 
                    3) การออกกฏขอบังคับ ( enforcement) หมายถึง การกําหนดวิธีการ และข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และมาตรการควบคุมบังคับใหลูกจางปฏิบัติตาม เปนระเบียบปฏิบัติท่ีตอง
ประกาศใหทราบโดยท่ัวกันหากผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจะตองถูกลงโทษ เพ่ือใหเกิดจิตสํานึก  
และหลีกเลี่ยงการทํางานท่ีไมถูกตอง หรือเปนอันตราย (วิฑูรย สิมะโชคดี และวีระพงษ เฉลิมจิระรัตน  
2556, หนา 50) 

2.2.2 ทฤษฏีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
            ความปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือปองกันการประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน และทําให
เกิดความสูญเสียตางๆ ไมวาจะเปนการบาดเจ็บ ทรัพยสินเสียหาย เกิดความพิการ หรือเสียชีวิต   
ทําใหเกิดขอสงสัยวาอุบัติเหตุตางๆ เกิดข้ึนไดอยางไร เพราะเม่ือทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ     
ก็จะสามารถหาวิธีดําเนินการปองกันแกไขไดอยางตรงเปาหมาย  เพ่ือลดความสูญเสียตางๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึน ดังนั้นจึงไดเกิดแนวคิด และทฤษฎีตางๆ ท่ีพยายามอธิบายวา  ทําไมจึงเกิดอุบัติเหตุข้ึน
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ซ่ึงจะชวยคาดการณลวงหนาถึงความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนตลอดจนการควบคุมปองกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะนําทฤษฎีท่ีนิยมใชกันมาก และสามารถอธิบายสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุไดชัดเจน ไดแก ทฤษฎีโดมิโน (domino theory) ของ (Heinrich, Petersen & Roos, 1980) 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ทฤษฎีโดมิโน (domino theory) เปนทฤษฎีท่ีมีรากฐานมาจากการสังเกตศึกษาวิเคราะหถึง
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ โดยสามารถสรุปสาเหตุสําคัญของการเกิด
อุบัติเหตุไว 2 ประการ คือ การกระทําท่ีไมปลอดภัย และสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย  โดยรอยละ  
85 เกิดจากการกระทําท่ีไมปลอดภัย และรอยละ 15 เกิดจากสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย  

ทฤษฏีโดมิโนไดอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานโดยเชื่อวา
เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจะมีผลกระทบกับเหตุการณอ่ืนๆ ตามลําดับอยางเปนข้ันตอน  เปรียบเสมือน
ตัวโดมิโนท่ีเรียงเปนแถวอยูใกลกัน เม่ือโดมิโนตัวใดตัวหนึ่งลมลงก็จะสงผลใหโดมิโนตัวอ่ืนๆ  
ลมตามไปดวย ทฤษฎีโดมิโน ไดอธิบายตัวโดมิโนท้ัง 5 ตัว ไวดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  โดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุ 
ท่ีมา: (วิฑูรย สิมะโชคดี และวีระพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2556, หนา 20, 22)  
 

1) สภาพแวดลอมทางสังคม ภูมิหลังสวนบุคคล ( social environment ancestry) 
ภูมิหลังสวนบุคคล เปนลักษณะหรืออุปนิสัยอ่ืนๆ  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมตองการหรือเปนอุปนิสัยท่ีกระทํา
ติดตอมาเปนเวลานาน ไดแก ความไมสนใจ ความไมระมัดระวัง ความดื้อรั้น สวนสภาพแวดลอม
ทางสังคม ไดแก การศึกษา เศรษฐกิจ ประเพณี อาจมีสวนในการเปลี่ยนแปลงลักษณะ หรืออุปนิสัย
ท่ีไมเปนท่ีตองการเหลานั้นได ท้ังภูมิหลังสวนบุคคล และสภาพแวดลอมทางสังคมมีผลตอ
ความบกพรอง หรือความผิดปกติของบุคคล ซ่ึงสงผลตอเนื่องนําไปสูการกระทําท่ีไมปลอดภัย  
หรือสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัยได 

2) ความบกพรองของบุคคล (fault of person) ไดแก ความพิการทางดานรางกาย  
การสูญเสียประสาทสัมผัส ความบกพรองทางดานจิตใจ เชน การตื่นเตน หรือตกใจงาย ความวิตกกังวล
ความเครียด รวมถึงการเพิกเฉยตอกฎความปลอดภัย กอใหเกิดการกระทํา และสภาพการทํางาน
ท่ีไมปลอดภัย นําไปสูการเกิดอุบัติเหตุไดในท่ีสุด 

 
 

การกระทําและ 
สภาพแวดลอม
ที่ไมปลอดภัย 

 
 
 

อุบัติเหตุ 

 
 

ความ
บกพรองของ

บุคคล 

 
 

ภูมิหลังของ
บุคคล 

 

 
 

การบาดเจ็บ
ความสูญเสีย 
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3) การกระทําท่ีไมปลอดภัยหรือสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย ( unsafe act or 
unsafe condition) การกระทําท่ีไมปลอดภัย เปนการกระทํา หรือพฤติกรรมท่ีนําไปสูการเกิดอุบัติเหต ุ
ไดแก  การทํางานไมถูกวิธี หรือไมถูกข้ันตอนการทํางาน การหยอกลอกันขณะทํางาน การถอด
เครื่องกําบัง หรืออุปกรณปองกันอันตรายของเครื่องจักรออก การไมตรวจสภาพเครื่องจักรกอนใชงาน 
การไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย การไมปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย สวนสภาพการทํางาน
ท่ีไมปลอดภัยเปนลักษณะทางกายภาพ หรือสิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ ไดแก 
แสงสวางไมเพียงพอ เครื่องจักรไมมีอุปกรณปองกันอันตราย เครื่องจักร หรือเครื่องมือชํารุด  
ท้ังการกระทํา และสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัยสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ 

4) อุบัติเหตุ (accident) หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางทันทีทันใด โดยไมไดคาดคิด 
เม่ือเกิดข้ึนแลวกอใหเกิดความบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต และทําใหทรัพยสินไดรับความเสียหาย เชน  
คนตกจากท่ีสูง การลื่นหกลม การชน  หรือกระแทกวัตถุท่ีหยุดนิ่งกับท่ี การถูกวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนไหว
กระแทก การถูกเครื่องจักรหนีบอวัยวะรางกาย ซ่ึงเปนสาเหตุของการบาดเจ็บ หรือความเสียหาย
ตอทรัพยสินและกระบวนการผลิต 

5) การบาดเจ็บหรือความสูญเสีย ( injury) เปนผลกระทบ หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนภายหลัง
จากการเกิดอุบัติเหตุ สงผลใหรางกายไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตไดในท่ีสุด  เชน การเกิดบาดแผล
อวัยวะรางกายแตกหัก การพิการจากการถูกเครื่องจักร  หรือของมีคมตัดบาด หรือเกิดความเสียหาย
ตอเครื่องจักร ทรัพยสิน ตลอดจนกระบวนการผลิตหยุดชะงักไดในท่ีสุด 

จากทฤษฎีจะเห็นไดวาโดมิโนตัวท่ี 1-3 เปรียบเทียบไดกับปจจัยหรือสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุจากการทํางานและโดมิโนตัวท่ี 4 คือ อุบัติเหตุเปนเหตุการณท่ีเกิดตอเนื่องจากปจจัย  
หรือสาเหตุของอุบัติเหตุ ซ่ึงสงผลกระทบตอเนื่องใหเกิดการบาดเจ็บและการสูญเสียไดในท่ีสุด        
(โดมิโนตัวท่ี 5) ซ่ึงหลายการศึกษาพบวา  ตัวโดมิโนตัวท่ี 1-3 เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
โดยโดมิโนตัวท่ี 1 คือ สภาพแวดลอมทางสังคม ไดแก การศึกษา เศรษฐกิจ ประเพณี สวนภูมิหลัง
สวนบุคคล ไดแก ความไมสนใจ ความไมระมัดระวัง ความดื้อรั้น โดมิโนตัวท่ี 2 ความบกพรองของ
บุคคล ไดแก ความพิการทางดานรางกาย การสูญเสียประสาทสัมผัส ความบกพรองทางดานจิตใจ  
เชน การตื่นเตน หรือตกใจงาย ความวิตกกังวล ความเครียดรวมถึงการเพิกเฉยตอกฎความปลอดภัย 

สําหรับโดมิโนตัวท่ี 3 การกระทําท่ีไมปลอดภัยและสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย
โดยการกระทําท่ีไมปลอดภัย ไดแก การไมตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกอนทํางาน  สภาพแวดลอม
ในการทํางานท่ีไมปลอดภัย การไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย การไมปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัย  เปนตน ในเชิงทฤษฎีเห็นไดวา  การปองกันการเกิดอุบัติเหตุสามารถกระทําได
โดยการตัด หรือการกําจัดโดมิโนตัวใดตัวหนึ่งท่ีเปนปจจัย  หรือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุโดมิโน
ตัวท่ี 4 (อุบัติเหตุ) ก็จะไมลมลงและไมเกิดการบาดเจ็บ และการสูญเสียตามมา โดยเฮนริช ( Heinrich) 
เชื่อวา สภาพแวดลอมทางสังคมและภูมิหลังสวนบุคคล (โดมิโนตัวท่ี 1) และความบกพรองของบุคคล 
(โดมิโนตัวท่ี 2) เปนสิ่งท่ีแกไขปรับปรุงไดยาก ดังนั้น  เม่ือกําจัด หรือตัดโดมิโนตัวท่ี 3 (การกระทํา
ท่ีไมปลอดภัย และสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย)  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสามารถปรับปรุงแกไขไดงายกวา  
การเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ หรือการสูญเสียจะไมเกิดข้ึน                        
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2.3 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรูความปลอดภัยในการทํางาน 
 

2.3.1 ความหมายของการรับรู 
การรับรูเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเกิดพฤติกรรม การรับรูของแตละบุคคลอาจแตกตางกัน

ออกไปในการท่ีจะเขาใจเหตุการณ การเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคการ ซ่ึงมีความสําคัญตอ
การดํารงชีวิต และการทํางานเปนอยางมาก 

แฟรค (Frank, 1981, p. 631) ใหความหมายวา การรับรู คือ กระบวนการท่ีบุคคลจัดกลุมกอน
ของการรับสัมผัสใหเปนความหมาย 

เฮนรี (Henry, 1981, p. 224) กลาววา การรับรู คือ กระบวนการท่ีรางกายสัมผัสสิ่งเราแลว
แปลความหมายการสัมผัสท่ีไดรับนั้น โดยใชประสบการณเดิมเปนเครื่องชวยชวยในการแปล
ความหมายสิ่งนั้นๆ ออกมาเปนความรูความเขาใจเปนเครื่องชวยในการแปลความหมายนั้น 

โวลแมน (Wolman, 1989, pp. 247-248) ใหความหมายการรับรู หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึน
จากกระบวนการรวบรวมภายในตนเอง ผานประสาทสัมผัสตางๆ ซ่ึงเบื้องตนจะเปนภาพรวมท้ังหมด
ท่ีครอบคลุมและกําหนดแตสวนไว และกระบวนการรวบรวมภาพรวมนี้ จะกระจางชัดข้ึนทามกลาง
การไดรับขอมูลขาวสารการติดตอจากสิ่งแวดลอม 

เบอรรี่ (Berry, 1998, p. 1) ใหความหมายของการรับรูวา หมายถึง การตัดสินใจของบุคคล
ในการจัดการกับความตองการ  โดยบุคคลจะรูวาตนเองมีสามารถอะไรอยูบาง และจะไมประเมินคา
ในสิ่งท่ีตนเองตองประสบสูงเกินไป              

วิภาพร มาพบสุข (2545, หนา 110) ใหความหมายของการรับรูวา การรับรู คือ กระบวนการ 
ซ่ึงบุคคลแปล หรือตีความหมายของการรูสึกท่ีไดรับจากตาเห็นภาพ จมูกไดกลิ่น หูไดยินเสียง  
ผิวหนังสัมผัส ฯลฯ ออกมาเปนพฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่ง ท่ีมีความหมาย หรือรูจักเขาใจได 

รัจรี นพเกตุ ( 2540, หนา 157) ไดใหความหมายวา การรับรู คือ ขบวนการประมวลและ
ตีความขอมูลตางๆ ท่ีอยูรอบๆ ตัวเรา โดยผานอวัยวะรับความรูสึก ซ่ึงจะมีการตอบโต ( response) 
ตอสิ่งท่ีมากระตุน 

ทรงพล ภูมิพัฒน (2541, หนา 110) ใหความหมายการรับรู คือ การรู รูจักสิ่งตางๆ ภาวะตาง ๆ
ท่ีมาเปนสิ่งเรามาทําปฏิกิริยากับตัวเรา หรือการแปลสัมผัสใหมีความหมายเกิดข้ึนเปนความรูสึก
ลึกซ้ึงเฉพาะตัวสําหรับบุคคล 

สรอยตระกูล อรรถมานะ (254 5, หนา 56-60) ไดกลาววา การรับรูเปนความสารถ
โดยธรรมชาติท่ีจะรูสึกในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส หรือท่ีเรียกวาสัมผัสท้ัง 5 ได สัมผัสท้ัง 5  
ของมนุษยจะเกิดข้ึนไดก็ตองมีสิ่งเราภายนอก ( outside stimuli) เชน คลื่นแสง คลื่นเสียง พลังงาน
เคมีของสิ่งตางๆ ท่ีทําใหบุคคลรับกลิ่นได เปนตน นอกจากนี้ยังมีสิ่งเราภายใน ( inside stimuli) เชน
พลังท่ีมาจากกลามเนื้อ หรืออาหารท่ีผานระบบการยอย จากนั้นรางกายก็ดูดซับไวใชเปนพลังงาน
ตอไป หรือตอมท่ีผลิตฮอรโมนซ่ึงมีผลตอพฤติกรรม ดังนั้น  จะเห็นไดวาการรับรูเก่ียวกับเรื่องของ
กายภาพอยูเปนพ้ืนฐาน จากการท่ีบุคคลรูสึกในสิ่งเราตางๆ รอบตัวเขานั้น  ก็เทากับวาความรูสึกนั้น
ไดสงขอมูลดิบเขามาสูประสาทท้ัง 5 จากนั้นก็จะเปนการตีความหมายในขอมูลดิบเหลานั้น  
แลวจึงเกิดการรับรู  หรือจิตภาพ ( perception) ข้ึน ดังนั้น  กระบวนการรับรูจึงเก่ียวของกับ
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การปฏิสัมพันธท่ีสลับซับซอนของการ คัดเลือก ( selection) การจดัระเบียบ ( organization) 
และการตีความ (interpretation) ขอมูลดิบตางๆ ของบุคคลหนึ่ง 

กันยา สุวรรณแสง (2544, หนา 127) ไดใหความหมายวา การรับรู คือ การใชประสบการณ
เดิมแปลความหมายสิ่งเราท่ีผานประสาทสัมผัสแลวเกิดความรูสึกระลึกรูความหมายวาเปนอะไร  
จากความหมายของการรับรูท่ีกลาวมา สรุปไดวา การรับรู หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลไดแปล  
หรือตีความหมายสิ่งเราท่ีไดรับรูผานประสาทสัมผัส โดยอาศัยประสบการณเดิมชวยในการแปล
ความหมาย หรือตีความแลวมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเรานั้น 

วิษณุ เพชรเอม (2553; อางถึงใน ศิวพร ศรีสวัสดิ์, 2554, หนา 34) ไดกลาววา การรับรู หมายถึง 
กระบวนการซ่ึงบุคคลแปลความหมายของการรูสึกสัมผัสท่ีไดรับจากตาเห็นภาพ จมูกไดกลิ่น หูไดยินเสียง 
ผิวหนังรับสัมผัส ฯลฯ ออกมาเปนพฤติกรรมหนึ่งท่ีมีความหมาย หรือรูจักเขาใจได การท่ีมนุษย
สามารถจะแปลความหมายจากการรูสึกสัมผัส และมีปฏิกิริยาโตตอบตอสิ่งแวดลอมภายนอก
ไดดีมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับความรูสึกเดิม หรือประสบการณในอดีต ระดับสติปญญา  
การสังเกตพิจารณาเจตคติ ความเชื่อ คานิยม การคาดหวัง สภาวะจิตใจของบุคคลในขณะนั้น  
ตลอดจนชนิด และ ธรรมชาติของสิ่งเราดวยกระบวนการรับรู              

จากความหมายของการรับรู และความหมายของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานผูวิจัย
สรุปไดวา การรับรูความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หมายถึง การแปลความหมายจากสิ่งแวดลอม
รอบตัวในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความเขาใจถึงสภาวะความปลอดภัย และอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน
ในการปฏิบัติงานไดอยางถองแท สามารถนําความเขาใจดังกลาว  ไปสูการปฏิบัติงานไดจริงเพ่ือ
เปนการลดอุบัติเหตุ และทําใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ซ่ึงประกอบดวย การรับรูดานกฎระเบียบ และขอบังคับ ดานเครื่องมือ เครื่องจักร และดานความพรอม
ของรางกาย และจิตใจ 

2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการรับรู 
ณัฐกิตติ์ วัฒนพันธ (2549 , หนา 21) ใหความหมายของการรับรูวา คือ  กระบวนการ

ท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งเรา ผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดแก หู ตา จมูก ปาก ผิวหนัง และเกิดการตอบสนอง
ตอสิ่งเรา ซ่ึงจะแสดงออกมาใหเห็นหรือไม  แสดงออกมาใหเห็นก็ไดรับรูวาเปนกระบวนการท่ีบุคคล
ไดรับแลวทําการตีความ และมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเรา 

เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540 , หนา 6) ไดใหความหมายของการรับรูวา  
หมายถึง กระบวนการในการเลือกรับการจัดระเบียบ  และการแปลความหมายของสิ่งเราท่ีบุคคล
พบเห็น หรือมีความสัมพันธเก่ียวของดวยในสิ่งแวดลอมหนึ่งๆ             

วิฑูรย สิมะโชคด ีและวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2539, หนา 79-96) ไดกลาววา กระบวนการรับรู 
หมายถึง การเรียนรู การจํา การสรางแนวคิด การแกไขปญหา การฉุกคิด และการใชภาษาเพ่ืออธิบายความคิด 
ซ่ึงกระบวนการรับรู แยกออกไดเปน 3 กระบวนการ คือ 
                   1) การเรียนรู (learning) 
                   2) ปญญา และความสามารถทางความคิด (intelligence and mental abilities) 
                   3) การตัดสินใจของบุคคล (individual decision making) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

15 

กันยา สุวรรณแสง (2544 , หนา 128-131) ไดกลาววา กระบวนการรับรูเปนกระบวนการ
ท่ีคาบเก่ียวกันระหวางความเขาใจ การคิด การรูสึก ( sensing) ความจํา ( memory) การเรียนรู  
(learning) การตัดสินใจ (decision making) การแสดงพฤติกรรม ทําใหการรับรูมีอิทธิพลอยางมาก
ตอพฤติกรรมของบุคคล ในกระบวนการแหงการรับรู  ถาพิจารณาในแงของพฤติกรรม “การรับรู ” 
แทรกอยูระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองตอสิ่งเรา ดังภาพ 3 
 
    
 
 
 
ภาพ 3  กระบวนการรับรู 
ท่ีมา: (กันยา สุวรรณแสง, 2544, หนา 129) 
 

2.3.3 องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู 
ฮารว ีและสมิท (Harvay & Smith, 1977, หนา 129-131; อางถึงใน พิมพจันทร เทียมเศวต, 

2544, หนา 15) กลาวถึง องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูข้ึนอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ 
1) คุณลักษณะของผูถูกรับรู หมายถึง บุคลิกลักษณะ รูปรางหนาตาของบุคคล

ซ่ึงนับวามีความสําคัญ และมีอิทธิพลตอการรับรูมาก เพราะเม่ือบุคคลพบผูถูกรับรูมักจะกําหนด
คุณสมบัติใหผูถูกรับรู 

2) สถานการณทางสังคมท่ีบุคคลนั้นรวมอยูดวย คือ สภาพแวดลอมท่ีรวมอยูใน
เหตุการณนั้นๆ ซ่ึงเม่ือพิจารณาสวนประกอบจากเหตุการณนั้นๆ แลวบุคคลอาจรับรูไปในทางบวก  
หรือลบก็ได 

3) ลักษณะนิสัยของผูรับรู คือ บุคคลจะรับรูอยางอ่ืนถูกตอง หรือบิดเบือนจาก
ความเปนจริงข้ึนอยูกับความตองการ และความพอใจ ความสอดคลองกับความคิดเดิม หรือความคิด
คํานึงท่ีมาจากประสบการณเดิม และสัมพันธภาพสวนตัวระหวางผูรับรู และผูถูกรับรูดวย 

สุชา จันทรเอม (2540, หนา 129-131) ไดแบงองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู คือ 
1) ความตั้งใจ ( attention) ถาหากมีความตั้งใจท่ีจะรับรู หรือสนใจท่ีจะรับรู  

เรามักจะเห็น หรือไดยินสิ่งนั้นกอน สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจอาจแยกไดเปน 
(1) สิ่งเราภายนอก ไดแก ขนาดของวัตถุ ระดับความเขม หรือความหนักเบาของ

สิ่งเราการกระทําซํ้าๆ การเคลื่อนท่ี หรือการเปลี่ยนระดับ 
                       (2) สิ่งเราภายใน ไดแก ความสนใจชั่วขณะ และความสนใจท่ีติดเปนนิสัย 

2) การเตรียมพรอมท่ีจะรับรู (preparatory set) การวางเง่ือนไขใหรับรูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ยอมมีผลใหเกิดความพรอมท่ีจะรับรูในเรื่องนั้นอยางเต็มท่ี 

เสาวรีย ตะโพนทอง (2540 , หนา 37) ไดอธิบายวา  การรับรูท่ีแตกตางตางกันของบุคคล  
เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ   

การรับรู 
(perception) 

สิ่งเรา 
(s t i m u l u s )  

การตอบสนอง 
(r e s p o n s e ) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

16 

1) ผูรับรู (perceiver) เม่ือบุคคลมองดูเปาหมาย และพยายามแปลความ หมายถึง  
สิ่งท่ีเขามองวาคืออะไร การแปลความหมายจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนตัวของผูรับรู  
สิ่งท่ีเก่ียวเนื่องอยางมาก ไดแก ทัศนคติ สิ่งจูงใจ ความสนใจ ประสบการณในอดีต และความคาดหวัง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ทัศนคติ ( attitude) คือ แนวโนมท่ีบุคคลจะเขาใจ ( cognitive) รูสึก ( feel 
หรือ affective) และการแสดงพฤติกรรม ( behavior) ของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่ง 

(2) เหตุจูงใจ ( motive) คือ แรงจูงใจภายในบุคคลท่ีกระตุนความตองการ
อันไมพอใจ หรือเหตุจูงใจจะกระตุนพฤติกรรมบุคคล และอาจมีอิทธิพลอยางมากตอการรับรู 

(3) ความสนใจ (interests) หมายถึง ความสนใจท่ีผูรับรูรับรูในเรื่องราวหนึ่ง 
(4) ประสบการณในอดีต ( past experiences) คนรับรูสิ่งตางๆ ไดจากการ

ท่ีตองเขาไปเก่ียวของดวย 
(5) ความคาดหวัง (expectation) เปนความเก่ียวของกับเหตุการณ หรือพฤติกรรม

ท่ีนําไปสูผล 
2) เปาหมาย (target) คือ สิ่งท่ีไดรับการสังเกตวาเปนท่ียอมรับ และรับรู ลักษณะของ

เปาหมาย ประกอบดวย ความใหม การเคลื่อนไหว น้ําเสียง ขนาด ภูมิหลัง และความใกลเคียง ซ่ึงสามารถ
สรางภาพเปาหมายตามท่ีเราเห็น 

3) สถานการณ ( situation) เปนสิ่งท่ีมองเห็น หรือเหตุการณรอบๆ สภาพแวดลอม
ท่ีอยูภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู ปจจัยสถานการณท่ีทําใหเกิดการรับรูประกอบดวย เวลาภาพงาน 
และสภาพสังคม 

ปรมะ สตะเวทิน (25 46, หนา 114-120) ไดกลาวไววา ลักษณะทางประชากร เชน เพศ  
อายุ ระดับการศึกษาระดับตําแหนง มีความสอดคลองกับการรับรูของแตละบุคคล ดังนี้ 

1) อายุ เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิด พฤติกรรม
โดยท่ัวไปบุคคลท่ีมีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกวาคนท่ีมีอายุมาก ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมาก
จะมีความคิดอนุรักษนิยมมากกวาคนท่ีมีอายุนอย ท่ีมักจะยึดถืออุดมการณมากกวา ใจรอนกวา  
และมองโลกในแงดีกวาคนท่ีมีอายุมาก  ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมากมักจะเปนคนท่ียึดถือการปฏิบัติ
มากกวา นอกจากอายุจะเปนตัวกําหนดความแตกตางในเรื่องของความคิดแลว ยังเปนสิ่งท่ีกําหนด
ความแตกตางในเรื่องของความยากงายในการชักจูงดวย มีการวิจัยทางจิตวิทยาพบวา เม่ือคนมีอายุ
มากข้ึน โอกาสท่ีคนคิดจะเปลี่ยนใจ หรือถูกชักจูงจะนอยลง 

2) การศึกษา บุคคลท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน ในยุคสมัยท่ีแตกตางกัน ระบบการศึกษา
แตกตางกัน สาขาแตกตางกัน ยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ ความตองการแตกตางกัน บุคคลท่ีมี
การศึกษาสูง จะเปนผูท่ีรับสารท่ีดี ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐาน หรือเหตุผลมาสนับสนุนเพียงพอ 
                     3) สถานภาพ หรือระดับตําแหนง บุคคลท่ีมีตําแหนงสูง เปนผูท่ีมีแนวโนมท่ีจะไดรับ
ขาวสารท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานไดมากกวาบุคคลท่ีมีระดับตําแหนงต่ํากวา และบุคคลท่ีมีระดับ
ตําแหนงต่ํามักจะเปนผูท่ีขาดขาวสารอยูเสมอ 
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4) ระยะเวลาการทํางาน บุคคลท่ีมีอายุการทํางานมาก จะมีความรูสึกผูกพันกับ
หนวยงาน และเกิดการยอมรับในสภาพ กฎเกณฑตางๆ ซ่ึงตางจากบุคคลท่ีมีอายุการทํางานนอย  
มักจะไมเกิดความรูสึกผูกพันกับหนวยงาน และไมยอมรับสภาพความเปนอยู และกฎเกณฑตางๆ ได 

สรุปไดวา องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูท่ีทําใหบุคคลมีการรับรูท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ 
2 ปจจัย คือ 

1) ปจจัยดานลักษณะประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 
และประสบการณเดิม 

2) ปจจัยเชิงสังคมจิตวิทยา ไดแก ความตองการ ความคาดหวัง ความสนใจ อารมณ 
และแรงจูงใจ 

จากการรวบรวมแนวคิดขางตนเพ่ือเปนแนวทางในการแบงดานการรับรูความปลอดภัย
ใหสอดคลองกับกลุมปโตรเลียม และปโตรเคมี กรณีศึกษาสรุปไดวา  การรับรูความปลอดภัย หมายถึง 
การรู และเชื่อวาองคการไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัย เพ่ือใหพนักงาน  
มีความรู และสามารถปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ 

1) การจัดการองคการ หมายถึง การจัดโครงสราง และหนาท่ีความรับผิดชอบของ
บุคลากรในองคการ เพ่ือดําเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัย ในเรื่องของการจัดทําคูมือดําเนิน
ความปลอดภัย  คณะกรรมการความปลอดภัย การกําหนดนโยบายความปลอดภัย การกําหนดกฎ  
ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน การแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 
และการรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน 

2) การจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง การจัดท่ีทํางานใหเกิดความปลอดภัย
ในเรื่อง การจัดพ้ืนท่ีการทํางาน การทําความสะอาดท่ีทํางาน ความรอน แสงสวาง เสียง ทางเดิน  
ทางออกฉุกเฉิน การจัดอุปกรณเครื่องใช และการตรวจสภาพของท่ีทํางาน 

3) การปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน หมายถึง การดําเนินการเพ่ือปองกันไมใหเกิด
อุบัติเหตุในเรื่อง การจัดใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไปควบคุมการทํางานการจัดอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล การติดประกาศ ปายเตือนในการใชเครื่องมือ อุปกรณ การตรวจสอบ และบํารุงรักษา
เครื่องจักร การฝกอบรมดานความปลอดภัย รวมถึงการศึกษาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเพ่ือหาทาง
ปองกัน 

4) การจัดการดานอุปกรณเครื่องมือ หมายถึง การจัดเตรียมความปลอดภัยในการให
คําแนะนํากับพนักงาน ในเรื่องการใชเครื่องมือ และเก็บรักษา รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณสําหรับ
เหตุการณฉุกเฉิน 
 

2.4 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัย 
 

2.4.1 ความหมายของพฤติกรรม 
ซิมบารโด ( Zimbardo, 1996; อางถึงใน เรียม ศรีทอง , 2542, หนา 5) ไดใหความหมาย

ของพฤติกรรมวา หมายถึง การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราในสถานการณตางๆ 
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สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546, หนา 14) ไดใหความหมายวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา
ของอินทรีย (organism) หรือสิ่งมีชีวิต การกระทํานี้รวมถึงการกระทําท่ีเกิดข้ึน ท้ังท่ีผูกระทํารูสึกตัว  
และไมรูสึกตัวในขณะกระทํารวมท้ังการกระทําท่ีสังเกตได หรือไมไดดวยโดยแบงประเภทของ
พฤติกรรมไว 2 ประเภท คือ    

1) พฤติกรรมภายนอก ( overt behavior) หมายถึง  การกระทําท่ีผูอ่ืนสามารถ
สังเกตไดโดยตรงจากประสาทท้ัง 5 (ตา หู จมูก ปาก และผิวหนัง) ซ่ึงสามารถแบงยอยลงไปไดอีก คือ  

(1) พฤติกรรมท่ีสังเกตไดโดยตรงไมตองใชเครื่องมือชวย บางครั้งเรียกวา
พฤติกรรมโมลาร (molar behavior) เชน หัวเราะ รองไห อาปาก และกระโดด 

(2) พฤติกรรมท่ีไมสามารถสังเกตไดโดยตรง ตองใชเครื่องมือชวย บางครั้ง
เรียกวา  พฤติกรรมโมเลกุล ( molecular behavior) เชน การเตนของหัวใจฟงจากเครื่องฟงหัวใจ
ท่ีแพทยใชความดันโลหิตสูงดูจากเครื่องวัดความดันโลหิต 

2) พฤติกรรมภายใน (covert behavior) ไดแก พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล
โดยจะรูสึกตัวหรือไมรูสึกตัวก็ตาม โดยปกติผูอ่ืนไมอาจสังเกตเห็นพฤติกรรมประเภทนี้โดยตรงได  
ถาไมบอก ไมแสดงออกมาใหเปนท่ีสังเกต พฤติกรรมภายในจึงเปนเรื่องประสบการณสวนบุคคล  
(private experience) ตนเทานั้นท่ีรูตัว เชน ความคิด ความจํา จินตนาการ ความฝน  และพฤติกรรม
การรูสึกตางๆ เชน กลัว เสียใจ หิว เจ็บ เปนตน ซ่ึงถึงแมวาจะไมสามารถสังเกตไดโดยตรงก็สามารถ
จะสังเกตไดโดยทางออม เชน ใชแบบทดสอบหรือสังเกตจากพฤติกรรมภายนอกท่ีเปนการสรุปโยง
ถึงพฤติกรรมภายใน ซ่ึงพฤติกรรมภายในนั้นสามารถแบงได 2 ชนิด คือ   

(1) พฤติกรรมภายในท่ีเกิดข้ึนโดยรูสึกตัว ( conscious processes) เชน หิว  
เหนื่อย ตื่นเตนเจ็บปวด พฤติกรรมเหลานี้  เจาของพฤติกรรมรูตัววามันเกิด และเจาของพฤติกรรม
อาจจะควบคุม หรือเก็บความรูสึกตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดไมแสดงออกซ่ึงกิริยาอาการ หรือสัญญาณใดๆ  

(2) พฤติกรรมภายในท่ีเกิดข้ึนโดยไมรูสึกตัว ( unconscious processes) 
พฤติกรรมบางอยางเกิดข้ึนภายใน  โดยท่ีบางครั้งบุคคลไมรูสึกตัวแตมีผลตอพฤติกรรมภายนอก
ของบุคคลผูนั้น เชนความขลาด ความกลา ความคิด ความคาดหวัง ความปรารถนา และความสุขใจ 

สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2545, หนา 13) ไดใหความหมายวา พฤติกรรม หมายถึง 
การกระทํา หรือกิริยาอาการท่ีแสดงออกของบุคคล ( action) ท้ังนี้รวมถึงการงดเวนการกระทําดวย  
(inaction) 

สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต (2543 , หนา 16) ไดใหความหมายไววา พฤติกรรม หมายถึง สิ่งท่ี
บุคคลกระทําแสดงออกตอบสนอง หรือไดตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณ ใดสถานการณหนึ่ง
ท่ีสามารถสังเกตเห็นได ไดยิน อีกท้ังวัดไดตรงกันดวยเครื่องมือท่ีเปนวัตถุนิสัยไมวาการแสดงออก  
หรือการตอบสนองนั้นจะเกิดข้ึนภายใน หรือภายนอกรางกาย 

อรุณ รักธรรม (2544 , หนา 14) ไดใหความหมายของพฤติกรรม ( behavior) วาคือ อาการ
ท่ีแสดงออก หรือการเกิดปฏิกิริยาตางๆ เม่ือเผชิญกับสิ่งภายนอก การแสดงออกนั้นอาจเกิดจาก
อุปนิสัยท่ีไดสะสม หรือความเคยชิน อันไดรับจากประสบการณ และการอบรมศึกษาก็ตาม  
การแสดงออกนี้ อาจเปนไดท้ังในรูปแบบคลอยตามหรือตอตาน และอาจเปนได ท้ังคุณ และโทษตอ
เจาของพฤติกรรม หรือตอสิ่งภายนอก 
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สมยศ นาวีการ (2545, หนา 45) ใหความหมายของพฤติกรรม คือ กิจกรรมตางๆ ของมนุษย 
เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางมีเปาหมาย โดยท่ัวไปแลวพฤติถูกจูงใจดวยความตองการเพ่ือบรรลุถึงเปาหมาย
บางอยาง แตอยางไรก็ตามบุคคลไมทราบถึงเปาหมายเสมอไป  

วีระ ซ่ือสุวรรณ (2546, หนา 3) พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การปฏิบัติงาน
ท่ีแสดงออกถึง  ความมุงม่ันในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยสําหรับการทํางาน รวมท้ัง
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการทํางานอยางปลอดภัย รวมท้ังการดูแลใหเกิด
ความปลอดภัยของเพ่ือนรวมงาน เพ่ือปองกันไมใหเกิดความสูญเสียการบาดเจ็บ เจ็บปวย ตอตนเอง  
และเพ่ือนรวมงาน 

ปติ พูนไชยศรี (2553, หนา 2) ไดใหความหมายพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน  คือ
การประพฤติปฏิบัติท่ีแสดงออกเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน  ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงกับ
สุขภาพอนามัย การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยมีหลายข้ันตอน  การดําเนินการพัฒนาพฤติกรรม
ความปลอดภัยในโรงงานสงผลใหอุบัติเหตุลดลง 

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ( 2551, หนา 7 ) ใหความหมาย
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานไว  หมายถึง การกระทํา  หรืออาการท่ีแสดงออกทางกลามเนื้อ 
ความคิด และความรูสึก ท่ีบงบอกถึงสภาวะการปราศจากภัย หรือพนภัย ปราศจากอันตรายและ
การบาดเจ็บ การเสี่ยงภัยหรือการสูญเสียเม่ือมีสิ่งเรามากระตุน เชน การไมสูบบุหรี่ในท่ีหามสูบ  
การเก็บสิ่งของอยางเปนระเบียบ ไมดื่มสุรากอนหรือขณะทํางาน เหลานี้ จะแตกตางกันอยางสิ้นเชิง
กับพฤติกรรมเสี่ยง (at-risk behavior) ซ่ึงหมายถึง การกระทํา หรืออาการท่ีแสดงออกทางกลามเนื้อ 
ความคิด และความรูสึก ท่ีบงบอกถึงสภาวะท่ีอาจจะกอใหเกิดอันตราย เชน การขับรถเร็วกวา
ท่ีกฏหมายกําหนด การดื่มสุราขณะทํางาน การสูบบุหรี่ในท่ีหามสูบบริเวณท่ีมีสารไวไฟ เปนตน   

ณัฏฐพันธ วงศสมาน (2551 , หนา 33-37) ใหความหมายพฤติกรรม ( behavior) หมายถึง  
อาการ หรือปฏิกริยาตางๆ ท่ีแสดงออกมา  เพ่ือตอบสนองตอสิ่งเรา หรือกิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษย
กระทําไมวาสิ่งนั้นจะสังเกตุไดหรือไมได เชน การทํางานของหัวใจ การเดิน การพูด การคิด ความรูสึก 
เปนตน โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเปนผลมาจากสิ่งเราและธรรมชาติของบุคคล            

บุรินทร ทองอุดม (2555, หนา 10) พฤติกรรมความปลอดภัย หมายถึง ลักษณะการกระทํา
หรือการปฏิบัติท่ีแสดงออกมาในการทํางานอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลท่ีเก่ียวของ แลวไมกอใหเกิด
การประสบภัยอันตราย หรือการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 

จากท่ีกลาวมาเม่ือพิจารณาความหมายของคําวา "พฤติกรรม ( behavior)" จะเห็นไดวามี
ความหมายใกลเคียงกัน โดยสรุป  คือ พฤติกรรม  หมายถึง การกระทํา หรือการแสดงออกทุกอยาง
ของมนุษยเพ่ือตอบสนองตอสิ่งเรา ท้ังในลักษณะท่ีสังเกตุไดชัดเจน และสังเกตุไมได โดยพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกมาข้ึนอยูกับธรรมชาติของแตละบุคคลดวย เห็นไดชัดเจนวา พฤติกรรมเปนสิ่งท่ีแตละ
บุคคลสามารถแสดงออกมาไดแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสิ่งเรา ธรรมชาติของแตละบุคคล คานิยม  และ
ทัศนคติ การรับรู มีผลตอการแสดงออกของพฤติกรรมของแตละบุคคล กลาวไดวา พฤติกรรม
ความปลอดภัย หมายถึง การปฏิบัติ หรือแสดงออกตามกฎ ระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน  
รวมถึงการกระทําอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน เชน การแตงกายใหเหมาะสม
กับการทํางาน  ไมทํางานนอกเหนือจากหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ การไมใชเครื่องมือผิดประเภท การใช



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

20 

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลทุกครั้งเม่ือปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยง รวมถึงการแนะนํา
เพ่ือนรวมงานท่ีทํางานอยางไมปลอดภัยใหปฏิบัติงานอยางถูกตองปลอดภัย 

2.4.2 ประเภทของพฤติกรรม 
สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546, หนา 14) ไดแบงประเภทของพฤติกรรมไว 2 ประเภท คือ  

1) พฤติกรรมภายนอก (overt behavior) หมายถึง การกระทําท่ีผูอ่ืนสามารถสังเกต
ไดโดยตรงจากประสาทท้ัง 5 (ตา หู จมูก ปาก และผิวหนัง) ซ่ึงสามารถแบงยอยลงไปไดอีก คือ 

(1) พฤติกรรมท่ีสังเกตไดโดยตรงไมตองใชเครื่องมือชวย บางครั้งเรียกวาพฤติกรรม
โมลาร (molar behavior) เชน หัวเราะ รองไห และกระโดด เปนตน 

(2) พฤติกรรมท่ีไมสามารถสังเกตไดโดยตรง ตองใชเครื่องมือชวย บางครั้ง
เรียกวา พฤติกรรมโมเลกุล ( molecular behavior) เชน การเตนของหัวใจจากเครื่องฟงท่ีแพทยใช  
เปนตน 

2) พฤติกรรมภายใน (covert behavior) ไดแก พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล
โดยจะรูสึกตัวหรือไมรูสึกตัวก็ตาม โดยปกติผูอ่ืนไมอาจสังเกตเห็นพฤติกรรมประเภทนี้โดยตรงได  
ถาไมบอกไมแสดงออกมาใหเปนท่ีสังเกตพฤติกรรมภายใน  จึงเปนเรื่องประสบการณสวนบุคคล  
(private experience) ตัวเองเทานั้นท่ีรูตัว เชน  ความคิด ความจํา จินตนาการ ความฝน และ
พฤติกรรมการรูสึกตางๆ เชน กลัว เสียใจ หิว เจ็บ เปนตน ซ่ึงถึงแมวาจะไมสามารถสังเกตไดโดยตรง  
ก็สามารถจะสังเกตไดโดยทางออม เชน ใชแบบทดสอบ หรือสังเกตจากพฤติกรรมภายนอกท่ีเปน
การสรุปโยงถึงพฤติกรรมภายใน ซ่ึงพฤติกรรมภายในนั้นสามารถแบงได 2 ชนิด คือ 

(1) พฤติกรรมภายในท่ีเกิดข้ึนโดยรูสึกตัว ( conscious processes) เชน หิว  
เหนื่อย ตื่นเตน เจ็บปวด พฤติกรรมเหลานี้  เจาของพฤติกรรมรูตัววามันเกิด และเจาของพฤติกรรม
อาจจะควบคุม หรือเก็บความรูสึกตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดไมแสดงออกซ่ึงกิริยาอาการ หรือสัญญาณใดๆ 

(2) พฤติกรรมภายในท่ีเกิดข้ึนโดยไมรูสึกตัว (unconscious processes) พฤติกรรม
บางอยางเกิดข้ึนภายในโดยท่ีบางครั้งบุคคลไมรูสึกตัวแตมีผลตอพฤติกรรมภายนอกของบุคคลผูนั้น  
เชน ความขลาด ความกลา ความคิด ความคาดหวัง ความปรารถนา ความสุขใจ เปนตน 

2.4.3 องคประกอบของพฤติกรรม 
พฤติกรรมเปนผลของการเลือกปฏิกิริยาท่ีเหมาะสมท่ีสุด มาตอบสนองสิ่งเราในสถานการณ 

ตางๆ อยูตลอดเวลา ครอนบาค (Cronbach, 1963, pp. 68-70; อางถึงใน กันยา สุวรรณแสง, 2544, 
หนา 92-93) ไดกลาววาพฤติกรรมมนุษยมีองคประกอบ 7 ประการ ดังนี้ 

1) เปาหมาย หรือความมุงหมาย ( goal) คือ วัตถุประสงค หรือความตองการซ่ึง
กอใหเกิดพฤติกรรม เชน ความตองการมีหนามีตาในสังคม 

2) ความพรอม ( readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะ และความสามารถท่ีจําเปน
ในการทํากิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการ 

3) สถานการณ (situation) หมายถึง ลูทาง หรือโอกาส หรือเหตุการณท่ีเปดโอกาส
ใหเลือกทํากิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการ 

4) การแปลความหมาย ( interpretation) เปนการพิจารณาลูทาง หรือสถานการณ  
เพ่ือเลือกหาวิธีท่ีคิดวาจะตอบสนองความตองการเปนท่ีพอใจมากท่ีสุด 
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5) การตอบสนอง (response) คือ การทํากิจกรรมตามท่ีตัดสินใจเลือกแลว 
6) ผลรับท่ีตามมา ( consequence) คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํากิจกรรมนั้น  

ซ่ึงอาจไดผลตรงกับท่ีคาดไว หรือตรงขามกับท่ีคิดไว 
7) ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง ( reaction to thwarting) เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน

เม่ือสิ่งท่ีเกิดข้ึนไมสามารถตอบสนองตามความตองการได แตถาเห็นวาเปาประสงคนั้นมันเกิน
ความสามารถก็ตองยอมละ  เลิกความตองการนั้น พฤติกรรมจะสมบูรณ และสิ้นสุดลงก็ตอเม่ือผล
ท่ีตามมาตรงกับความคาดหวัง หากไมสมหวังคนเราก็จะมีปฏิกิริยาตอไปอีก 

2.4.4 ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs) 
เชื่อวามนุษยเปน “สัตวสังคม ท่ีมีความตองการ ” (wanting animal) และเปนการยาก

ท่ีมนุษยจะไปถึงข้ันของความพึงพอใจอยางสมบูรณ ในทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว  
เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะไดรับความพึงพอใจ และเม่ือบุคคลไดรับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแลว
ก็จะยังคงเรียกรองความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ ตอไป ซ่ึงถือเปนคุณลักษณะของมนุษย ซ่ึงเปนผูท่ีมี
ความตองการจะไดรับสิ่งตางๆ อยูเสมอ มาสโลว กลาววา  ความปรารถนาของมนุษยนั้นติดตัวมา
แตกําเนิด และความปรารถนาเหลานี้จะเรียงลําดับข้ันของความปรารถนา โดยลําดับข้ันความตองการ
ของมนุษย  (the need–hierarchy conception of human motivation) มาสโลว เรียงลําดับ
ความตองการของมนุษยจากข้ันตนไปสูความตองการข้ันสูงสุดเปนลําดับดังนี ้

1) ความตองการทางดานรางกาย (physiological needs)   
2) ความตองการความปลอดภัย (safety needs) 
3) ความตองการความรัก และเปนเจาของ (belongingness and love needs)  
4) ความตองการไดรับความนับถือยกยอง (esteem needs)   
5) ความตองการความประจักษในตนเอง (self-actualization needs) 
 
 

                              
 

 
ภาพ 4  บันได 5 ข้ันแทนลําดับความตองการของมนุษย 
ท่ีมา: (วิฑูรย สิมะโชคดี และวีระพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2556, หนา 90)                      
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จากทฤษฏีสรุปไดวา เม่ือบรรลุถึงความตองการของตนไปข้ันหนึ่งแลว ยอมจะแสวงหา
สิ่งท่ีตนตองการตอไปเรื่อยๆ นับตั้งแตข้ันท่ี 1 จนถึงข้ันท่ี 5 การใหสิ่งท่ีตองการ ซ่ึงอยูในข้ัน
ถัดสูงข้ึนไป จากท่ีมีอยูจะเปนการจูงใจได โดยการใหสิ่งท่ีอยากได ในทางตรงกันขามหากใหสิ่งท่ีมีอยูแลว 
หรือใหสิ่งท่ีอยูในข้ันต่ํากวา กลับเปนความเบื่อหนาย เพราะเปนการใหสิ่งท่ีไมคิดอยากได 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

อาร เอ อัลคอฟ (R.A.Alkov อางถึงใน วิฑูรย สิมะโชคดี  และวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน , 2556, 
หนา 92) ไดทําการศึกษาวิจัย  ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนงานมีผลตอสุขภาพรางกาย  
สุขภาพจิต และการเกิดอุบัติเหตุ โดย อัลคอฟ ( Alkov) ไดตั้งหนวยวัดข้ึนเรียกวา "หนวยการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิต" ( life change units) และใหมูลคาความเปลี่ยนแปลงตางๆ เรียงตามลําดับ
ความสําคัญ และสรุปเปนตัวเลขวาในชวงเวลาสั้น หากคนใดไดรับ หรือพบกับความเปลี่ยนแปลงๆ  
มีคาเกินระดับท่ีกําหนดจะไดรับผลตอรางกายอยางแนนอน ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  หนวยการเปลี่ยนแปลงในชีวิต 
 

อันดับท่ี เหตุการณ มูลคา 

1.               การตายของคูสมรส 100 
2.               การหยาราง 73 
3.               การแยกกันอยู 65 
4.               การติดคุก 63 
5.               การตายของคนในครอบครัว 63 
6.               ความบาดเจ็บ, เจ็บปวยสวนตัว 53 
7.               การแตงงาน 50 
8.               ถูกไลออกจากงาน 47 
9.               การกลับคืนดีกับคูครอง 45 
10.               การหยุดทํางาน (เกษียณ) 45 
11.               ความเปลี่ยนแปลงสุขภาพคนในครอบครัว 44 
12.               การตั้งครรภ 40 
13.               ปญหาทางดานเพศ 39 
14.               มีสมาชิกครอบครัวเพ่ิมข้ึน 39 
15.               ปรับปรุงทางการทํางานธุรกิจ 39 
16.               เปลี่ยนสถานะภาพทางการเงิน 38 
17.               การตายของเพ่ือนสนิท 37 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

อันดับท่ี เหตุการณ มูลคา 
18. 
19. 
20. 

              เปลี่ยนสายงาน 
              เพ่ิม/ลดความบอยในการทะเลาะกับแฟน 
              ไปจํานองมีมูลคาเกิน 2 แสนบาท 

36 
35 
31 

21.               ถูกยึดการจํานอง 30 
22.               เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบท่ีทํางาน 29 
23.               บุตร/ธิดาตองเดินทางจากบาน 29 
24.               มีปญหากับญาติของแฟน 29 
25.               ประสบความสําเร็จสวนตัวเปนพิเศษ 28 
26.               ภริยาเริ่มตน/เลิกประกอบอาชีพ 26 
27.               เริ่มเขาเรียน/สําเร็จการศึกษา 26 
28.               เปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยู 25 
29.               การเปลี่ยนแปลงนิสัยสวนตัว 24 
30.               มีปญหากับเจานายท่ีทํางาน 23 
31.               เปลี่ยนแปลงเวลาทํางาน/สภาพงาน 20 
32.               ยายท่ีอยู 20 
33.               ยายสถานท่ีเรียน 20 
34.               เปลี่ยนแปลงสถานท่ีพักผอน 19 
35.               เปลี่ยนแปลงกิจการทางศาสนา 19 
36.               เปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางสังคม 18 
37.               จํานองทรัพยสินมูลคาต่ํากวา 2 แสนบาท 17 
38.                เปลี่ยนแปลงนิสัยการนอน 16 
39.                เปลี่ยนแปลงจํานวนครอบครัวอยูรวม 15 
40.                เปลี่ยนแปลงนิสัยการกิน 15 
41.                การลาพักผอน 13 
42.                วันปใหม 12 
43.                การเปลี่ยนแปลงปลีกยอยของกฎหมาย 11 

ท่ีมา: (วิฑูรย สิมะโชคดี และวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2556) 
 
             ผลจากการวิจัยพบวาเม่ือบุคคลไดรับความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อยางในชวงเวลาสั้นๆ  
จะมีผลตอความเปลี่ยนแปลงทางรางกายแปรผันโดยตรงกับจํานวนมูลคาของความเปลี่ยนแปลง
ท้ังหมดโดยสรุปได ดังตาราง 3 
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ตาราง 3  ผลของความเปลี่ยนแปลง 
 

มูลคาความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบท่ีไดรับ 
150-199 สุขภาพเสื่อมภายใน 2 ป (โดยท่ัวไป 1 ป) 
200-299 สุขภาพเสื่อมทรามภายในต่ํากวา 2 ป 
เกิน 300 เจ็บปวย สุขภาพเสียหาย 

ท่ีมา: (วิฑูรย สิมะโชคดี และวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2556) 
 

จากผลการวิจัยของ อัลคอฟ (Alkov) สรุปไดวา "สภาพความเปลี่ยนแปลง และความเปนอยู
ทางบานของคนงานมีผลตออารมณ และสภาพจิตใจท่ีเสื่อมทรามลงของคนงาน ยอมจะเปนสาเหตุ  
ในการกออุบัติเหตุข้ึนได" นอกจากปจจัยทางดานความเปลี่ยนแปลงของอารมณ และจิตใจท่ีผลจาก
ความเปลี่ยนแปลงภายนอกท่ีทําใหคนงานมีแนวโนมในการกออุบัติแลว อายุของคนงานก็เปนปจจัย
เก่ียวของกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุไดเชนกัน 

กัณวีย ตระกูลแสง (2541 , หนา 108) ศึกษาวิจัยเรื่องความรู บุคลิกภาพทัศนคติตอการใช
อุปกรณปองกันเสียงดังของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม พบวา พนักงานมีระดับความรูเรื่อง
เสียงดังอยูในระดับสูงทุกดานมีทัศนคติ  โดยรวมและทัศนคติตอคนท่ีใชอุปกรณปองกันเสียงดังอยูใน
ระดับสูง และทัศนคติตอการใชอุปกรณปองกันเสียงดังอยูท่ีระดับปานกลาง  ความรูมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการใชอุปกรณปองกันเสียงดัง และทัศนคติมีความสัมพันธทางบวกกับการใชอุปกรณ
ปองกันเสียงดัง 

วีรมลล ละอองศิริวงศ (2541 , หนา 90-92) ไดศึกษา  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการรับรู
สภาพการทํางานท่ีเปนอันตราย และพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแผนเหล็ก กลุมตัวอยางเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ
ท่ีปฏิบัติงานเปนประจําในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแผนเหล็กเคลือบดีบุกแหงหนึ่ง จํานวน 208 คน  
โดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองในการเก็บรวบรวมขอมูล จากการศึกษาพบวา พนักงานท่ีมี
อายุ ระดับการศึกษาแผนกงาน และประสบการณฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยแตกตางกัน  
มีการรับรูสภาพการทํางานท่ีเปนอันตรายแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พนักงาน
ท่ีมีอายุแตกตางกัน  จะมีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และการรับรูสภาพการทํางานท่ีเปนอันตรายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางาน
อยางปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
    ปทมา พุมมาพันธ (2542 , หนา 105-107) ไดศึกษา  ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ  
ความรูดานการจัดการความปลอดภัย ความพึงพอใจตอการจัดการความพอใจ และพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในโรงงานเหล็กกลาไรสนิม กลุมตัวอยางเปนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของโรงงานผลิตเหล็กกลาไรสนิมแหงหนึ่ง  ในจังหวัดระยอง จํานวน 130 คน โดยใชวิธี   
การสุมแบบบังเอิญ ( accident sampling) พบวา  ประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระยะเวลาในการศึกษา
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการจัดการความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัย
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ในการทํางาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความรูดานการจัดการความปลอดภัยมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

พัชนี สุวรรณศรี และถิรพงษ ถิรมนัส (2542 , หนา 88) ศึกษาองคประกอบความสัมพันธ
กับการรณรงคจัดกิจกรรมสงเสริม ดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของโรงงานอุตสาหกรรม     
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา โรงงานท่ีมีการจัดกิจกรรมการสงเสริมความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานนอย เม่ือเทียบกับโรงงานอ่ืนๆ ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหาร เครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมแปรรูปไม และอุตสาหกรรมบริการ  โรงงานท่ีตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรมโรงงาน
ท่ีมีขนาดเล็ก และโรงงานท่ีมีผูบริหารรวมท้ังเจาหนาท่ีความปลอดภัยมีการศึกษาต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี และมีประสบการณในการทํางานดานความปลอดภัยนอย 

รัตนวรรณ ศรีทองเสถียร (2542 , หนา 120-124) ไดศึกษา  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู
ระบบความปลอดภัย และพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม พบวา  
พนักงานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณการทํางาน ประสบการณทํางานท้ังหมด  
การศึกษา รายได ประสบการณในการไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน การอบรมเรื่องความปลอดภัย  
และการอบรมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลแตกตางกัน  มีการรับรูระบบความปลอดภัย
ไมแตกตางกันพนักงานหญิง พนักงานท่ีไมเคยประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน พนักงานท่ีเคยอบรม
ดานความปลอดภัย และพนักงานท่ีเคยอบรมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  มีพฤติกรรม
ความปลอดภัยมากกวาพนักงานชาย พนักงานท่ีเคยประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน พนักงานท่ีไมเคย
อบรมดานความปลอดภัย และพนักงานท่ีไมเคยอบรมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการรับรูระบบความปลอดภัยมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมชาย ระมาศ ( 2542, หนา  ง) ไดศึกษา  ถึงปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติตน
อยางปลอดภัยของพนักงานในโรงงานแยกกาซธรรมชาติระยอง พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย ไดแก ระดับการศึกษา รายได ทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัย
ในการทํางานของพนักงาน และการบริหารความปลอดภัย โดยกลุมพนักงานท่ีมีรายไดสูง  
ระดับการศึกษาสูง และมีทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานสูง จะมีพฤติกรรม
การปฏิบัติงานอยางปลอดภัยดีกวาพนักงานกลุมอ่ืนๆ และยังพบวา  การบริหารงานความปลอดภัย
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในทิศทางบวก 

นลินี ประทับศร (2543 , หนา 112-115) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํา ความรู ทัศนคติเก่ียวกับ
ความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของหัวหนางาน  ระดับตน
ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส พบวา หัวหนางานระดับตนท่ีมี อายุ และ
การอบรมเรื่องความปลอดภัยแตกตางกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ .001 ตามลําดับ และการอบรมเรื่องความปลอดภัย    
ภาวะผูนําแบบมุงงาน และทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานสามารถรวมทํานายพฤติกรรม      
ความปลอดภัยในการทํางานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

สิริพัชร เปรมัษเฐียร (2543, หนา 100-103) ไดศึกษา เปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ ความรู  
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การเปดรับสื่อ กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ  กลุมตัวอยาง 
คือ พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ จํานวน 109 คน พบวา พนักงาน
ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนพนักงานท่ีมี อายุ การศึกษา รายได ระยะเวลาในการทํางาน  และ
ประสบการณในการเกิดอุบัติเหตุแตกตางกันจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ไมแตกตางกัน ความรูเก่ียวกับความปลอดภัยมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

อริศรา ปาดแมน ( 2543, หนา 89-100) ไดศึกษา  ความสัมพันธระหวางการรับรูสภาพ
การทํางานท่ีเปนอันตรายกับพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานฝายผลิต บริษัท  รองเทา
บาจา จํากัด (มหาชน) พบวา  พนักงานท่ีมี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา แผนกงาน อายุงาน และ
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยไมแตกตางกัน  
มีเพียงพนักงานท่ีมีประสบการณการอบรมแตกตางกันท่ีมีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 และการรับรูสภาพการทํางานท่ีเปนอันตรายมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

ไลพร ภิญโญ (2544 , หนา 82-85) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ความปลอดภัย  กรณีศึกษา  พนักงานโรงงานผลิตอุปกรณไฟฟาแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ  
พบวา เพศ และระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย สวนอายุ อายุงาน  
ประสบการณในการอบรม และประสบการณในการประสบอุบัติเหตุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ความปลอดภัย 

เศรษฐา ตันติเดชามงคล (2546 , หนา 84-86) ไดศึกษา  ความสัมพันธระหวางการรับรู
ความสามารถของตนเองการสนับสนุนทางองคการ และพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑเมลานีน  และพลาสติกแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ       
กลุมตัวอยาง  จํานวน 270 คน พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ประสบการณใน
การฝกอบรมดานความปลอดภัย และประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมความปลอดภัย สวนการรับรูความสามารถของตนเอง และการสนับสนุนทางองคการ
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 

บุญถ่ิน เอมยานยาว (2546, หนา 128-130) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ความรู ทัศนคติ 
พฤติกรรม การจัดการความปลอดภัย กับการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ศึกษา
เฉพาะกรณีพนักงานชางสายอากาศ การไฟฟานครหลวง ผลการวิจัยพบวา พนักงานท่ีความรูเก่ียวกับ
อุปกรณอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง  พนักงานท่ีมีความรูระดับปานกลางซ่ึงเปนกลุมบน  มีทัศนคติ
ตออุปกรณอยูในระดับสูง มีพฤติกรรมตออุปกรณอยูในระดับสูง มีความอยูในระดับปานกลาง  
และรับรูการจัดการความปลอดภัยขององคกรอยูในระดับปานกลาง และมีการใชอุปกรณอยูใน
ระดับสูง นอกจากนี้ พบวา ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และการจัดการความปลอดภัยมีความสัมพันธ
กับการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 001 
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และพบวา ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และการจัดการความปลอดภัย พยากรณการใชอุปกรณไดรอยละ 
61.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .001 

แกวฤทัย แกวชัยเทียม ( 2548, หนา 86-93) ไดศึกษา การรับรูการจัดการความปลอดภัย
และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, one-way 
anova & pearson’s product moment correlation coefficient ผลการศึกษาพบวา  
พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทผลิตผลิตภัณฑเคมีท่ีเขาทําการวิจัย  มีการรับรูการจัดการ
ความปลอดภัย และมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับท่ีดีมาก โดยปจจัยท่ีเก่ียวกับ 
อายุ สถานภาพการสมรส อายุการทํางาน ประสบการณการฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัย และ
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานท่ีแตกตางกัน มีการรับรูการจัดการความปลอดภัย และ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกัน แตจะมีเพียงพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีการรับรูการจัดการความปลอดภัยแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สุดทายสรุปวา การรับรูความปลอดภัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ณัฐกิตติ์ วัฒนพันธ (2549, หนา 62-63) ไดศึกษา การรับรูความปลอดภัยในการทํางานและ
พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑและวัสดุกอสราง จํากัด เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, f-test และ pearson product moment correlation ผลการวิจัย
พบวา พนักงานมีการรับรูความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับท่ีสูง โดยปจจัยสวนบุคคล อายุ  
วุฒิการศึกษา อายุการทํางาน ท่ีมีความแตกตางกัน จะมีการรับรูการทํางานท่ีปลอดภัยท่ีแตกตางกันดวย 
แตมีปจจัยสวนบุคคล 3 ขอ ถึงจะมีความแตกตางกันแตใหผลการรับรูการทํางานท่ีปลอดภัย
ท่ีไมแตกตางกันก็คือ สถานภาพการสมรส จํานวนบุตร-ธิดา และการไดรับฝกอบรมดาน
ความปลอดภัย สวนพนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ลักษณะงานแตกตางกัน จะมีพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัยแตกตางกัน มีอยู 4 ขอ คือ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุการทํางาน 
และประสบการณในการเกิดอุบัติเหตุ แตถาอายุ จํานวนบุตร-ธิดา หนาท่ีความรับผิดชอบ  
และการไดรับการฝกอบรม มีความแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยไมแตกตางกัน  
และยังสรุปไววา  การรับรูความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางาน
ท่ีปลอดภัย 

ธัชพงศ รุงเรือง (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษา การรับรูความเสี่ยงกับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการใชยานพาหนะของพนักงานขับรถขนสงขนาดใหญ  ของบริษัทผลิตและจําหนายเครื่องดื่ม  
ผลการวิจัย  พบวา 1) พนักงานขับรถขนสงขนาดใหญมีการรับรูความเสี่ยง และพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการใชยานพาหนะขนสงขนาดใหญอยูในระดับสูง 2) พนักงานขับรถขนสงขนาดใหญ
ท่ีมีอายุแตกตางกัน  มีการรับรูความเสี่ยงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .03 พนักงาน
ขับรถขนสงขนาดใหญท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูความเสี่ยงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .006 พนักงานขับรถขนสงขนาดใหญท่ีมีรายไดแตกตางกัน  มีการรับรู
ความเสี่ยงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .03 3) พนักงานขับรถขนสงขนาดใหญท่ีมีอายุ
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แตกตางกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการใชยานพาหนะสงสินคาขนาดใหญแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .002 4) การรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธเชิงบวก กับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการใชยานพาหนะสงสินคาขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .000 

ศรายุทธ สมฤาแสน (2549 , หนา 1) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การรับรูระบบความปลอดภัย และพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตรองเทา และชิ้นสวนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม  
โดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยาง  จํานวน 302 คน ซ่ึงเปนพนักงานระดับปฏิบัติการจากโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตรองเทา และชิ้นสวนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงผลการศึกษาพบวา  ปจจัย
สวนบุคคลไมมีอิทธิพลตอระดับการรับรูระบบความปลอดภัย  และระดับพฤติกรรมความปลอดภัย  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และระดับการรับรูระบบความปลอดภัยไมมีความสัมพันธกับ
ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ธิติ เปรินทร (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษา  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูระบบความปลอดภัย
และพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานฝายผลิต  โรงงานกลุมบริษัท  ไทยซัมมิท การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงคการศึกษา เพ่ือศึกษาระดับการรับรูระบบความปลอดภัย  และระดับพฤติกรรม
ความปลอดภัย เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระบบความปลอดภัย  และพฤติกรรมความปลอดภัย
ท่ีมีอิทธิพลตอปจจัยสวนบุคคล และเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรูระบบความปลอดภัย  
และพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานฝายผลิต โรงงานกลุมบริษัท  ไทยซัมมิท กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานฝายผลิต จํานวน 359 คน จากโรงงานกลุมบริษัท  ไทยซัมมิท  
ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้
คือ แบบสอบถามและวิเคราะหขอมูล  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS/PC สถิติท่ีใช
ประกอบดวย คาเฉลี่ยเลขคณิต คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test one-way ANOVA และ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ผลการวิจัยสรุปได คือ 1) ระดบัการรับรูระบบความปลอดภัยของพนกังาน
อยูในระดับการรับรูท่ีดีมาก และระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในระดับดี 2) ปจจัย
สวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูระบบความปลอดภัย  ไดแก ปจจัยดานอายุ อายุงาน และระดับ
การศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนปจจัยท่ีไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความปลอดภัย
คือ เพศ  และสถานภาพสมรส 3) ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความปลอดภัย  
ประกอบดวย  ปจจัยดานอายุ อายุงาน และระดับการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
สวนปจจัยท่ีไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความปลอดภัย คือ เพศ และสถานภาพสมรส 4) การรับรูระบบ
ความปลอดภัยมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 

สรายุทธ บัณฑิตไทย ( 2552, หนา ข) ไดศึกษาถึงการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  
และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานปฏิบัติการ สวนงานโรงไฟฟาวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ศึกษาเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว 
ลักษณะของงานท่ีทํา การรับการฝกอบรม และประสบการณจากการไดรับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน  
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จากกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานระดับปฏิบัติการประจําสวนงานโรงไฟฟา  ในบริษัท  ปโตรเคมี  
และการกลั่นแหงหนึ่ง จํานวน 88 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, one-way ANOVA และ  
pearson’s product moment correlation  

ผลการวิจัย  พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการมีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน
โดยรวม และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับดี ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา 
ปจจัยสวนบุคคลไมมีอิทธิพลตอการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางาน
ท่ีปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 และการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .259 

เมชเคติ (Meshkati, 1990, p. 125) ไดทําการศึกษา เรื่อง การปองกันอุบัติเหตุของอุตสาหกรรมน้ํามัน 
และอุตสาหกรรมเคมี พบวา สาเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุท่ีพบบอย คือ ความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน
งานวิจัยแสดงใหเห็นวา ความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน และความลมเหลวของระบบเปนผลจาก
สาเหตุตอไปนี้ คือ  

1) การออกแบบสภาพการทํางานท่ีไมดี  
2) กระบวนการจัดทําซํ้าซอน  
3) การฝกอบรมไมมีประสิทธิภาพ  
4) ระบบการแนะนําท่ีไมเอาใจใส  
5) งานและโครงสรางขององคการไมยืดหยุน  
6) กลไกการตอบสนองยอนกลับไมมีการตอบสนอง และการตอบสนองยอนกลับท่ีชา 
7) สภาพแวดลอมถูกรบกวน  

คอก  และคอก ( Cox, S. & Cox, 1991 , abstract) ไดศึกษา  โครงสรางของการจัดการ
ความปลอดภัย และทัศนคติของคนงานกอสรางท่ีมีตอความปลอดภัย กลุมตัวอยางเปนลูกจางบริษัท
ในยุโรป  จํานวน 630 คน ในสายงานการผลิต พบวา กลยุทธในการจัดการดานความปลอดภัย  
และการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้นควรใหการเสริมแรงสําหรับคนท่ีมีความเชื่อในทางท่ีถูก และกําจัด
ความไมเปนระบบ หรือความเชื่อท่ีผิดๆ ออกไป 

ซาวาชา (Sawacha, 1999, abstract) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย
ในสถานท่ีกอสราง โดยศึกษาผลกระทบของปจจัยท่ีมีตอความปลอดภัย ดังนี้ คือ 

1) ปจจัยทางประวัติบุคคล ไดแก ภูมิหลัง อายุ และประสบการณ 
2) ปจจัยทางจิตวิทยา ประเมินดวยพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงาน และ

หัวหนางาน 
3) ปจจัยทางเทคนิคประเมินดวยการจัดฝกอบรม และการจัดการความปลอดภัย

โดยนําขอมูลจากปจจัยตางๆ มาหาความสัมพันธกับรายงานการเกิดอุบัติของคนงานกอสราง
ในเครือสหราชอาณาจักร จํานวน 120 คน พบวา ปจจัยนโยบายองคการมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ความปลอดภัยมากท่ีสุด และพบวา 5 ประเด็นท่ีมีความเชื่อมโยงกับความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน
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คือ การพูดอธิบายถึงความปลอดภัย การจัดใหมีหนังสือเก่ียวกับความปลอดภัย อุปกรณความปลอดภัย 
สิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย และการฝกอบรมความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 

กลูโนวิซ และโซโกโลวสกา (Klonowicz & Sokolowska, 1993, abstract) ไดทําการศึกษา
เรื่อง อันตรายประจําวัน ความแตกตางระหวางบุคคล การรับรูอุบัติเหตุ และพฤติกรรมความปลอดภัย  
บุคลิกภาพพ้ืนฐาน  และปจจัยท่ีควรรูสัมพันธกับแหลงอํานาจควบคุมความเสี่ยง ท่ีซ่ึงความเสี่ยงนั้น
สัมพันธกับอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม กลุมตัวอยาง ไดแก คนงานเพศชาย จํานวน 65 คน ท่ีทํางาน
ใกลเตาหลอมเหล็ก จากการศึกษาพบวา ผูท่ีไมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากจะมีพฤติกรรมความปลอดภัย
ท่ีไมดี และผูท่ีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยท่ีดีกวา ดังนั้น สถานการณเฉพาะ
เปนเครื่องชี้ลักษณะของบุคคลวาจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยหรือความเสี่ยงเพียงใด 

แจนสเซน, บริท และสมิท (Janssens, Brett and Smith, 1995, abstract) ไดทําการศึกษา
ความสัมพันธระหวางโครงสรางตางๆ ท่ีมีผลตอการรับรูความปลอดภัยของพนักงานจาก 3 วัฒนธรรม 
พนักงานชาวอเมริกัน 300 คน  ชาวฝรั่งเศส 241 คน และชาวอารเจนตินา 152 คน ซ่ึงทํางานใน
แผนกเดียวกันของบริษัทรวมชาติในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีสวนรวมนโยบายความปลอดภัยเหมือนกัน  
ไดกําหนดสมมติฐานบนพ้ืนฐานของความแตกตางของคน 3 เชื้อชาติ 3 วัฒนธรรม โดยกําหนดใหใช
นโยบายการบริหารแบบอิสระแบบเผด็จการ และแบบมีสวนรวมหรือประชาธิปไตย จากการศึกษา
พบวา ท้ัง 3 กลุม มีการรับรูความปลอดภัยแตกตางกัน         
 

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการศึกษาทฤษฎ ีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยมุงศึกษาถึงการรับรูดานความปลอดภัย 
และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม  
และปโตรเคมี  โดยกําหนดตัวแปรท่ีจะทําการศึกษา และ เปรียบเทียบ ความสัมพันธของตัวแปร
ดานการรับรูความปลอดภัย กับพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยแตกตางกัน หรือไมอยางไร 

2.6.1 ตัวแปรตน 
ตัวแปรตน คือ  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพการสมรส  

จํานวนบุตรธิดา อายุการทํางาน ตําแหนงงาน การฝกอบรม ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ เคยพบเห็น
เพ่ือนรวมงานประสบอุบัติเหตุ 

1) เพศ  เปนตัวแปรท่ีผูวิจัยตองการทราบวาเพศชาย และเพศหญิงมีการรับรู
ดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยแตกตางกัน หรือไมอยางไร 

2) อายุ เปนตัวแปรท่ีผูวิจัยตองการทราบวา อายุท่ีแตกตางกัน คือ ต่ํากวา 30 ป และสูงกวา 
30 ป มีการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยแตกตางกันหรือไมอยางไร 

3) ระดับการศึกษา เปนตัวแปรท่ีผูวิจัยตองการทราบวา ระดับการศึกษาต่ํากวา หรือ
เทียบเทาอนุปริญญา กับปริญญาตรี หรือสูงกวา ท่ีแตกตางกันมีการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัยแตกตางกัน หรือไมอยางไร   

4) สถานภาพการสมรส เปนตัวแปรท่ีผูวิจัยตองการทราบวา คนโสด กับคนท่ีสมรสแลว
มีการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยแตกตางกัน หรือไมอยางไร 
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5) จํานวนบุตรธิดา  เปนตัวแปรท่ีผูวิจัยตองการทราบวาพนักงานท่ีจํานวนมีบุตร  
และธิดาแตกตางกันมีการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยแตกตางกัน  
หรือไมอยางไร   

6) อายุการทํางาน หรือระยะเวลาปฏิบัติงาน เปนตัวแปรท่ีผูวิจัยตองการทราบวา
ประสบการณทํางานท่ีแตกตางกัน มีการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย  
แตกตางกัน หรือไมอยางไร 

7) ตําแหนงงาน เปนตัวแปรท่ีผูวิจัยตองการทราบวาตําแหนงงาน ไดแก ระดับปฏิบัติงาน 
ระดับหัวหนางาน และระดับบริหาร มีการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางาน
ท่ีปลอดภัยแตกตางกัน หรือไมอยางไร 

8) การฝกอบรม เปนตัวแปรท่ีผูวิจัยตองการทราบวาคนท่ีผานการอบรม กับคนท่ี
ไมไดอบรมมีการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยแตกตางกัน  หรือไม
อยางไร 

9) ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ เปนตัวแปรท่ีผูวิจัยตองการทราบวาคนท่ีเคยไดรับ
อุบัติเหตุมาแลว กับคนท่ีไมเคยไดรับอุบัติเหตุมีการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางาน
ท่ีปลอดภัยแตกตางกัน หรือไมอยางไร                       

10) เคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานประสบอุบัติเหตุ เปนตัวแปรท่ีผูวิจัยตองการทราบวา
คนท่ีเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานประสบอุบัติเหตุมาแลว กับคนท่ีไมเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานประสบ
อุบัติเหตุมีการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยแตกตางกัน หรือไม
อยางไร 

2.6.2 ตัวแปรตาม 
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยตองการทราบวาระดับการรับรู

ดานความปลอดภัย และระดับพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย มีมากนอยแตกตางกันอยางไร
อันจะสงผลตอกรณีศึกษาเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางาน
ท่ีปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนงานอุตสาหกรรมปโตรเลียม และปโตรเคมีแหงหนึ่ง  
ซ่ึงมีตัวแปรตามท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ดานการรับรูความปลอดภัยท่ีมีตอ ดานกฏระเบียบ
ขอบังคับ ดานการใชเครื่องมือ และเครื่องจักร ดานความพรอมของรางกาย และจิตใจ ดานพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัยท่ีมีตอ การสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล ดานการใชเครื่องมือ และ
เครื่องจักร ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การทํางานเฉพาะท่ีเห็นตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน ซ่ึงตัวแปรดังกลาว
จะสงผลตอการศึกษาดานการรับรูความปลอดภัย และดานพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของ
พนักงานไดดียิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิจัยในบทตอไป 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

              การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยสํารวจ เชิงปริมาณ (quantitative research) เพ่ือศึกษาการรับรู
ดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยศึกษา
พนักงานระดับปฏิบัติการสวนงานปโตรเลียม และปโตรเคมีแหงหนึ่ง  ท่ีอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยมีวิธีดําเนินการ ดังตอไปนี ้

3.1 ประชากร และกลุมตัวอยาง   
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
3.3 การสรางเครื่องมือ    
3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 
 3.1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการสวนงานปโตรเลียม และปโตรเคมี
แหงหนึ่ง ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ภาคสนาม  ไดแก การสํารวจวางแนวทอใหม การสํารวจเพ่ือเชื่อมตอ
ระบบในการเพ่ิมกําลังการผลิตในสวนตางๆ ของ โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานในกลุมปโตรเคมี และ
การปฏิบัติงานนอกชายฝงทะเลไว 138 คน ซ่ึงประกอบไปดวย 

1) แผนกงานวิศวกรรม (engineering)         มีพนักงาน จํานวน 44 คน 
2) แผนกงานจัดหา จัดซ้ือ (procurement)     มีพนักงาน จํานวน 16 คน 
3) แผนกกอสราง (construction)                 มีพนักงาน จํานวน 78 คน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 
เพ่ือกําหนดขนาดตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย โดยใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamane 

(ธานินทร ศิลปจารุ , 2550, หนา 47) ท่ีความคลาดเคลื่อน .05 เพ่ือหาขนาดของกลุมตัวอยาง  
โดยคํานวณจากสูตรดังตอไปนี้ 

การคํานวณโดยใชสูตรของ ทาโร  ยามาเน       
    

สูตร   
 

โดยท่ี   n    = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N    = จํานวนประชากร ในการวิจัยครั้งนีจ้ํานวน 138 คน 

2Ne

N    n
+

=
1
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e     = คาคลาดเคลื่อนท่ีจะยอมใหเกิดข้ึนได (โดยการวิจัยครั้งนี้ กําหนดให
เทากับรอยละ 5 ท่ีระดับ ความเชื่อม่ัน 95%) 
 

 2138(0.05)1

138

+
=    n  

 
 = 102.6 หรือประมาณ 103 คน 
 

จากการคํานวณโดยใชสูตร ทาโร ยามาเน มีคาเทากับ 102.6 คน หรือประมาณ 103 คน 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชจํานวนกลุมตัวอยาง คือ 103 คน 
 
ตาราง 4  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

แผนก ประชากร กลุมตัวอยาง 
งานวิศวกรรม (engineering) 44 33 
งานจัดหาจัดซ้ือ (procurement) 16 12 
แผนกกอสราง (construction) 78 58 

รวม 138 103 

    
3.1.3 การเลือกกลุมตัวอยาง 
การเลือกกลุมตัวอยางของการทําวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีการสุมอยางงาย ( simple-random 

sampling) โดยวิธีการจับฉลาก รวมกลุมตัวอยางท้ังหมด 103 คน 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ซ่ึงสรางข้ึน
จากการศึกษา คนควา ตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โครงสรางแบบสอบถามเปนแบบ
คําถามปลายปด (close ended questions) 

3.2.1 ลักษณะเครื่องมือ 
แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  จํานวน 10 ขอ ไดแก  

เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพการสมรส  จํานวนบุตรธิดา  อายุการทํางาน  ตําแหนงงาน  
การฝกอบรม  ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ  เคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานประสบอุบัติเหตุ ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบเติมขอความลงในชองวาง และแบบเลือกตอบ (check list) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
จํานวน 30 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท  
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(likert scale) จําแนกออกเปน 5 ระดับ โดยมีขอคําถามท่ีเก่ียวกับการรับรูดานความปลอดภัยใน
การทํางาน 3 ดาน ดังนี้ 

1) ดานกฏระเบียบขอบังคับ จํานวน 10 ขอ  
2) ดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร จํานวน 10 ขอ  
3) ดานความพรอมทางรางกาย และจิตใจ จํานวน 10 ขอ 

ตอนท่ี  3 พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงาน โดยวัดจาก จํานวนครั้ง ท่ีปฏิบัติ
ซ่ึงลักษณะคําถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา ( rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท ( likert scale) 
มีท้ังหมด 30 ขอ แบงออกเปน 3 ดาน คือ 

1) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน  
2) การใชเครื่องมือ อุปกรณเพ่ือความปลอดภัย  
3) ความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

  

3.3 การสรางเคร่ืองมือ 
 

ในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
3.3.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยในครั้งนี้ 
3.3.2 ศึกษาลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา โดยศึกษาจากขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

เพ่ือนํามากําหนดโครงสรางของแบบสอบถามจากตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของของ กันยา สุวรรณแสง 
(2544, หนา 128-131) วิจิตรา วิเชียรชม (2545, หนา 189) ณัฏพันธ วงศสมาน (2551, หนา 33-37) 
วิฑูรย สิมะโชคดี และวีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2556, หนา 20)   

3.3.3 กําหนดประเด็น และขอบขายของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
3.3.4 สรางแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ  

ระดับการศึกษา  สถานภาพการสมรส  จํานวนบุตรธิดา อายุการทํางาน  ตําแหนงงาน  การฝกอบรม  
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ  เคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานประสบอุบัติเหตุ โดยมีคําถาม เปนแบบ
เติมขอความ และแบบเลือกตอบ (check list) 

3.3.5 สรางแบบสอบถามวัด ระดับการรับรู  และระดับพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของ
พนักงานท่ีมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( rating scale) ของลิเคิรท ( likert) โดยแบง
ออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

แบบสอบถามวัดการรับรู กําหนดเกณฑการใหคะแนน มีระดับความคิดเห็น ดังตาราง 
ตาราง 5  ระดับการใหคะแนนแบบสอบถามวัดการรับรูความปลอดภัย 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
รับรูกับขอความมากท่ีสุด 5 
รับรูกับขอความมาก 4 
รับรูกับขอความปานกลาง  3 
รับรูกับขอความนอย 2 
รับรูกับขอความนอยท่ีสุด 1 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 35 

มีการแบงกลุมการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ของผูตอบแบบสอบ ถามออกเปน  
5 กลุม คือ  

1) มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานระดับต่ํามาก  
    2) มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานระดับต่ํา  
    3) มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานระดับปานกลาง  
    4) มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานระดับดี  
    5) มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานระดับดีมาก  
 

ตาราง 6  ระดับการใหคะแนนแบบสอบถามวัดพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
 

ระดับการปฏิบัติ คะแนน 
ปฏิบัติทุกครั้ง 5 
ปฏิบัติบอยครั้ง 4 
ปฏิบัติบางครั้ง 3 
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง 2 
ไมเคยปฏิบัติเลย 1 

 
มีการแบงกลุม การวัดพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน  ของผูตอบแบบสอบถาม  

ออกเปน 5 กลุม คือ  
1) มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยในระดับต่ํามาก  
2) มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยในระดับต่ํา 
3) มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยในระดับปานกลาง  
4) มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยในระดับดี  
5) มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยในระดับดีมาก 

โดยกําหนดเกณฑคะแนนดวยการ ใชสูตรคํานวณหาอันตรภาคชั้น คือ 
 

อันตรภาคชั้น  =     
จํานวนชั้น

พิสัย  

 

 =     
จํานวนชั้น

ดคะแนนต่ําสุ - ดคะแนนสูงสุ
 

  

 =      
5

1 - 5  
  

 = 0.8 
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สามารถกําหนดระดับได ดังนี้ 
การรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน คือ  

1) คะแนนตั้งแต 1.00-1.80 มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ระดับต่ํามาก
2) คะแนนตั้งแต 1.81-2.60 มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ระดับต่ํา  
3) คะแนนตั้งแต 2.61 -3.40 มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  ระดับ  

ปานกลาง  
4) คะแนนตั้งแต 3.41-4.20 มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ระดับดี 
5) คะแนนตั้งแต 4.21-5.00 มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ระดับดีมาก 

พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยได ดังนี้  
1) คะแนนตั้งแต 1.00-1.80 มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยใน ระดับต่ํามาก 
2) คะแนนตั้งแต 1.81-2.60 มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยใน ระดับต่ํา  
3) คะแนนตั้งแต 2.61-3.40 มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยใน ระดับปานกลาง 
4) คะแนนตั้งแต 3.41-4.20 มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยใน ระดับดี  
5) คะแนนตั้งแต 4.21-5.00 มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยใน ระดับดีมาก 

 

3.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
             

เพ่ือใหม่ันใจวาเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีความเชื่อถือได  
ผูวิจัยจึงดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

3.4.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเนื้อหา โครงสราง และภาษา โดยใชเทคนิคการหาคาความสอดคลองหรือดัชนีของ
ความสอดคลองกันระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค (index of item objective congruence 
หรือ IOC) ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา จํานวน 5 ทาน พิจารณาแบบสอบถามวา
ขอคําถามแตละขอวัดไดตรงตามสิ่งท่ีตองการวัด เนื้อหา หรือวัตถุประสงค มากนอยเพียงใด โดยใช
เกณฑการประเมิน ดังนี้ 

1) ใหคะแนน +1 หมายถึง แนใจวาแบบสอบถามวัดตรงจุดประสงค/เนื้อหานั้น 
2) ใหคะแนน 0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบสอบถามวัดตรงจุดประสงค/เนื้อหานั้น 
3) ใหคะแนน -1 หมายถึง แนใจวาแบบสอบถามวัดไมตรงจุดประสงค/เนื้อหานั้น 

นําขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม
แตละขอกับจุดประสงคหรือเนื้อหา หรือ IOC (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ , 2543, หนา 249)  
ตามสูตร ดังนี้ 
    

N

R
IOC

∑
=      

 
เม่ือ IOC แทน ดัชนีของความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 
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            ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

เกณฑการตัดสินการคัดเลือกขอคําถาม ดังนี้  
คา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป แสดงวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงค หรือตรงตาม 

เนื้อหานั้น เปนขอคําถามท่ีใชได  
คา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดขอคําถามท้ิง 

               ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน มีรายชื่อดังนี้ 
1) อาจารยจักรพันธ ปนทอง อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบดานเนื้อหาและโครงสราง 
2) อาจารย ดร.นพมาศ หงษาชาติ อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏราชนครินทร เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบดานภาษา 
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด อาจารยประจําสาขาวิชา

คอมพิวเตอรศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบดานการวัด  
และประเมินผล 

4) อาจารย ประเวช เชื้อวงษ  อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบดานเนื้อหาและโครงสราง  

5) คุณชนินทร ชุมวรเดช วิศวกรเครื่องกล  บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน          
เอ็นจิเนียรริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบดานเนื้อหา โครงสราง 
และภาษา 

เม่ือไดรับคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยนํามาปรับปรุง แกไขใหตรงกับกรอบแนวคิด
ท่ีตองการวัด แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ เพ่ือพิจารณาความสมบูรณ       

3.4.2 นําแบบสอบถามไปทดลองใช ( try out) กับพนักงานของกลุมงานปโตรเลียม และ  
ปโตรเคมี ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  จํานวน 30 คน แลวนําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลว
ไปหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) ท้ังฉบับไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.932 

3.4.3 หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม ไดแก  การรับรูดานความปลอดภัย  
และพฤติกรรมดานความปลอดภัย ใชสถิติ t-test โดยมีเกณฑการพิจารณาอํานาจจําแนกจากคา t  
คาอํานาจจําแนกรายขอท่ีใชได ซ่ึงมีคาอัตราสวนวิกฤต ( t) ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ( t > 1.75 ข้ึนไป)  
(สุมาลี จันทรชลอ, 2542, หนา 140)                    
 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
           
ในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
3.5.1 ขอความรวมมือกับผูจัดการแผนกงานวิศวกรรม ( engineering) แผนกงานจัดซ้ือ  

(procurement) และแผนกงานกอสราง (construction) ในการจัดสงแบบสอบถามไปถึงพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 
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1) คนหาจํานวน รายชื่อในแตละแผนก ของพนักงานระดับปฏิบัติการในกลุม บริษัท              
ปโตรเลียม และปโตรเคมี ท่ีทําการศึกษา 

2) นําแบบสอบถามท่ีไดตรวจสอบคุณภาพแลว ไปสอบถามพนักงานระดับปฏิบัติการ
ท่ีไดรับการสุมตัวอยางแลว ในบริษัท กลุมปโตรเลียม และปโตรเคมี ท่ีทําการศึกษา 

3) นําแบบสอบถามท่ีตรวจความสมบูรณแลว ไปวิเคราะหขอมูล 
3.5.2 รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควา ตํารา วารสาร เอกสาร และงานวิจัยตางๆ  

ท้ังภาครัฐ และเอกชน เพ่ือเปนสวนประกอบในเนื้อหา และนําไปใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 

เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาทําการประมวลผลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

3.6.1 ตรวจสอบแบบสอบถาม 
ตรวจสอบแบบสอบถามท้ังหมดท่ีไดกลับมา ตรวจสอบจํานวนของแบบสอบถามเพ่ือ

ตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตอง 
3.6.2 นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห 

1) ปจจัยสวนบุคคลท่ีศึกษา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพการสมรส  
จํานวนบุตรธิดา อายุการทํางาน ตําแหนงงาน การฝกอบรม ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ เคยพบเห็น
เพ่ือนรวมงานประสบอุบัติเหตุ นําเสนอขอมูลของแตละขอดวย จํานวน และรอยละ 

2) ระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน คาสถิติท่ีใชนําเสนอขอมูล คือ  
คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) เกณฑท่ีใชวัดระดับการรับรูไดแบงระดับการรับรู
ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

    คะแนนเฉลี่ย   ระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  
    1.00 – 1.80    ระดับต่ํามาก  
    1.81 – 2.60     ระดับต่ํา  
    2.61 – 3.40    ระดับปานกลาง  
    3.41 – 4.20    ระดับดี 
    4.21 – 5.00    ระดับดีมาก  
          

3) ระดับพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย คาสถิติท่ีใชนําเสนอขอมูล คือ คาเฉลี่ย ( X ) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) เกณฑท่ีใชวัดระดับการรับรูไดแบงระดับการรับรูออกเปน 5 ระดับ  
ดังนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย   ระดับพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย  
    1.00 – 1.80    ระดับต่ํามาก  
    1.81 – 2.60     ระดับต่ํา  
    2.61 – 3.40    ระดับปานกลาง  
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    3.41 – 4.20    ระดับดี 
    4.21 – 5.00    ระดับดีมาก  

4) การเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน

ดวยสมมติฐาน คาสถิติท่ีใชนําเสนอขอมูล โดยใช t-test for independent คาเฉลี่ย ( X ) สําหรับ
การเปรียบเทียบสองกลุม และการวิเคราะหความแปรปรวน ( analysis of variance หรือ ANOVA) 
สําหรับการเปรียบเทียบคนมากกวาสองกลุม (สิทธิ์ ธีรสรณ, 2552, หนา 152-153) 

5) การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทํางาน

ท่ีปลอดภัยดวยสมมติฐาน คาสถิติท่ีใชนําเสนอขอมูล โดยใช t-test for independent คาเฉลี่ย ( X ) 
สําหรับการเปรียบเทียบสองกลุม และการวิเคราะหความแปรปรวน ( analysis of variance หรือ 
ANOVA) สําหรับการเปรียบเทียบคนมากกวาสองกลุม (สิทธิ์ ธีรสรณ, 2552, หนา 152-153) 

3.6.3 การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 7  สมมติฐานการวิจัยและสถิติท่ีใชในการทดสอบการรับรูดานความปลอดภัย 
 

สมมติฐานการวิจัย สถิติท่ีใชในการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1 พนักงานมีการรับรูดานความปลอดภัยในการ 
ทํางานแตกตางกัน ดังนี้ 

 

1) พนักงานท่ีมีเพศตางกัน มีการรับรูดาน 
ความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน 

t-test 

2) พนักงานท่ีมีอายตุางกัน มีการรับรูดาน 
ความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน 

one-way anova 

3) พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน  
มีการรับรูดานความปลอดภัยในการ 
ทํางานแตกตางกัน 

one-way anova 

4) พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน  
มีการรับรูดานความปลอดภัยในการ 
ทํางานแตกตางกัน 

t-test 

5) พนักงานท่ีมีบุตร-ธิดา และไมมีบุตรธิดา  
มีการรับรูดานความปลอดภัยในการ 
ทํางานแตกตางกัน 

one-way anova 

6) พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน 
ตางกัน มีการรับรูดานความปลอดภัยใน 
การทํางานแตกตางกัน 

one-way anova 

7) พนักงานท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกัน  
มีการรับรูดานความปลอดภัยในการ 
ทํางานแตกตางกัน 

one-way anova 
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ตาราง 7  (ตอ)  

  

สมมติฐานการวิจัย สถิติท่ีใชในการทดสอบ 

8) พนักงานท่ีมีการฝกอบรมตางกัน มีการ 
รับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน 
แตกตางกัน 

t-test 

9) พนักงานท่ีมีประสบการณการเกิด 
อุบัติเหตุตางกัน มีการรับรูดาน 
ความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน 

t-test 

10) พนักงานท่ีเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงาน 
ประสบอุบัติเหตุตางกัน มีการรับรูดาน 
ความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน 

t-test 

 
ตาราง 8  สมมติฐานการวิจัยและสถิติท่ีใชในการทดสอบพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย 
 

สมมติฐานการวิจัย สถิติท่ีใชในการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 2 พนักงานมีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย 
แตกตางกันในการทํางานแตกตางกัน ดังนี้ 

 

1) พนักงานท่ีมีเพศตางกัน มีพฤติกรรม 
การทํางานท่ีปลอดภัยในการทํางาน 
แตกตางกัน 

t-test 

2) พนักงานท่ีมีอายตุางกัน มีพฤติกรรม 
การทํางานท่ีปลอดภัยในการทํางาน 
แตกตางกัน 

one-way anova 

3) พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน  
มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยใน 
การทํางานแตกตางกัน 

one-way anova 

4) พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน  
มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยใน 
การทํางานแตกตางกัน 

t-test 

5) พนักงานท่ีมีบุตร-ธิดา และไมมีบุตรธิดา  
มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยใน 
การทํางานแตกตางกัน 
 
 

one-way anova 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 

 

สมมติฐานการวิจัย สถิติท่ีใชในการทดสอบ 

6) พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน 
ตางกัน มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย 
ในการทํางานแตกตางกัน 

one-way anova 

7) พนักงานท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกัน  
มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยใน 
การทํางานแตกตางกัน 

one-way anova 

8) พนักงานท่ีมีการฝกอบรมตางกัน  
มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยใน 
การทํางานแตกตางกัน 

t-test 

9) พนักงานท่ีมีประสบการณการเกิด 
อุบัติเหตุตางกัน มีพฤติกรรมการทํางาน 
ท่ีปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน 

t-test 

10) พนักงานท่ีเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงาน 
ประสบอุบัติเหตุตางกัน มีพฤติกรรม 
การทํางานท่ีปลอดภัยในการทํางาน 
แตกตางกัน 

t-test 

 

 3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 
  

3.7.1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยหาคาแจกแจงความถ่ี ( frequency) และ
คารอยละ (percentage) 

3.7.2 วิเคราะหการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน โดยหาคาเฉลี่ย  
(mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

3.7.3 วิเคราะหเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัย จําแนกตามคุณลักษณะปจจัยสวนบุคคล และลักษณะงาน โดยใช t-test และ 
one-way anova โดยท่ี 

1) คา t-test ใชทดสอบความแตกตางสําหรับตัวแปรอิสระท่ีมี 2 กลุม ท่ีเปนอิสระตอกัน 
ไดแก เพศ สถานภาพการสมรส การไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัย ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ
ในการทํางาน และเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานประสบอุบัติเหตุ 

2) คา one-way anova ใชวิเคราะหความแปรปรวนสําหรับตัวแปรตนท่ีมีตั้งแต 3 กลุม
ข้ึนไป ไดแก อายุ  วุฒิการศึกษา การมีบุตร อายุการทํางาน หนาท่ีความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี least significant difference (LSD)  
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3.8 การสรุปผล 
 
              นําผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง การวิเคราะหการรับรูดานความปลอดภัย
ในการทํางาน  และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย และการวิเคราะหเปรียบเทียบการรับรูดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย มาสรุปผลการศึกษา และ
อภิปรายผลในบทตอไป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

           การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ  กรณีศึกษา : บริษัท  ปโตรเลียม และปโตรเคมี  
แหงหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางาน  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และ
พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย ผูวิจัยนําเสนอขอมูล ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 
4.2 การวิเคราะหระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  
4.3 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของผูปฏิบัติงาน  
4.4 การเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานดวย

สมมติฐาน  
4.5 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ

ผูปฏิบัติงานดวยสมมติฐาน 
สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
N แทน       จํานวนกลุมตัวอยาง  
X  แทน       คาเฉลี่ยของคะแนน  
S.D. แทน       สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
T แทน       คาสถิติท่ีใชในการพิจารณา t-test  
F แทน       คาสถิติท่ีใชในการพิจารณา one-way ANOVA  
df แทน       ชั้นแหงความเปนอิสระ   
SS แทน       ผลบวกของคะแนนยกกําลังสอง  
MS แทน       ผลตางของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง  

 

4.1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 
              

ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม แสดง เปนจํานวน
และคารอยละของกลุมตัวอยาง ดังตาราง 9 
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ตาราง 9  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

 ขอมูลท่ัวไป  จํานวน (คน)     รอยละ 
เพศ     
 ชาย  76 73.8 
 หญิง  27 26.2 
อาย ุ     
 20 ป – 30 ป  34 33.0 
 31 ป – 40 ป  52 50.5 
 41 ป ข้ึนไป  17 16.5 
ระดับการศึกษา    
 ปวส.  38 36.9 

 ปริญญาตร ี  54 52.4 

 สูงกวาปริญญาตร ี  11 10.7 

สถานภาพ     
 โสด  41 39.8 

 สมรส  62 60.2 

จํานวนบุตร และธิดา    
 ไมมี  34 33.0 
 1 คน  38 36.9 
 2 คน  23 22.3 
 มากกวา 2 คน  8 7.8 
จํานวนปท่ีทํางาน    
 นอยกวา 5 ป  18 17.5 
 5 – 10 ป  68 66.0 
 11 – 20 ป  12 11.7 
 21 ป ข้ึนไป  5 4.9 
ตําแหนงงาน    
 ระดับปฏิบัติงาน  78 75.7 

 ระดับหัวหนางาน  14 13.6 

 ระดับบริหาร  11 10.7 

 รวม  103 100.00 
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จากตาราง 9 กลุมประชากรท้ังหมด 103 คน สามารถอธิบายได ดังนี้ 
พนักงานระดับปฏิบัติการสวนใหญเปนผูชายคิดเปนรอยละ 73.8 รองลงมา คือ พนักงาน

ระดับปฏิบัติการหญิงรอยละ 26.2 
อายุ พบวา พนักงานสวนใหญมีอายุมีอายุระหวาง 31-40 ป มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 

50.5 อายุระหวาง 20-30 ป มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 33.0 และอายุ 41 ปข้ึนไป มีจํานวน 17 คน 
คิดเปนรอยละ 16.5 

ระดับการศึกษา พบวา พนักงานสวนมากมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
52.4 รองลงมาคือ ระดบั ปวส. คิดเปนรอยละ 36.9 และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 10.7 

สถานภาพการสมรส พบวา พนักงานสวนมากสมรสแลว คิดเปนรอยละ 60.2 โสด คิดเปนรอยละ 
39.8 

การมีบุตรธิดา  พบวา พนักงานโสด และสมรสแลว  สวนมากไมมีบุตรธิดา  คิดเปนรอยละ 
33.0 รองลงมาคือ มีบุต รธิดา 1 คน คิดเปนรอยละ 36.9 มีบุตรธิดา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ
22.3 มากกวา 2 คน คิดเปนรอยละ 7.8 ตามลําดับ 

อายุการทํางาน  พบวา พนักงานสวนมากทํางานกับบริษัท  ระหวาง 5-10 ป คิดเปนรอยละ  
66.0 รองลงมาคือ อายุงานนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 17.5 อายุงานระหวาง 11-20 ป คิดเปนรอยละ 
11.7 และพนักงานท่ีมีอายุงาน 20 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 4.9 

หนาท่ีความรับผิดชอบ พบวา พนักงานสวนมากเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 
75.7  พนักงานระดับหัวหนาเปนรอยละ 13.6 และพนักงานบริหารจัดการ คิดเปนรอยละ 10.7  
ตามลําดับ 
 
ตาราง 10  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเขารับการอบรมดานความปลอดภัย 
 

การเขารับการอบรมดานความปลอดภัย จํานวนคน รอยละ 
เคย 91 88.3 

ไมเคย 12 11.7 
รวม 103 100 

 
จากตาราง 10 กลุมประชากรท้ังหมด 103 คน สามารถอธิบายลักษณะสวนบุคคลไดดังนี้ 
การไดรับการอบรมดานความปลอดภัย  พบวา พนักงาน 9 1 คนคิดเปนรอยละ  88.3 

แบงเปนพนักงาน 64 คน ท่ีเคยฝกอบรม 2 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 62.14 พนักงาน 15 คนเคยฝกอบรม 
3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 14.56 และพนักงาน 12 คน  เคยฝกอบรม 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 11.65 
พนักงาน 12 คน ไมเคยไดรับการฝกอบรม คิดเปนรอยละ 11.65 
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ตาราง 11  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน 
 

การประสบอุบัติเหตุ จํานวนคน รอยละ 
เคย 35 34.0 

ไมเคย 68 66.0 
รวม 103 100 

 
จากตาราง 11 กลุมประชากรท้ังหมด 103 คน สามารถอธิบายลักษณะสวนบุคคลไดดังนี้ 
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ พบวา พนักงาน 68 คน ไมเคยไดรับอุบัติเหตุเลย คิดเปนรอยละ 

66.02 พนักงาน 17 คน เคยไดรับอุบัติเหตุ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 16.5 พนักงาน 11 คน เคยไดรับอุบัติเหตุ 
2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 10.68 และพนักงาน 7 คน เคยไดรับอุบัติเหตุ 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 6.80  
ตามลําดับ 
 
ตาราง 12  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามพบเห็นเพ่ือนรวมงานประสบอุบัติเหตุ 
 

พบเห็นเพ่ือนรวมงานประสบอุบัติเหตุ จํานวนคน รอยละ 
เคย 35 34.0 

ไมเคย 68 66.0 
รวม 103 100 

 
จากตาราง 12 กลุมประชากรท้ังหมด 103 คน สามารถอธิบายลักษณะสวนบุคคลไดดังนี้ 
เคยเห็นเพ่ือนรวมงานไดรับอุบัติเหตุ พบวา พนักงาน 68 คน  ไมเคยเห็นเพ่ือนรวมงานไดรับ

อุบัติเหตุ คิดเปนรอยละ 66.0 2 พนักงาน 33 คน  เคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานไดรับอุบัติเหตุ 1 ครั้ง  
คิดเปนรอยละ 32.04 และพนักงาน 2 คน เคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานไดรับอุบัติเหตุ 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
1.94 ตามลําดับ 
 

4.2 การวิเคราะหระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน 
 

ประกอบดวยผลการวิเคราะหหาคาสถิติ  ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ 
เม่ือเปรียบเทียบรายดานของเนื้อหาท่ีสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้  

4.2.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ในดานกฎระเบียบ  
และขอบังคับ โดยจะแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางดังตาราง 13  
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 47 

ตาราง 13  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของ 
พนักงาน 

 

การรับรูเก่ียวกับกฏระเบียบและขอบังคับ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. หัวหนางานจัดการประชุมพูดคุยกิจกรรม 
ดานความปลอดภัยเปนการภายในกอนลงมือ 
ทํางานเปนประจําทุกวัน 

3.94 0.777 ดี 

2. บริษัทฯ ใหขอมูลกับพนักงานเก่ียวกับอันตราย 
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการทํางาน เชน การทํางานกับ 
เครื่องจักร การทํางานกับระบบไฟฟาการทํางาน 
กับสารเคมี ชวยใหมีความระมัดระวังใน 
การทํางานมากข้ึน 

4.21 0.605 ดีมาก 

3. การนําวิทยุสื่อสาร เครื่องคิดเลข หรืออุปกรณท่ีใช 
ถานไฟฉาย (dry battery) ตองไดรับการรับรอง 
จากเจาของพ้ืนท่ี 

4.52 0.778 ดีมาก 

4. การสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน  
หมวกนิรภัย รองเทานิรภัยท่ีครอบหู ท่ีอุดหู  
แวนตานิรภัย หนากากก้ันฝุน ถุงมือ ชวยลด 
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน 

4.89 0.310 ดีมาก 

5. กิจกรรมดานความปลอดภัยท่ีบริษัทจัดข้ึนมีสวน 
ชวยลดอุบัติเหตุจากการทํางาน 

4.56 0.667 ดีมาก 

6. การเรียนรูวิธีการทํางานตามคูมือความปลอดภัย 
อยางละเอียด ทําใหปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย 

4.65 0.637 ดีมาก 

7. มีอุปกรณปองกันเสียงใหกับพนักงานทุกคน 
ท่ีปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง 

4.86 0.344 ดีมาก 

8. การขออนุญาต (work permit) กอนการ 
ปฏิบัติงานซอมแซมหรือตอเติมโครงสราง  
ชวยลดอุบัติเหตุจากการทํางาน 

4.55 0.500 ดีมาก 

9. เม่ือไดยินสัญญาณเตือนภัยดังข้ึนพนักงานทุกคน 
ตองไปรวมกันท่ีจุดรวมพล (master point)  
และทําการตรวจสอบตามรายชื่อ 

4.36 0.482 ดีมาก 

10. การปฏิบัติงานนอกชายฝงทะเล ตองผาน 
การอบรมความปลอดภัยเฉพาะทาง  
และตรวจสุขภาพกอนการปฏิบัติงาน 

4.54 0.590 ดีมาก 

รวม 4.508 0.569 ดีมาก 
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จากตาราง 13 พบวา พนักงานมีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ดานกฎระเบียบ  
และขอบังคับอยูในระดับดีมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.508 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.569 

4.2.2 คาสถิติของการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ในดานการใชเครื่องมือ  
โดยแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางดังตาราง 14 

 
ตาราง 14  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรูดานความปลอดภัยในดานการใชเครื่องมือ  

อุปกรณ และเครื่องจักร 

การรับรูเก่ียวกับเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. การทํางานกับเครื่องจักรตองศึกษาคูมือ และปฏิบัติตาม 
ข้ันตอนอยางเครงครัดเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

4.81 0.397 ดีมาก 

2. การบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตางๆ  
เปนหนาท่ีของพนักงานทุกคน 

4.41 0.494 ดีมาก 

3. การซอมแซม แกไขขอบกพรองหรือทําความสะอาด  
เครื่องจักร จะตองหยุดการทํางานของเครื่องจักรทุกครั้ง 

4.52 0.502 ดีมาก 

4. บริเวณท่ีปฏิบัติงานมีสารไวไฟ หรือวัตถุระเบิดตองใช 
เครื่องมือท่ีมีระบบปองกันการเกิดประกายไฟ 

4.84 0.364 ดีมาก 

5. การลงบันทึกและติดปายชี้บงถึงความชํารุดเสียหายของ 
เครื่องมือเครื่องจักร ใหเพ่ือพนักงานทราบ เปนเรื่องท่ี 
ตองทํา 

4.56 0.498 ดีมาก 

6. การทํางานเก่ียวกับระบบไฟฟาจําเปนตองมีความรู และ 
ตองปด main breaker พรอมแขวนปายตัดไฟและ 
คลองล็อกกุญแจทุกครั้งท่ีทํางานกับระบบไฟฟา 

4.61 0.490 ดีมาก 

7. การใชอุปกรณปองกันอุบัติเหตุ เชน เข็มขัดนิรภัย  
ในการทํางานบนท่ีสูงชวยลดการเกิดอุบัติเหตุได 

4.85 0.354 ดีมาก 

8. การใชเครื่องมืออุปกรณท่ีไมเหมาะสมกับลักษณะของงาน  
ทําใหเกิดอันตรายและอุบัติเหตุได 

4.88 0.322 ดีมาก 

9. การศึกษาเก่ียวกับหลักการทํางานของเครื่องมือ  
เครื่องจักร และอุปกรณ ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุจาก 
การทํางานได 

4.47 0.725 ดีมาก 

10. การทํางานกับอุปกรณ เครื่องจักร ท่ีเก่ียวกับสารเคมี   
จะตองสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลใหถูกกับ 
ลักษณะงาน เชน สวมใสชุดปองกันสารเคมี, หนากาก 
ก้ันสารเคมีเต็มหนา, แวนตานิรภัย, ถุงมือปองกัน 
สารเคมี เปนตน สามารถชวยลดการเกิดอุบัติเหตุได 

4.59 0.494 ดีมาก 

รวม 4.654 0.464 ดีมาก 
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จากตาราง 14 พบวา พนักงานมีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ดานการใชเครื่องมือ
อุปกรณ และเครื่องจักรอยูในระดับดีมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.654 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.464 

4.2.3 ผลการวิเคราะหคาสถิติการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ในดานความพรอม
ของรางกายและจิตใจ โดยจะแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางดังตาราง 15 
 
ตาราง 15  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการรับรูความปลอดภัยในการทํางานดาน 

ความพรอมของรางกาย และจิตใจ 
 

การรับรูดานความพรอมของรางกายและจิตใจ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพดีมักทํางานดี ไมเกิดอุบัติเหตุไดงาย 4.23 0.629 ดีมาก 
2. การทํางานเม่ือสภาพรางกายไมปกติ เชน งวงนอน                

มึนเมาสุรา ปวยไข ออนเพลีย ฯลฯ เปนสาเหตุหนึ่ง 
ท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุ 

4.80 0.405 ดีมาก 

3. การทํางานดวยความรวดเร็วสําคัญมากกวา                        
ความปลอดภัยในการทํางาน 

4.32 0.528 ดีมาก 

4. การเกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนไดเสมอไมจํากัดเวลา 
และสถานท่ี 

4.47 0.501 ดีมาก 

5. การเพ่ิมความระมัดระวังและมีสมาธิในการทํางาน                
ชวยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ 

4.79 0.412 ดีมาก 

6. การทํางานลวงเวลาตอเนื่องเกิน 8 ชั่วโมง จะทําให               
ความสามารถในการปฏิบัตงานลดลง จึงตองมี 
ความระมัดระวังเพ่ิมข้ึน 

4.20 0.549 ดี 

7. การสรางทัศนคติและยึดหลักความเชื่อ“ปลอดภัย                
ไวกอน” ทําใหเพ่ิมความระมัดระวังในการทํางานมากข้ึน 

4.21 0.736 ดีมาก 

8. การทํางานท่ีไมคุนเคยหรือไมถนัดเปนสิ่งท่ีไมควรทํา             
ควรศึกษางานนั้นกอนจึงคอยลงมือทํา 

4.29 0.457 ดีมาก 

9. การสรางจิตสํานึกความปลอดภัยโดยยึดถือหลักวา               
“กันไวดีกวาแก” ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนได 

4.34 0.476 ดีมาก 

10. การคํานึงถึงกฎความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานจะทํา            
ใหทํางานไดสะดวก 

3.75 0.737 ดี 

                      รวม                                          4.34    0.543         ดีมาก  

 
 จากตาราง 15 พบวา พนักงานมีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ดานความพรอม

ของรางกายและจิตใจอยูในระดับดีมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.34 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.543 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 50 

4.2.4 สรุปผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน 
โดยรวมทุกดาน คือ ดานกฎระเบียบขอบังคับ ดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร และดาน
ความพรอมของรางกาย และจิตใจ ดังตาราง 16 
 
ตาราง 16  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานโดยรวม 
 

การรับรูความปลอดภัยในการทํางาน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ดานกฏระเบียบและขอบังคับ 4.508 0.569 ดีมาก 
2. ดานการรับรูเก่ียวกับเครื่องมือ อุปกรณ  

และเครื่องจักร 
4.654 0.464 ดีมาก 

3. ดานการรับรูดานความพรอมของรางกายและ 
จิตใจ 

4.34 0.543 ดีมาก 

การรับรูความปลอดภัยโดยรวม 4.501 0.525  

 
จากตาราง 16 พบวา  โดยรวมการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานประกอบดวย

ดานกฏระเบียบและขอบังคับ ดานการรับรูเก่ียวกับเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร และดานการรับรู
ดานความพรอมของรางกายและจิตใจ  อยูในระดับท่ีดีมาก ดวยคาเฉลี่ย 4. 501  มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.525 
 

4.3 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัย   
           

โดยผลการวิเคราะหหาคาสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ มีรายละเอียด
ดังนี้  

4.3.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติของพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย ในดานกฎระเบียบและ
ขอบังคับ โดยจะแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางดังตาราง 17 
 
ตาราง 17  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยดานกฎระเบียบ  

และขอบังคับ 
 

พฤติกรรมเก่ียวกับกฏระเบียบและขอบังคับ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. พยายามทํางานตามท่ีไดเรียนรูวิธีการทํางานตาม 
คูมือความปลอดภัยดวยตนเองอยางเครงครัด 
 
 

4.15 0.584 ดี 
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ตาราง 17  (ตอ) 
 

พฤติกรรมเก่ียวกับกฏระเบียบและขอบังคับ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

2. ศึกษาและทําความเขาใจคูมือความปลอดภัยใน
การทํางาน หากไมเขาใจวิธีการปฏิบัติงาน  
จะไมปฏิบัติงานท้ังท่ียังไมเขาใจ 

4.89 0.310 ดีมาก 

3. ปฏิบัติตามเครื่องหมายความปลอดภัย 
อยางเครงครัด 

4.79 0.412 ดีมาก 

4. สวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล เชน  
รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย ท่ีครอบหู  
แวนตานิรภัย หนากากก้ันฝุน ถุงมือ  
อยางเหมาะสมในการทํางาน 

4.90 0.298 ดีมาก 

5. ไมเคยทํางานตามวิธีท่ีถนัดมากกวาวิธีกําหนด  
แมวาไดผลออกมาเหมือนกัน 

4.78 0.523 ดีมาก 

6. ใหความรวมมือกิจกรรมเก่ียวกับความปลอดภัย
ของบริษัทฯ เชน 5 ส. การซอมดับเพลิง 

4.79 0.517 ดีมาก 

7. อาน และทําความเขาใจกับ การทํางานบนท่ีสูง  
(work at heights) กอนการปฏิบัติงาน 

4.85 0.354 ดีมาก 

8. พบผูท่ีไมปฏิบัติตามคูมือความปลอดภัยของ 
บริษัทฯ จะตักเตือน และบอกใหปฏิบัติใหถูกตอง 

4.74 0.442 ดีมาก 

9. ปฏิบัติงานตามคูมือความปลอดภัยของบริษัทฯ  
อยางเครงครัด 

4.89 0.310 ดีมาก 

10. ไมเคยใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ  
โดยไมมีหนาท่ีเก่ียวของ 

4.69 0.627 ดีมาก 

รวม 4.747 0.438 ดีมาก 

 
จากตาราง 17 พบวา พนักงานมีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย ดานกฎระเบียบและ

ขอบังคับ อยูในระดับดีมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.747 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.438 
4.3.2 ผลการวิเคราะหคาสถิติของพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย ในดานการใชเครื่องมือ  

โดยจะแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยาง ดังตาราง 18 
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ตาราง 18  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย ดานการใชเครื่องมือ 
อุปกรณ และเครื่องจักร 

 

พฤติกรรมการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ปฏิบัติตามวิธีทํางานเก่ียวกับเครื่องจักร 
อยางเครงครัด 

4.84 0.364 ดีมาก 

2. หยุดเครื่องจักรทุกครั้งเม่ือมีการซอมแซมหรือ 
ทําความสะอาด 

4.28 0.678 ดีมาก 

3. หยุดใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เม่ือพบวา 
ผิดปกติ และแจงผูรับผิดชอบ และเพ่ือนรวมงาน 
ใหทราบทันที  

4.86 0.344 ดีมาก 

4. ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณตางๆ กอนและหลัง 
การใชเสมอ 

4.89 0.310 ดีมาก 

5. ใชอุปกรณปองกันอุบัติเหตุ เชน safety belt  
safety harness เม่ือทํางานบนท่ีสูง 

4.75 0.437 ดีมาก 

6. มีการสะสาง จัดระเบียบ และทําความสะอาด 
เครื่องจักร สํานักงาน และบริเวณรอบโรงงาน  
เปนประจํา/ตามกําหนดเวลา 

4.44 0.709 ดีมาก 

7. เม่ือทํางานซอมแซมกับระบบไฟฟาจะปด  
main breaker ทุกครั้ง 

4.60 0.676 ดีมาก 

8. ไมเดินผานหรือยืนใตสิ่งของท่ีกําลังยกข้ึน เชน 
รถเครนกําลังยกอุปกรณขนาดใหญ 

4.60 0.676 ดีมาก 

9. ไมเคยเปด-ปด อุปกรณ เครื่องจักร ท่ีไมมี 
สวนรับผิดชอบ โดยไมไดรับการอนุญาต 
จากเจาของพ้ืนท่ี 

4.21 0.412 ดีมาก 

10. ไมเคยซอมเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 
โดยไมปดเครื่อง 

4.73 0.509 ดีมาก 

รวม 4.62 0.512 ดีมาก 

 
จากตาราง 18 พบวา พนักงานมีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย ดานการใชเครื่องมือ

อุปกรณ และเครื่องจักรอยูในระดับดีมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.62 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.512 
4.3.3 ผลการวิเคราะหคาสถิติของพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย ดานความพรอมของ

รางกายและจิตใจ โดยจะแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางดังตาราง 19 
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ตาราง 19  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยดานความพรอม  
ของรางกายและจิตใจ 

 

พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยดานความพรอม
ของรางกายและจิตใจ 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ไมหยอกลอกับเพ่ือนในขณะปฏิบัติงาน 4.26 0.442 ดีมาก 
2. คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับข่ี หรือโดยสาร 

รถยนต 
4.87 0.334 ดีมาก 

3. ไมทํางานเม่ือรูสึกวาสภาพรางกายไมพรอม 
ตอการทํางาน เชน ไมสบาย งวงนอนจาก 
การทานยาบางชนิด เมาสุรา ออนเพลีย 

4.69 0.595 ดีมาก 

4. จัดสถานท่ีทํางานเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 4.75 0.437 ดีมาก 
5. เพ่ิมความระมัดระวังเปนพิเศษในการปฏิบัติงาน 

ตอนกลางคืน 
4.83 0.382 ดีมาก 

6. ไมฝนปฏิบัติงานในขณะท่ีมีอาการเมาสุราหรือ 
งวงนอนหรือออนเพลีย 

4.77 0.489 ดีมาก 

7. ไมชวยเพ่ือนทํางาน ขณะท่ีเหน็วางานนั้นเปนงาน 
ท่ีไมถนัด 

3.99 0.664 ด ี

8. ไมละเลยตอสิ่งเล็กๆ นอยๆ ท่ีเห็นวามีอันตราย  
โดยแจงผูบังคับบัญชาใหแกไขทันที 

4.71 0.498 ดีมาก 

9. มีสต ิและสมาธิในการทํางานอยูเสมอ 4.85 0.354 ดีมาก 
10. พบพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีน้ํามันหกนองพ้ืนหรือ 

มีสิ่งของวางใกลหลนทานจะดําเนินการแกไข 
หรือแจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 

4.88 0.322 ดีมาก 

รวม 4.66 0.452 ดีมาก 

 
จากตาราง 19 พบวา พนักงานมีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย ดานความพรอมของ

รางกาย และจิตใจอยูในระดับดีมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.66 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.452 
4.3.4 สรุปผลการวิเคราะหคาสถิติของพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย โดยรวมทุกดาน คือ 

ดานกฎระเบียบขอบังคับ ดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร และดานความพรอมของรางกาย
และจิตใจ ดังตาราง 20 
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ตาราง 20  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยโดยรวม 
 

พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ดานกฏระเบียบและขอบังคับ 4.747 0.438 ดีมาก 
2. ดานการใชเก่ียวกับเครื่องมือ อุปกรณ และ 

เครื่องจักร 
4.62 0.512 ดีมาก 

3. พฤติกรรมดานความพรอมของรางกายและจิตใจ 4.66 0.452 ดีมาก 
พฤติกรรมความปลอดภัยโดยรวม 4.676 0.467 ดีมาก 

 
จากตาราง 20 พบวา พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยโดยรวมอยูในระดับดี มาก  

ดวยคาเฉลี่ย 4.676 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.467 
 

4.4 การเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานดวย
สมมติฐาน 

   
การวิเคราะหสําหรับงานวิจัยนี้จะใชการสมมติฐานเพ่ือการทดสอบหาความแตกตาง  

โดยการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานตาม ปจจัย
สวนบุคคล  ไดแก อายุ  เพศ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส จํานวนบุตรธิดา อายุการทํางาน 
หนาท่ีความรับผิดชอบ การฝกอบรมดานความปลอดภัย และประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจาก
การทํางาน 

4.4.1 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ลักษณะงานแตกตางกัน
มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน 

พนักงานท่ีมีเพศตางกัน มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน โดยมีผล
การวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตาราง 21 
 
ตาราง 21  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรูดานความปลอดภัย   

ในการทํางาน จําแนกตามเพศของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

เพศ ( X ) (S.D.) 
ชาย 4.716 .266 
หญิง 3.900 .235 
รวม 4.308 .251 
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จากตาราง 21 พบวาพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีเปนเพศชาย มีการรับรูดานความปลอดภัย
ในการทํางานในระดับดีท่ีสุด (X = 4.716, S.D. = .266) รองลงมาเปนพนักงานหญิง ( X = 3.900, S.D. = 
.235) ตามลําดับ 

 
ตาราง 22  เปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามเพศ        

(n = 103) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 1 13.259 13.259 0.830 
ความแตกตางภายในกลุม 101 6.732 0.067  

รวม 102 19.991   

 
จากตาราง 22 เม่ือเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตามเพศ

ของพนักงานพบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีเพศตางกัน มีการรับรูดานความปลอดภัยใน
การทํางานไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

4.4.2 สมมติฐานท่ี 2 พนักงานท่ีมีอายุตางกันมีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน
แตกตางกัน โดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตาราง 23 
 
ตาราง 23  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรูดานความปลอดภัยใน 

การทํางาน จําแนกตามอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

อายุ ( X ) (S.D.) 
20-30 ป 4.9667 .05059 
31-40 ป 4.4429 .21876 
41 ปข้ึนไป 3.7529 .15902 

รวม 4.5019 .44270 

 
จากตาราง 23 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุระหวาง 20-30 ปข้ึนไป มีการรับรู

ดานความปลอดภัยในการทํางานในระดับดีท่ีสุด (X = 4.9667, S.D. = .05059) รองลงมาเปนพนักงาน
ท่ีมีอายุอยูระหวาง 31-40 ป ( X = 4.4429, S.D. = .21876) และพนักงานท่ีมีอายุ 41 ป ข้ึนไป ( X = 
3.7529, S.D. = .15902) ตามลําดับ 
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ตาราง 24  เปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามอายุ  
(n = 103) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 2 17.061 13.259 291.166 
ความแตกตางภายในกลุม 100 2.930 0.067  

รวม 102 19.991   

  
จากตาราง 24 เม่ือเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตามอายุ  

พนักงาน พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุตางกัน มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

4.4.3 สมมติฐาน 1.3 พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความรับรู ดานความปลอดภัย
ในการทํางานแตกตางกัน โดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตาราง 25 
 
ตาราง 25  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรูดานความปลอดภัยใน 

การทํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

อายุ ( X ) (S.D.) 
ปวส. 4.9465 .07732 
ปริญญาตรี 4.3630 .24423 
สูงกวาปริญญาตรี 3.6485 .06560 

รวม 4.5019 .44270 

  
  จากตาราง 25 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีการศึกษาอยูในระดับ ปวส. มีการรับรู  

ดานความปลอดภัยในการทํางานดีท่ีสุด  ( X = 4.9465, S.D. = .07732) รองลงมาเปนพนักงานท่ีมี  
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ( X = 4.3630, S.D. = .24423) พนักงานท่ีมีการศึกษาอยูในระดับ  
ท่ีสูงกวาปริญญาตรี ( X = 3.6485, S.D. = .06560) ตามลําดับ 
 
ตาราง 26  เปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามระดับ  

การศึกษา (n = 103) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 2 16.565 8.283 241.775 
ความแตกตางภายในกลุม 100 3.426 .034  

รวม 102 19.991   
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จากตาราง 26 เม่ือเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตามระดับ 
วุฒิการศึกษา พบวา  พนักงานท่ีมีระดับวุฒิการศึกษาตางกัน มีการรับรูดานความปลอดภัยใน
การทํางานไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

4.4.4 สมมติฐาน 1.4 พนักงานท่ีมีสถานภาพการสมรสตางกันมีการรับรูดานความปลอดภัย
ในการทํางานแตกตางกัน โดยมีผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบ ดังตารางท่ี 27 
 
ตาราง 27  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรูดานความปลอดภัยใน 

การทํางาน จําแนกตามสถานภาพสมรสของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

สถานภาพสมรส ( X ) (S.D.) 
โสด 4.9309 .09321 

สมรส 4.2183 .34141 
รวม 4.5019 .44270 

 
จากตาราง 27 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีสถานภาพโสดมีการรับรูดานความปลอดภัย

ในการทํางานสูงท่ีสุด ( X = 4.9309, S.D. = .09321) สวนพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแลวจะมีการรับรู
ดานความปลอดภัยในการทํางานรองลงมา ( X = 4.2183, S.D. = .34141) 
 
ตาราง 28  เปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานจําแนกตาม 

สถานภาพสมรส (n = 103) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 1 12.533 12.533 169.727 
ความแตกตางภายในกลุม 101 7.458 .074  

รวม 102 19.991   

 
จากตาราง 28 เม่ือเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตาม

สถานภาพสมรส พบวา  พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีสถานสมรสแตกตางกัน มีการรับรูดาน
ความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

4.4.5 สมมติฐานท่ี 1.5 พนักงานท่ีมีจํานวนบุตรธิดาตางกัน มีการรับรูดานความปลอดภัยใน
การทํางานแตกตางกัน โดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตารางท่ี 29 
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ตาราง 29  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรูดานความปลอดภัยใน 
การทํางาน จําแนกตามจํานวนบุตรธิดาของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 

จํานวนบุตร-ธิดา ( X ) (S.D.) 
ไมมี 4.9667 .05059 
1 คน 4.5421 .16416 
2 คน 4.0565 .17420 
มากกวา 2 คน 3.6167 .02520 

รวม 4.5019 .44270 

 
จากตาราง 29 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีไมมีบุตรธิดา มีการรับรูดานความปลอดภัย

ในการทํางานสูงท่ีสุด ( X = 4.9667, S.D. = .05059) พนักงานท่ีมีบุตรธิดา จํานวน 1 คน (X = 4.5421, 
S.D. = .16416) และพนักงานท่ีมีบุตรธิดา จํานวน 2 คน ( X = 4.0565, S.D. = .17420) รองลงมา
พนักงานท่ีมีบุตรบุตรธิดา มากกวา 2 คน ( X = 3.6167, S.D. = .02520) ตามลําดับ 
 
ตาราง 30  เปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน จําแนกตาม 

จํานวนบุตรธิดา (n = 103) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 3 18.237 6.079 343.195 
ความแตกตางภายในกลุม 99 1.754 .018  

รวม 102 19.991   

 
จากตาราง 30 เม่ือเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  จําแนกตาม

จํานวนบุตรธิดา พบวา  พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีจํานวนบุตรธิดาแตกตางกัน มีการรับรูดาน
ความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

4.4.6 สมมติฐาน 1.6 พนักงานท่ีมีอายุการทํางานตางกันมีการรับรู ดานความปลอดภัยใน
การทํางานแตกตางกัน โดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตาราง 31 
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ตาราง 31  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรูดานความปลอดภัย  
ในการทํางาน จําแนกตามอายุการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

อายุการทํางาน ( X ) (S.D.) 
นอยกวา5ป 5.0000 0.00000 
5-10 ป 4.5574 .28324 
11-20 ป 3.8167 .14737 
21 ปข้ึนไป 3.6000 .00000 

รวม 4.5019 .44270 

 
จากตาราง 3 1 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุงานนอยกวา 5 ป มีการรับรูดาน

ความปลอดภัยในการทํางานสูงท่ีสุด ( X = 5.0000, S.D. = .00000) รองลงมา พนักงานท่ีมีอายุงาน 
ระหวาง 5-10 ป ( X = 4.5574, S.D. = .28324) พนักงานท่ีมีอายุงานระหวาง 11-20 ป (X = 3.8167, 
S.D. = .14737) และพนักงานท่ีมีอายุ 21 ปข้ึนไป ( X = 3.6000, S.D. = .00000) 
 
ตาราง 32  เปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานจําแนกตามอายุ  

การทํางาน (n = 103) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 3 14.377 4.792 84.507 
ความแตกตางภายในกลุม 99 5.614 .057  

รวม 102 19.991   

  
จากตาราง 32 เม่ือเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  จําแนกตามอายุ

การทํางาน พบวา  พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุงานแตกตางกัน มีการรับรูดานความปลอดภัย
ในการทํางานไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

4.4.7 สมมติฐานท่ี 1.7 พนักงานท่ีมีหนาท่ีตําแหนงงานความรับผิดชอบตางกัน มีการรับรู
ดานความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน โดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตาราง 33 

 

ตาราง 33  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรูดานความปลอดภัยใน 
การทํางาน จําแนกตามตําแหนงงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ตําแหนงงาน ( X ) (S.D.) 
ระดับปฏิบัติงาน 4.8118 .18838 
ระดับหัวหนางาน 4.1952 .12430 
ระดับบริหาร 3.6846 .10682 

รวม 4.5019 .44270 
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 จากตาราง 33 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการ มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน
สูงท่ีสุด ( X = 4.8118, S.D. = .18838) และพนักงานท่ีเปนระดับหัวหนางาน มีการรับรูดานความปลอดภัย
ในการทํางาน ระดับสูง ( X = 4.1952, S.D. = .12430) และพนักงานระดับบริหารมีการรับรูดานความปลอดภัย
ในการทํางาน ระดับรองลงมา ( X = 3.6846, S.D. = .10682) 
 
ตาราง 34  เปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานจําแนกตาม 

ตําแหนงงาน (n = 103) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 2 17.272 8.636 317.649 
ความแตกตางภายในกลุม 100 2.719 .027  

รวม  19.991   

 
จากตาราง 34 เม่ือเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานจําแนกตาม

ตําแหนงงาน  พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบแตกตางกัน มีการรับรูดาน
ความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

4.4.8 สมมติฐาน 1.8 พนักงานท่ีมีการฝกอบรมตางกัน มีการรับรูดานความปลอดภัยใน
การทํางานแตกตางกันโดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตาราง 35 
 
ตาราง 35  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรูดานความปลอดภัยใน 

การทํางาน จําแนกตามการไดรับการอบรมและไมเคยอบรมของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

การอบรมความปลอดภัย ( X ) (S.D.) 
เคย 4.6121 .34039 
ไมเคย 3.6667 .08876 

รวม 4.5019 .44270 

 
จากตาราง 35 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีเคยอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน  

มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานสูงท่ีสุด ( X = 4.6121, S.D. = .34039) และพนักงานท่ีไม
เคยอบรมมีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานระดับสูง ( X = 3.6667, S.D. = .08876) 
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ตาราง 36  เปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานจําแนกตามเคยไดรับ 
การอบรม และไมเคยอบรม (n = 103) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 1 9.476 9.476 91.027 
ความแตกตางภายในกลุม 101 10.514 .104  

รวม 102 19.991   

 
จากตาราง 36 เม่ือเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  จําแนกตาม

เคยอบรมและไมเคยอบรม  พบวา  พนักงานระดับปฏิบัติการ มีการรับรูดานความปลอดภัยใน
การทํางานไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

4.4.9 สมมติฐาน 1.9 พนักงานท่ีมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจาการทํางานตางกัน
มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานท่ีแตกตางกัน โดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ  
ดังตาราง 37 
 
ตาราง 37  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรูดานความปลอดภัยใน 

การทํางานจําแนกตามประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของพนักงานระดับ 
ปฏิบัติการ 

 

ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ ( X ) (S.D.) 
เคย 4.9629 .05470 
ไมเคย 4.2647 .35882 

รวม 4.5019 .44270 

 
จากตาราง 37 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีเคยเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน มีการรับรู

ดานความปลอดภัยในการทํางานสูงท่ีสุด ( X = 4.9629, S.D. = .05470) และพนักงานท่ีไมเคย มี
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานระดับสูงท่ีสุด  
( X = 4.2647, S.D. = .44270) 
 
ตาราง 38  เปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานจําแนก 

ตามประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ความแตกตางระหวางกลุม 1 11.263 11.263 130.329 
ความแตกตางภายในกลุม 101 8.728 .086  

รวม 102 19.991   
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จากตาราง 38 พบวา พนักงานปฏิบัติการท่ีมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน
และพนักงานท่ีไมเคยประสบอุบัติเหตุในการทํางาน มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน
ใกลเคียงกัน ( X = 4.9629 และ 4.2647 ตามลําดับ) เม่ือเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยใน 
การทํางาน  จําแนกตามประสบการณการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานของพนักงานท่ีเคย และไมเคย
มีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน  พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีประสบการณ
การเกิดอุบัติเหตุในการทํางานแตกตางกัน มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกัน
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

4.4.10 สมมติฐาน 1.10 พนักงานท่ีเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานเกิดอุบัติเหตุจาการทํางาน
ตางกันมีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานท่ีแตกตางกัน โดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ  
ดังตาราง 39 
 
ตาราง 39  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรูดานความปลอดภัยใน 

การทํางาน จําแนกตามเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของพนักงาน 
ระดับปฏิบัติการ 

 

เคยพบเพ่ือนเกิดอุบัติเหตุ ( X ) (S.D.) 
เคย 4.9629 .05470 
ไมเคย 4.2647 .35882 

รวม 4.5019 .44270 

 
จากตาราง 39 พบวา  พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานเกิดอุบัติเหตุ

จากการทํางาน มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานสูงท่ีสุด ( X = 4.9629, S.D. = .05470) 
และพนักงานท่ีไมเคยอบรมมีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานระดับสูง ( X = 4.2647, S.D. 
= .35882) 

 
ตาราง 40  เปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทําการของพนักงานจําแนกตาม 

ประสบการณเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของพนักงานระดับ  
ปฏิบัติการ 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 1 11.263 11.263 130.329 
ความแตกตางภายในกลุม 101 8.728 .086  

รวม 102 19.991   

 
จากตาราง 40 เม่ือเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  จําแนกตาม

ประสบการณเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน พบวา  พนักงานระดับปฏิบัติการ
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ท่ีเคยพบเห็น และไม เคยพบเห็น มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกัน
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 

4.5 การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัย 
  

การวิเคราะหสําหรับงานวิจัยนี้จะใชการสมมติฐาน เพ่ือการทดสอบเปรียบเทียบหา
ความแตกตาง โดยการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย ตามตัวแปร
ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส จํานวนบุตรธิดา อายุการทํางาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 
การฝกอบรมดานความปลอดภัย และประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน  

4.5.1 สมมติฐาน 2 พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ลักษณะงานแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยแตกตางกัน 

1) สมมติฐาน 2.1 พนักงานท่ีมีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยใน
การทํางานแตกตางกันโดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตาราง 41 
 
ตาราง 41  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย 

จําแนกตามเพศของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

เพศ ( X ) (S.D.) 
ชาย 4.8833 .08459 
หญิง 4.0926 .36425 

รวม 4.6761 .40151 

 
จากตาราง 41 พบวา  พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีเปนเพศชาย มีพฤติกรรมการทํางานท่ี

ปลอดภัยในระดับดีท่ีสุด ( X = 4.8833, S.D. = .08459) รองลงมา เปนพนักงานท่ีเปนเพศหญิงมีพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัยในระดับดี ( X = 4.0926, S.D. = .36425) 
 
ตาราง 42  เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานจําแนกตามเพศ (n = 103) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 1 12.457 12.457 182.473 
ความแตกตางภายในกลุม 101 3.986 .039  

รวม 102 16.443   

  
จากตาราง 42 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยโดยรวม จําแนกตาม

เพศของพนักงาน พบวา  พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีเปนชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการทํางาน
ท่ีปลอดภัยไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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2) สมมติฐาน 2.2 พนักงานท่ีมีอายุตางกันมีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยแตกตางกัน 
โดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตาราง 43 
 
ตาราง 43  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย 

จําแนกตามอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

อายุ ( X ) (S.D.) 
20-30 ป 4.9618 .05574 
31-40 ป 4.7538 .14718 
41 ปข้ึนไป 3.8667 .25111 

รวม 4.6761 .40151 

 
จากตาราง 43 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุระหวาง 20-30 ปข้ึนไป  มีการรับรู

ดานความปลอดภัยในการทํางานในระดับดีท่ีสุด  ( X = 4.9618, S.D. = .05574) รองลงมาเปนพนักงาน
ท่ีมีอายุอยูระหวาง 31-40 ป (X = 4.7538, S.D. = .14718) และพนักงานท่ีมีอายุ 41 ปข้ึนไป (X = 3.8667, 
S.D. = .25111) ตามลําดับ 
 
ตาราง 44  เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานจําแนกตามอายุ (n = 103) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 2 14.227 7.113 320.978 
ความแตกตางภายในกลุม 100 2.216 .022  

รวม 102 16.443   

 
จากตาราง 44 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยโดยรวม จําแนก

ตามอายุพนักงาน พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุตางกัน  มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย
ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

3) สมมติฐาน 2.3 พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย
แตกตางกัน โดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตาราง 45 
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ตาราง 45  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย  
จําแนกตามระดับการศึกษาของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

ระดับการศึกษา ( X ) (S.D.) 
ปวส. 4.9518 .06038 
ปริญญาตรี 4.6809 .23199 
สูงกวาปริญญาตรี 3.7000 .09309 

รวม 4.6761 .40151 

  
จากตาราง 45 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีการศึกษาอยูในระดับ ปวส. มีพฤติกรรม 

การทํางานท่ีปลอดภัยสูงท่ีสุด ( X = 4.9518, S.D. = .06038) รองลงมา  เปนพนักงานท่ีมีการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี ( X = 4.6809, S.D. = .23199) พนักงานท่ีมีการศึกษาอยูในระดับท่ีสูงกวาปริญญาตรี 
( X = 3.7000, S.D. = .09309) ตามลําดับ 
 
ตาราง 46  เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานจําแนก ตามระดับการศึกษา     

(n = 103) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 2 13.369 6.685 217.455 
ความแตกตางภายในกลุม 100 3.074 .031  

รวม 102 16.443   

 
จากตาราง 46 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยโดยรวม จําแนกตาม

ระดับวุฒิการศึกษา พบวา พนักงานท่ีมีระดับวุฒิการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย
ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

4) สมมติฐาน 2.4 พนักงานท่ีมีสถานภาพการสมรสตางกันมีพฤติกรรมการทํางาน
ท่ีปลอดภัยแตกตางกัน โดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตาราง 47 

 
ตาราง 47  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย 

จําแนกตามสถานภาพสมรสของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

สถานภาพสมรส ( X ) (S.D.) 
โสด 4.9455 .06225 

สมรส 4.4978 .43120 
รวม 4.6761 .40151 
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 จากตาราง 47 พบวา พนักงานท่ีมีสถานภาพโสดมีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยสูงท่ีสุด    
( X = 4.9455, S.D. = .06225) สวนพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีสถานภาพสมรสมีพฤติกรรมการทํางาน
ท่ีปลอดภัยรองลงมา ( X = 4.4978, S.D = .43120) 
 
ตาราง 48  เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานจําแนกตามสถานภาพสมรส    

(n = 103) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 1 4.946 4.946 43.452 
ความแตกตางภายในกลุม 101 11.497 .114  

รวม 102 16.443   

  
จากตาราง 48 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยโดยรวม จําแนกตาม

สถานภาพการสมรส พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีสถานสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัยไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  

5) สมมติฐาน 2.5 พนักงานท่ีมีจํานวนบุตรธิดาตางกันมีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย
แตกตางกัน โดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตาราง 49 
 
ตาราง 49  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย  

จําแนกตามจํานวนบุตรธิดาของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

จํานวนบุตรธิดา ( X ) (S.D.) 
ไมมี 4.9618 .05574 
1 คน 4.8281 .02514 
2 คน 4.3551 .30395 
มากกวา 2 คน 3.6625 .07855 

รวม 4.6761 .40151 

 
จากตาราง 49 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีไมมีบุตรธิดา มีการรับรูดานความปลอดภัย

ในการทํางานสูงท่ีสุด ( X = 4.9618, S.D. = .05574) พนักงานท่ีมีบุตรธิดา จํานวน 1 คน (X = 4.8281, 
S.D. = .02514) และพนักงานท่ีมีบุตรธิดา จํานวน 2 คน ( X = 4.3551, S.D. = .30395) รองลงมา
พนักงานท่ีมีบุตรบุตร-ธิดามากกวา 2 คน ( X  = 3.6625, S.D. = .07855) ตามลําดับ 
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ตาราง 50  เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานจําแนกตามจํานวนบุตรธิดา    
(n = 103) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 3 14.242 4.747 213.472 
ความแตกตางภายในกลุม 99 2.202 .022  

รวม 102 16.443   

 
จากตาราง 50 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยโดยรวม จําแนกตาม

จํานวนบุตรธิดา พบวา  พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีจํานวนบุตรธิดาแตกตางกัน มีพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัยไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

6) สมมติฐาน 2.6 พนักงานท่ีมีอายุการทํางานตางกันมีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย
แตกตางกัน โดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตาราง 51 
 
ตาราง 51  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย 

จําแนกตามอายุการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

อายุการทํางาน ( X ) (S.D.) 
นอยกวา5ป 5.0000 0.00000 
5-10 ป 4.7926 .14883 
11-20 ป 3.9722 .22240 
21 ปข้ึนไป 3.6133 .05055 

รวม 4.6761 .40151 

 
จากตาราง 51 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุงานนอยกวา 5 ป มีการรับรูดานความปลอดภัย

ในการทํางานสูงท่ีสุด ( X = 5.0000, S.D. = .00000) รองลงมาพนักงานท่ีมีอายุงาน ระหวาง 5-10 ป 
( X = 4.7926, S.D. = .22240) พนักงานท่ีมีอายุงานระหวาง 11-20 ป (X =3.9722, S.D. = .14737) 
และพนักงานท่ีมีอายุ 21 ปข้ึนไป ( X = 3.6133, S.D. = .05055) 
 
ตาราง 52  เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานจําแนกตามอายุการทํางาน      

(n = 103) 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 3 14.405 4.802 233.201 
ความแตกตางภายในกลุม 99 2.038 .021  

รวม 102 16.443   
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จากตาราง 52 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยโดยรวม จําแนกตาม
อายุการทํางาน พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุงานแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย
ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

7) สมมติฐาน 2.7 พนักงานท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบตางกันมีพฤติกรรมการทํางาน
ท่ีปลอดภัยแตกตางกัน โดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตาราง 53 

 
ตาราง 53  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย 

จําแนกตามตําแหนงงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

ตําแหนงงาน ( X ) (S.D.) 
ระดับปฏิบัติงาน 4.9059 .07575 
ระดับหัวหนางาน 4.5952 .21806 
ระดับบริหาร 3.7538 .15667 

รวม 4.6761 .40151 

 
จากตาราง 53 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการ มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานสูงท่ีสุด 

( X = 4.9059, S.D. = .07575) รองลงมา เปนพนักงานท่ีเปนระดับหัวหนางานมีการรับรูดานความปลอดภัย
ในการทํางาน คือ ( X = 4.5952, S.D. = .21806) และพนักงานระดับบริหารมีการรับรูดานความปลอดภัย
ในการทํางานระดับสูง ( X = 3.7538, S.D. = .15667) 
 
ตาราง 54  เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานจําแนกตามตําแหนงงาน         

(n = 103) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 2 14.515 7.257 376.343 
ความแตกตางภายในกลุม 100 1.928 .019  

รวม 102 16.443   

 
จากตาราง 54 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยโดยรวม จําแนกตาม

ตําแหนงงาน  พบวา  พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบแตกตางกัน มีพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัยไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

8) สมมติฐาน 2.8 พนักงานท่ีไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยตางกันมีพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัยแตกตางกัน โดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตาราง 55 
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ตาราง 55  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย 
จําแนกตามการรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 

การอบรมความปลอดภัย ( X ) (S.D.) 
เคย 4.8011 .21190 
ไมเคย 3.7278 .13091 

รวม 4.6761 .40151 

 
จากตาราง 55 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีเคยอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน  

มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานสูงท่ีสุด ( X = 4.8011, S.D. = .21190) และพนักงานท่ี  
ไมเคยอบรมมีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานระดับสูง ( X = 3.7278, S.D. = .13091) 
 
ตาราง 56  เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานจําแนกตามจํานวนครั้ง  

การฝกอบรมดานความปลอดภัย (n = 103) 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 1 12.214 12.214 1.071 
ความแตกตางภายในกลุม 101 4.230 .042  

รวม 102 16.443   

 
จากตาราง 56 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยโดยรวม จําแนกตาม

การไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัย  พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีไดรับการฝกอบรม
ดานความปลอดภัยแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 

9) สมมติฐาน 2.9 พนักงานท่ีมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานตางกัน
มีการรับรูความปลอดภัยในการทํางานท่ีแตกตางกัน โดยมีผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ  
ดังตาราง 57 
 
ตาราง 57  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย 

จําแนกตามประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ ( X ) (S.D.) 
เคย 4.9590 .05722 
ไมเคย 4.5304 .42472 

รวม 4.6761 .40151 
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 จากตาราง 57 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีเคยเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน มีการรับรู
ดานความปลอดภัยในการทํางานสูงท่ีสุด (X = 4.9590, S.D. = .05722) และพนักงานท่ีไมเคยมีประสบการณ
การเกิดอุบัติเหตุมีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานระดับสูงท่ีสุด ( X = 4.5304, 
S.D. = .42472) 
 
ตาราง 58  เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยจําแนกตามประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ  

จากการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 1 4.246 4.246 59.479 
ความแตกตางภายในกลุม 101 12.197 .121  

รวม 102 16.443   

 
จากตาราง 58 พบวา พนักงานปฏิบัติการท่ีเคยมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ และท่ีไมมี

ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน มีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยในการทํางาน
ใกลเคียงกัน ( X = 4.9590 และ 4.5304 ตามลําดับ) เม่ือเทียบพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของ
พนักงานท่ีมีประสบการณการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานแตกตางกัน  พบวา มีพนักงานระดับ
ปฏิบัติการท่ีมีประสบการณจริงมีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย รองลงมา  ไมแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 

10) สมมติฐาน 2.10 พนักงานท่ีมีประสบการณท่ีเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงาน
เกิดอุบัติเหตุจาการทํางานตางกันมีการรับรูความปลอดภัยในการทํางานท่ีแตกตางกัน โดยมีผล
การวิเคราะหเปรียบเทียบ ดังตารางท่ี 59 
 
ตาราง 59  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย 

จําแนกตามประสบการณท่ีเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานเกิดอุบัติเหตุจาการทํางานของ  
พนักงานระดับปฏิบัติการ 

 

ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ ( X ) (S.D.) 
เคย 4.9590 .05722 
ไมเคย 4.5304 .42472 

รวม 4.6761 .40151 

 
จากตาราง 59 พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานเกิดอุบัติเหตุจาก

การทํางาน มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานสูงท่ีสุด ( X = 4.9590, S.D. = .05722) และ 
พนักงานท่ีไมเคยอบรมมีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานระดับสูง ( X = 4.5304, S.D. = 
.42472) 
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ตาราง 60  เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยจําแนกตามท่ีเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงาน 
เกิดอุบัติเหตุจาการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ความแตกตางระหวางกลุม 1 4.246 4.246 59.479 

ความแตกตางภายในกลุม 101 12.197 .121  

รวม 102 16.443   

 
จากตาราง 6 0 เม่ือเปรียบเทียบการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานจําแนกตาม

ประสบการณเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน พบวา  พนักงานระดับปฏิบัติการ
ท่ีเคยพบเห็นและไมเคยพบเห็น มีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
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 บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานและ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู
ดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
ของพนักงาน กลุมตัวอยางเปนพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานผลิตและ
งานสนับสนุนการผลิตท่ีประจําในบริษัท กลุมปโตรเลียม และปโตรเคมี แหงหนึ่ง  กลุมตัวอยางจํานวน 
103 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามเปน 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกรายการตอบ
(check list) มีท้ังหมด 10 ขอ  

ตอนท่ี 2 การรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ลักษณะคําถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท ( Likert scale) แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก
ดานกฎระเบียบและขอบังคับ ดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร และดานความพรอมของ
รางกายและจิตใจ  

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงาน ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน 
ประมาณคา ( rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท ( Likert scale) แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก  
ดานกฎระเบียบ และขอบังคับ ดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร และดานความพรอมของ
รางกายและจิตใจ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
    

5.1.1 ผลการศึกษาดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา 
1) พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 73.8 รองลงมา

เปนพนักงานเพศหญิง มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 26.2 สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 31-40 ป    
มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 50.5 อายุระหวาง 20-30 ป มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 33.0 และ 
41 ปข้ึนไป มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 16.5 พนักงานสวนมากมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 52.4 รองลงมา  คือ  ระดบั ปวส. คิดเปนรอยละ 36.9 และสูงกวาปริญญาตรี  
คิดเปนรอยละ 10.7 สวนมากสมรสแลว คิดเปนรอยละ  60.2 ยังโสด คิดเปนรอยละ 39.8 พนักงาน
ท่ีไมมีบุตรธิดา คิดเปนรอยละ 33.0 รองลงมา  คือ มีบุตรธิดา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 22.3 
มีบุตรธิดา จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 36.9 และมีบุตรธิดามากกวา 2 คน คิดเปนรอยละ 7.8  
พนักงานสวนมาก ทํางานกับบริษัท ระหวาง 5-10 ป คิดเปนรอยละ 66.0 รองลงมา อายุงานนอยกวา   
5 ป คิดเปนรอยละ 17.5 อายุงานระหวาง 11-20 ป คิดเปนรอยละ 11.7 และนอยท่ีสุด  คือ พนักงาน
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ท่ีมีอายุงาน 21 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 4.9 พนักงานระดับปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 75.5 พนักงาน
ระดับหัวหนางาน คิดเปนรอยละ 13.6 และพนักงานระดับบริหาร คิดเปนรอยละ 10.7  

2) ขอมูลเก่ียวกับการไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัย พนักงานสวนมาก
เคยฝกอบรม 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 62.14 รองลงมา เคยฝกอบรม 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 14.56 และ
นอยท่ีสุด ฝกอบรม 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 11.65 และมีพนักงาน 12 คน ไมเคยอบรม คิดเปนรอยละ 
11.65  

3) ขอมูลเก่ียวกับประสบการณการเกิดอุบัติเหตุพนักงานสวนมาก  ไมเคยไดรับ
อุบัติเหตุเลยมี 68 คน คิดเปนรอยละ 66.02 พนักงานท่ีเคยประสบอุบัติเหตุ  1 ครั้ง มีจํานวน 17 คน 
คิดเปนรอยละ 16.5 พนักงานท่ีเคยประสบอุบัติเหตุ  2 ครั้ง มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 10.68 
และพนักงานท่ีเคยประสบอุบัติเหตุ 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 6.80 

4) ขอมูลเก่ียวกับเคยเห็นเพ่ือนรวมงานไดรับอุบัติเหตุ พนักงานสวนมาก  ไมเคยเห็น
เพ่ือนไดรับอุบัติเหตุ คิดเปนรอยละ 66.02 และพนักงานสวนนอย เคยพบเห็นเพ่ือรวมงานไดรับอุบัติเหต ุ
คิดเปนรอยละ 33.98 

5.1.2 ระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานพนักงานระดับปฏิบัติการมีการรับรู
ดานความปลอดภัยในการทํางานโดยรวม อยูในระดับดีมาก โดยจําแนกเปนรายดาน ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้ 

1) ดานกฎระเบียบและขอบังคับ พนักงานระดับปฏิบัติการมีการรับรู ดานความปลอดภัย
ในการทํางาน ดานกฎระเบียบและขอบังคับอยูในระดับดี ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  การสวมอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย รองเทานิรภัย ท่ีครอบหู ท่ีอุดหู แวนตานิรภัย หนากากกันฝุน   
ถุงมือ ชวยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.508 สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  
คือ หัวหนางานจัดการประชุมพูดคุยกิจกรรมดานความปลอดภัย  เปนการภายในกอนลงมือทํางาน
เปนประจําทุกวันมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.94   

2) ดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร พนักงานระดับปฏิบัติการมีการรับรู
ดานความปลอดภัยในการทํางาน ดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร อยูในระดับด ีมากขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การใชเครื่องมืออุปกรณท่ีไมเหมาะสมกับลักษณะของงาน ทําใหเกิดอันตราย  และ
อุบัติเหตุได มีคาเฉลี่ย 4.88 สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร  
และอุปกรณตางๆ เปนหนาท่ีของพนักงานทุกคนมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.41 

3) ดานความพรอมรางกาย และจิตใจ พนักงานระดับปฏิบัติการมีการรับรูดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน ดานความพรอมของรางกายและจิตใจ อยูในระดับดีมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงท่ีสุด คือ  การทํางานเม่ือสภาพรางกายไมปกติ เชน งวงนอน มึนเมาสุรา ปวยไข ออนเพลีย ฯลฯ  
เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุ มีคาเฉลี่ย 4.80 สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  การคํานึงถึงกฎ
ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานจะทําใหทํางานไดสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.75 

5.1.3 ระดับพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย พนักงานระดับปฏิบัติการมีพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัยโดยรวม อยูในระดับดี โดยจําแนกเปนรายดาน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1) ดานกฎระเบียบและขอบังคับ พนักงานระดับปฏิบัติการมีพฤติกรรมการทํางาน
ท่ีปลอดภัย  ดานกฎระเบียบและขอบังคับ  อยูในระดับดี มาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  ทานสวมใส
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อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล เชน รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย ท่ีครอบหู แวนตานิรภัย หนากากก้ันฝุน 
ถุงมือ อยางเหมาะสมในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.90 สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  
ทานพยายามทํางานตามท่ีทานไดเรียนรูวิธีการทํางานตามคูมือความปลอดภัยดวยตนเอง
อยางเครงครัด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.15  

2) ดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร พนักงานระดับปฏิบัติการมีพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัย ดานการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร อยูในระดับดีมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ทานตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณตางๆ กอนและหลังการใชเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.89 ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ทานหยุดเครื่องจักรทุกครั้งเม่ือมีการซอมแซม หรือทําความสะอาดมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 
4.28  

3) ดานความพรอมรางกาย และจิตใจ พนักงานระดับปฏิบัติการมีพฤติกรรมการทํางาน
ท่ีปลอดภัย  ดานความพรอมของรางกาย  และจิตใจ อยูในระดับดี ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  
ทานคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับข่ีหรือโดยสารรถยนต มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.87 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  
คือ ทานไมชวยเพ่ือนทํางาน ขณะท่ีทานเหน็วางานนั้นเปนงานท่ีทานไมถนัด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.99 

5.1.4 การเปรียบเทียบความแตกตาง ของการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  และ
พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ  ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

ผลการวิจัยพบวาพนักงานระดับปฏิบัติการ  มีระดับการรับรูดานความปลอดภัย  และ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน อยูในระดับดีมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานท่ีมี 
เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  จํานวนบุตรธิดา  อายุการทํางาน  ตําแหนงงาน  การฝกอบรม  
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ และเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานประสบอุบัติเหตุ  แตกตางกัน  มีระดับ
การรับรูความปลอดภัย และระดับพฤติกรรมความปลอดภัยไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05   

              

5.2 อภิปรายผล 
 

จากขอมูลท่ีผูวิจัยไดทําการวิเคราะหทางสถิติ สามารถอภิปรายไดวา การรับรูดานความปลอดภัย
ในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนงานปโตรเลียม และปโตรเคมี ในบริษัทแหงหนึ่ง  
พบวา พนักงานมีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย  
อยูในระดับดีมาก ซ่ึงเปนผลมาจากนโยบายของผูบริหารท่ีเห็นความสําคัญของความปลอดภัย  
โดยจะกลาวเสมอวา  "ปลอดภัยไวกอน ( safety first)" การใหความรูทางดานวิศวกรรม การอบรม  
และออกกฎระเบียบขอบังคับ ดานความปลอดภัย เปนไปตามแนวคิดของ  วิฑูรย สิมะโชคดี และ
วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน ท่ีใหความหมายความปลอดภัยวา ความปลอดภัย หมายถึง การปราศจาก
ภัยอันตราย สภาพการทํางาน หรือการกระทําซ่ึงจะไมกอใหเกิดการประสบอันตราย รวมท้ังโอกาสเสี่ยง
ท่ีจะเกิดการบาดเจ็บ พิการ ตาย และเจ็บปวย  เนื่องจากการทํางานซ่ึงสงผลตอความสูญเสียตอ
รางกายและทรัพยสิน 
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จากการศึกษาระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ
สวนงานปโตรเลียม และปโตรเคมีในบริษัทแหงหนึ่ง  ทางดานกฏระเบียบและขอบังคับ ดานการรับรู
เก่ียวกับเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร ดานการรับรูดานความพรอมของรางกาย  และจิตใจ
มีระดับการรับรูความปลอดภัยในการทํางาน  โดยรวมอยูในระดับท่ีดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.501 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.525 สอดคลองกับงานวิจัยของ แกวฤทัย แกวชัยเทียม (2548, หนา 86-93) 
ไดศึกษาการรับรูการจัดการความปลอดภัย และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ  ไดสรุปวา  การรับรูการจัดการความปลอดภัย และมีพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางาน อยูในระดับท่ีดีมาก   

จากการศึกษาระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ
สวนงานปโตรเลียม และปโตรเคมีในบริษัทแหงหนึ่ง ทางดานกฏระเบียบและขอบังคับ ดานพฤติกรรม
การใชเก่ียวกับเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร ดานพฤติกรรมความพรอมของรางกาย และจิตใจ  
มีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน  โดยรวมอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.676 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.467 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  สรายุทธ บัณฑิตไทย ( 2552, หนา ข)  
ไดศึกษาถึงการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของ
พนักงานปฏิบัติการสวนงานโรงไฟฟา ไดสรุปผล  ศึกษาระดับการรับรูดานความปลอดภัยใน
การทํางาน และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยรวมอยูในระดับด ี

จากนโยบายของผูบริหารท่ีไดกําหนดไววา พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
อยางเครงครัด และตัวพนักงานเองท่ีมีความตองการความปลอดภัยซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีลําดับ
ข้ันความตองการของมาสโลว ( Maslow’s Hierarchy of needs) ท่ีกลาววา  ความปรารถนาของ
มนุษยนั้นติดตัวมาแตกําเนิด และความปรารถนาเหลานี้  จะเรียงลําดับข้ันของความปรารถนา
ความตองการของมนุษย ( the need-hierarchy conception of human motivation) เปนลําดับ
คือ 1) ความตองการทางดานรางกาย ( physiological needs) 2) ความตองการความปลอดภัย  
(safety needs) 3) ความตองการความรัก และเปนเจาของ ( belongingness and love needs) 
4) ความตองการไดรับความนับถือยกยอง (esteem needs) 5) ความตองการความประจักษในตนเอง 
(self-actualization needs) 

5.2.1 จากการศึกษา พบวา เพศของพนักงานท่ี เปนเพศชาย และเพศหญิงตางกันมีการรับรู
ดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ . 05 แตพนักงานเพศหญิงยังเปนรองลงมาตอการรับรูดานความปลอดภัยใน
การทํางาน และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย อาจเปนเพราะวาเพศหญิงสวนมากปฏิบัติงานอยูใน
สํานักงานเปนสวนใหญ 

5.2.2 จากการศึกษา  พบวา อายุของพนักงานท่ีมีอายุตางกันมีการรับรูดานความปลอดภัย
ในการทํางานและพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 
พนักงานท่ีมีอายุระหวาง 20-30 ป และ 31-40 ป จะมีระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  
มากกวาพนักงานท่ีมีอายุมากกวา 41 ป ซ่ึงอาจเปนเพราะพนักงานท่ีมีอายุนอย  มีความสนใจใน
กฏระเบียบของการปฏิบัติงาน และคูมือการใชเครื่องมืออุปกรณ และการทํางานกับเครื่องจักร  
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5.2.3 จากศึกษา  พบวา พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีระดับการรับรูดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ . 05 แตพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. จะมีการรับรูดานความปลอดภัยใน
การทํางานและพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยสูงท่ีสุด เปนเพราะวา  พนักงานปฏิบัติการสวนใหญ
ท่ีปฏิบัติงานประจําท่ีหนางาน  มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทําใหเขาใจถึงระบบและขบวนการอยางดี
และทําใหรับรูวา  จะตองปฏิบัติงานอยางไรถึงจะปลอดภัย ซ่ึงจะตางจากพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สวนมากจะปฏิบัติงานงานในหองควบคุม ดังนั้น  เพ่ือเปนการเพ่ิมระดับการรับรู
การทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวา ปวส . ตองใหพนักงานลงปฏิบัติงาน
ประจําท่ีหนางานบาง เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะและการรับรูในการทํางานท่ีปลอดภัย 

5.2.4 จากการศึกษา  พบวา พนักงานท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกตางกันมีระดับการรับรู
ดานความปลอดภัยในการทํางาน  และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ . 05 แตพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด  จะมีระดับการรับรูดานความปลอดภัย
สูงกวาพนักงานท่ีสมรสแลว โดยท่ีพนักงานโสดจะ มีจิตสํานึก  และจะไมละเลยกฎระเบียบ และ
ขอบังคับท่ีบริษัทฯ กําหนด 

5.2.5 จากการศึกษา  พบวา  พนักงานท่ีมีจํานวนบุตรธิดา แตกตางกันมีระดับการรับรู
ดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 แตพนักงานท่ีไมมีบุตรธิดา จะมีระดับการรับรูการทํางาน
ท่ีปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยสูงท่ีสุด ทุมเทใหกับงาน ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
อยางสมํ่าเสมอ 

5.2.6 จากการศึกษา  พบวา  พนักงานท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกัน มีระดับการรับรู
ดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย ไมแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พนักงานท่ีมีอายุการทํางานหรือประสบการณในการทํางานมาก
จะมีการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  และมีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยสูงกวา  
พนักงานท่ีอายุการทํางานลดนอยลงมา อาจเนื่องมาจากประสบการณท่ีเคยไดรับมา 

5.2.7 จากการศึกษา  พบวา  พนักงานท่ีมีหนาท่ีการทํางานแตกตางกัน มีระดับการรับรู
ดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย ไมแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตพนักงานท่ีมีหนาท่ีซอมบํารุงจะมีการรับรูท่ีดีกวา
พนักงานฝายผลิต แตพนักงานฝายผลิตจะมีพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยดีกวาพนักงานซอมบํารุง 
ซ่ึงอาจเปนเพราะลักษณะของการทํางานของฝายผลิตท่ีตองเอาใจใสดูแลเครื่องจักร  และอุปกรณ
ท่ีกําลังเดินเครื่องอยู จึงตองทํางานดวยความระมัดระวัง 

5.2.8 จากการศึกษา  พบวา ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน และการฝกอบรม
ดานความปลอดภัยท่ีแตกตางกัน มีระดับการรับรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัย  ไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 เนื่องจากพนักงานทุกคน
จะตองผานการอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัยอยูเสมอ ใน 1 ป ไมนอยกวา 3 หลักสูตร จึงทําให
พนักงานสวนมากมีการรับรูท่ีดีตองานดานความปลอดภัย 
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5.2.9 จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีอิทธิพลตอระดับการรับรูดานความปลอดภัย
ในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยเรื่องการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา: บริษัท ปโตรเลียม และปโตรเคมีแหงหนึ่ง มีขอเสนอแนะดังนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลงานวิจัยไปใช 
จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพการสมรส  

จํานวนบุตรธิดา  อายุการทํางาน  ตําแหนงงาน  การฝกอบรม  ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ และ
เคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานประสบอุบัติเหตุ ทราบวา  การรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ  อยูในระดับดีมาก ดังนั้น  องคกรและหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบควรรักษา และรณรงค สนับสนุนดานความปลอดภัยอยางตอเนื่อง เพ่ือการรับรูดาน
ความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานใหอยูในระดับดีมาก อยางสมํ่าเสมอ  

5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
ควรมีการศึกษาการรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของ

พนักงานในกลุมปโตรเลียม และปโตรเคมีเฉพาะกลุมในเชิงลึก ถึงปจจัยอะไรท่ีสนับสนุนระดับการรับรู
ดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ท่ีได ระดับ
ดีมากตอไป 
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ภาคผนวก ก  
รายช่ือผูเช่ียวชาญ และตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 
 
1. อาจารยจักรพันธ  ปนทอง   อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบดานเนื้อหา 
และโครงสราง 

2. อาจารยดร.นพมาศ  หงษาชาติ   อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบดานภาษา 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบดานการวัด 
และประเมินผล 

4. อาจารยประเวศ  เชื้อวงษ   อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบดานเนื้อหา 
และโครงสราง 

5. คุณชนินทร  ชุมวรเดช    ผูจัดการแผนกวิศวกรรมกอสรางระบบงานทอ  
        บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน  

เอ็นจิเนียรริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น คอรปอเรชั่น 
จํากัด กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือราชการขอความอนุเคราะหการตรวจสอบความเท่ียงตรง 

ของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๙๔    บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 
                            ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องมือการวิจัย 
 
เรียน อาจารยจักรพันธ  ปนทอง 
 

ดวยนายธานน ธนนัตสนิธร  นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม  ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา  
การคนควาอิสระ เรื่อง “การรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัท ปโตรเลียม และปโตรเคมีแหงหนึ่ง ” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอน
การสรางเครื่องมือวิจัย  
 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปน ผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห

จากทานและขอขอบคุฯฃณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๙๔    บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 
                            ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องมือการวิจัย 
 
เรียน ดร.นพมาศ  หงษาชาติ 
 

ดวยนายธานน ธนนัตสนิธร  นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม  ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา  
การคนควาอิสระ เรื่อง “การรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัท ปโตรเลียม และปโตรเคมีแหงหนึ่ง ” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอน
การสรางเครื่องมือวิจัย  
 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปน ผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห

จากทานและขอขอบคุฯฃณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 89 

 
 
 
ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๙๔    บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 
                            ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องมือการวิจัย 
 
เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
 

ดวยนายธานน ธนนัตสนิธร  นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม  ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา  
การคนควาอิสระ เรื่อง “การรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัท ปโตรเลียม และปโตรเคมีแหงหนึ่ง ” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอน
การสรางเครื่องมือวิจัย  
 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปน ผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห

จากทานและขอขอบคุฯฃณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๙๔    บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 
                            ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องมือการวิจัย 
 
เรียน อาจารยประเวช  เชื้อวงษ 
 

ดวยนายธานน ธนนัตสนิธร  นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม  ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา  
การคนควาอิสระ เรื่อง “การรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัท ปโตรเลียม และปโตรเคมีแหงหนึ่ง ” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอน
การสรางเครื่องมือวิจัย  
 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปน ผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห

จากทานและขอขอบคุฯฃณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๙๔    บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ ooo 
 
                            ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องมือการวิจัย 
 
เรียน คุณชนินทร  ชุมวรเดช 
 

ดวยนายธานน ธนนัตสนิธร  นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม  ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา  
การคนควาอิสระ เรื่อง “การรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัท ปโตรเลียม และปโตรเคมีแหงหนึ่ง ” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอน
การสรางเครื่องมือวิจัย  
 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปน ผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห

จากทานและขอขอบคุฯฃณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ)  
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ค 
การหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน มีดังนี้ 

ใหคะแนน +1  หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงค/เนื้อหาท่ีตองการวัด 
ใหคะแนน   0  หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดประสงค/เนื้อหาท่ีตองการวัด 
ใหคะแนน  -1  หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงค/เนื้อหาท่ีตองการวัด

ตามสูตร  

    
N

R
IOC ∑=  

                                       
           เม่ือ    IOC  แทน  ดัชนีของความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

                    ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
                     N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  

เกณฑการตัดสินการคัดเลือกขอคําถาม ดังนี้  

 คา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป แสดงวา ขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคหรือตรงตาม
เนื้อหานั้น เปนขอคําถามท่ีใชได  
 คา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนหรือตัดขอคําถามนั้นออกไป 
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คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคซ่ึงพิจารณาโดยผูเช่ียวชาญ 5 ทาน 
เรื่อง การรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการกรณีศึกษา: บริษัท ปโตรเลียม และปโตรเคมี แหงหนึ่ง 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คน

ที่ รวม 
คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 

1. เพศ 

    1 ชาย                   2 หญิง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

2. ปจจุบันทานมีอายุเทาไร 

    ต่ํากวา 20 ป        20 ป – 30 ป  
    31 ป – 40 ป       41 ป ข้ึนไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

3. ระดับศึกษาของทานคือขอใด  
    1 ต่ํากวา ปวส.   2 ปวส. 

    3 ปริญญาตรี     4 สูงกวาปริญญาตรี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

4. สถานภาพสมรสของทานคือขอใด 

    โสด          สมรส 
    หมาย/หยาราง         

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

5. จํานวนบุตร-ธิดา ของทาน 

    ไมมี               1 คน 
    2 คน             มากกวา 2 คน   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

6. จํานวนปท่ีทานทํางานกับบริษัทฯ ปจจุบัน  
มานานเทาไร 

    นอยกวา 5 ป      5 – 10 ป 
    11 – 20 ป        21 ป ข้ึนไป 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

7. ตําแหนงงาน 

    ระดับปฏิบัติงาน    ระดับหัวหนางาน 
    ระดับบริหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

8. ทานเคยเขารับการอบรมดานความปลอดภัย 
หรือไม 

    เคย โปรดระบุจํานวนครั้ง……………ครั้ง 
     ไมเคย 
 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชได 
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ขอมูลท่ัวไป 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

คนที ่ รวม 
คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 

9. ทานเคยประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน
หรือไม 

    เคย โปรดระบุจํานวนครั้ง…………..ครั้ง  

    ไมเคย 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 ใชได 

10. ทานเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานประสบ 
     อุบัติเหตุจากการทํางาน หรือไม 
    เคย  โปรดระบุจาํนวน..........ครั้ง 

    ไมเคย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

 
ตอนท่ี 2 การรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 
 

ขอมูลท่ัวไป 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

คนที ่
รว
ม 

คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 

การรับรูเกี่ยวกับกฏระเบียบและขอบังคับ         

1. หัวหนางานจัดการประชุมพูดคุยกิจกรรม 
ดานความปลอดภัยเปนการภายในกอนลงมือ 
ทํางานเปนประจําทุกวัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

2. บริษัทฯ ใหขอมูลกับพนักงานเก่ียวกับ 
อันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการทํางาน เชน  
การทํางานกับเครื่องจักร การทํางานกับ 
ระบบไฟฟาการทํางานกับสารเคมี ชวยใหมี 
ความระมัดระวังในการทํางานมากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

3. การนําวิทยุสื่อสาร เครื่องคิดเลข หรือ 
อุปกรณท่ีใชถานไฟฉาย (dry battery)  
ตองไดรับการรับรองจากเจาของพ้ืนท่ี 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

4. การสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน  
หมวกนิรภัย รองเทานิรภัยท่ีครอบหู ท่ีอุดหู  
แวนตานิรภัย หนากากก้ันฝุน ถุงมือ ชวยลด 
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน    

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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ขอมูลท่ัวไป 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
คนที ่ รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 

5. กิจกรรมดานความปลอดภัยท่ีบริษัทจัดข้ึน 
มีสวนชวยลดอุบัติเหตุจากการทํางาน    +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

6. การเรียนรูวิธีการทํางานตามคูมือ 
ความปลอดภัยอยางละเอียด ทําให 
ปฏิบัติงาน 

    

+1 +1 +1 -1 +1 4 0.8 ใชได 

7. มีอุปกรณปองกันเสียงใหกับพนักงานทุกคน 
ท่ีปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

8. การขออนุญาต (work permit) กอนการ 
ปฏิบัติงานซอมแซมหรือตอเติมโครงสราง  
ชวยลดอุบัติเหตุจากการทํางาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

9. เม่ือไดยินสัญญาณเตือนภัยดังข้ึนพนักงาน 
ทุกคนตองไปรวมกันท่ีจุดรวมพล (master  
point) และทําการตรวจสอบตามรายชื่อ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

10. การปฏิบัติงานนอกชายฝงทะเล ตองผาน 
การอบรมความปลอดภัยเฉพาะทาง  
และตรวจสุขภาพกอนการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

การรับรูเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ  
และเครื่องจักร 

        

11. การทํางานกับเครื่องจักรตองศึกษาคูมือ  
และปฏิบัติตามข้ันตอนอยางเครงครัด 
เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

12. การบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร  
และอุปกรณตางๆ เปนหนาท่ีของพนักงาน 
ทุกคน  

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

13. การซอมแซม แกไขขอบกพรองหรือ 
ทําความสะอาดเครื่องจักร จะตองหยุด 
การทํางานของเครื่องจักรทุกครั้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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ขอมูลท่ัวไป 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 

14. บริเวณท่ีปฏิบัติงานมีสารไวไฟ หรือวัตถุ 
ระเบิดตองใชเครื่องมือท่ีมีระบบปองกัน 
การเกิดประกายไฟ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

15. การลงบันทึกและติดปายชี้บงถึงความชํารุด 
เสียหายของเครื่องมือเครื่องจักร เพ่ือให 
พนักงานทราบ เปนเรื่องท่ีตองทํา 

+1 0 +1 0 +1 3 0.6 ใชได 

16. การทํางานเก่ียวกับระบบไฟฟาจําเปนตอง 
มีความรู และตองปด main breaker  
พรอมแขวนปายตัดไฟและคลองล็อกกุญแจ 
ทุกครั้งท่ีทํางานกับระบบไฟฟา 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

17. การใชอุปกรณปองกันอุบัติเหตุ เชน  
เข็มขัดนิรภัย ในการทํางานบนท่ีสูงชวยลด 
การเกิดอุบัติเหตุได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

18. การใชเครื่องมืออุปกรณท่ีไมเหมาะสมกับ 
ลักษณะของงาน ทําใหเกิดอันตรายและ 
อุบัติเหตุได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

19. การศึกษาเก่ียวกับหลักการทํางานของ 
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ ชวยลด 
การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

20. การทํางานกับอุปกรณ เครื่องจักร ท่ีเก่ียวกับ 
สารเคมี จะตองสวมใสอุปกรณปองกัน 
สวนบุคคลใหถูกกับลักษณะงาน เชน สวมใส 
ชุดปองกันสารเคมี หนากากก้ันสารเคมี 
เต็มหนา แวนตานิรภัย ถุงมือปองกันสารเคมี  
เปนตน สามารถชวยลดการเกิดอุบัติเหตุได 

+1 0 +1 0 +1 3 0.6 ใชได 
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ขอมูลท่ัวไป 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 

การรับรูเกี่ยวกับความพรอมของรางกาย  
และจิตใจ 

        

21. บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพดีมักทํางานดี ไมเกิด 
อุบัติเหตุไดงาย +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชได 

22. การทํางานเม่ือสภาพรางกายไมปกติ เชน  
งวงนอน มึนเมาสุรา ปวยไข ออนเพลีย ฯลฯ  
เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุ 

0 +1 +1 0 +1 3 0.6 ใชได 

23. การทํางานดวยความรวดเร็วสําคัญมากกวา 
ความปลอดภัยในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

24. การเกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนไดเสมอไมจํากัดเวลา  
และสถานท่ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

25. การเพ่ิมความระมัดระวังและมีสมาธิ 
ในการทํางาน ชวยลดความเสี่ยงของการเกิด 
อุบัติเหตุ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

26. การทํางานลวงเวลาตอเนื่องเกิน 8 ชั่วโมง  
จะทําใหความสามารถในการปฏิบัตงาน 
ลดลง จึงตองมีความระมัดระวังเพ่ิมข้ึน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

27. การสรางทัศนคติและยึดหลักความเชื่อ 
“ปลอดภัยไวกอน” ทําใหเพ่ิม 
ความระมัดระวังในการทํางานมากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

28. การทํางานท่ีไมคุนเคยหรือไมถนัดเปนสิ่งท่ี 
ไมควรทํา ควรศึกษางานนั้นกอนจึงคอยลง 
มือทํา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

29. การสรางจิตสํานึกความปลอดภัยโดยยึดถือ 
หลักวา “กันไวดีกวาแก” ชวยลดการเกิด 
อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

30. การคํานึงถึงกฎความปลอดภัยขณะ 
ปฏิบัติงานจะทําใหทํางานไดสะดวก +1 +1 +1 -1 +1 3 0.6 ใชได 
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ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงาน 
 

ขอมูลท่ัวไป 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่ รวม 
คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 
พฤติกรรมเกี่ยวกับกฏระเบียบ และขอบังคับ         

1. ทานพยายามทํางานตามท่ีทานไดเรียนรูวิธี 
การทํางานตามคูมือความปลอดภัยดวยตนเอง 
อยางเครงครัด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

2. ทานศึกษาและทําความเขาใจคูมือ 
ความปลอดภัยในการทํางาน หากไมเขาใจ 
วิธีการปฏิบัติงาน ทานจะปฏิบัติงานใดๆ 
ท้ังท่ียังไมเขาใจ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

3. ทานปฏิบัติตามเครื่องหมายความปลอดภัย 
อยางเครงครัด  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

4. ทานสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล เชน  
รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย ท่ีครอบหู แวนตา 
นิรภัย หนากากก้ันฝุน ถุงมือ อยางเหมาะสม 
ในการทํางาน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

5. ทานไมเคยทํางานตามวิธีท่ีทานถนัดมากกวา 
วิธีกําหนด แมวาไดผลออกมาเหมือนกัน +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

6. ทานใหความรวมมือกิจกรรมเก่ียวกับ 
ความปลอดภัยของบริษัทฯ เชน 5 ส.  
การซอมดับเพลิง 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

7. ทานอาน และทําความเขาใจกับ การทํางาน 
บนท่ีสูง (work at heights)  
กอนการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

8. ทานพบผูท่ีไมปฏิบัติตามคูมือความปลอดภัย 
ของบริษัทฯ ทานจะตักเตือนและบอกให 
ปฏิบัติใหถูกตอง 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

9. ทานปฏิบัติงานตามคูมือความปลอดภัยของ 
บริษัทฯ อยางเครงครัด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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ขอมูลท่ัวไป 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
คนที ่ รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 

10. ทานไมเคยใชเครื่องมือ เครื่องจักร  
และอุปกรณ โดยไมมีหนาท่ีเก่ียวของ +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ 
อุปกรณ และเครื่องจักร 

        

11. ทานปฏิบัติตามวิธีทํางานเก่ียวกับ 
เครื่องจักรอยางเครงครัด   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

12. ทานหยุดเครื่องจักรทุกครั้งเม่ือมี 
การซอมแซมหรือทําความสะอาด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

13. ทานหยุดใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร  
เม่ือพบวาผิดปกติ และแจงผูรับผิดชอบ  
และเพ่ือนรวมงานใหทราบทันที 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

14. ทานตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณตางๆ  
กอนและหลังการใชเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

15. ทานใชอุปกรณปองกันอุบัติเหตุ เชน  
safety belt safety hardness  
เม่ือทํางานบนท่ีสูง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

16. ทานมีการสะสาง จัดระเบียบ และ 
ทําความสะอาดเครื่องจักร สํานักงาน  
และบริเวณรอบโรงงาน เปนประจํา/ 
ตามกําหนดเวลา 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

17. เม่ือทํางานซอมแซมกับระบบไฟฟาทานจะ 
ปด main breaker ทุกครั้ง +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

18. ทานไมเดินผานหรือยืนใตสิ่งของท่ีกําลัง 
ยกข้ึน เชนรถเครนกําลังยกอุปกรณ 
ขนาดใหญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

19. ทานไมเคยเปด-ปด อุปกรณ เครื่องจักร  
ท่ีไมมีสวนรับผิดชอบ โดยไมไดรับการ 
อนุญาตจากเจาของพ้ืนท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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ขอมูลท่ัวไป 
ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ คนที ่ รวม 

คา 
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 
20. ทานไมเคยซอมเครื่องมือ เครื่องจักร  

และอุปกรณ โดยไมปดเครื่อง 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

พฤติกรรมเกี่ยวกับความพรอมของรางกาย
และจิตใจ 

        

21. ทานไมหยอกลอกับเพ่ือนในขณะปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

22. ทานคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับข่ีหรือ 
โดยสารรถยนต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

23. ทานไมทํางานเม่ือรูสึกวาสภาพรางกาย 
ไมพรอมตอการทํางาน เชน ไมสบาย  
งวงนอนจากการทานยาบางชนิด เมาสุรา  
ออนเพลีย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

24. ทานจัดสถานท่ีทํางานของทานเปนระเบียบ 
เรียบรอยเสมอ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

25. ทานเพ่ิมความระมัดระวังเปนพิเศษ 
ในการปฏิบัติงานตอนกลางคืน +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

26. ทานไมฝนปฏิบัติงานในขณะท่ีทานมีอาการ 
 เมาสุราหรืองวงนอนหรือออนเพลีย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

27. ทานไมชวยเพ่ือนทํางาน ขณะท่ีทานเห็นวา  
งานนั้นเปนงานท่ีทานไมถนัด +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

28. ทานไมละเลยตอสิ่งเล็กๆ นอยๆ ท่ีเห็นวา 
มีอันตราย โดยแจงผูบังคับบัญชาใหแกไข 
ทันที 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

29. ทานมีสติและสมาธิในการทํางานอยูเสมอ +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

30. ทานพบพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีน้ํามันหกนองพ้ืน 
หรือมีสิ่งของวางใกลหลนทานจะดําเนินการ 
แกไขหรือแจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 
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คาอํานาจจําแนก  ( t) ของแบบสอบถามกรณีศึกษาการรับรูดานความปลอดภัย  และ
พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัท ปโตรเลียม  
และปโตรเคมี แหงหนึ่ง 
 
ตาราง 61  คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานการรับรูความปลอดภัย 
 

ขอท่ี t ขอท่ี t 
1 16.791 * 16 1.964 * 
2 10.139 * 17 9.000 * 
3 4.530 * 18 9.000 * 
4 2.522 * 19 16.926 * 
5 1.941 * 20 9.000 * 
6 3.000 * 21 14.410 * 
7 9.000 * 22 16.003 * 
8 9.000 * 23 1.828 * 
9 9.000 * 24 9.000 * 
10 9.000 * 25 16.003 * 
11 9.000 * 26 9.000 * 
12 1.790 * 27 9.000 * 
13 2.674 * 28 9.000 * 
14 9.000 * 29 15.520 * 
15 2.522 * 30 9.000 * 

 
หมายเหตุ     *  หมายถึง  คาอํานาจจําแนกรายขอท่ีใชได ซ่ึงมีคาอัตราสวนวิกฤต ( t)   
                                     ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 (t > 1.75 ข้ึนไป) 
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ตาราง 62  คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานพฤติกรรมความปลอดภัย 
 

ขอท่ี t ขอท่ี t 
1 1.936 * 16 3.464 * 
2 10.000 * 17 3.766 * 
3 10.000 * 18 10.000 * 
4 10.000 * 19 10.000 * 
5 6.708 * 20 4.303 * 
6 10.000 * 21 10.000 * 
7 10.000 * 22 10.000 * 
8 2.887 * 23 10.000 * 
9 10.000 * 24 1.936 * 
10 10.000 * 25 10.000 * 
11 1.936 * 26 1.936 * 
12 10.000 * 27 3.149 * 
13 1.936 * 28 10.000 * 
14 10.000 * 29 10.000 * 
15 10.000 * 30 11.902 * 

 
หมายเหตุ     *  หมายถึง  คาอํานาจจําแนกรายขอท่ีใชได ซ่ึงมีคาอัตราสวนวิกฤต ( t)   
                                    ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 (t > 1.75 ข้ึนไป) 

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดเจตคติท้ังฉบับเทากับ  0.932 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
1) คาเฉลี่ย  

คาเฉลี่ย (mean) คือ คาท่ีเกิดจากการนํากลุมของคะแนนดิบมารวมกันแลวหารดวย
จํานวนของคะแนนรวมท้ังหมด ซ่ึงคํานวณไดจากสูตร (ลวนสายยศ และอังคณา สายยศ, 2540, หนา 53)  

                 

                       n
XX ∑=                                    

 เม่ือ        X   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

                          
∑ X      แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

                   n       แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง  

 2) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard deviation) คือ รากท่ีสองของคาเบี่ยงเบน
กําลังสองเฉลี่ยจากขอมูลแตละคาเฉลี่ยรวมของขอมูลชุดนั้น เม่ือนําคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมายกกําลังสอง 
จะเรียกวา ความแปรปรวน  (ลวนสายยศ และอังคณา สายยศ , 2540 , หนา 53)  หาคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

 

                                  
1)(

)( 2∑∑
−

−
=

nn

XXn
   

2

 S.D.  

  
 เม่ือ     S.D.   แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
  
 3) คารอยละ  
                       คารอยละ       =     คาจํานวนท่ีคํานวณ  x 100 
                                                    คาจํานวนท้ังหมด 
         
            4) การทดสอบคาที  
            การทดสอบคาที  (t-test) จะใชการทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  2 กลุม  
ท่ีไมเก่ียวของกัน  (independent sample) ใชการทดสอบแบบที ชนิด two-tail test กําหนดระดับ

นัยสําคัญ α = 0.05 
   สมมติฐานทางสถิติ คือ 

             
H0 :   µ1 = µ2   

             
H1 :   µ1 ≠ µ2 

 หรือ  

             H0 :   คาเฉลี่ยของสองประชากรไมแตกตางกัน 
             H1 :   มีความแตกตางกันระหวางคาเฉลี่ยของสองประชากร 
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 ใชสูตรคาที (t-test) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540, หนา 240)  
 

                    

2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX
t

+

−
=  

             

  เม่ือ   1X ,  
2

X   แทน    คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1, 2 

                    2

1
S ,  2

2
S    แทน    ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1, 2 

                     
1

n ,  
2

n     แทน    ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1, 2 

                     df            แทน    ชั้นแหงความเปนอิสระ (degree of freedom) 

                              221 −+= nndf     

                   ขอตกลงเบื้องตนสําหรับสูตรนี้ คือ 

 (1) กลุมตัวอยางแตละกลุมตองเปนอิสระจากกัน และไดมาจากการสุม 
 (2) กลุมตัวอยางแตละกลุมตองไดมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงเปนโคงปกติ 
 (3) กลุมตัวอยางแตละกลุมตองไดมาจากประชากรแตละกลุมท่ีมีความแปรปรวน 

ไมเทากัน ( 2

2

2

1 σ≠σ ) 
 

  5) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way anova) 
 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way anova) เปนการทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยประชากรมากกวา 2 กลุมข้ึนไป 
 สมมติฐานทางสถิติ คือ  
 

             H0 :    µ1 = µ2 =µ3  … = µk  

             H1 :    µ i ≠ µ j , สําหรับ i ≠ j หรือ 
             H0 :   คาเฉลี่ยของสองประชากรไมแตกตางกัน 
             H1 :    มีความแตกตางกันระหวางคาเฉลี่ยของสองประชากรอยางนอย 2         
                             ประชากร 

 สถิติท่ีใชในการทดสอบ (ยุทธ ไกยวรรณ, 2549, หนา 208) 

                       
2

w

2

b

S

S
F =  
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 การหาคา F ratio ตองหาคาตางๆ ดังนี้ 

           
T

2

T

T2

T
df

CX

df

SS
S

−
==
∑∑

  

             

            
bb

b2

b
df

CT

df

SS
S

−
==

2

njj
 

w

bT

w

w2

w
df

SSSS

df

SS
S

−
==  

 

 เม่ือคา 
2

n/TC = หรือเรียกวา correction term หาไดโดยนําคาคะแนนแตละตัว

มารวมกันแลวยกกําลังสองแลวหารดวยจํานวนคะแนนท้ังหมด 
 SST     ยอมาจากคําวา   sum square total 

   SSb     ยอมาจากคําวา   sum square between group 

   SSw     ยอมาจากคําวา   sum square within group 
 ∑∑x2   หมายถึง  ผลรวมของกําลังสองของคะแนนแตละตัว 
 T2

J       หมายถึง  กําลังสองของผลรวมของคะแนนแตละตัวในแถว column 

 nJ        หมายถึง  จํานวนสมาชิกในกลุม 
 dfT       หมายถึง  องศาแหงความเปนอิสระของคะแนน N จํานวน ซ่ึงมีคา = n-1 

 dfb       หมายถึง  องศาแหงความเปนอิสระของจํานวนกลุม ซ่ึงมีคา = k-1 

 dfw       หมายถึง  องศาแหงความเปนอิสระของคะแนนในกลุม ซ่ึงมีคา = n-k 
   โดยคา  df  ท่ีใชในการอานคาจากตาราง = (k-1) (n-k) 

    เปรียบเทียบคา F ท่ีคํานวณไดกับคา F ท่ีไดจากตารางท่ี df  = (k-1)(n-k)  
เม่ือกําหนดระดับนัยสําคัญ  α ถาคา F มากกวาหรือเทากับคา  F ท่ีไดจากตาราง ท่ีระดับนัยสําคัญ α 
จะปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1  นั่นคือ มีคาเฉลี่ยของประชากรบางประชากรแตกตางจากประชากรอ่ืน 

 6) การทดสอบความแตกตางรายคู  
   การทดสอบความแตกตางรายคู ( least-significant difference: LSD) เม่ือผล

การทดสอบคาเฉลี่ย โดย  one-way anova จะปฎิเสธ H0 แสดงวามีคาเฉลี่ยอยางนอย 2 ประชากร
แตกตางกัน เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากรแตละคู โดยวิธี LSD มีข้ันตอนดังนี้ 

(1) คํานวณคา LSD โดยท่ี ถาจํานวนสมาชิกในแตละกลุมเทากัน จะใชสูตร  
 

                            LSDα       =    tα/2, n-k 
i

2
p

n

S2
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  (2) แตถาจํานวนสมาชิก ในแตละกลุมไมเทากัน จะใชสูตร     

               LSDα      = tα/2, n-k )
n

1

n

1
(S

ji

2
p +    

              จะปฎิเสธ H0 เม่ือ
i

x -
j

x > LSD แสดงวาประชากรคูนี้มีความแตกตาง

กัน    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

การรับรูดานความปลอดภัยและพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ
กรณีศึกษา: บริษัท ปโตรเลียม และปโตรเคมี แหงหนึ่ง 

…………………………………………… 
 
คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามชุดนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาการรับรูดานความปลอดภัยและพฤติกรรม
การทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงาน ระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา : บริษัท  ปโตรเลียม และปโตรเคมี  
โดยเก็บรวบรวมขอมูลของพนักงานระดับปฏิบัติการในกลุมบริษัท ปโตรเลียม และปโตรเคมี 
 2. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 2.2 แบบสอบถามเพ่ือวัดระดับการรับรูดานความปลอดภัยของพนักงาน ดังนี้ 
     2.2.1 การรับรูเก่ียวกับกฏระเบียบและขอบังคับ 
  2.2.2 การรับรูเก่ียวกับเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร 
  2.2.3 การรับรูเก่ียวกับความพรอมของรางกาย และจิตใจ 
 2.3 แบบสอบถามเพ่ือวัดพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงาน 
  2.3.1 พฤติกรรมเก่ียวกับกฏระเบียบและขอบังคับ 
  2.3.2 พฤติกรรมเก่ียวกับการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร 
  2.3.3 พฤติกรรมเก่ียวกับความพรอมของรางกาย และจิตใจ  
 3. ขอมูลท่ีไดจะนําไปใชเพ่ือการวิจัยเทานั้นไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี และสถานภาพ
ของผูตอบแบบสอบถามแตประการใด ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นโดยตอบคําถามใน
แบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาดานความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 

ผูวิจัยหวังวาเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณทุกทาน
ท่ีใหความรวมมืออยางดียิ่งในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 

                                
                                                      นายธานน ธนนัตสินธร 

                                                  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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แบบสอบถามเรื่อง 
การรับรูดานความปลอดภัยและพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย 

ของพนักงานระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา: บริษัท ปโตรเลียม 
 และปโตรเคมี แหงหนึ่ง 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองวาง  หนาขอความท่ีเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน 
 
1. เพศ 

    1 ชาย                   2 หญิง 
 
2. ปจจุบันทานมีอายุเทาไร 
    ต่ํากวา 20 ป        20 ป – 30 ป  

    31 ป – 40 ป      41 ป ข้ึนไป 
 
3. ระดับศึกษาของทานคือขอใด  

    ต่ํากวา ปวส.   ปวส. 
    ปริญญาตรี     สูงกวาปริญญาตรี 
 
4. สถานภาพสมรสของทานคือขอใด 

    โสด          สมรส 
    หมาย/หยาราง         
 
5. จํานวนบุตร-ธิดา ของทาน 

    ไมมี               1 คน 
    2 คน             มากกวา 2 คน   
 
6. จํานวนปท่ีทานทํางานกับบริษัทฯ ปจจุบัน มานานเทาไร 

    นอยกวา 5 ป      5 – 10 ป 
    11 – 20 ป        21 ป ข้ึนไป 
 
7. ตําแหนงงาน 

    ระดับปฏิบัติงาน      ระดับหัวหนางาน 

    ระดับบริหาร 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 111 

8. ทานเคยเขารับการอบรมดานความปลอดภัยหรือไม 

    เคย โปรดระบุจํานวนครั้ง……………ครั้ง 
    ไมเคย 
 
9. ทานเคยประสบอุบัติเหตุจากการทํางานหรือไม 

    เคย โปรดระบุจํานวนครั้ง…………..ครั้ง  
    ไมเคย 
 
10. ทานเคยพบเห็นเพ่ือนรวมงานประสบ 
     อุบัติเหตุจากการทํางาน หรือไม 

    เคย โปรดระบุจํานวน..........ครั้ง 
    ไมเคย 
 
ตอนท่ี 2 การรับรูดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  √ ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

คําถาม 

การรับรูความปลอดภัย 

5 มากที่สุด 

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 นอย 

1 นอยที่สุด 

การรับรูเกี่ยวกับกฏระเบียบและขอบังคับ      
1. หัวหนางานจัดการประชุมพูดคุยกิจกรรมดาน 

ความปลอดภัยเปนการภายในกอนลงมือทํางาน 
เปนประจําทุกวัน 

     

2. บริษัทฯ ใหขอมูลกับพนักงานเก่ียวกับอันตรายท่ีจะ 
เกิดข้ึนจากการทํางาน เชน การทํางานกับ 
เครื่องจักร การทํางานกับระบบไฟฟาการทํางาน 
กับสารเคมี ชวยใหมีความระมัดระวังในการทํางาน 
มากข้ึน 

     

3. การนําวิทยุสื่อสาร เครื่องคิดเลข หรืออุปกรณท่ีใช 
ถานไฟฉาย (dry battery) ตองไดรับการรับรองจาก 
เจาของพ้ืนท่ี 

     

4. การสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย  
รองเทานิรภัยท่ีครอบหู ท่ีอุดหู แวนตานิรภัย  
หนากากก้ันฝุน ถุงมือ ชวยลดความรุนแรงจาก 
อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน 
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คําถาม 

การรับรูความปลอดภัย 

5 มากที่สุด 

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 นอย 

1 นอยที่สุด 

5. กิจกรรมดานความปลอดภัยท่ีบริษัทจัดข้ึนมีสวนชวย 
ลดอุบัติเหตุจากการทํางาน 

     

6. การเรียนรูวิธีการทํางานตามคูมือความปลอดภัย 
อยางละเอียด ทําใหปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย    

     

7. มีอุปกรณปองกันเสียงใหกับพนักงานทุกคนท่ี 
ปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง 

     

8. การขออนุญาต (work permit) กอนการปฏิบัติงาน 
ซอมแซมหรือตอเติมโครงสราง ชวยลดอุบัติเหตุ 
จากการทํางาน   

    

     

9. เม่ือไดยินสัญญาณเตือนภัยดังข้ึนพนักงานทุกคนตอง 
ไปรวมกันท่ีจุดรวมพล (master point) และ 
ทําการตรวจสอบตามรายชื่อ 

   
 

     

10. การปฏิบัติงานนอกชายฝงทะเล ตองผานการอบรม 
ความปลอดภัยเฉพาะทาง และตรวจสุขภาพ 
กอนการปฏิบัติงาน 

     

การรับรูเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร      

11. การทํางานกับเครื่องจักรตองศึกษาคูมือ และ 
ปฏิบัติตามข้ันตอนอยางเครงครัดเพ่ือปองกัน 
การเกิดอุบัติเหตุ 

     

12. การบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 
ตางๆ เปนหนาท่ีของพนักงานทุกคน 

     

13. การซอมแซม แกไขขอบกพรองหรือ 
ทําความสะอาดเครื่องจักร จะตองหยุดการทํางาน 
ของเครื่องจักรทุกครั้ง 

     

14. บริเวณท่ีปฏิบัติงานมีสารไวไฟ หรือวัตถุระเบิด 
ตองใชเครื่องมือท่ีมีระบบปองกันการเกิด 
ประกายไฟ 

     

15. การลงบันทึกและติดปายชี้บงถึงความชํารุด 
เสียหายของเครื่องมือเครื่องจักร ใหเพ่ือพนักงาน 
ทราบเปนเรื่องท่ีตองทํา 
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คําถาม 

การรับรูความปลอดภัย 

5 มากที่สุด 

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 นอย 

1 นอยที่สุด 

16. การทํางานเก่ียวกับระบบไฟฟาจําเปนตองมีความรู  
และตองปด main breaker พรอมแขวนปายตัดไฟ 
และคลองล็อกกุญแจทุกครั้งท่ีทํางานกับระบบ 
ไฟฟา 

     

17. การใชอุปกรณปองกันอุบัติเหตุ เชน เข็มขัดนิรภัย  
ในการทํางานบนท่ีสูงชวยลดการเกิดอุบัติเหตุได 

     

18. การใชเครื่องมืออุปกรณท่ีไมเหมาะสมกับลักษณะ 
ของงาน ทําใหเกิดอันตรายและอุบัติเหตุได 

     

19. การศึกษาเก่ียวกับหลักการทํางานของเครื่องมือ  
เครื่องจักร และอุปกรณ ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ 
จากการทํางานได 

     

20. การทํางานกับอุปกรณ เครื่องจักร ท่ีเก่ียวกับ 
สารเคมี จะตองสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล 
ใหถูกกับลักษณะงาน เชน สวมใสชุดปองกัน 
สารเคมี หนากากก้ันสารเคมีเต็มหนา แวนตา 
นิรภัย ถุงมือปองกันสารเคมี เปนตน สามรถชวย 
ลดการเกิดอุบัติเหตุได 

     

การรับรูเกี่ยวกับความพรอมของรางกาย และจิตใจ      

21. บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพดีมักทํางานดี ไมเกิดอุบัติเหตุ 
ไดงาย 

     

22. การทํางานเม่ือสภาพรางกายไมปกติ เชน งวงนอน  
มึนเมาสุรา ปวยไข ออนเพลีย ฯลฯ เปนสาเหตุ 
หนึ่งท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุ 

     

23. การทํางานดวยความรวดเร็วสําคัญมากกวา 
ความปลอดภัยในการทํางาน 

     

24. การเกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนไดเสมอไมจํากัดเวลา  
และสถานท่ี 

     

25. การเพ่ิมความระมัดระวังและมีสมาธิในการทํางาน  
ชวยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ 
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คําถาม 

การรับรูความปลอดภัย 

5 มากที่สุด 

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 นอย 

1 นอยที่สุด 

26. การทํางานลวงเวลาตอเนื่องเกิน 8 ชั่วโมง จะทําให 
ความสามารถในการปฏิบัติงานลดลง จึงตองมี 
ความระมัดระวังเพ่ิมข้ึน 

     

27. การสรางทัศนคติและยึดหลักความเชื่อ “ปลอดภัย 
ไวกอน” ทําใหเพ่ิมความระมัดระวังในการทํางาน 
มากข้ึน 

     

28. การทํางานท่ีไมคุนเคยหรือไมถนัดเปนสิ่งท่ี 
ไมควรทํา ควรศึกษางานนั้นกอนจึงคอยลงมือทํา 

     

29. การสรางจิตสํานึกความปลอดภัยโดยยึดถือหลักวา  
“กันไวดีกวาแก” ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุท่ี 
เกิดข้ึนได 

     

30. การคํานึงถึงกฎความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 
จะทําใหทํางานไดสะดวก 
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ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงาน 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
 

คําถาม 

พฤติกรรมการทํางาน 

5 ทุกครั้ง 

4 บอยครั้ง 

3 บางครั้ง 

2 นานๆ ครั้ง 

1 ไมเคย 

พฤติกรรมเกี่ยวกับกฏระเบียบ และขอบังคับ      

1. ทานพยายามทํางานตามท่ีทานไดเรียนรูวิธี 
การทํางานตามคูมือความปลอดภัยดวยตนเอง 
อยางเครงครัด 

     

2. ทานศึกษาและทําความเขาใจคูมือความปลอดภัย 
ในการทํางาน หากไมเขาใจวิธีการปฏิบัติงาน  
ทานจะไมปฏิบัติงานท้ังท่ียังไมเขาใจ 

     

3. ทานปฏิบัติตามเครื่องหมายความปลอดภัย 
อยางเครงครัด  

     

4. ทานสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล เชน  
รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย ท่ีครอบหู แวนตานิรภัย  
หนากากก้ันฝุน ถุงมือ อยางเหมาะสมในการทํางาน 

     

5. ทานไมเคยทํางานตามวิธีท่ีทานถนัดมากกวาวิธี 
กําหนด แมวาไดผลออกมาเหมือนกัน 

     

6. ทานใหความรวมมือกิจกรรมเก่ียวกับความปลอดภัย 
ของบริษัทฯ เชน 5 ส. การซอมดับเพลิง 

     

7. ทานอาน และทําความเขาใจกับ การทํางานบนท่ีสูง  
(work at heights) กอนการปฏิบัติงาน 

     

8. ทานพบผูท่ีไมปฏิบัติตามคูมือความปลอดภัยของ 
บริษัทฯ ทานจะตักเตือนและบอกใหปฏิบัติใหถูกตอง 

     

9. ทานปฏิบัติงานตามคูมือความปลอดภัยของบริษัทฯ  
อยางเครงครัด 

     

10. ทานไมเคยใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ  
โดยไมมีหนาท่ีเก่ียวของ 

     

พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ อุปกรณ  
และเครื่องจักร 

     

11. ทานปฏิบัติตามวิธีทํางานเก่ียวกับเครื่องจักร 
อยางเครงครัด   
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คําถาม 

พฤติกรรมการทํางาน 

5 ทุกครั้ง 

4 บอยครั้ง 

3 บางครั้ง 

2 นานๆ ครั้ง 

1 ไมเคย 

12. ทานหยุดเครื่องจักรทุกครั้งเม่ือมีการซอมแซมหรือ 
ทําความสะอาด 

     

13. ทานหยุดใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เม่ือพบวา 
ผิดปกติ และแจงผูรับผิดชอบ และเพ่ือนรวมงาน 
ใหทราบทันที 

     

14. ทานตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณตางๆ กอนและ 
หลังการใชเสมอ 

     

15. ทานใชอุปกรณปองกันอุบัติเหตุ เชน safety belt  
safety harness เม่ือทํางานบนท่ีสูง 

     

16. ทานมีการสะสาง จัดระเบียบ และทําความสะอาด 
เครื่องจักร สํานักงาน และบริเวณรอบโรงงาน  
เปนประจํา/ตามกําหนดเวลา 

     

17. เม่ือทํางานซอมแซมกับระบบไฟฟาทานจะปด  
main breaker ทุกครั้ง 

     

18. ทานไมเดินผานหรือยืนใตสิ่งของท่ีกําลังยกข้ึน เชน 
รถเครนกําลังยกอุปกรณขนาดใหญ 

     

19. ทานไมเคยเปด-ปด อุปกรณ เครื่องจักร ท่ีไมมีสวน 
รับผิดชอบ โดยไมไดรับการอนุญาตจากเจาของพ้ืนท่ี 

     

20. ทานไมเคยซอมเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 
โดยไมปดเครื่อง 

     

พฤติกรรมเกี่ยวกับความพรอมของรางกายและจิตใจ      

21. ทานไมหยอกลอกับเพ่ือนในขณะปฏิบัติงาน      
22. ทานคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับข่ีหรือโดยสาร 

รถยนต 
     

23. ทานไมทํางานเม่ือรูสึกวาสภาพรางกายไมพรอมตอ 
การทํางาน เชน ไมสบาย งวงนอนจากการทานยา 
บางชนิด เมาสุรา ออนเพลีย 

     

24. ทานจัดสถานท่ีทํางานของทานเปนระเบียบเรียบรอย 
เสมอ 

     

25. ทานเพ่ิมความระมัดระวังเปนพิเศษในการปฏิบัติงาน 
ตอนกลางคืน 
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คําถาม 

พฤติกรรมการทํางาน 

5 ทุกครั้ง 

4 บอยครั้ง 

3 บางครั้ง 

2 นานๆ ครั้ง 

1 ไมเคย 

26. ทานไมฝนปฏิบัติงานในขณะท่ีทานมีอาการเมา 
สุราหรืองวงนอนหรือออนเพลีย 

     

27. ทานไมชวยเพ่ือนทํางาน ขณะท่ีทานเห็นวางานนั้น 
เปนงานท่ีทานไมถนัด 

     

28. ทานไมละเลยตอสิ่งเล็กๆ นอยๆ ท่ีเห็นวามีอันตราย  
โดยแจงผูบังคับบัญชาใหแกไขทันที 

     

29. ทานมีสติและสมาธิในการทํางานอยูเสมอ      

30. ทานพบพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีน้ํามันหกนองพ้ืนหรือ 
มีสิ่งของวางใกลหลนทานจะดําเนินการแกไขหรือ 
แจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
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ภาคผนวก จ 
รูปภาพความปลอดภัย 
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ภาพ 5  แผนพับประชาสัมพันธงานดานความปลอดภัย 
 

 
 

ภาพ 6  สัญลักษณเตือนความปลอดภัย 
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ภาพ 7  การใชอุปกรณความปลอดภัย 
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ภาพ 8  สัญลักษณเตือนใหปฏิบัติ 
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ภาพ 9  กระดานภาพเตือนความปลอดภัย 
 

 
 

ภาพ 10  สัญลักษณเตือนกอนข้ึนปฏิบัติงาน 
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ภาพ 11  การขนสงชิ้นสวน 
 

 
 

ภาพ 12  การขนสงทางอากาศ 
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ภาพ 13  การขนสงทางน้ํา 
 

        
 

ภาพ 14  การปฏิบัติงานท่ีสูง 
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ภาพ 15  การใชหินเจียร 
 

  
 

ภาพ 16  การยกของ 
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