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SOMPOP  WONGPRASARN : PREVENTIVE ACCIDENTAL WORKING BEHAVIORS AMONG
THE WORKERS OF DRINK AND FOOD PRESERVATIVE PLANTS IN SUB-DISTRICT OF                
SAM ROI YOT, PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. LIKIT
KARNCHANAPORN, ASSO. PROF. SURAPOL PAYOMYAM, Ph.D., AND ASST. PROF.
NUANCHAWEE PRASERTSUK, Ph.D.  161 pp.  ISBN 974-653-757-1

The purposes of this research were: 1) to investigate knowledge about safety at work, awareness
of  preventive  accidental  working, locus of control,  stress at work and preventive accidental working
behaviors.  2) to compare preventive accidental working behaviors of workers with different sex, age,
educational level, marital status, work experience and the size of drink and food preservative plants. 3) to
study the factors determine preventive accidental  working behaviors among the workers of drink and food
preservative plants in Sub-District of  Sam Roi Yot,  Prachuap Khiri Khan Province.  The samples were 354
workers derived by a multi-stage random sampling technique.  The instruments used for gathering data was
a questionnaire created by the researcher.  The data were analyzed by program SPSS/PC+.  The statistics
used for analyzing data were percentage, means, standard deviations, t-test, F-test (One-way ANOVA), and
the stepwise multiple regression analysis.

The results of this research were as follows:
1. Knowledge   about   safety  at   work,   external   locus  of  control  and  stress  at  work   was

moderate, but awareness of preventive accidental working, internal locus control  and preventive accidental
working behaviors was high.

2. Preventive  accidental  working  behaviors  among  the workers of  different age, educational
level, marital status, and work experience were significantly different where sex, and size of drink and food
preservative plants were not significantly different.

3. Awareness of preventive accidental working, external locus of control, knowledge about safety
at work and stress at work predicted preventive accidental working behaviors at a percentage of 22.4%.
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาอุตสาหกรรมมีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก 

นับต้ังแตประเทศไทยประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 เปนตนมา      
และพัฒนาอุตสาหกรรมอยางจริงจังเรื่อยมา      โดยเฉพาะชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)    มีการปรับปรุงโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศจากภาค
เกษตรกรรมมาเปนภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) มุงเนนโครงสรางอุตสาหกรรมมากขึ้น ทําใหอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ
6.6 ตอป เปนผลใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 10.5 ตอป นับวาเปนอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยสูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจในชวง 25 ปที่ผานมา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรอยละ 8.2   โดย
ในภาคเกษตรกรรมมีการเจริญในอัตรารอยละ 3.4 และนอกภาคเกษตรกรรมเติบโตรอยละ 8.6
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2535 : 5)  จากการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวเปนผลทําใหธุรกิจอุตสาหกรรมฟนตัวอยางรวดเร็ว มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหมเปน
จํานวนมากและผลการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศจากเศรษฐกิจการเกษตร
มาสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีการอพยพแรงงานจากภาค
เกษตรกรรมมาสูภาคอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 2535 : 14)  ซึ่งเปนสวนผลักดันใหเกิดการพัฒนาและสรางความเจริญกาวหนา
แกประเทศชาติ

อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมนอกจากจะชวยสรางความกาวหนาและสราง
แรงงานในประเทศเปนจํานวนมากแลว การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวยังเปนผลโดยตรงตอ
ปญหาความปลอดภัยในการทํางานดวย ไมวาจะเปนการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
และการเกิดโรคซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของผูใชแรงงาน       ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศไทยไดมีการนําเอาเทคโนโลยีจากตางประเทศเขามาสูระบบการผลิต เชน
เครื่องจักรกล อุปกรณเพิ่มการผลิต สารเคมีและสารพิษที่มีอันตราย ซึ่งนํามาใชโดยขาดการ
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พัฒนาความรู ความเขาใจในการใชเทคโนโยลีอยางเหมาะสม และที่สําคัญคือ เกิดจากความ
ผิดพลาดของระบบการจัดการจึงสงผลใหมีการใชแรงงานที่ตองเสี่ยงตออันตรายมากขึ้น ซึ่งจะเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหมีจํานวนผูประสบอันตรายจากการทํางานเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น ความปลอดภัย
และสุขภาพของผูใชแรงงานในการทํางานจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งที่ทุกคนตองตระหนักและ     
ใสใจตลอดเวลา เพราะผลจากสภาพแวดลอมในการทํางานหรือผลของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น นอกจาก
จะกอใหเกิดความสูญเสียแกตนเอง ครอบครัว สภาพแวดลอมและสังคมโดยรวมแลว  ยังสงผล
กระทบโดยตรงตอองคกรอีกดวย  (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2541 : 2)   

จากสถิติของผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานที่แจงตอกองทุนเงิน 
ทดแทน สํานักงานประกันสังคม ตั้งแตป พ.ศ. 2537-2544 พบวาลูกจางที่อยูในขายคุมครองของ
กองทุนทดแทนที่ประสบอันตรายมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกป โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2540 พบวา
มีผูประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานที่สูญเสียอวัยวะ  5,272 คน  ทุพพลภาพ 29 คน  และ
เสียชีวิตสูงถึง 1,033 คน   (กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, สํานักงานประกันสังคม, กองทุน
เงินทดแทน 2545 : 35)

สําหรับสาเหตุโดยทั่วไปของการประสบอันตรายจากการทํางาน สามารถแบงได 2
สาเหตุ  (Gilmer 1971, อางถึงใน ชัยวัฒน  ทิพยลมัย 2543 : 3) คือ

1. การกระทําที่ไมปลอดภัย (Unsafe act) เปนการกระทําที่เกิดจากตัวคนงานชอบ
ปฏิบัติงานดวยวิธีการที่ไมปลอดภัย เชน  ไมปฏิบัติตามกฎขอบังคับดานความปลอดภัย  การไมใช
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การเลนหยอกลอกัน หรือการดื่มสุราหรือของมึนเมาขณะ
ปฏิบัติงาน

2. สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย  (Unsafe  condition)     เปนสภาพแวดลอมหรือ
สภาพการทํางานที่เปนอันตรายซึ่งอาจทําใหประสบอันตรายได  เชน  เครื่องจักรไมมีเครื่องปองกัน
อันตราย   หรือขาดระบบควบคุมมลพิษ จึงทําใหอากาศในสถานที่ทํางานเปนอันตราย มีฝุนหรือ
สารเคมีเปนพิษ

สาเหตุที่สนับสนุนใหประสบอันตราย ไดแก
1. ปจจัยเกี่ยวกับคนงาน เชน ประมาท ขาดความรู ขาดจิตสํานึก และไมตระหนักถึง

ความปลอดภัย มีทัศนคติที่ไมดี ไมสามารถควบคุมอารมณได ตื่นเตนตกใจงาย เปนตน
2. ปจจัยเกี่ยวกับการบริหารหรือจัดการ เชน ขาดการสอน อบรม หรือใหความรูดาน

ความปลอดภัย ไมจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลให
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ปญหาการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน  อันไดแก  อุบัติเหตุ  และโรคภัยไขเจ็บ
ที่เกิดจากการทํางาน  เมื่อพิจารณาวิเคราะหและแยกแยะสาเหตุพื้นฐานแลวจะพบวาปญหา
ดังกลาวสวนใหญเกิดขึ้นจาก  "ความไมรู"  ของผูที่เกี่ยวของเปนพื้นฐาน   นับต้ังแตเจาของสถาน
ประกอบการ  ผูจัดการ หัวหนางานและพนักงานระดับปฏิบัติการ คือ อาจไมรูและไมเขาใจวาวิธี
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยนั้นจะดําเนินการอยางไร   อุปกรณและเครื่องจักรนั้นใชอยางไรจึง
จะปลอดภัย การปองกันตนเองมิใหไดรับอันตรายนั้นจําเปนดวยหรือ เปนตน

การขาดความรูความเขาใจอยางถองแทของผูที่เกี่ยวของทุกระดับ เปนปจจัยอันสําคัญ
ที่จะโยงไปสูการเกิดทัศนคติที่เปนลบตอการปฏิบัติดานความปลอดภัย เชน ผูบริหารอาจมองและ
มีทัศนคติตอการจัดการดานความปลอดภัยวาเปนการลงทุนที่สูญเปลา หรือเปนการบีบบังคับของ
ฝายราชการ หรือหัวหนางานอาจมีทัศนคติวางานดานความปลอดภัยไมใชหนาที่ ตนเองมีหนาที่
ควบคุมการผลิตอยางเดียว หรือพนักงานผูปฏิบัติงานอาจคิดวาเกิดมาแลวชีวิตนั้นสุดแลวแตฟา
จะลิขิต หากอะไรจะเกิดมันก็ตองเกิด เปนตน

นอกจากนี้ การขาดความตระหนักในอันตรายที่มีอยู แมวาจะทราบกฎระเบียบความ
ปลอดภัยที่กําหนดขึ้นก็ตาม แตก็มักประมาทวาคงจะไมเกิดอันตรายกับตัวเอง โดยละเลยและ
คิดวาเปนเรื่องนารําคาญซึ่งเปนกรณีที่เกิดขึ้นมากที่สุดในการกระทําที่ไมปลอดภัย และไมเพียงแต
ผูที่มีนิสัยชอบละเลยเทานั้น ประเภทที่ฉลาดและคิดวาคงไมเกิดอันตรายขึ้นแมจะขัดกฎระเบียบ
ก็มีมาก ไมใชเกิดจากขาดความรูแตเปนปญหาดานนิสัยและจิตใจ ซึ่งเปนเพราะขาดการจูงใจและ
ขาดความตั้งใจในการทํางานใหปลอดภัยมากกวา  (ไพโรจน  หลวงพิทักษ 2540 : 12)

ทั้งนี้ การประสบอันตรายจากการทํางานแตละครั้งไมวาจะเปนการเจ็บปวย ทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิต   ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากจะสงผลตอผูที่ประสบอุบัติเหตุที่ตองไดรับความทุกข
ทรมานทั้งทางรายกายและจิตใจ  การสูญเสียรายไดที่เคยไดรับ  การสูญเสียเงินในการรักษา
พยาบาล     หรือสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพตอไปไดอีกแลว       สมาชิกในครอบครัวของ
ผูประสบอุบัติเหตุก็ไดรับผลกระทบไปดวย   ซึ่งนอกจากจะตองสูญเสียเงินในการรักษาพยาบาล
และสูญเสียเวลาในการดูแล  ยังอาจสูญเสียโอกาสที่ควรจะไดรับจากการสนับสนุนของผูที่ประสบ
อุบัติเหตุ     โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูที่ประสบอุบัติเหตุเปนกําลังหลักในการหารายไดของครอบครัว
เชน ในกรณีที่ผูประสบอุบัติเหตุมีบุตรที่กําลังศึกษาหรือตองศึกษาตอก็อาจสงผลใหบุตรตองขาด
โอกาสในการศึกษา อีกทั้งถาหากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นยังผลใหเกิดการทุพพลภาพหรือเกิดการ
เสียชีวิตขึ้น ก็ยังความโศกเศราเสียใจและอาจกอใหเกิดความเครียดหรือภาวะทางสุขภาพจิตของ
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ทั้งตัวผูประสบอุบัติเหตุและสมาชิกในครอบครัวได ในสวนผลกระทบที่เกิดกับเพื่อนรวมงาน
นอกจากจะตองสูญเสียและยังความเสียใจแกเพื่อนรวมงานแลว ยังอาจทําใหผูที่อยูในโรงงานหรือ
ที่ทํางานเสียขวัญและกําลังใจในการทํางาน เกิดความกลัว ตื่นตกใจ วิตกกังวล อันจะมีผลตอการ
ทํางานและสุขภาพจิตได   

จากสถานการณในปจจุบัน ที่มีจํานวนผูที่ประสบอันตรายจากการทํางานเพิ่มสูงขึ้น
เกือบทุกปนั้น สงผลใหกองทุนเงินทดแทนตองจายเงินเปนคาใชจายในการจายเงินทดแทนใหแก
ผูประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานหรือทายาทที่มีสิทธิ์เปนจํานวนมาก  ดังเชนในป 2541    
กองทุนเงินทดแทนตองจายเงินทดแทนใหแกผูประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานหรือทายาทที่มี
สิทธิ์เปนจํานวนถึง 1,370 ลานบาท และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกป (กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม, สํานักงานประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน 2545 : 36)

ดังนั้น   วิธีการในการปองกันไมใหการเกิดผลกระทบดังกลาวขึ้นคือ   การปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ทุกสถานประกอบการตองใหการสนใจและ
ควบคุมดูแลอยางใกลชิด โดยเฉพาะการฝกอบรม ใหคาํแนะนําเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจ
ดานความปลอดภัยในการทํางาน การสรางความตระหนักเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุและ
สงเสริมสนับสนุนใหพนักงานทุกระดับมีพฤติกรรมในการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนจังหวัดหนึ่งที่มีการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจาก
ขอมูลของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ป พ.ศ. 2544 พบวามีจํานวนสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  514 แหง  มีผูใชแรงงานรวมทั้งสิ้น 16,080 คน   และจากสถิติการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานของผูใชแรงงาน ป พ.ศ. 2544    พบวามีผูใช
แรงงานประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจํานวน 750 คน ซึ่งในจํานวนนี้พบวา
มีผูใชแรงงานที่ประสบอันตรายที่ตองสูญเสียอวัยวะจํานวน 11 คน และเสียชีวิตจํานวน 3 คน
นอกจากนี้ยังพบวาสถานประกอบการที่มีผูใชแรงงานประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางานมากที่สุด คือ สถานประกอบการประเภทผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร  ซึ่งมีจํานวนผูใช
แรงงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานสูงถึง 306 คน และมีผูใชแรงงานที่ตอง
สูญเสียอวัยวะจํานวน 3 คน และเสียชีวิตจํานวน 1 คน (สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 2544 : 6)

สถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เปนอุตสาหกรรมที่มีการแปรรูป
ผลิตภัณฑเพื่อบรรจุกระปอง รวมถึงผลิตภัณฑอ่ืน ๆ เพื่อการจําหนายทั้งภายในประเทศและการ
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สงออกนอกประเทศ และในกระบวนการผลิตนั้นไดมีการนําเทคโนโลยี เครื่องจักรกล เครื่องมือ
อุปกรณตาง ๆ มาใชในการผลิต  ซึ่งหากเจาของกิจการ ลูกจาง ขาดความรู ขาดความตระหนักถึง
ความปลอดภัยที่เปนอันตรายแลวก็มีโอกาสประสบอันตรายจากการทํางานแทบทุกข้ันตอนการ
ผลิต ไมวาจะเปนการประสบอันตรายจากเครื่องจักรกล อันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
รวมถึงอันตรายจากวิธีการทํางานที่ไมปลอดภัย ซึ่งโดยทั่วไปแลวมักจะพบวาสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุของคนงานนั้นมักเกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย  ความประมาทเลินเลอ ไมระมัดระวัง
ถึงแมอันตรายที่ไดรับนั้นบางครั้งยังไมรุนแรงถึงการเสียชีวิตแตเมื่อเกิดขึ้นก็มีผลกระทบในดาน
ตางๆ   เชน   การตองเสียเวลาการทํางาน   เพื่อนรวมงานตื่นตกใจรวมถึงลูกจางและครอบครัว
เกิดการเสียขวัญจากเหตุการณที่เกิดขึ้น และหากมีการเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งก็จะสงผลกระทบถึง
ภาพพจนของโรงงานและสภาพสังคมโดยรวมได

 กิ่งอําเภอสามรอยยอดเปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่มีสถานประกอบการ
ผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหารที่มีขนาดกิจการจํานวนพนักงานตั้งแต 100 คนจนถึง 1,000 คน
ข้ึนไป  จํานวน 5 แหง   มีคนงานในสถานประกอบการทั้งสิ้น 3,023 คน     ซึ่งจากขอมูลอันเปน
ภาพรวมของทั้งจังหวัดและปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและ 
ถนอมอาหาร  อันไดแก ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนักตอการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจควบคุม และภาวะเครียดจากการทํางาน ซึ่งผลจาก
การศึกษาในครั้งนี้สามารถนํามาประยุกตใชในการใหความรูความเขาใจแกผูที่มีสวนเกี่ยวของและ
คนในสังคมรอบขาง และเพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของ
คนงานอันจะนําไปสูการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานและลดความเสี่ยงตอการประสบ
อุบัติเหตุจากการทํางาน อีกทั้งเพื่อเปนการแกปญหาที่ตนเหตุและลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนักตอการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจควบคุม ภาวะเครียดจากการทํางาน และ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและ 
ถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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 2.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถาน
ประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จําแนกตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  ประสบการณในการ
ทํางาน และขนาดของสถานประกอบการ

3. เพื่อศึกษาปจจัย ไดแก ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนัก
ตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจควบคุม และภาวะเครียดจากการ
ทํางาน  เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของคนงานในสถานประกอบการผลิต
เครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ปญหาการวิจัย
1. ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุ

จากการทํางาน   ความเชื่อในอํานาจควบคุม     ภาวะเครียดจากการทํางาน      และพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร 
เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยูในระดับใด

2. คนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร      เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ประสบการณในการทํางาน   และขนาดของสถานประกอบการตางกัน มีพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกันหรือไม อยางไร

3. ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางาน   ความเชื่อในอํานาจควบคุม    และภาวะเครียดจากการทํางาน  เปนปจจัยที่สงผล
ตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร 
เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือไม

สมมติฐานการวิจัย
1. คนงานชายและหญิงในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร   เขตกิ่ง

อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
แตกตางกัน
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2. คนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร       เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ   ที่มีอายุตางกัน  มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานแตกตางกัน

3. คนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร      เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานแตกตางกัน

4. คนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร       เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานแตกตางกัน

5. คนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร      เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกัน

6. คนงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร   เขตกิ่ง
อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่มีขนาดสถานประกอบการตางกัน   มีพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกัน

7. ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางาน   ความเชื่อในอํานาจควบคุม  และภาวะเครียดจากการทํางาน  เปนปจจัยที่สงผล
ตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่ม
และถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ

จากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้

1. ขอบเขตดานประชากร   ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   ไดแก  คนงานที่
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 5 แหง แบงเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก (จํานวนคนงานต่ํากวา 200
คน) จํานวน 2 แหง สถานประกอบการขนาดกลาง (จํานวนคนงาน 200-999 คน) จํานวน  2 แหง
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และสถานประกอบการขนาดใหญ (จํานวนคนงานตั้งแต 1,000 คนขึ้นไป) จํานวน 1 แหง โดยมี
จํานวนคนงานรวมทั้งสิ้น 3,023 คน  (สํานักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ 2544 : 26-31)

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก คนงานที่
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 354 คน โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน
(Yamane, อางถึงใน บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2538 : 9) และสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบง
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนประชากร

3. ขอบเขตดานตัวแปร  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
    3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก

         3.1.1 ขอมูลพื้นฐาน   ไดแก   เพศ   อายุ   ระดับการศึกษา    สถานภาพสมรส
ประสบการณในการทํางาน   และขนาดของสถานประกอบการ
           3.1.2 ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน

             3.1.3 ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
             3.1.4 ความเชื่อในอํานาจควบคุม

                  - ความเชื่อในอํานาจภายในตน
                  - ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน

             3.1.5 ภาวะเครียดจากการทํางาน
       3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน

 นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเขาใจความหมายของตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผูวิจัยไดนิยาม

ความหมายของตัวแปรตาง ๆ ไวดังตอไปนี้
1. พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติ

ตนของคนงานที่บงบอกถึงการปองกันหรือไมเสี่ยงตอการประสบอันตรายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
จากการทํางาน โดยประเมินใน 3 ดาน คือ

1.1 การเอาใจใสและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ    หมายถึง      การกระทําของ
คนงานบงบอกถึงการเอาใจใสสนใจและปฏิบัติตามกฏระเบียบขอบังคับในการทํางานที่สถาน
ประกอบการกําหนดขึ้น
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1.2 การทํางานตามวิธีปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไว  หมายถึง  การกระทําของคนงานที่
บงบอกถึงการทํางานในหนาที่ที่รับผิดชอบอยางถูกตองตามวิธีการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ
กําหนดไว

1.3 การตรวจและรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย หมายถึง  การกระทําของ
คนงานที่บงบอกถึงการตรวจสอบและรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย อันอาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุในการทํางานใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทราบ รวมถึงการเสนอแนะหรือการแสดงความคิดเห็น
ในการปรับปรุงสภาพการทํางานใหปลอดภัย

2. ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  หมายถึง ระดับความจําและการระลึก
ไดของคนงานถึงขอเท็จจริง  ขอมูล  รายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน   ซึ่งไดรับ
จากการฝกอบรม การไดรับคําแนะนํา การศึกษาจากเอกสารขอมูลดานความปลอดภัย การจัด
นิทรรศการและกิจกรรมดานความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัย
ในการทํางาน เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน โดยประเมินใน 4 ดาน คือ
                     2.1 ดานสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ    หมายถึง   ระดับความจําและระลึกไดของ
คนงานเกี่ยวกับการกระทําและสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย
                     2.2 ดานการควบคุมและปองกันอุบัติเหตุ   หมายถึง    ระดับความจําและระลึกได
ของคนงานเกี่ยวกับการขจัดสภาพการทํางานและการกระทําที่ไมปลอดภัยออกไป
                     2.3 ดานเครื่องจักร หมายถึง ระดับความจําและระลึกไดของคนงานเกี่ยวกับวิธีการ
ใชอุปกรณ เครื่องจักรในการผลิตอยางปลอดภัย
                     2.4 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน   หมายถึง  ระดับความจําและระลึกไดของ
คนงานเกี่ยวกับสภาพการทํางานและสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยในการทํางาน

3. ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน  หมายถึง  ภาวะที่คนงาน
มีความเขาใจ รูสึกรับผิดชอบหรือมีความสํานึกตอการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน และมีความ
โนมเอียงที่จะเลือกแสดงพฤติกรรมในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน โดยประเมินใน
3 ดาน คือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



10

                     3.1 ความตระหนักตอสภาพการทํางานที่เปนอันตราย   หมายถึง ภาวะที่คนงานมี
ความเขาใจ รูสึกรับผิดชอบหรือมีความสํานึกตอสภาพการทํางานที่เปนอันตราย  ไดแก การกระทํา
ที่ไมปลอดภัยและสภาพการณที่ไมปลอดภัย อันอาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยการประเมินจาก
ประสาทรับการรูสึก และตองการที่จะปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพการทํางานที่เปนอันตราย
นั้น
              3.2 ความตระหนักตอความสําคัญของกฎระเบียบขอบังคับ หมายถึง ภาวะที่คนงาน
มีความเขาใจ รูสึกรับผิดชอบหรือมีความสํานึกตอกฎระเบียบขอบังคับในการทํางานที่สถาน
ประกอบการกําหนดขึ้น และตองการที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับนั้น
   3.3 ความตระหนักตอบทบาทหนาที่รับผิดชอบ   หมายถึง   ภาวะที่คนงานมีความ
เขาใจ รูสึกรับผิดชอบหรือมีความสํานึกตอบทบาทหนาที่รับผิดชอบของตนเอง และตองการที่จะ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่รับผิดชอบของตนอยางถูกตองเหมาะสม

4. ความเชื่อในอํานาจควบคุม  หมายถึง   การที่คนงานเชื่อวาสาเหตุของพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน หรือเหตุการณการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากปจจัยภายในตนเองและมี
ความเชื่อวาตนเองสามารถควบคุมและปองกันอุบัติเหตุได  หรือมาจากปจจัยภายนอกตนที่ตนเอง
ควบคุมไมไดข้ึนอยูกับผูอ่ืนที่เกี่ยวของหรือโชคชะตา ความบังเอิญ แบงเปน

       4.1 ความเชื่อในอํานาจภายในตน    หมายถึง      การที่คนงานมีความเชื่อวาสาเหตุ
ของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานหรือเหตุการณการเกิดอุบัติเหตุเปนผลมาจาก
การกระทําของตนเอง และเชื่อวาตนเองสามารถจัดการปองกันการเกิดอุบัติเหตุได

       4.2 ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน  หมายถึง     การที่คนงานมีความเชื่อวาสาเหตุ
ของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานหรือเหตุการณการเกิดอุบัติเหตุเปนผลมาจาก
โชคชะตา  เคราะหกรรม  ความบังเอิญหรืออิทธิพลจากบุคคลอื่น    และเชื่อวาตนเองไมสามารถ
จัดการปองกันการเกิดอุบัติเหตุได

5. ภาวะเครียดจากการทํางาน   หมายถึง     ภาวะที่รางกายและจิตใจของคนงานขาด
ความสมดุลยหรือตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดันอันเกิดจากการทํางาน โดยประเมินใน
6 ดาน คือ

       5.1 ลักษณะงาน  หมายถึง  ภาวะที่รางกายและจิตใจของคนงานขาดความสมดุลย
หรือตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดัน อันเกิดจากลักษณะงาน
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       5.2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ    หมายถึง   ภาวะที่รางกายและจิตใจของคนงาน
ขาดความสมดุลยหรือตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดัน อันเกิดจากบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบในสถานประกอบการ

       5.3 ความขัดแยงระหวางสภาพแวดลอมของคนงานกับสถานประกอบการ หมายถึง
ภาวะที่รางกายและจิตใจของคนงานขาดความสมดุลย   หรือตกอยูภายใตสถานการณที่มีความ
กดดัน อันเกิดจากความตองการของสถานประกอบการนั้นมีความขัดแยงกับสภาพแวดลอมและ
ความตองการของคนงาน

       5.4 โครงสรางและบรรยากาศของสถานประกอบการ  หมายถึง  ภาวะที่รางกายและ
จิตใจของคนงานขาดความสมดุลยหรือตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดัน อันเกิดจากระบบ
โครงสรางและบรรยากาศในการทํางานในสถานประกอบการ

       5.5 ความกาวหนาในอาชีพ    หมายถึง    ภาวะที่รางกายและจิตใจของคนงานขาด
ความสมดุลยหรือตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดัน อันเกิดจากการขาดความกาวหนาใน
อาชีพ

       5.6 สัมพันธภาพระหวางบุคคลในการทํางาน  หมายถึง ภาวะที่รางกายและจิตใจของ
คนงานขาดความสมดุลยหรือตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดันอันเกิดจากสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลที่ไมดีในสถานประกอบการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงระดับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนักตอการ

ปองกันอุบัตเิหตุจากการทํางาน  ความเชื่อในอํานาจควบคุม  ภาวะเครียดจากการทํางาน และ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและ 
ถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

2. ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอมูลในการดําเนินการเพื่อพัฒนาวิธีการ
และรูปแบบในการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน อันนําไปสู
การปองกันและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานตอไป

3. เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของ
คนงานในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

1. แนวคิด   ทฤษฎี   และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน

2. แนวคิด  ทฤษฎี   และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน

3.  แนวคิด   ทฤษฎี   และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางาน

4.  แนวคิด   ทฤษฎี     และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเชื่อในอํานาจควบคุม
5.  แนวคิด   ทฤษฎี     และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะเครียดจากการทํางาน
6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน      เมื่อจําแนก

ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณในการทํางาน  และขนาดของสถาน
ประกอบการ

1. แนวคิด   ทฤษฎี   และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน

ความหมายของพฤติกรรม
ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2520 : 10) ไดใหความหมายของพฤติกรรมไววา หมายถึง

กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษยกระทํา ไมวาสิ่งนั้นจะสังเกตไดหรือไมได เชน การทํางานของหัวใจ
การทํางานของกลามเนื้อ การเดิน การพูด การคิด ความรูสึก ความชอบ ความสนใจ เปนตน
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อรุณ  รักธรรม (2524 : 13) ไดใหความหมายของพฤติกรรมวา หมายถึง การปฏิบัติซึ่ง
บุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงตอบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลอื่นในการที่ถูกตอง หรือผิดไปจากปทัสถานแหง
ขนบธรรมเนียม หรือมารยาทของสังคม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ พฤติกรรมหมายถึง กระบวนการที่
เกิดขึ้น โดยการกระทําที่มีการประสานสัมพันธระหวางระบบรางกายกับเครื่องกระตุน

ลิขิต  กาญจนาภรณ (2525 : 3) ใหความหมายไววา พฤติกรรม หมายถึง  กิจกรรมใด ๆ
ก็ตามของอินทรียที่สังเกตไดโดยคนอื่น หรือโดยเครื่องมือของผูทดลอง เชน เด็กรับประทานอาหาร
ข่ีจักรยาน พูด หัวเราะและรองไห กริยาเหลานี้กลาวถึงพฤติกรรมทั้งสิ้น การสังเกตพฤติกรรมอาจ
ทําไดโดยใชเครื่องมือเขาชวย เชน การใชเครื่องตรวจคลื่นสมอง

สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต (2526 : 2) ไดใหความหมายไววา พฤติกรรม หมายถึง
ส่ิงที่บุคคลกระทํา แสดงออก ตอบสนอง หรือไดตอบสนองตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดในสถานการณใด
สถานการณหนึ่ง สามารถสังเกตได อีกทั้งวัดไดตรงกันดวยเครื่องมือที่เปนวัตถุวิสัย ไมวาการ
แสดงออกหรือการตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกรางกาย

จากความหมายดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือ
การแสดงออกทุกอยางของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งภายใตสถานการณนั้น ๆ ทั้งที่สังเกตไดโดยตรง
และสังเกตไมไดโดยตรง แตสามารถวินิจฉัยไดวามีพฤติกรรมหรือไมโดยการใชเครื่องมือทดลอง
หรือทดสอบ

ความหมายของพฤติกรรมการปองกัน
แลงลี (Langlie 1977,อางถึงใน อําพา  สุภาภา 2541 : 30)  กลาววา พฤติกรรมการ

ปองกัน คือ กิจกรรมที่บุคคลกระทําโดยความสมัครใจ เพื่อเจตนาในการปองกันการเกิดโรค
ปองกันความพิการ รวมทั้งการสืบคนโรคขณะที่ยังไมแสดงอาการของโรค

แฮริส และ กูเตน (Harris and Guten 1979 : 28)  ไดใหความหมายของพฤติกรรมการ
ปองกัน (Protective  Behavior) ไววา หมายถึง การกระทําของบุคคลที่ทําเปนปกติอยางสม่ําเสมอ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปอง สงเสริมหรือคงไวซึ่งภาวะสุขภาพที่ดี

ดังนั้น พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน หมายถึง การกระทําหรือการ
ปฏิบัติตนที่บงบอกถึงการปองกันหรือไมเส่ียงตอการประสบอันตรายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจาก
การทํางาน
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กระบวนการเกิดพฤติกรรม
สุรพล  พยอมแยม (2545 : 25-26) ไดแบงกระบวนการเกิดพฤติกรรมเปน 3

กระบวนการ ดังนี้คือ
1. กระบวนการรับรู (Perception  Process) กระบวนการรับรูเปนกระบวนการเบื้องตน

ที่เร่ิมจากการที่บุคคลไดรับสัมผัสหรือรับขาวสารจากสิ่งเราตาง ๆ โดยผานระบบประสาทสัมผัส ซึ่ง
รวมถึงการรูสึกกับส่ิงเราที่รับสัมผัสนั้นดวย

2. กระบวนการคิดและเขาใจ (Cognition  Process)  กระบวนการนี้อาจเรียกไววา
“กระบวนการทางปญญา” ซึ่งเปนกระบวนการทีประกอบไปดวยการเรียนรู การคิด และการจํา
ตลอดจนการนําไปใชหรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรูนั้น ๆ ดวย การรับสัมผัสและการรูสึกที่นํา
มาสูการคิดและเขาใจนี้เปนระบบการทํางานที่มีความละเอียดซับซอนมาก และเปนกระบวนการ
ภายในทางจิตใจที่ยังมิอาจศึกษาและสรุปเปนคําอธิบายอยางเปนหลักการที่ชัดเจนได

3. กระบวนการแสดงออก (Spatial  Behavior  Process)  หลักจากผานขั้นตอนของ
การรับรูและการคิดและเขาใจแลวบุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอส่ิงที่ไดรับรูนั้น ๆ แตยังมิได
แสดงออกใหผูอ่ืนไดรับรู ยังคงเปนพฤติกรรมภายที่อยูภายใน (Covert  Behavior) แตเมื่อไดคิด
และเลือกที่จะแสดงการตอบสนองใหบุคคลอื่นสังเกตไดเราจะเรียกวา พฤติกรรมภายนอก (Overt
Behavior) ซึ่งพฤติกรรมภายนอกนี้เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยูทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้น
เมื่อมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเราใดสิ่งเราหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางสวนของที่มีอยูจริง
เชนนี้ จึงเรียกวา Spatial  Behavior

โดยแทจริงแลว กระบวนการยอยทั้ง 3 ข้ันตอนนั้นไมสามารถแยกออกจากกันหรือเปน
อิสระตอกันได เพราะการเกิดพฤติกรรมแตละครั้งจะมีความตอเนื่องสัมพันธกันอยางมาก

ประเภทของพฤติกรรม
ชัยพร  วิชชาวุธ (2517 : 21-22) ไดแบงประเภทของพฤติกรรมไว 2 ประเภท คือ
1. พฤติกรรมภายนอก  (Overt Behavior)   ไดแก  พฤติกรรมที่ผูอ่ืนสามารถสังเกตได

โดยตรงจากประสาททั้ง 5 (ตา หู จมูก ปาก และผิวหนัง) ซึ่งสามารถแบงยอยลงไปไดอีก คือ
    1.1 พฤติกรรมที่สังเกตไดโดยตรง   ไมตองใชเครื่องมือชวย     บางครั้งเรียกวา

พฤติกรรมโมลาร (Molar Behavior) เชน หัวเราะ รองไห อาปาก กระโดด เปนตน
         1.2   พฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง      ตองใชเครื่องมือชวย    บางครั้ง
เรียกวา พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) เชน การเตนของหัวใจฟงจากเครื่องฟงหัวใจที่
แพทยใช ความดันโลหิตสูงดูจากเครื่องวัดความดันโลหิต เปนตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



15

2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ไดแก พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลโดย
รูสึกตัวหรือไมรูสึกตัวก็ตาม โดยปกติผูอ่ืนไมอาจสังเกตเห็นพฤติกรรมประเภทนี้โดยตรงถาไมบอก
ไมแสดงออกมาใหเปนที่สังเกต พฤติกรรมภายในจึงเปนเรื่องประสบการณสวนบุคคล (Private
Experience) ตนเทานั้นที่รู ตัวอยางเชน ความคิด ความจํา จินตนาการ ความฝน และ
พฤติกรรมการรูสึกตาง ๆ เชน กลัว หิว เสียใจ เจ็บ เปนตน ซึ่งถึงแมวาจะไมสามารถสังเกตได
โดยตรงก็สามารถจะสังเกตไดโดยทางออม เชน การใชแบบทดสอบหรือสังเกตจากพฤติกรรม
ภายนอกที่เปนการสรุปโยงถึงพฤติกรรมภายใน ซึ่งพฤติกรรมภายในนั้นสามารถแบงได 2 ชนิด คือ

      2.1 พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยรูสึกตัว  (Conscious  Processes)  เชน  หิว
เหนื่อย ตื่นเตน เจ็บปวด พฤติกรรมเหลานี้เจาของพฤติกรรมรูตัววามันเกิดและเจาของพฤติกรรม
อาจจะควบคุมหรือเก็บความรูสึกตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได ไมแสดงออกซึ่งกิริยาอาการหรือสัญญาณใด ๆ

        2.2 พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัว (Unconscious Processes) พฤติกรรม
บางอยางเกิดขึ้นภายในโดยที่บางครั้งบุคคลไมรูสึกตัว    แตมีผลตอพฤติกรรมภายนอกของบุคคล
ผูนั้น เชน ความขลาด ความกลา ความคิด ความสมหวัง ความปรารถนา ความสุขใจ เปนตน

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเกิดพฤติกรรม
มีนักการศึกษาหลายทานไดทําการศึกษาและสรุปทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมไว 

ดังนี้
1. ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษย   มาสโลว  (Maslow 1970, quoted in

Drafke 2002 : 276-279 ) กลาววาความตองการพื้นฐานของมนุษยจะตองไดรับการตอบสนอง
เสียกอนจึงจะเกิดความตองการในลําดับข้ันที่สูงขึ้นไป โดยความตองการของมนุษย มาสโลว แบง
ออกเปน 7 ข้ัน คือ

   1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) ไดแกความตองการในการ
ดํารงชีวิต เชน อาหาร น้ํา เสื้อผา ยารักษาโรค ที่อยูอาศัย เปนตน ซึ่งเปนความตองการที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิต   สําหรับในดานการทํางาน   การตอบสนองความตองการขั้นนี้จะอยูในรูปของการ
ทดแทนดวยเงิน  ซึ่งคนงานก็จะนําไปซื้อส่ิงตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการทางรางกายตอไป
 2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการอยากมีชีวิตที่
มั่นคงปลอดภัย ปราศจากอันตราย หลีกเลี่ยงจากการถูกเบียดเบียน ซึ่งความตองการความ
ปลอดภัยในสภาพการทํางาน  ไดแก การไดทํางานที่ความปลอดภัยและมั่นคง มีอุปกรณปองกัน
อันตรายจากการทํางาน และมีหลักประกันในการทํางาน ซึ่งความตองการขั้นนี้เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
ความตองการดานรางกายไดรับการตอบสนองแลว
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3. ความตองการความรักหรือเปนสวนหนึ่งของกลุม (Belongingness & Love
Needs) เปนความรูสึกของบุคคลที่ตองการพบปะพูดคุย ตองการในการอยูรวมกัน และไดรับการ
ยอมรับจากบุคคลอื่น และรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมทางสังคม ซึ่งบางคนรูสึกวาความ
ตองการในขั้นนี้มีความสําคัญมากกวาความตองการขั้นอื่น ๆ  บุคคลที่มีความตองการขั้นนี้จะมี
พฤติกรรมเพื่อนําไปสูการทําใหตนรูสึกวาไมไดอยูคนเดียว

4. ความตองการเกียรติและศักดิ์ศรี (The Esteem Needs) เปนความรูสึกภายใน
ของบุคคลเกี่ยวกับความมีคุณคาในตนเอง ความมั่นใจในตนเองในเรื่องของความรูความสามารถ
เปนความตองการของมนุษยที่ตองการใหผูอ่ืนยกยองสรรเสริญและตระหนักถึงความสําคัญของ
ตนเอง ในการทํางาน จะเปนความตองการการยอมรับ  ความสําเร็จในงานที่ทํา และการไดรับ
ความ ไววางใจจากบุคคลอื่นในที่ทํางาน

5. ความตองการที่จะรูและเขาใจ  (Needs to Know and Understand)  เปนความ
ตองการที่จะศึกษาคนควาเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจแกตนเองในขอเท็จจริงตาง ๆ การศึกษา
ถึงความสัมพันธระหวางสิ่งที่กําลังศึกษาวามีความสัมพันธกันอยางไร และอะไรเปนสิ่งที่ไดจาก
ความสัมพันธเหลานั้น เชน การศึกษาขั้นตอนการทํางาน สายการบังคับบัญชา สัญลักษณตาง ๆ
ภายในที่ทํางาน เปนตน

6. ความตองการทางสุนทรียะ (Aesthetic Needs) เปนความตองการในเรื่องของ
ความสวยงาม ความเปนศิลปะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะกอ
ใหเกิดความสบายใจและความพึงพอใจแกบุคคล   การตอบสนองความตองการทางสุนทรียะที่
เกี่ยวกับการทํางาน  เชน การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเปนระเบียบ การจัดทําสวนหยอม
เพื่อใหที่ทํางานสวยงามรมร่ืน  เปนตน

     7. ความตองการความตระหนักในคุณคาตนเอง (Self-Actualization) เปนความ
ตองการความสําเร็จในส่ิงที่ตนปรารถนา เมื่อบุคคลใดก็ตามไดมีการพิจารณาบทบาทของตนใน
ชีวิตวาควรทําอยางไรแลว ก็จะพยายามผลักดันชีวิตของตนไปในทางที่ดีที่สุดตามที่คาดหมายไว
ความตองการในขั้นนี้เปนความตองการที่จะใชความสามารถทุก ๆ อยางของตนอยางเต็มที่ ความ
สําเร็จข้ันนี้จะเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลไดรับการตอบสนองจากความตองการในขั้นอื่น ๆ เสยีกอน

จากแนวคิดขางตน หากทราบวาคนงานมีความตองการในขั้นใด เราสามารถสราง
หรือควบคุมพฤติกรรมของคนงานไดตามลําดับข้ันของความตองการ เชน คนงานทํางานหนักเพื่อ
หาเงินเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดังนั้นเขาจึงไมคอยระมัดระวังตอความปลอดภัยอันอาจจะเกิด
ข้ึนไดในการทํางาน เนื่องจากสมาธิในการทํางานสวนหนึ่งไปหวงกับส่ิงที่เขาและครอบครัวตองการ
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ดังนั้นหากสามารถจัดสวัสดิการในดานปจจัยสี่ใหกับคนงานเหลานั้นได  คนงานก็จะเกิดความ
พึงพอใจและจะใชสมาธิจดจออยูกับงานทําใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานลดลง

2. ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรสเบอรก     เฮอรสเบอรก  (Herzberg 1959, อางถึงใน
พรรณราย  ทรัพยะประภา 2529 : 53-54)   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจตาง ๆ ที่เกี่ยวโยงกับ
การทํางานของพนักงาน พบวา มีปจจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึกดีและไมดีของพนักงาน 2 ประเภท
คือ

1. ปจจัยตัวกระตุน  (Motivators  Factors)   ปจจัยเหลานี้สวนใหญจะมีความ
เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ คนจะถูกจูงใจจากปจจัยเหลานี้ ปจจัยตัวกระตุนคือ ความสําเร็จ การ
ยอมรับนับถือ ลักษณะงานโดยตัวของมันเอง ความรับผิดชอบ ความเจริญกาวหนา และความ
เจริญงอกงามในตนเองและในอาชีพ ปจจัยตัวกระตุนทําใหคนงานมีความรูสึกในดานดี เปนสิ่งที่
อยูภายในความรูสึกนึกคิดหรือจิตใจของแตละบุคคลเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ เชน การ
ไดรับงานที่ทาทายมาทํา การยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น ความกาวหนาในหนาที่การงาน เปนตน

2. ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors)    ไดแก นโยบายของบริษัทและการบริหาร
การบังคับบัญชาหรือการนิเทศ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  สภาพการทํางาน เงินรายได
ความสัมพันธกับผูรวมงาน สถานะ ความมั่นคงและความปลอดภัยในการทํางาน หรือสวัสดิการ
ตาง ๆ  ปจจัยดานสุขอนามัยมิไดเปนสิ่งจูงใจคนงาน แตถาขาดไปเมื่อใดหรือไมมีปจจัยนี้แลวยอม
จะกอใหเกิดความไมพอใจแกคนงานได

จากแนวคิดของเฮอรสเบอรกนําไปสูการจัดปรับปรุงในเรื่องของความสัมพันธกับ
บุคคลอื่นระบบงาน และการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อสรางความพึงพอใจในการ
ทํางาน และปองกันมิใหเกิดปญหา โดยการเปดโอกาสใหคนงานที่ทํางานมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานของตนอยางสมบูรณ
                3. ทฤษฎี อี.อาร.จี ของแอลเดอรเฟอร  (Alderfer)       แอลเดอรเฟอร  (Alderfer 1972,
อางถึงใน ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน)    ไดวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของ
มาสโลว พบวา การตอบสนองความตองการไมเปนไปตามลักษณะตามลําดับข้ัน  แอลเดอรเฟอร
จึงไดเสนอทฤษฎีความตองการอีอารจีข้ึน โดยมีความตองการของบุคคล 3 ประการ คือ

1. ความตองการมีชีวิตอยู (Existence Needs) เปนความตองการที่จะตอบสนอง
เพื่อใหมีชีวิตอยูตอไป ไดแก ความตองการทางกายและความตองการความปลอดภัย

2. ความตองการมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน (Relatedness Needs)   เปนความ
ตองการของบุคคลที่จะมีมิตรสัมพันธกับบุคคลรอบขางอยางมีความหมาย
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3. ความตองการเจริญกาวหนา (Growth Needs) เปนความตองการสูงสุด รวมถึง
ความตองการไดรับการยกยองและความสําเร็จในชีวิต
             4. ทฤษฎีการเสริมแรง   (Reinforcement  Theory)    สกินเนอร  (Skinner 1971,
อางถึงใน วิภาภรณ  พนัส 2545 : 22-25) เชื่อวาพฤติกรรมตาง ๆ เปนสิ่งที่เรียนรูไดและข้ันอยูกับ
การเรียนรูโดยอาศัยการตอบสนอง หากบุคคลมีประสบการณและไดรับการเสริมแรงที่ตางกันยอม
มีความพึงพอใจที่ตางกัน หากการเสริมแรงของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปหรือไมคงที่ยอมทําให
พฤติกรรมของบุคคลนั้นเปลี่ยนไปดวย นอกจากนี้ เอ็ดวารด แอล ธอรนไดก (Edward
L.Thondike) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมแรงวา พฤติกรรมใดที่ทําใหผูกระทําไดรับผลที่ตน
พอใจพฤติกรรมนั้นยอมจะเกิดขึ้นอีก หากพฤติกรรมใดทําใหผูกระทําไมไดรับผลตามที่ตนพอใจ
พฤติกรรมนั้นดูเหมือนจะไมเกิดขึ้นอีก เชน คนงานในสายการผลิตจําเปนตองใสเครื่องปองกัน
อันตรายสวนบุคคลเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งคนงานจํานวนหนึ่งเห็นถึงความสําคัญของ
เครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล  ประกอบกับไดรับคําชมจากหัวหนางานถึงการปฏิบัตตินที่
เหมาะสมในการใสเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล ก็ทําใหคนงานนั้นมีความพอใจไมคิดวา
เครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลเปนสิ่งเกินความจําเปน เปนตน

5. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory)  แบนดูรา (Bandura 1971,
อางถึงใน สมพร  สุทัศนีย 2531 : 76)  เชื่อวา  มนุษยจะเรียนรูความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ และ
เรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลที่เกิดจากพฤติกรรม   ส่ิงที่มนุษยเรียนรูเหลานี้ได
กลายเปนความเชื่อ และความเชื่อนั้นมีอิทธิพลในการควงคุมพฤติกรรมมนุษยเปนอยางมาก จาก
การเรียนรูความสัมพันธของเหตุการณสองเหตุการณ เมื่อมนุษยพบกับเหตุการณหนึ่ง มนุษยจะ
เกิดการคาดหวังอีกเหตุการณหนึ่งได ในทํานองเดียวกัน การเรียนรูความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมกับผลกรรม ทําใหเกิดคาดหวังเกี่ยวกับผลกรรมได เมื่อเขาไดแสดงพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง ความหวังนี้จะทําใหมนุษยตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เพื่อให
ไดรับผลเปนที่พึงพอใจ เชน การที่คนงานเห็นชางไฟฟาในโรงงานประสบอุบัติเหตุไฟฟาชอตเนื่อง
จากไมปดสวิสตเคร่ืองจักรขณะที่ทําการซอมบํารุงทําใหไดรับบาดเจ็บตองนอนรักษาตัวใน        
โรงพยาบาล     ซึ่งในเหตุการณนี้ทําใหชางไฟฟาคนอื่นและคนงานไดเรียนรูถึงความประมาทของ
เพื่อนคนงาน ดังนั้นเขาจึงระมัดระวังมากขึ้นในการตองปดสวิสตเพื่อซอมบํารุงเครื่องจักรหรือใช
อุปกรณที่เกี่ยวกับไฟฟา เปนตน
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แนวคิดเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการปองกันควบคุมการเกิดอุบัติเหตุและสภาวะอันตราย          

(สราวุธ  สุธรรมาสา 2533 : 85 – 86) มีดังนี้
1. อุบัติเหตุเปนสิ่งที่ปองกันได
2. เจาของหรือผูบริหารสูงสุดของสถานประกอบการ    ตองมีความจริงใจที่จะจัดใหมี

ความปลอดภัยในการทํางาน
3. สาเหตุการปองกันจะมาจากสภาวะอันตรายตาง ๆ ที่มีอยูในการทํางานหนึ่ง ๆ  และ

สวนใหญแลวอุบัตเิหตุหรือสภาวะอันตรายหลาย ๆ ส่ิงรวมกัน ซึ่งโดยสรุปแลว อันตรายจะแบงเปน
3 ชนิด ไดแก อันตรายที่มีอยูในสมบัติหรือลักษณะเครื่องมือนั้น เชน เครื่องมือที่มีความดันไฟฟา
สูง  อันตรายที่เกิดจากการทํางานผิดพลาดของเครื่องมือ ผูปฏิบัติงาน หรือระบบการบริหารงาน
ความปลอดภัย  และอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน

4. การปองกันอุบัตเิหตุเปนงานที่ตองทํากันเปนทีม
5. การตั้งองคกรความปลอดภัยในสถานประกอบการ ปจจุบันกฏหมายแรงงานกําหนด

ใหสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป จะตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานอยางนอย 1 คน

6. วิธีการดําเนินงานความปลอดภัยที่จะไดผลดีนอกจากจะตองทํางานกันเปนทีมแลว
ผูปฏิบัติงานจะตองมีสวนรวมดวย

7. วิธีการที่จะใชในการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย ควรประกอบดวยวิธี
การทางวิศวกรรมศาสตร วิธีการทางการบริหารจัดการ และวิธีการทางเออรกอนอมิกสและ
จิตวิทยาในการทํางาน

8. การดําเนินการเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุมิใชเปนการลงทุนโดยสูญเปลา แตเปน
การลงทุนที่มีคามหาศาล

9. การดําเนินการเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุไมใชเปนการลงทุนโดยสูญเปลาหรือเปน
การลงทุนอยางมหาศาล

วิธีการปองกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย
การปองกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย สามารถกระทําไดโดย 3 วิธีการใหญ ๆ คือ
1. วิธีการปองกันควบคุมทางดานวิศวกรรม  วิธีการทางดานวิศวกรรมที่สําคัญ  ไดแก
    1.1 การออกแบบและการกําหนดผังสถานประกอบการที่ปลอดภัยตอการทํางาน
    1.2 การเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ปลอดภัยในการทํางาน
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    1.3 การกําหนดระบบการทํางานที่ปลอดภัย
    1.4 การจัดความเปนระเบียบในการทํางาน
    1.5 การกําหนดเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเพื่อความปลอดภัย
2. วิธีการปองกันควบคุมทางดานบริหารและจัดการ  สามารถดําเนินการไดดังนี้
     2.1 การกําหนดนโยบายความปลอดภัย
     2.2 การกําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางาน
    2.3 การแยกผูปฏิบัติงานออกจากการทํางาน     ที่ตองสัมผัสกับมลภาวะทางดาน

ส่ิงแวดลอม เชน การลดจํานวนผูปฏิบัติงานที่จะตองทํางานในที่อันตราย การลดชั่วโมงการทํางาน
ที่อันตราย การหมุนเวียนผูปฏิบัติงาน เปนตน

2.4 การประสานและดําเนินการใหทุกหนวยงาน     จัดเรื่องความปลอดภัยเขาใน
วิธีการทํางานของตน

2.5 การดําเนินโครงการเฝาระวังสุขภาพของผูปฏิบัติงาน       และการเฝาระวัง
ส่ิงแวดลอมในการทํางาน เชน การตรวจสุขภาพประจําป การตรวจพิเศษที่จําเปน เชน การตรวจ
ปอด ปสสาวะ เลือดของคนงานที่สัมผัสกับอันตรายนั้น ๆ

2.6 การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานและสภาพแรงงาน โดยใหผูปฏิบัติงานเขามามี
สวนรวมในทุกกิจกรรมของงานปองกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตรายของสถานประกอบการ

2.7 การสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน   เชน    การตรวจสอบความ
ปลอดภัย การจัดฝกอบรมดานความปลอดภัย การรณรงคดานความปลอดภัย

2.8 การจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ   เชน  หองปฐมพยาบาล
อางลางมือ ลางหนา เปนตน

2.9 การจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูที่ปฏิบัติงาน
และมีการดําเนินการใหมีการใชตลอดเวลาที่ทํางาน

2.10 การจัดระบบขอมูลขาวสารความปลอดภัย เชน การบันทึกขอมูลขาวสารการ
เกิดอุบัติเหตุ ขอมูลการสอบสวน และการวิเคราะหอุบัติเหตุ เปนตน

3. วิธีการปองกันควบคุมทางดานเออรกอนอมิกสและจิตวิทยาในการทํางาน ไดแก
3.1 การออกแบบอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักร ใหมีลักษณะขนาดและรูปรางที่

เหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน
3.2 การเลือกซื้ออุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักร ใหมีลักษณะขนาดและรูปรางที่

เหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน
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3.3 การออกแบบงาน   ผลการวิจัยทางเออรกอนอมิกสแสดงใหเห็นวา มนุษยไมมี
ความตองการงานที่งายเกินไป จําเจหรือซํ้าซากเกินไป หนักหรือยากเกินไป เพราะจะทําใหเกิด
ความเบื่อหนายหรือความลาขึ้น จนทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางานได

3.4 การจัดใหผูปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับงานที่ทํา
3.5 การออกแบบปายหรือสัญลักษณตาง ๆ ที่งายตอการเขาใจและจดจํา เชน ปาย

แสดงอุปกรณดับเพลิง ปายทางออกฉุกเฉิน ปายจูงใจใหทํางานดวยความปลอดภัย เปนตน
วิธีการปองกันควบคุมอุบัติเหตุทางดานจิตวิทยาในการทํางาน การปองกัน  ควบคุม

การเกิดอุบัติเหตุและอันตรายจะมุงเนนที่การปองกันควบคุม การเกิดสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ในการทํางาน การปองกันควบคุมที่อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักรนั้นคงจะไมเพียงพอ ผูที่
เกี่ยวของจะตองทําการเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของผูปฏิบัติงานดวย สามารถทําไดโดยการนํา
เอาความรูทางดานจิตวิทยาในการทํางานมาประยุกต ดังนี้

1. ดานความแตกตางระหวางบุคคล  ผูปฏิบัติงานทุกคนลวนมีความแตกตางกัน
เชน ขนาดของรางกาย การมองเห็น ทักษะในการตอบสนองตาง ๆ ดังนั้น งานทางดานความ
ปลอดภัยจะตองนําสิ่งเหลานี้มาพิจารณาเสมอ

2. อารมณของผูปฏิบัติงาน เชน ผูปฏิบัติงานที่กําลังโกรธ วาวุน หรือต่ืนตระหนก    
ก็จะสงผลใหการปฏิบัติงานขาดความระวังจนอาจเกิดอุบัติเหตุได

3. แรงจูงใจใหทํางานดานความปลอดภัย  เพื่อใหผูปฏิบัติงานทํางานดวยความ
ถูกตองตามวิธีการทํางานและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยที่กําหนดไว เชน การจัดการแขงขัน
ประกวดผลงานความปลอดภัย

4. เจตคติที่ดีตอการทํางานดานความปลอดภัย ผูที่เกี่ยวของจะตองหาวิธีการตาง ๆ
ที่จะเปลี่ยนความเชื่อที่ถูกตองในเรื่องการปองกันอุบัติเหตุวาสามารถปองกันและควบคุมได โดย
การชี้ใหเห็นถึงอันตรายที่เปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
โดยอาศัยแนวทางการแบงบทบาทและหนาที่ดานความปลอดภัยในการทํางานของเฉลิมชัย        
ชัยกิตติภรณ (2526 : 71-72) โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ

1. การเอาใจใสและปฏิบัติตามกฏระเบียบขอบังคับ  หมายถึง  คนงานทุกคนตอง
เอาใจใสสนใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับในการทํางานที่สถานประกอบการกําหนดขึ้น 
และตองใหความรวมมือกับสถานประกอบการเกี่ยวกับขอปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการ
ทํางาน
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2. การทํางานตามวิธีปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไว   หมายถึง   คนงานทุกคนตอง
ปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบอยางถูกตองตามวิธีการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการกําหนดไว 
และตองไมเสี่ยงตองานที่ยังไมเขาใจหรือไมแนใจวาทําอยางไรจึงจะปลอดภัย

3. การตรวจและรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย  หมายถึง   คนงานทุกคน
ตองตรวจสอบและรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย และอุปกรณปองกันภัยที่ชํารุดเสียหาย
อันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางานใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของทราบ รวมถึงการ
เสนอแนะหรือการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทํางานใหปลอดภัย

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
เฟลเนอร (Fellner 1984, อางถึงใน วีรมลล  ละอองศิริวงศ 2541 : 41) ศึกษาถึงผลของ

การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ของคนงานเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการทํางาน โดย
ศึกษาคนงานในโรงงานกระดาษจํานวน 150 คน พบวาหลังจากที่คนงานไดรับขอมูลยอนกลับ
เกี่ยวกับสภาวะที่ปลอดภัยและไมปลอดภัยมีผลทําใหมีการปรับปรุงและมีการปฏิบัติที่ปลอดภัย
เพิ่มข้ึนหลังจากไดรับขอมูลยอนกลับ 2 เดือน และจํานวนของการบาดเจ็บลดลงรอยละ 50

อเทอรเลย (Atherley 1977, อางถึงใน ปทมา  พุมมาพันธุ 2542 : 57) กลาวถึงผลงาน
วิจัยของ Hale และ Hale ในป ค.ศ. 1972 ซึ่งไดรวบรวมงานวิจัยจํานวน 355 เร่ืองเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุ พบวา เกือบทั้งหมดเกี่ยวของกับสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย
และปจจัยดานมนุษย การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความผิดพลาดของมนุษย ดังนั้น ความพยายามที่จะใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน
มากขึ้น จะตองมุงไปที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่ปลอดภัยของคนงาน เพื่อใหเขา
สามารถมีการปองกันที่ดีข้ึน

ชูลทซ (Schultz 1983, อางถึงใน นลินี  ประทับศร 2543 : 62) ไดกลาวถึงปจจัยที่
กําหนดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุวาปจจัยดานตัวบุคคล  เชน  สภาวะอารมณ ทัศนคติ และ
ลักษณะพฤติกรรมทั่วไปที่แสดงออกเปนสิ่งกําหนดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แตอยางไรก็ตาม
ปจจัยทางดานบุคคลไมไดเปนสาเหตุเพียงอยางเดียวที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ ยังมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานและธรรมชาติของงานที่อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุไดเชนกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



23

วินัย  ลูวิโรจน (2524) ศึกษาการประสบอันตรายและมาตรการในการปองกันแกไข :
ศึกษาเฉพาะในกิจการอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมของพนักงานดานความรวมมือในการปองกันอันตราย มีการใช
อุปกรณปองกันอันตรายจากการทํางานเทาที่จําเปนจริง ๆ หรือใชเนื่องจากลักษณะงาน เชน ใช
แวนตาหรือกระบังหนาลดแสงในการเชื่อมโลหะและงานพนสีหรือการใชถุงมือผาใบในงานปม
โลหะ เปนตน สวนเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เห็นประโยชนไมชัดเจน พนักงานมีแนวโนม
ใชนอยลง และสาเหตุประการหนึ่งของการประสบอันตรายจากการกระทําที่ไมปลอดภัยของ
พนักงานในสายการผลิต ไดแก ไมปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัย มีการหยอกลอหรือวิ่งเลนใน
สถานที่ทํางาน สวนสาเหตุที่พนักงานไมใหความรวมมือการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน
เพราะอางวาการใชอุปกรณปองกันทําใหเกิดความรําคาญยุงยาก ไมสะดวกตอการทํางาน ทําให
เกิดพฤติกรรมการไมใชอุปกรณปองกัน

ภูษิต  เกียรติคุณ (2535) ศึกษาพฤติกรรมดานความปลอดภัยของคนงานกอนและหลัง
การเสริมกิจกรรม 5 ส. และการอบรมความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบการ พบวา
ผลการดําเนินงาน 5 ส. และการอบรมความปลอดภัยในการทํางานทําใหพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยในการทํางานของคนงานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สุพัตรา  โทวราภา (2538) ทําการศึกษา ผลของการจัดการกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่มีตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของคนงานในโรงงานทอผา ผลการวิจัย
พบวา หลังจากการทดลองจัดกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีตอพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของคนงานโรงงานทอผา คนงานมีพฤติกรรมดีข้ึนและคนงานมีความรูและ
เจตคติสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

พวงผกา  สุริวรรณ (2540) ศึกษารูปแบบการสงเสริมการใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลของผูใชแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน พบวา ภายหลังการใช
รูปแบบการสงเสริมการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ผูใชแรงงานมีคะแนนเฉลี่ย ความรู
เกี่ยวกับการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การรับรูประโยชนจากการใชอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล และพฤติกรรมการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสูงกวากอนใชรูปแบบ
การสงเสริมการใชอุปกรณปองกันกันตรายสวนบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากงานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวาในการประสบอันตรายจากการทํางานนั้น     
สวนใหญเกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัยของบุคคล  และเปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความ
สัมพันธหรือมีผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน  ซึ่งมีความสอดคลองกับ
งานวิจัยครั้งนี้ที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานและปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร 
โดยผลการวิจัยอาจจะเปนแนวทางในการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน อันจะชวยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานไดตอไป

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
ความหมายของความรู

 กูด (Good 1973 : 325) ไดใหความหมายวา ความรู คือ ประมวลประสบการณตาง ๆ
ที่บุคคลไดรับจากการศึกษา ขอเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) กฎเกณฑและขอมูลตาง ๆ ที่
มนุษยไดรับและรวบรวมสะสมไว เพื่อสําหรับนําไปใชประโยชน

โรเจอร (Roger 1978 : 208-209) ไดใหความหมายวา ความรู คือ การรับรูเบื้องตนซึ่ง
บุคคลสวนมากจะไดรับผานประสบการณโดยการเรียนรูจากการตอบสนองสิ่งเรา และจัดระบบ
เปนโครงสรางของความรูที่ผสมผสานระหวางความจํา (ขอมูล) กับสภาพทางจิตวิทยา ดวยเหตุนี้
ความรูจึงเปนความจําที่เลือกสรรซึ่งสอดคลองกับสภาพจิตใจของตนเองเปนกระบวนการภายในที่
ผูอื่นจะรับรูไดจากการอนุมานมากกวาการสังเกตโดยตรง

วิชัย  วงษใหญ (2525 : 130 )   ไดใหความหมายวา   ความรู   คือ  การแสดงออกของ
สมรรถภาพสมองดานความจํา โดยใชวิธีใหระลึกออกมาเปนหลัก

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526 : 11) ไดใหความหมายวา ความรู เปนพฤติกรรมขั้นตนซึ่ง
ผูศึกษาเพียงแตจําได อาจโดยการนึกไดหรือโดยการมองเห็นไดยินก็จําได เปนความรูเกี่ยวกับ
คําจํากัดความ ความหมายขอเท็จจริง ทฤษฎี โครงสราง วิธีการแกไขปญหา มาตรฐานเหลานี้
เปนตน

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535 : 7) ไดใหความหมายวา ความรู คือ การระลึกถึง
เร่ืองราวตาง ๆ ที่เคยประสบมาแลวได และรวมถึงการจําเนื้อเร่ืองตาง ๆ ทั้งที่ปรากฏอยูในแตละ
เนื้อหาวิชาและที่เกี่ยวพันกับเนื้อหาวิชานั้นดวย
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จากความหมายขางตนสรุปไดวา  ความรู  หมายถึง ขอเท็จจริงของเรื่องราว กฏเกณฑ
และขอมูลตาง ๆ ซึ่งเปนความจําที่มนุษยสะสมรายละเอียดของเรื่องราวไวและแสดงออกมาเปน
พฤติกรรมที่ระลึกได เรียกเอาสิ่งที่จําไดออกใหปรากฏได สังเกตได วัดได

ความหมายของความปลอดภัยในการทํางาน
ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล (2532 : 1-2) ใหความหมายวา ความปลอดภัยในการทํางาน

หมายถึง ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานของผูประกอบอาชีพทั้งหลาย
ไพจิตร  บุณยานุเคราะห (2534 : 50) กลาววา ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง

สภาพที่ไมมีภัยหรืออันตราย และไมเสี่ยงตอสภาพที่กอใหเกิดอุบัติเหตุหรือไมกอใหเกิดสิ่งหนึ่ง
ส่ิงใด ไดแก การบาดเจ็บ พิการหรือตาย การเจ็บปวยหรือเปนโรค และทรัพยสินเสียหาย

สุรพล  พยอมแยม (2541 : 286) กลาววา ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การที่
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยไมมีอุปสรรคใด ๆ ขัดขวาง ซึ่งอุปสรรคนั้นอาจแบงไดเปน 2
ประเภท คือ อุปสรรคที่ทราบและคาดการณไวลวงหนาตามขอมูลที่มีอยู และอุปสรรคที่ไมคาดคิด
และมิไดควบคุมไวกอน อุปสรรคประเภทหลังนี้เรียกรวม ๆ กันวา “อุบัติเหตุ (accident)”

ดังนั้น ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ระดับความจําขอมูลและ
การระลึกไดเกี่ยวกับสภาวะการณอันปราศจากอันตราย หรือการทํางานที่ไมมีอันตราย ไมอยูใน
สภาพที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ  การบาดเจ็บ พิการ ตาย เกิดโรคจากการทํางานและทรัพยสิน
เสียหาย ซึ่งความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานของคนงานไดรับจากการฝกอบรม การได
รับคําแนะนํา การศึกษาจากเอกสารขอมูลดานความปลอดภัย การจัดนิทรรศการ และกิจกรรม
ดานความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัย
ความหมายของอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุจากการทํางาน
องคการอนามัยโลกไดใหความหมายของอุบัติเหตุวา หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดย

ไมไดคาดการณไวกอน เกิดขึ้นโดยทันทีทันใด มีผลทําใหเกิดการบาดเจ็บแกรางกายและจิตใจ
(กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย, สถาบันการแพทยดานอุบัติเหตุและสาธารณภัย 2539 :
20)
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อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีทันใด ไมไดมีการวางแผนหรือ
คาดการณไวลวงหนา (วิฑูรย  สิมะโชคดี 2532 : 112) เมื่อเกิดขึ้นแลวกอใหเกิดความเสียหาย
หลายประการ เชน ทําใหเกิดการบาดเจ็บ พิการ ตาย กอใหเกิดผลที่ไมพึงปรารถนาหรือเกิดความ
เสียหายแกทรัพยสิน และมีผลกระทบกระเทือนขบวนการผลิตปกติ ทําใหเกิดความลาชาหรือ
เสียเวลา แมวาจะไมกอใหเกิดการบาดเจ็บก็ตาม (วิฑูรย  สิมะโชคดี และวีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน
2537 : 20)

จากความหมายที่กลาวมานี้ สามารถสรุปไดวา อุบัติเหตุเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไม
ไดคาดคิดหรือคาดการณมากอน ไมไดตั้งใจใหเกิดขึ้น ไมมีการวางแผนลวงหนา มีผลทําใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสิน เวลา เกิดอันตรายตอรางกายและจิตใจ จนทําใหเสียชีวิตได

สําหรับความหมายของอุบัติเหตุจากการทํางานนั้น ไดมีผูใหความหมายไวดงันี้
อุบัติเหตุจากการทํางาน หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิดในขณะทํางาน

ไมวาจะเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในสถานที่อ่ืน ๆ แตเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นมีผลสืบเนื่อง
มาจากงานที่ทํา ผลของอุบัติเหตุจากการทํางานนี้ อาจทําใหงานหยุดชะงัก กอใหเกิดการบาดเจ็บ
พิการ ทุพพลภาพ หรือถึงแกชีวิต และนอกจากนี้ยังอาจทําใหเกิดความเสียหายในรูปทรัพยสิน
เวลา (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย, กองอาชีวอนามัย 2535 : 65)

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ
 ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุไดมีการเขียนไวหลายทฤษฎี ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะขอยก
ตัวอยางทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุที่สําคัญ ดังนี้คือ

ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory)
ทฤษฎีโดมิโน นี้ เฮนริค (H.W. Heinrich, อางถึงใน เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ 2533 :      

21 – 25) เปนผูริเร่ิมแนวคิดนี้ โดยมีหลักการสําคัญคือการเรียงลําดับการประสบอันตรายเปน
ข้ันตอน    ถาเกิดอุบัติเหตุที่ทําใหข้ันตอนที่หนึ่งเกิดขึ้นก็จะสงผลกระทบไปยังขั้นตอนอื่น ๆ ตาม
ลําดับ จนถึงขั้นสุดทายก็คือการบาดเจ็บ

องคประกอบตาง ๆ ในขั้นตอนตามทฤษฎีโดมิโน สามารถอธิบายไดตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 บรรพบุรุษและสิ่งแวดลอมทางสังคม (Ancestry and Social Environment)

ส่ิงแวดลอมทางสังคมและการประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจากอดีต ทําใหแตละบุคคลมี
พฤติกรรมที่แสดงออกมาตาง ๆ กัน เชน ความสะเพรา ประมาทเลินเลอ ขาดความคิดไตรตรอง
ความดื้อดึง ความชอบในการเสี่ยงอันตราย ความตระหนี่เหนียวแนน เห็นแตเงินและลักษณะอื่น ๆ
ที่ถายทอดทางกรรมพันธุ เปนตน
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ลําดับที่ 2 ความผิดปกติของบุคคล (Fault of Person) สุขภาพจิตและสิ่งแวดลอมทาง
สังคมเปนสาเหตุทําใหเกิดความผิดปกติของบุคคล เชน การปฏิบัติงานโดยขาดความยั้งคิด
อารมณรุนแรง ประสาทออนไหวงาย ความตื่นเตน ขาดความรอบคอบ เพิกเฉยละเลยตอการ
กระทําที่ปลอดภัย เปนตน ซึ่งความผิดปกติเหลานี้สงผลกระทบใหเกิดการกระทําไมปลอดภัย และ
ทําใหเครื่องจักรและการทํางานตองอยูในสภาพหรือสภาวะที่เปนอันตราย

ลําดับที่ 3 การกระทําที่ไมปลอดภัย และ/หรือสภาพเครื่องจักรหรือสภาวะสิ่งแวดลอมที่
เปนอันตราย (Unsafe Act Mechanical or Physical Hazard)

ตัวอยางการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัยของบุคคล เชน ยืนทํางานภายใต
น้ําหนักที่แขวนอยู การติดเครื่องยนตโดยไมแจงหรือเตือน ชอบหยอกลอเลน ถอดเซฟการดของ
เครื่องจักรออก เปนตน

ตัวอยางสภาพเครื่องจักรหรือสภาวะสิ่งแวดลอมที่เปนอันตราย เชน ขาด
เครื่องปองกันจุดอันตรายหรือจุดที่มีการเคลื่อนที่ ไมมีร้ัวกั้น เสียงดังเกินไป แสงสวางไมเพียงพอ
การระบายอากาศไมด ีเปนตน

ส่ิงที่เกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัยและสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย 
จะเปนสาเหตุโดยตรงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ

ลําดับที่ 4 การเกิดอุบัติเหตุ (Accident) เหตุการณที่มีสาเหตุปจจัยทั้ง 3 ลําดับมาแลว
ยอมสงผลใหเกิดอุบัติการ เชน ตกจากที่สูง ล่ืนหกลม เดินสะดุด ส่ิงของหลนจากที่สูง วัตถุกระเด็น
ใส ถูกวัตถุวิ่งชน กระแทก หนีบหรือตัด เปนตน ซึ่งอุบัติการณเหลานี้อาจจะเปนสาเหตุของการ
บาดเจ็บ

ลําดับที่ 5 การบาดเจ็บ (Injury) ตัวอยางการบาดเจ็บที่เกิดกับอวัยวะบางสวนของ
รางกาย เชน กระดูกหักหรือแตก เคล็ดขัดยอก แผลฉีกขาด แผลไฟไหม เปนตน การบาดเจ็บ
เหลานี้เปนผลโดยตรงจากการเกิดอุบัติเหตุ
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  สําหรับลําดับข้ันตอนการเกิดอุบัติเหตุ สามารถแสดงรายละเอียดไดดังแผนภูมิที่ 1
ดังนี้

 สภาพแวดลอม         ความบกพรอง         การกระทําที่                                          การบาดเจ็บ
    หรือภูมิหลัง             ผิดปกติของ           ไมปลอดภัย               อุบัติเหตุ                    หรือ
     ของบุคคล                 บุคคล               สภาพการณที่                                       ความสูญเสีย

              ไมปลอดภัย
แผนภูมิที่ 1  ลําดับข้ันตอนการเกิดอุบัติเหตุ 5 ข้ัน
ที่มา : วิจิตร  บุณยะโหตระ, ชุดวิชาวิทยาศาสตรการปองกันอุบัติภัย อุบัติภัยจากการทํางาน
(กรุงเทพมหานคร : รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด, 2536), 19.

จากแผนภูมิที่ 1  สภาพแวดลอมหรือภูมิหลังของคนใดคนหนึ่ง (สภาพครอบครัว ฐานะ
ความเปนอยู การศึกษาอบรม) กอใหเกิดความบกพรองผิดปกติของบุคคลนั้น (ทัศนคติตอความ
ปลอดภัยไมถูกตอง ชอบเสี่ยง มักงาย)  กอใหเกิดการกระทําไมปลอดภัย หรือสภาพการณที่ไม
ปลอดภัย จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุ  จากนั้นอุบัติเหตุก็ทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ทฤษฎีโดมิโนมีผูเรียกใหมเปน “ลูกโซของอุบัติเหตุ” (Accident chain)  การปองกันอุบัติเหตุตาม
ทฤษฎีโดมิโน ก็คือ  การตัดลูกโซอุบัติเหตุ  โดยการกําจัดการกระทําหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย
ดวยวิธีการตาง ๆ ก็สามารถลดการบาดเจ็บหรือความเสียหายได (วิจิตร  บุณยะโหตระ 2536 : 19)

สาเหตุของอุบัติเหตุจากการทํางาน
เฮนริค (H.W. Heinrich 1920, อางถึงใน วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน 2537 : 20-23) เปน

ผูศึกษาถึงสาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุหรือการประสบอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ในป
ค.ศ. 1920  ผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได  ดังนี้

1. สาเหตุที่เกิดจากคน  (Human  Cause)  มีจํานวนสูงสุด คือรอยละ 88 ของการเกิด
อุบัติเหตุทุกครั้ง  เชน  การทํางานที่ไมถูกตอง  ความพลั้งเผลอ  ความประมาท  การมีนิสัย
ชอบเสี่ยงในการทํางาน  เปนตน

2. สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร  (Mechanical  Failure) มีจํานวน
เพียงรอยละ 10 ของการเกิดอุบัติเหตุทุกคร้ัง  เชน  สวนที่เปนอันตรายของเครื่องจักรไมมีเครื่อง
ปองกัน  เครื่องจักร  เครื่องมือ  อุปกรณตาง ๆ ชํารุดบกพรอง  สภาพแวดลอมในการทํางานไม
ปลอดภัย เปนตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

3. สาเหตุที่เกิดจากดวงชะตา  (Acts  of  God) มีเพียงรอยละ 2 เปนสาเหตุที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติอยูนอกเหนือการควบคุม  เชน  พายุ  น้ําทวม  ฟาผา  เปนตน

จากผลการศึกษาวิจัยขางตน   เฮนริค    (H.W.  Heinrich 1920, อางถึงใน วีระพงษ
เฉลิมจิระรัตน 2537 : 20-23)   ไดตีพิมพหนังสือเร่ือง  Industrial  Accident  Prevention  ในป
ค.ศ. 1931  และไดสรุปสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องจากสภาพการทํางานที่เปน
อันตรายไว 2  ประการ ไดแก

1. การกระทําที่ไมปลอดภัย  (Unsafe  Act)    เปนสาเหตุใหญที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ      
คดิเปนรอยละ 85 ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด

สาเหตุจากการกระทําที่ไมปลอดภัย ไดแก การทํางานที่ไมถูกวิธีหรือไมถูกขั้นตอน  การ
มีทัศนคติที่ไมถูกตอง  ความเอาใจใสในการทํางาน  ความประมาท  พลั้งเผลอ  เหมอลอย  การมี
นิสัยชอบเสี่ยง  การไมถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของความปลอดภัยในการทํางาน  ทํางานโดยไม
ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  แตงกายไมเหมาะสมตามระเบียบของโรงงาน  การถอด
เครื่องกําบังสวนอันตรายของเครื่องจักรออกแลวไมใสคืน ใชเครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ ไมเหมาะ
กับงาน  เชน  การใชขวดแกวตอกตะปูแทนการใชฆอน  เลนหรือหยอกลอกันในระหวางการทํางาน
หรือทํางานโดยที่รางกายหรือจิตใจไมพรอมหรือผิดปกติ เชน ไมสบาย เมาคาง มีปญหาครอบครัว
ทะเลาะกับแฟน เปนตน

2. สภาพการณที่ไมปลอดภัย  (Unsafe  Condition)  เปนสาเหตุรอง คิดเปนรอยละ 15
เทานั้น

สาเหตุจากสภาพการณที่ไมปลอดภัย ไดแก สวนที่เปนอันตราย (สวนที่เคลื่อนไหวของ
เครื่องจักรไมมีเครื่องกําบังหรืออุปกรณปองกันอันตราย  วางผังโรงงานไมถูกตอง ความไมเปน
ระเบียบเรียบรอยและสกปรกในการจัดเก็บวัสดุส่ิงของ    พื้นโรงงานขรุขระเปนหลุมเปนบอ
สภาพแวดลอมในการทํางานไมปลอดภัยหรือไมถูกสุขอนามัย  เชน  แสงสวางไมเพียงพอ  เสียงดัง
เกินควร  ความรอนสูง  ฝุนละออง  ไอระเหยของสารเคมีที่เปนพิษ  เปนตน  นอกจากนี้อาจเนื่อง
มาจากเครื่องจักรกล  เครื่องมือ  หรืออุปกรณชํารุดบกพรอง  ขาดการซอมแซม  หรือขาดการบํารุง
รักษาอยางเหมาะสมตอเนื่อง  ระบบไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟาชํารุดบกพรอง เปนตน
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นอกจากนี้  ณรงค  ณ เชียงใหม (2537 : 64 – 65)  ยังไดกลาวถึงสาเหตุที่ชวย
สนับสนุนใหเกิดอุบัติเหตุ (Indirect  Accident)  ไวดังนี้

1. การตรวจตราดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย  เชน  ไมมีการอบรมดาน
ความปลอดภัย  ขาดมาตรการบังคับใหปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับความปลอดภัย  ไมมีการแกไขจุด
อันตรายตาง ๆ อันเนื่องจากการทํางาน  ไมไดจัดหาเครื่องปองกันอันตรายใหแกพนักงาน  เปนตน

2. สภาวะทางดานจิตใจของบุคคล  (Psychological  Factors)  เชน  การขาดความ
ระมัดระวังในการทํางาน  การทํางานที่ไมประสานกัน  มีทัศนคติที่ไมถูกตองเกี่ยวกับงานที่ทํา
สมองมีปฏิกิริยาในการสั่งงานชา  ขาดความตั้งใจในการทํางาน  มีอารมณออนไหวงาย  เชน  เกิด
ความรูสึกหวาดกลัวหรืออารมณฉุนเฉียว  โมโหราย  เปนตน

3. สภาวะทางดานรางกายของบุคคล (Physiological Factors) เชน  รางกายออนเพลีย
หรือมีสภาพรางกายที่ไมเหมาะสมกับงาน  เชน  หูหนวก  สายตาไมดี  เปนโรคหัวใจหรือรางกาย
มีความพิการ  เปนตน

สําหรับสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุมากมายในสังคมไทย มีพื้นฐานที่เปนตนเหตุ
อยางนอย 5 ประการ (สุรพล  พยอมแยม 2541 : 293-294) คือ

1. ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ประชาชนที่เคย
ใชชีวิตอยูในสภาพของสังคมเกษตรเปนหลัก ไดเปล่ียนมาใชชีวิตในสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งโดย
ระบบและกระบวนการผลิตมีจุดที่กอใหเกิดอุบัติเหตุไดมากกวากระบวนการผลิตในสังคม      
เกษตรกรรม

2. สังคมไทยยังมีความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในทิศทางที่เสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุไดงาย เชน มุงความสะดวกสบายมากกวาความปลอดภัยไวกอน และยังใหความ
สําคัญกับโชคเคราะหหรืออิทธิพลลี้ลับในระดับสูง

3. เจาของหรือผูประกอบอุตสาหกรรมยังคงเห็นวาการปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ ทําใหเกิด
ความสิ้นเปลืองและมีคาใชจายที่เปนตนทุนการผลิตสูง และยังมองไมเห็นวาการสรางความ
ปลอดภัยในการทํางานไวกอน จะมีคุณคามากพอหรือคุมตอการลงทุน

4. การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตงานอุตสาหกรรม   โดยที่ยังขาดความรูความ
เขาใจถึงขอปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมกับการใชเทคโนโลยีนั้น ๆ ปญหาที่เกิดจากความไมเขาใจ
เหลานี้ทําใหไมสามารถมีกฏระเบียบและขั้นตอนการใชอยางถูกตอง ทําใหการใชเปนไปตามความ
สะดวกและตามอําเภอใจของแตละคน ซึ่งสงผลใหเกิดการสูญเสียอยางคาดไมถึงอยูเสมอ
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5. ความมีวินัยในการปฏิบัติงานและความเคารพในกฎเกณฑ   รวมทั้งสิทธิและหนาที่
อ่ืน ๆ ในสังคมไทยเปนที่ยอมรับกันวาอยูในระดับตํ่า และในขณะเดียวกัน การกํากับควบคุมดูแล
ใหเปนไปตามกฎเกณฑระเบียบขอบังคับก็หยอนยานเชนเดียวกัน เมื่อทั้งสองดานมีความ
หยอนยานเชนนี้ โอกาสของการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานก็มีอัตราสูงเปนเงาตามตัว

ความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน
ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  ไมวาอุบัติเหตุนั้นจะเปนอุบัติเหตุที่รุนแรงหรืออุบัติเหตุ

เล็กนอย  ผลที่ตามมาก็คือ  ความสูญเสีย    การสูญเสียจากอุบัติเหตุจากการทํางานสามารถ
ประเมินการสูญเสียออกเปน  2  ประเภท (เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ 2533 : 31 – 33) คือ

1. การสูญเสียที่คิดเปนคาใชจายโดยตรง  (Direct  cost)
การสูญเสียประเภทนี้  สามารถคิดคํานวณคาใชจายออกมาเปนตัวเงินได  เชน เงินที่

นายจางตองจายจริง  เงินที่ตองจายตามกฏหมายแรงงาน  ซึ่งนายจางจายเงินสมทบใหกับกองทุน
เงินทดแทน  หรือใชเปนคาใชจายในกรณีตาง ๆ เชน

1.1 เงินคาทดแทน   เปนเงินที่จายใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายของลูกจาง

1.2 เงินคารักษาพยาบาล  เปนเงินที่จายเกี่ยวกับการตรวจรักษา  การพยาบาล
และอ่ืน ๆ ที่จําเปน  รวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องใช หรือวัตถุที่ใชทําหนาที่แทน หรือ
ชวยอวัยวะที่ประสบอันตราย

1.3 เงินฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน    เปนคาใชจายที่ตองใชในกระบวนการ
เวชศาสตรฟนฟูหรือการฟนฟูอาชีพ  เพื่อใหลูกจางที่ตองสูญเสียอวัยวะบางสวนของรางกายหรือ
ทุพพลภาพ  สามารถทํางานที่เหมาะสมได

1.4  เงินคาทําศพ   คือ    เงินคาใชจายเกี่ยวกับคาทําศพลูกจางที่ประสบอันตราย
เนื่องจากการทํางานจนถึงแกความตาย

2. การสูญเสียที่ไมสามารถคิดเปนคาใชจายโดยตรง  (Indirect  cost)
การสูญเสียประเภทนี้เปนการสูญเสียที่โดยปกติจะคาดไมถึง  หรือไมสามารถ

ประเมินเปนคาใชจาย  หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนลักษณะการสูญเสียคาใชจายที่แฝงหรือ
ซอนเรน (Hidden  cost)  ซึ่งการสูญเสียในลักษณะนี้กอใหเกิดผลกระทบแกลูกจาง นายจาง   
ครอบครัว และประเทศชาติ ดังนี้
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2.1 ผลกระทบตอลูกจาง นั่นคือ  ความเจ็บปวดและความทรมาน  ความพิการ
อยางถาวร  เชน ขาขาด แขนขาด ไมสามารถปฏิบัติงานเดิมได ทําใหมีผลตอสุขภาพจิต ขาดแคลน
รายไดในชวงที่หยุดงาน จนอาจทําใหไมสามารถจะอยูรวมในสังคมอยางมีความสุขได

2.2 ผลกระทบตอนายจาง  เชน ทําใหผลผลิตลดลง  คุณภาพของผลผลิตต่ําลง
ตองเสียคาลวงเวลาเพื่อที่จะใหผลผลิตเพิ่มข้ึน หรือตองเสียคาซอมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม
ลูกจางที่ประสบอันตรายตองรักษาตัวหรือพักฟนเพื่อฟนฟูสมรรถภาพ ทําใหตองบรรจุหรือฝก
อบรมคนงานใหมทดแทนคนบาดเจ็บ สูญเสียเวลาเพื่อนรวมงาน หัวหนางาน หรือผูควบคุมงาน
เชน ในการสอบสวนอุบัติเหตุ การชวยเหลือคนเจ็บ การเปนพยานในที่เกิดเหตุ หรืออาจทําให
สูญเสียความสัมพันธอันดีกับลูกจาง เกิดภาพพจน หรือทัศนคติไมดีตอลูกคาหรือสังคมทั่วไป
เปนตน

2.3 ผลกระทบตอครอบครัว เชน สูญเสียคนอันเปนที่รัก ครอบครัวขาดรายได และ
ไดรับความทรมานใจ เปนตน

2.4 ผลกระทบตอประเทศชาติ  เชน  สูญเสียหรือขาดลูกจางที่ชํานาญงาน สงผล
ตอการผลิตโดยสวนรวม อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจทําใหผูที่สนใจ สนใจทํางานนอยลง ทําให
ประเทศชาติขาดกําลังพลในการพัฒนาประเทศ เปนตน

การปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
วีระ  จันนิกร (2527 : 38-39) กลาวถึงกระบวนการในการปองกันการประสบอันตราย

เนื่องจากการทํางานไว 4 ข้ันตอน ดังนี้
1. การชี้ชัดถึงอันตราย สามารถเกิดขึ้นได 3 ทาง คือ

1.1 อันตรายจากบริเวณที่ทํางาน (Work  Areas) เชน ความไมเปนระเบียบเรียบรอย
และความสกปรก การจัดเก็บวัสดุอุปกรณตาง ๆ เครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ที่ติดตั้งอยูใน
บริเวณงาน เปนตน

1.2 อันตรายจากวิธีการทํางาน (Work  Method) เชน การบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ไม
ดีพอ การใชเครื่องมือและวัสดุตาง ๆ ที่ชํารุด การใชอุปกรณปองกันอันตรายในการทํางานที่ชาํรุด
เปนตน

1.3 อันตรายจากตัวบุคคล (Worker) เชน การขาดความรูเร่ืองกฎของความปลอดภัย
การไมปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัย การแตงกายไมเหมาะสม และการไมใชอุปกรณ
ปองกันภัยสวนบุคคล เปนตน
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2. ควบคุมอันตรายและการกระทํา (Control  the  Danger Act) โดยการดําเนินการ
ตาง ๆ ที่เปนไปได ดังนี้

2.1 ขจัด (Eliminate)  หากเปนไปไดใหขจัดภัยอันเปนแหลงตนตอของอันตรายที่
เกิดขึ้น

2.2 คุม (Guard) หากไมสามารถขจัดภัยอันตรายได ใหดําเนินการคุมระดับความ
รุนแรงของอันตรายใหอยูในระดับนอยที่สุด ดวยมาตรการทางดานกายภาพตาง ๆ เชน สราง
เครื่องกําบัง การใหอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล หรือวิธีการอื่น ๆ

2.3 ตักเตือน (Warn) หากอันตรายเปนผลมาจากการกระทําของลูกจาง  ซึ่งเรา
ไมสามารถจะขจัดหรือคุมไดดวยมาตรการดานกายภาพตาง ๆ จะตองดําเนินการดวยมาตรการ
ทางดานจิตวิทยา ซึ่งรวมถึงการออกกฎระเบียบ คําสั่ง การตักเตือน และการจูงใจดวยวิธีการตาง ๆ

2.4 รายงาน (Report) จะตองมีระบบการรายงานที่ดี เพื่อรายงานอันตรายตาง ๆ ที่
ชี้ชัดออกมาหรือส่ิงที่คิดวาเปนอันตรายใหผูที่อยูในฐานะและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นไปใหทราบ 
เพื่อการปฏิบัติการที่เหมาะสมตอไป

3. การปองกันมิใหเกิดการประสบอันตรายซ้ําขึ้นอีก (Prevent  Recurrence)
  3.1 การวิเคราะหคนหาสาเหตุทั้งหลายและวิธีการปองกัน
3.2  ดําเนินการใหมีวิธีการทํางานที่ปลอดภัย
3.3  จัดการฝกอบรมลูกจางใหมีการทํางานที่ถูกวิธี โดยคํานึงถึงความปลอดภัย

4. การติดตามผล (Follow  up) เพื่อใหผลที่ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ชัยสวัสด์ิ  เทียนวิบูลย (อางถึงใน พรศรี  อภิชลติ 2543 : 54-55)     กลาว

ถึงการปองกันอุบัติเหตุวา ควรระมัดระวังใน 3 สวน ดังนี้
1. การจัดระบบทางวิศวกรรมความปลอดภัย หมายถึง   การใชความรูทางวิชาการ

วิศวกรรมในการออกแบบเครื่องจักรอุปกรณใหมีสภาพการใชงานอยางปลอดภัยที่สุด
2. การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ  หมายถึง  การใหการศึกษาหรือการฝกอบรม

พนักงานทุกระดับใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการปองกันอุบัติภัย รวมถึงวิธีการ
ทํางานใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งไมจําเปนตองมีการอบรมในหองเรียนเสมอไป การใชส่ือ
ตาง ๆ จะมีสวนอยางมากกับการใหความรูเกี่ยวกับอุบัติภัย จากการวิจัยปรากฏวา การไดรับ
ความรูจะไดจากแหลงตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการรับรูจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น 80%,
การฟง 14%,  การสัมผัส 2%,  การไดรับรส 2%  และการไดกลิ่น 2%
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3. การวางระเบียบการควบคุมดูแลสภาพและการใชเครื่องจักร หมายถึง  การกําหนด
วิธีการทํางานอยางปลอดภัย โดยระเบียบดังกลาวตองประกาศใหทราบโดยทั่วกัน หากผูใดฝาฝน
ไมปฏิบัติตามจะตองถูกลงโทษ

ระดับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
บลูม และ แคปลูม (Bloom and Caploom 1975 : 18) ไดแบงระดับความรูเปน 6

ระดับ ตามลําดับการเกิดพฤติกรรม ดังนี้
1. ความรู (Knowledge) เปนความสามารถในการจดจําหรือระลึกไดจาก

ประสบการณตาง ๆ ที่ไดเรียนรูมา แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1.1 ความรูเฉพาะเรื่อง   เปนการระลึกขอมูลในสวนยอย ๆ เฉพาะอยางที่แยกได

ไดแก ความรูเกี่ยวกับศัพท ความรูเกี่ยวกับวัน เดือน ป สถานที่
1.2 ความรูเกี่ยวกับวิถีทางและวิธีดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะไดแก  ความรู

ในเรื่องระเบียบแบบแผน ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและลําดับกอนหลัง ความรูในการแยกประเภท
และจัดหมวดหมู ความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑ และความรูเกี่ยวกับหลักการตาง ๆ

1.3 ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมแนวคิดและสิ่งที่เปนนามธรรม เปนแนวคิดเกี่ยวกับ
แบบแผน โครงการ รวมทั้งรูปแบบของความคิดและปรากฏการณตาง ๆ ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
หลักการและขอสรุปโดยทั่วไป และความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง

2. ความเขาใจ (Comprehension) เปนความสามารถในการแปลความ ตีความหมาย
และขยายความในเรื่องราวและเหตุการณตาง ๆ

3. การประยุกต (Application) เปนความสามารถในการนําสาระสําคัญตาง ๆ ไปใช
ในสถานการณจริง

4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแยก การสื่อความหมายใหเปน
หนวยยอย หรือเปนองคประกอบที่สําคัญ เพื่อใหไดลําดับข้ันของความคิด ความสัมพันธกัน โดย
มุงที่จะใหการสื่อความหมายนี้ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจําแนกได 3 ลักษณะ ดังนี้

4.1 การวิเคราะหสวนประกอบ   เปนการชี้ใหเห็นสวนยอย ๆ ที่เปนสวนประกอบ
อยูในสิ่งที่ส่ือความหมาย

4.2 การวิเคราะหความสัมพันธ เปนการแยกการประสานหรือความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตาง ๆ ในสิ่งที่ส่ือความหมาย

4.3 การวิเคราะหองคประกอบของหลักการ   เปนการชี้แนะใหเห็นระบบของการ
จัดการและวิธีการรวบรวมองคประกอบตาง ๆ เขาดวยกัน
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5. การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวม เรียบเรียง ผสมผสาน
สวนยอยตาง ๆ ใหเปนเรื่องเดียวกัน   เพื่อสรางแบบแผนหรือโครงสรางใหม    โดยการสังเคราะห
ขอความ การสังเคราะหแผนงาน และการสังเคราะหความสัมพันธ ซึ่งแบงเปนหนวยยอย ดังนี้คือ

5.1  การสรางขอคิดเห็นที่มีลักษณะเฉพาะ
5.2 การสรางแผนหรือขอคิดเห็นที่นําไปสูการปฏิบัติ     เปนการพัฒนาแผนการ

ปฏิบัติงานหรือโครงรางของแผนงาน
5.3 การกอใหเกิดกลุมของความสัมพันธในเชิงนามธรรม โดยการอธิบายขอมูลหรือ

ปรากฏการณที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธรวมดวย
6. การประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินคุณคาของเนื้อหา วัสดุ

อุปกรณและวิธีการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่สอดคลองกับสถานการณ โดยยึดถือตาม
เกณฑซึ่งจําแนกไว 2 ลักษณะ ดังนี้

6.1 การตัดสินตามเกณฑภายใน เปนการประเมินคาความถูกตองของเนื้อหา วัสดุ
อุปกรณ ขอความ เหตุการณ ตามคุณสมบัติประจําตัวของสิ่งที่เกิดขึ้น

6.2 การตัดสินตามเกณฑภายนอก    เปนการประเมินคาโดยอางอิงกับเกณฑที่
กําหนดไว

ดังนั้นสรุปไดวา  การเกิดความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานนั้น เร่ิมจาก
บุคคลมีการจดจําหรือระลึกไดถึงความปลอดภัยในการทํางานที่ตนรับรูมา แลวเกิดการตัดสินใจ มี
การนําสิ่งที่ตนไดรับรูมาไปประยุกตใชในสถานการณจริงในที่ทํางาน และมีการวิเคราะห
สังเคราะห และประเมินคาขอมูลที่ไดรับจนเกิดเปนความรูที่ถูกตองตามเกณฑของความรูเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางาน

การวัดความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
ชวาล  แพรัตกุล (2526 : 201) กลาววา การวัดความรู คือ การวัดสมรรถภาพดานการ

ระลึกของความจํา ดังนั้น เราตองอาศัยพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาเปนเครื่องชี้วัดวาบุคคลนั้น
เปนผูมีความรูในเรื่องนั้นจริงหรือไม

เครื่องมือที่ใชวัดความรูมีหลายชนิด แตละชนิดก็เหมาะสมกับการวัดความรูตาม
คุณลักษณะซึ่งแตกตางกันออกไป แตสวนมากนิยมใชแบบทดสอบ (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์
2535 : 21) ซึ่งแบบทดสอบนี้เปนเครื่องมือประเภทขอเขียน ที่นิยมใชกันทั่ว ๆ ไป แบงออกเปน 2
ชนิด คือ
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1. แบบอัตนัย หรือแบบเรียงความ (Essay Type / Subjective Test) โดยใหเขียนตอบ
เปนขอความสั้น ๆ ไมเกิน 1-2 บรรทัด หรือเปนขอ ๆ ตามความเหมาะสม

2. แบบปรนัย (Objective Test) แบงเปน
2.1 แบบเติมคํา หรือเติมขอความใหสมบูรณ (Supply or Completion Type)
2.2 แบบถูก – ผิด (True – False)
2.3 แบบเลือกขอ (Selection Type)
2.4 แบบจับคู (Matching)
2.5 แบบเลือกตอบ (Multiple Choice)

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การวัดความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน คือ
การวัดระดับความจํา ความสามารถในการคิดเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ไดรับจากการศึกษา
และประสบการณเดิมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน โดยผานการรวบรวมและสะสมไว
ซึ่งสามารถทดสอบไดดวยแบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบที่ดีตองมีทั้งความเที่ยงตรงและความ
เชื่อมั่นสูง สามารถที่จะจําแนกบุคคลที่มีความรูกับบุคคลที่ไมมีความรูออกจากกันไดจริง ไมวา
แบบทดสอบนั้นจะเปนแบบอัตนัยหรือปรนัย (นลินี  ประทับศร 2543 : 38-39)

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน โดยใช
แนวทางการแบงดานความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานของ วิฑูรย  สิมะโชคดี และ
วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน (2541 : 451-455) โดยแบงความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
ออกเปน 4 ดาน คือ

1. ดานสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ   หมายถึง  ระดับความจําและการระลึกไดของ
คนงานเกี่ยวกับการกระทําและสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย ซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะมีผล
กระทบตอขบวนการผลิต ทําใหเกิดความลาชา หยุดชะงัก เสียเวลา การบาดเจ็บ พิการ และตาย

2. ดานการควบคุมและปองกันอุบัติเหตุ หมายถึง ระดับความจําและการระลึกไดของ
คนงานเกี่ยวกับการขจัดสภาพการทํางานและการกระทําที่ไมปลอดภัยออกไป

3. ดานเครื่องจักร หมายถึง ระดับความจําและการระลึกไดของคนงานเกี่ยวกับวิธีการ
ใชอุปกรณเครื่องจักรในการผลิตอยางปลอดภัย

4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง ระดับความจําและระลึกไดของคนงาน
เกี่ยวกับสภาพการทํางานและสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยในการทํางาน
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งานวิจัยที่เกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
โกลเบิรก (Goldberg 1991, อางถึงใน นลินี  ประทับศร 2543 : 62) ศึกษาความ

สัมพันธของการรับรูถึงภัยอันตรายกับความพรอมในการเขารวมโปรแกรมความปลอดภัย โดย
สํารวจจากพนักงานสายผลิต จํานวน 396 คน จาก 8 โรงงาน ในประเทศอิสราเอล พบวา การ
อบรมดานการใชเครื่องมือ อุปกรณเฉพาะทางมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุ

การุณ  รัตนสัจจธรรม (2529) ศึกษาปจจัยเสี่ยงของผูประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน
พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ คือ การไดรับคําแนะนําใหใหใชเครื่องปองกัน
อันตรายสวนบุคคล โดยบุคคลที่ไมเคยไดรับคําแนะนําใหใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลจะมี
อัตราการเกิดอุบัติเหตุเปน 2 เทาของผูเคยไดรับคําแนะนํา

พูนพร  ศรีสะอาด (2533) ไดทําการศึกษาถึงสภาวะของผูปวยที่ประสบอุบัติเหตุจาก
การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางปะกง อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2534 จํานวน 80 ราย พบวา
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุดานตัวบุคคล ขาดความรูความเขาใจในการทํางาน
ในรายที่มีความรูความเขาใจแตไมยอมใชอุปกรณปองกันอันตรายหรือไมตรวจสอบอุปกรณ     
ปองกันอันตรายกอนใช และมีการใชยาและเครื่องดื่มบํารุงรางกาย ประมาท มีการเรงงาน และ
นอนหลับพักผอนไมเพียงพอ เปนตน

เสนาะ  ภักดีโต (2534) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการปองกันอันตรายจากอุบัตเิหตุ
จากการทํางานของคนงานในโรงงานผลิตอาหารกระปอง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ผลการศึกษา
พบวา ความรูกับการปฏิบัติเร่ืองการใชอุปกรณปองกันมือและผิวหนังมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วุฒิไกร  บัวผัน (2535) ศึกษาการยอมรับการใชเครื่องปองกันอันตรายจากเสียงในการ
ทํางานของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ : กรณีศึกษา อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พบวา การรับขาวสารและความรูเกี่ยวกับเครื่องปองกันอันตรายจากเสียง กอใหเกิดความ
แตกตางกันในการยอมรับการใชเครื่องมือปองกันอันตรายจากเสียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ภูษิต  เกียรติคุณ (2535) ศึกษาพฤติกรรมดานความปลอดภัยของคนงานกอนและหลัง
การเสริมกิจกรรม 5 ส. และการอบรมความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบการ พบวา
คนงานที่ผานการอบรมเรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางานจะทําใหพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยของคนงานเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุลดลง
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เธียรไชย  ยักทะวงษ (2541) ศึกษาทัศนคติ ความรู และพฤติกรรมการใชอุปกรณ
ปองกันเสียงดังของพนักงานปฏิบัติการ จํานวน 196 คน พบวา ทัศนคติและความรูเกี่ยวกับ
อันตรายของเสียงของพนักงานปฏิบัติการ มีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการใชอุปกรณ
ปองกันเสียงดังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

กัณวีย  ตระกูลแสง (2541) ศึกษาความรู บุคลิกภาพ ทัศนคติตอการใชอุปกรณปองกัน
เสียงดังของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 400 คน พบวา ความรูมีความสัมพันธทางบวก
กับการใชอุปกรณปองกันเสียงดังที่ระดับ .001 (r = .33)

พจนารถ  บุญญภัทรพงษ (2542) ศึกษาความรู ทัศนคติตอพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากการทํางานของลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตลวดในจังหวัดปทุมธานี พบวา
ความรูกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการทํางานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

จากผลการวิจัยขางตนแสดงวาปจจัยความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน    
เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธและนาจะมีผลตอกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้ที่ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานที่สงตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานใน    
สถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร โดยผลการศึกษาอาจจะชวยในการสงเสริม
หรือพัฒนารูปแบบการใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานแกผูที่มีสวนเกี่ยวของตอไป

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางาน

ความหมายของความตระหนัก
ชูสม  ฉัตรทอง (2532 : 12) ไดสรุปความหมายของความตระหนักไววา ความตระหนัก

เปนการแสดงออกซึ่งความรูสึก ความคิดเห็น ความสํานึก เปนภาวะที่บุคคลเขาใจและประเมิน
สถานการณที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตนเองได โดยอาศัยระยะเวลา ประสบการณ หรือสภาพแวดลอมใน
สังคมเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดความตระหนัก

สุชาดา  ศิริลน (2540 : 14) ไดกลาวถึงความตระหนักวา ความตระหนัก หมายถึง
สภาวะของจิตสํานึกที่มีการรับรู   การลงความคิดเห็น   การยอมรับหรือความโนมเอียงที่จะเลือก
แสดงพฤติกรรมตอปญหาหรือเหตุการณหนึ่งที่ไดพบ การเห็นคุณคาหรือเห็นความสําคัญของ
ปญหาที่เกิดขึ้น
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คราทวูล (Krathwohl 1974, อางถึงใน สุภัทศิริ  พรสุรัตน 2543 : 8)  ไดใหความหมาย
ของความตระหนักไววา ความตระหนักเปนพฤติกรรมทางดานอารมณหรือความรูสึก (affective
domain) ความตระหนักเปนเรื่องของโอกาสการรับสัมผัสจากสิ่งเรา การใชจิตไตรตรองแลวเกิด
ความสํานึกตอปรากฏการณหรือสถานการณนั้น ๆ และในเรื่องของความตระหนักนี้จะไมเกี่ยวของ
กับความจําหรือการรําลึกมากนัก เพียงแตจะรูสึกวามีส่ิงนั้นอยู (conscious of something)

มนัส  สุวรรณ (2532 : 1-2 )  ไดใหความหมายคําวาความตระหนักไว 4 ประเด็น ดังนี้
1. ความรูจริง/ซาบซึ้ง  ในประเด็นนี้เนนถึงความเขาใจอยางถองแทในเรื่องที่สนใจ
2. มีความรัก/ความหวงแหน  ประเด็นนี้เนนความรักความหวงแหนในสิ่งที่เขาใจอยาง

ซาบซึ้งวาเปนสิ่งที่ถูก เปนสิ่งที่ดี เปนประโยชนตอตนและสวนรวม
3. มีความวิตก/หวงใย เนนความวิตกและหวงใยในลักษณะที่ตรงกันขามกับประเด็นที่

สอง กลาวคือ เปนกรณีที่ส่ิงที่เขาใจอยางซาบซึ้งวาอะไรเปนสิ่งที่ผิด  เปนสิ่งไมดี   และเปนสิ่งที่จะ
เปนผลเสียและไมมีประโยชนตอตนและสวนรวม มีความรูสึกเปนหวงเปนกังวลวาจะมีผลกระทบ
ตอความเปนอยูของตนและสังคม

4. ทําจริง/ปฏิบัติจริง  การทําจริงหรือปฏิบัติจริงนี้ไมไดเนนแบบสุดขั้วในลักษณะการ
บังคับวาตองทํา แตมีขอแมวาทําจริงหรือปฏิบัติจริงในกรณีที่ทําไดหรือเปนไปได

จะเห็นไดวาความตระหนักเปนความสํานึก เปนความรูตัว เปนความเขาใจของบุคคลที่
มีตอส่ิงตาง ๆ ที่เขาประสบในสิ่งแวดลอมที่เขามีอยู ดังนั้นความตระหนักจะเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลได
รับการสัมผัสจากสิ่งเราในสภาพแวดลอมเกิดการรับรูข้ึนและนําไปสูการเกิดความคิดรวบยอด การ
เรียนรู และความตระหนัก ตามลําดับ การเรียนรูและความตระหนักจะนําไปสูความพรอมที่จะ
แสดงการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมตอไป ข้ันตอนและกระบวนการเกิดความตระหนักสามารถ
แสดงไดดังแผนภูมิที่ 2   

      การสัมผัส        การรับรู        ความคิดรวบยอด  การเรียนรูความรู         ความตระหนัก

ส่ิงแวดลอม      พฤติกรรม

แผนภูมิที่ 2  ข้ันตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก
ที่มา : Krathowhl and Benjamin, อางถึงใน สุชิน  สงวนปุณณศิริ, “ความรูและความตระหนัก
เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอมของเจาหนาที่ตํารวจในภาคตะวันตก” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532), 45.
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จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นวา ความตระหนักเปนผลของกระบวนการทางปญญา
(Cognitive Process) กลาวคือ เมื่อบุคคลไดรับการกระตุนหรือรับสัมผัสจากสิ่งเราแลวจะเกิดการ
รับรูข้ึน เมื่อเกิดการรับรูแลวตอไปก็จะนําไปสูความเขาใจในสิ่งเรานั้น คือ เกิดความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับส่ิงเรานั้นและนําไปสูการเรียนรูเปนขั้นตอไปคือ มีความรูในสิ่งนั้นและเมื่อบุคคลเกิดความ
รูแลวก็มีผลนําไปสูความตระหนักในที่สุด และทั้งความรูและความตระหนักนี้ก็จะนําไปสูการ
พฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคลที่มีตอส่ิงเรานั้น ๆ ตอไป

ดังนั้น จากความหมายและกระบวนการเกิดความตระหนัก สามารถสรุปและใหความ
หมายของความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานไดวาหมายถึง ภาวะที่คนงานมี
ความเขาใจ รูสึกรับผิดชอบหรือมีความสํานึกตอการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน และมีความ
โนมเอียงที่จะเลือกแสดงพฤติกรรมในการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน

ปจจัยที่สงผลตอความตระหนัก
เนื่องจากความตระหนักของแตละบุคคลขึ้นอยูกับการรับรูของแตละบุคคล ดังนั้นปจจัย

ที่มีผลตอการรับรูจึงมีผลตอความตระหนักดวย       จึงพอสรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอความตระหนัก
(สุภัทศิริ  พรสุรัตน 2543 : 9-10 ) คือ

1. ประสบการณที่มีตอการรับรู
2. ความเคยชินตอสภาพแวดลอม   ถาบุคคลมีความเคยชินตอสภาพแวดลอมนั้นก็จะ

ทําใหบคุคลนั้นตระหนักตอส่ิงที่เกิดขึ้น
3. ความเอาใจใสและการใหคุณคา ถาบุคคลมีความเอาใจใสในเรื่องใดมากก็จะมี

ความตระหนักในเรื่องนั้นมาก
4. ลักษณะและรูปแบบของสิ่งเรา   ถาสิ่งเรานั้นสามารถทําใหผูพบเห็นเกิดความสนใจ

ยอมทําใหผูพบเห็นเกิดการรับรูและตระหนักขึ้น
นอกจากนี้ ระยะเวลาและความถี่ในการรับรูยังมีผลตอความตระหนัก โดยถามนุษยได

รับการรับรูบอยครั้งหรือนานเทาไร ก็ยิ่งจะทําใหมีโอกาสเกิดความตระหนักไดมากข้ึนเทานั้น
(วาสนา  เดชกลาหาญ 2540 : 16 )

ชุติมา  เรืองพร้ิม (2539 : 38) ไดจําแนกระดับพัฒนาการของความตระหนัก ดังนี้
1. การรับรู   เปนขั้นตอนของการทําความรูจักและเขาใจในสิ่งเราหรือปรากฏการณ

ไดแก
1.1 การรูจักสิ่งเรา
1.2 ความยินดีหรือเต็มใจที่จะรับส่ิงเรานั้น
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1.3 การเลือกใหความสนใจตอส่ิงเรานั้น
 2. การตอบสนอง  เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพอใจในสิ่งเราหรือปรากฏการณ

นั้น ๆ ไดแก
2.1 การยินยอมที่จะตอบสนองตอส่ิงเรานั้น
2.2 มีความตั้งใจที่จะตอบสนองตอส่ิงเรานั้น
2.3 มีความพอใจที่จะตอบสนองตอส่ิงเรานั้น

3. การเห็นคุณคา  เปนความสํานึกในคุณคา   มีความเชื่อหรือมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงเรา
หรือปรากฏการณนั้น ๆ ซึ่งจะเปนคานิยมของสังคมจนสามารถนําไปใชเปนเกณฑในการประเมิน
คุณคาในสิ่งตาง ๆ ไดคือ

3.1 การยอมรับในคุณคา
3.2 เกิดความนิยมชมชอบในคุณคา
3.3 การยึดถือผูกพันในคุณคา

4. การจัดระบบคุณคา คือ การจัดระเบียบคานิยมเขาเปนระบบและหาความสัมพันธ
ระหวางคุณคาเหลานั้น ไดแก

4.1 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคุณคา
4.2 การจัดลําดับคุณคาเหลานั้นใหเปนระบบ

5. การแสดงลักษณะตามคุณคา คือ การเอาคุณคาตาง ๆ มาสรางเปนคุณลักษณะของ
แตละคนซึ่งจะกลายเปนบุคลิกภาพหรือเอกลักษณของบุคคลนั้น ไดแก

5.1 การสรุประบบของคุณคา
5.2 การสรางลักษณะนิสัย

จากพัฒนาการของความตระหนัก อาจสรุปไดวา ความตระหนักเปนความรูสึก
รับผิดชอบของบุคคลที่สํานึกถึงสิ่งตาง ๆ ในปรากฏการณโดยผานการเรียนรู ทั้งนี้การเรียนรูและ
ความตระหนักเปนองคประกอบอันจะนําไปสูความพรอมที่จะแสดงหรือกระทําพฤติกรรมตอไป

ดังนั้น การกอใหเกิดความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน
จึงจําเปนตองใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเกิดและการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน เพื่อ
กอใหเกิดการรับรูและเกิดการตอบสนองในการที่จะแสดงพฤติกรรมในการปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางาน และกอใหเกิดการเห็นในคุณคาหรือเกิดความสํานึกตอกระทําที่จะปองกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการทํางาน
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การวัดความตระหนัก
ความตระหนัก (Awareness) เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความรูสํานึกวามีส่ิงนั้นอยู ซึ่ง

เปนพฤติกรรมที่ละเอียดออนเกี่ยวกับความรูสึกและอารมณ ดังนั้น การศึกษาตองอาศัยหลักการ
และวิธีการ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะ ไมสามารถสังเกตไดโดยงาย ซึ่งในการวิธีการวัดมีหลาย
ประเภทดวยกัน  (ดรุพัน  แสนศิริพันธุ 2537 : 24 ) ไดแก

1. วิธีการสัมภาษณ (Interview)    อาจเปนการสัมภาษณชนิดที่มีโครงสรางคําถามที่
แนนอน (structured item) โดยสรางคําถามและมีคําตอบใหเลือกเหมือนกับแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบและคําถามจะตั้งไวกอน จัดเรียงลําดับกอนหลังไวอยางดี หรืออาจเปนแบบไมมี
โครงสรางคําถาม (unstructured item) ซึ่งเปนการสัมภาษณที่กําหนดไวเพียงหัวขอใหญ ๆ ให
ผูตอบมีโอกาสตอบอยางอิสระและคําถามก็เปนไปตามโอกาสอํานวยในขณะที่สนทนากัน

2. แบบสอบถาม (Questionaire)   แบบสอบถามอาจเปนแบบชนิดปลายปดหรือ
ปลายเปด หรือผสมระหวางปลายเปดและปลายปดก็ได

3. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  เปนเครื่องวัดชนิดที่ใหตรวจสอบวาเห็นดวย
กับไมเห็นดวย หรือ มีกับไมมี ส่ิงที่กําหนดตามรายการอาจอยูในรูปของการทําเครื่องหมายหรือ
เลือกตอบวาใชกับไมใชก็ได

4. มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เครื่องมือชนิดนี้เหมาะสําหรับวัดอารมณ
และความรูสึกที่ตองการทราบความเขม (Intensity) วามีมากนอยเพียงใดในเรื่องนั้น

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การวัดความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน คือ การวัดความรูสึกหรือความสํานึกตอการเกิดและการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงความตระหนักตอการการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานออกเปน 
3 ดาน คือ

1.  ความตระหนักตอสภาพการทํางานที่เปนอันตราย  หมายถึง  ภาวะที่คนงานมีความ
เขาใจ รูสึกรับผิดชอบหรือมีความสํานึกตอสภาพการทํางานที่เปนอันตราย ไดแก การกระทําที่ไม
ปลอดภัยและสภาพการณที่ไมปลอดภัย อันอาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยการประเมินจากประสาท
รับการรูสึกและมีความตองการที่จะปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพการทํางานที่เปนอันตราย
นั้น
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2. ความตระหนักตอความสําคัญของกฎระเบียบดานความปลอดภัยในการทํางาน
หมายถึง ภาวะที่คนงานมีความเขาใจ รูสึกรับผิดชอบหรือมีความสํานึกตอกฎระเบียบเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานที่สถานประกอบการกําหนดขึ้น ใหความสนใจเอาใจใสและมีความ
ตองการที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นอยูเสมอ

3. ความตระหนักตอบทบาทหนาที่รับผิดชอบ  หมายถึง  ภาวะที่คนงานมีความเขาใจ  
รูสึกรับผิดชอบหรือมีความสํานึกถึงความปลอดภัยในการทํางานอยูเสมอตามบทบาทหนาที่       
รับผิดชอบทั้งของตนเองและผูอ่ืน   และมีความตองการที่จะปฏิบัติตามบทบาทหนาที่รับผิดชอบ
ของตนอยางถูกตองเหมาะสม อันกอใหเกิดความมีวินัยในการทํางาน

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
วินัย  ลูวิโรจน (2524) ศึกษาการประสบอันตรายและมาตรการในการปองกันแกไข :

ศึกษาเฉพาะในกิจการอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณในเขต
กรุงเทพมหานคร สรุปวาการละเลยการไมตระหนักในความสําคัญของการประสบอันตราย รวมทั้ง
การขาดความรูและทัศนคติที่ดีตอการปองกันอุบัติเหตุของทั้งฝายนายจางและ  ลูกจางเปนสาเหตุ
ของการประสบอันตราย

การุณ  รัตนสัจจธรรม (2529) ศึกษาปจจัยเสี่ยงของผูประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน
พบวา ผูประสบอุบัติเหตุสวนมากเปนตําแหนงคนงานมีความรูระดับประถมศึกษา อาชีพกอนเปน
เกษตรกร ไมมีความรูและประสบการณในลักษณะงานที่ทํามากอน ไมเคยอบรมและขาดความ
สํานึกในเรื่องความปลอดภัยจากการทํางาน

เกสรา  สุขสวาง (2535) ศึกษาความสัมพันธระหวางจิตสํานึกกับสภาพความปลอดภัย
ของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดปทุมธานี จํานวน 622 คน พบวา จติสํานึกใน
ความปลอดภัยของพนักงานมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ

พวงผกา  สุริวรรณ (2540) ทําการศึกษารูปแบบการสงเสริมการใชอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลของผูใชแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ผลการศึกษา
พบวา สาเหตุสําคัญที่ผูใชแรงงานละเลยการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เนื่องมาจาก
การขาดความรูและทักษะการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การขาดความตระหนักใน
ปญหาที่จะตามมาและที่สําคัญผูใชแรงงานไมเชื่อวาอุปกรณที่โรงงานจัดใหสามารถปองกันไดจริง
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พิมพใจ  ปทมสันติวงศ (2542)  ศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธและประสิทธิผลของ
โครงการรณรงคการแยกประเภทขยะของสํานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร พบวา
การเปดรับขาวสารโครงการรณรงคการแยกประเภทขยะมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตระหนัก    
ในการแยกประเภทขยะ และความตระหนักในการแยกประเภทขยะมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการแยกประเภทขยะ

จันจิรา  สุวรรณกําจาย (2543)   ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของ
ประชาชนในเขตกรุงเเทพมหานคร พบวา ความตระหนักถึงปญหาบรรจุภัณฑตอส่ิงแวดลอมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ การบริโภค และการกําจัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

บุญชู  ชาวเชียงขวาง (2543) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความปลอดภัยในการทํางานของ
คนงานกอสรางในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05

จากผลการวิจัยขางตนแสดงวา เมื่อบุคคลมีความตระหนักตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดจะการแสดง
พฤติกรรมอันเปนการปองกันหรือหลีกเลี่ยงไมใหเกิดปญหานั้น ๆ ข้ึน ดังนั้น ความตระหนักตอการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานจึงนาจะมีผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ซึ่ง
งานวิจัยขางตนมีความสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้ที่ผูวิจัยความสนใจที่จะศึกษาถึงความตระหนัก
ตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร โดยผลจากการศึกษาอาจชวยใน
การวางแผนเพื่อกระตุนเตือนหรือสงเสริมใหคนงานเกิดความตระหนักตอการเกิดและการปองกัน   
อุบัติเหตุจากการทํางาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานแกคนงานและผูที่เกี่ยวของตอไป

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเชื่อในอํานาจควบคุม
ความเชื่อ หมายถึง ความรูสึก ความคิดและความเขาใจที่ฝงแนนที่บุคคลมีตอส่ิงหนึ่ง

ส่ิงใด ซึ่งอาจจะมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผล ความเชื่อมีอิทธิพลโดยตรงตอการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคล เมื่อบุคคลมีความเชื่ออยางใด ความเชื่อนั้นจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมใหบุคคล
ประพฤติตามสิ่งที่ตนเองเชื่อทั้ง ๆ ที่ความเชื่ออาจไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง การที่
บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไปนั้นก็เนื่องจากความคิด ประสบการณ และความเชื่อของ
แตละบุคคลซึ่งมีอํานาจในการควบคุมตนเองใหปฏิบัติในลักษณะที่ตางกันออกไป ความเชื่อที่มี
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อิทธิพลนี้ เรียกวา ความเชื่อในอํานาจภายใน–ภายนอกตน (Internal –External Locus of
Control) (Rotter 1966, อางถึงใน ทรรศนีย  วงศบา 2537 : 38)

ความหมายของความเชื่อในอํานาจภายใน - ภายนอกตน
รอตเตอร (Rotter 1966 : 2-3) ใหความหมายของความเชื่อในอํานาจภายในตน–

ภายนอกตน ไวดังนี้
ความเชื่อในอํานาจภายในตน (Internal Locus of Control) หมายถึง ความเชื่อหรือ

การรับรูวาเหตุการณหรือส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนนั้น เปนผลมาจากการกระทําหรือความสามารถ
ของตนเอง ความสําเร็จหรือความลมเหลวที่ตนเองไดรับเกิดจากการกระทําของตนเอง ตนเอง
สามารถควบคุมเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได

ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน (External Locus of Control) หมายถึง ความเชื่อหรือ
การรับรูเหตุการณหรือส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนนั้น เกิดจากอิทธิพลภายนอกตนที่ตนเองไม
สามารถควบคุมได เชน โชค เคราะหกรรม ความบังเอิญ หรืออิทธิพลของบุคคลอื่น

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อในอํานาจภายใน - ภายนอกตน
แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อในอํานาจภายในตน-ภายนอกตนของรอตเตอร มีพื้นฐานมา

จากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) โดยมีขอสังเกตวา พฤติกรรมของ
มนุษยไดจากการเรยีนรูและประสบการณของแตละบุคคล ซึ่งรอตเตอรไดสรุปพฤติกรรมความเชื่อ
ในอํานาจภายใน–ภายนอกตนของบุคคล ไว 2 ลักษณะ (ดวงจันทร  อันอาจ 2543 : 11-12) คือ

1. บุคคลที่มีความเชื่อในอํานาจภายในตน      เปนบุคคลที่มีความเชื่อหรือรับรูวา
เหตุการณหรือส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนนั้นเปนผลจากการกระทําหรือความสามารถของตน

บุคคลประเภทนี้ เปนผูที่มีบุคลิกภาพเปนตัวของตัวเอง มีความกระตือรือรนตอการ
เปล่ียนแปลงของสิ่งแวดลอมและพยายามปรับปรุงสภาพใหเขากับส่ิงแวดลอมนั้น เห็นทักษะและ
คุณคาจากความพยายามของตนเองและมีแรงจูงใจสูง สามารถปรับตัวและควบคุมสถานการณ
ไดดี มีความเชื่อมั่นในเหตุผล

2. บคุคลที่มีความเชื่อในอํานาจภายนอกตน     เปนบุคคลที่มีความเชื่อหรือรับรูวา
เหตุการณหรือส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนนั้นขึ้นอยูกับอิทธิพลของอํานาจภายนอกตนที่ไมสามารถ
ควบคุมได เชน โชค เคราะหกรรม ความบังเอิญหรืออิทธิพลของบุคคลอื่น

บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะดังกลาวนี้ จะมีความเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือรน
ไมพยายามแสวงหาขอมูลเพื่อแกปญหาของตนเอง ขาดความพยายาม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
มีความวิตกกังวลสูง และมักจะแสวงหาสิ่งที่คิดวามีอิทธิพลตอตนเอง
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โดยทั่วไปบุคคลมักจะมีความเชื่อเร่ืองอํานาจในการควบคุมตนเองอยูทั้ง 2 ลักษณะ
คือ ทั้งความเชื่อในอํานาจภายในตนเองและภายนอกตนเอง หากแตจะเอนเอียงไปทางใดมากนอย
แตกตางกัน บุคคลที่มีความเชื่อในอํานาจภายในตนเองสูงกวาความเชื่อในอํานาจภายนอกตน
เรียกวา เปนบุคคลที่มีความเชื่อในอํานาจภายในตน ในทางตรงขาม บุคคลที่มีความเชื่อในอํานาจ
ภายในตนต่ํากวาความเชื่อในอํานาจภายนอกตน เรียกวา เปนบุคคลที่มีความเชื่อในอํานาจภาย
นอกตน

นอกจากนี้ รอตเตอรไดอธิบายลักษณะของความเชื่อในอํานาจภายใน–ภายนอกตนวา
ผลตอบแทนอยางหนึ่งที่ไดจากพฤติกรรมของบุคคลยอมกอใหเกิดความคาดหวังที่จะไดรับผลตอบ
แทนเชนเดียวกันในพฤติกรรมใหมซ้ําอีกในสภาพที่คลายกับสภาพการณเดิม และถาเหตุการณเปน
ไปตามที่บุคคลคาดหวังไวจะทําใหความคาดหวังเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ แตถาผลตอบแทนไมเปนไปตามที่
บุคคลคาดหวังก็จะทําใหความคาดหวังของบุคคลลดลง การลดลงหรือเพิ่มข้ึนของความคาดหวังนี้
จะกอตัวขึ้นจากพฤติกรรมอยางหนึ่งกอนแลวจึงสรุปครอบคลุมพฤติกรรมหรือเหตุการณอ่ืน ๆ ที่
คลายคลึงหรือเกี่ยวของกับสถานการณเดิมเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จนกลายเปนบุคลิกที่สําคัญในตัวบุคคล
ถาประสบการณของบุคคลไดรับการเสริมแรงบอย ๆ เมื่อแสดงพฤติกรรมเดิม จะทําใหบคุคลนั้น
เชื่อวาสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลมาจากทักษะหรือความสามารถของตนเอง ความเชื่อเชนนี้เรียกวา ความ
เชื่อในอํานาจภายในตน ในทางตรงขาง หากพฤติกรรมไมไดรับการเสริมแรงจะทําใหบุคคลคิดวา
ส่ิงที่ไดรับนั้นไมใชผลจากการกระทําของตนเอง แตเปนเพราะโชคชะตา เคราะห ความบังเอิญ หรือ
ส่ิงแวดลอมบันดาลใหเปน ความเชื่อเชนนี้เรียกวา ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน ความเชื่อหรือ
การรับรูดังกลาวจะมีผลยอนกลับไปสูความคาดหวังในผลแหงพฤติกรรมใหม ๆ ซ้ําอีก ดังแสดงใน
แผนภูมิที่  3
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     พฤติกรรม      ผลตอบแทน        ความคาดหวังใน                   ผลตอบแทนจาก
        พฤติกรรมใหม    พฤติกรรมใหม

      ยอนกลับไปสู ความเชื่อในอํานาจ      ขยายความคาดหวัง
    ความคาดหวังอื่น               ภายในตน-ภายนอกตน                 ครอบคลุมพฤติกรรมทั่วไป

แผนภูมิที่ 3  แสดงพฤติกรรมที่เกิดจากความเชื่อในอํานาจภายใน – ภายนอกตน
ที่มา : Rotter, อางถึงใน พจน จันทรวีระกุล, “ความสัมพันธระหวางความอยากรูอยากเห็น
ทัศนคติแบบเชื่ออํานาจภายในและภายนอกตน และความสามารถในการอานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปที่ 7” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, 2515), 12-13.

นอกจากนี้ สตริคแลนด (Strickland 1977, อางถึงใน พัชนี  เอมะนาวิน 2536 : 19-20)
ไดกลาวถึงความเชื่อในอํานาจควบคุม ในลักษณะตาง ๆ ดังนี้

1. การตอตานและการคลอยตามตออิทธิพลทางสังคม (Resistance and Conformity
of Social Influence) ความเชื่อในอํานาจควบคุมภายใน–ภายนอกตน มีความสัมพันธกับการ
คลอยตามผูอ่ืนและพฤติกรรมใหความรวมมืออยางใกลชิด บุคคลที่มีความเชื่อในอํานาจภายใน
ตนจะมีการตัดสินใจที่มั่นคงและเด็ดเดี่ยว ถึงแมจะอยูภายใตความกดดันทางสังคม แตบุคคลที่มี
ความเชื่อในอํานาจภายนอกตนมักจะยอมแพแรงกดดันภายนอก โดยเฉพาะบุคคลที่มีอํานาจ
เหนือตนซ่ึงตรงกันขามกับผูที่มีความเชื่อในอํานาจภายในตน

2. การคนหาขอมูลและการทํางาน (Information Seeking and Task Performance)
บุคคลที่มีความเชื่อในอํานาจภายนอกตนจะสนองตอบตอความตองการของผูอ่ืนมากกวาบุคคลที่
มีความเชื่อในอํานาจภายในตน และมีความรูสึกไวตออิทธิพลของสังคมทุกชนิด มีการทํางานตาม
ความตองการทางสังคม แตบุคคลที่มีความเชื่อในอํานาจภายในตนจะมุงอยูที่การทํางานโดยไม
คํานึงถึงอิทธิพลของสังคม ทํางานเปนระบบระเบียบ ใชกระบวนการแกปญหาในการทํางาน กอน
ตัดสินใจแตละครั้งจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ จะแสดงความชื่นชมตอความสําเร็จในงานที่
ยาก และจะแสดงความไมพอใจถาประสบความลมเหลวในงานที่งาย ๆ  มีความตั้งใจในการศึกษา
หาความรู สามารถคนหาสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจที่ดี จะเรียนรูขอมูลที่ไดจาก
การทํางานมากกวาที่จะเรียนรูจากบุคคลอื่นหรืออิทธิพลของสังคมเพื่อชวยในการตัดสินใจ บุคคล
ที่มีความเชื่อในอํานาจภายในตนมักจะสนใจตอการงานมากกวาที่จะสนใจตอส่ิงแวดลอม
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3. พฤติกรรมความสําเร็จและความสามารถ  (Achievement and Competence
Behaviors) บุคคลที่มีความเชื่อในอํานาจภายในตนจะมีความเกี่ยวของโดยตรงตอพฤติกรรม
ความสําเร็จ นอกจากจะเปนบุคคลที่สนใจตอการเรียนแลว ยังไดคะแนนดีจากการเรียนอีกซึ่งเปน
รางวัลอยางหนึ่งที่กระตุนใหบุคคลที่มีความเชื่อในอํานาจภายในตนประสบความสําเร็จในการ
ศึกษา เพราะมีความเชื่อในความสามารถของตนเองมากกวาบุคคลที่มีความเชื่อในอํานาจ
ภายนอกตนที่ตองการความชวยเหลือจากผูอ่ืน

4. พฤติกรรมระหวางบุคคล (Interpersonal Behaviors) บุคคลที่มีความเชื่อในอํานาจ
ภายในตนมักจะเปนบุคคลที่สังคมดีในหมูเพื่อนและเขากันไดดีกับบุคคลที่ไมคุนเคยมากอนโดย 
ไมมีความรูสึกลําบากใจ ซึ่งตรงกันขามกับบุคคลที่มีความเชื่อในอํานาจภายนอกตนจะรูสึกลําบาก
ใจเมื่อตองมีความสัมพันธกับคนที่ไมคุนเคยมากอน ผูที่มีความเชื่อในอํานาจภายในตนมักจะ
อารมณดี ไมโกรธงาย มีสัมพันธภาพที่ดีและเปนบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ

การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อในอํานาจภายใน – ภายนอกตน
สตริคแลนด (Strickland 1977, อางถึงใน ดวงจันทร  อันอาจ 2543 : 16-17) ได

กลาววา ความเชื่อในอํานาจภายใน–ภายนอกตนจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและการเจริญเติบโต
โดยความเชื่อในอํานาจภายในตนจะสูงขึ้นตามอายุที่มากข้ึน เด็กจะมีความเชื่อในอํานาจภายใน
ตนมากขึ้นทุกปจนกระทั่งเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หรือมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยเฉพาะเด็ก
เพศชายอาจจะเพิ่มถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 แตหลังจากนั้นอาจจะลดต่ําลงได เมื่อเจริญเติบโตเปน
ผูใหญแลว ความเชื่อในอํานาจภายใน–ภายนอกตนนั้นอาจจะคงที่หรือเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิต เชน เมื่อบุคคลมีความทุกขและรับรูวาตนเองไมสามารถแกไข
สถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตได ก็อาจจะมีความเชื่อในอํานาจภายนอกตนมากขึ้น แตถาเหตุการณ
ในชีวิตดําเนินไปไดดวยดีและบุคคลไดรับรูวาเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเกิดจากการกระทํา
ของตนเอง มีความสามารถในการควบคุมตนได บุคคลนั้นจะเปนผูมีความเชื่อในอํานาจภายในตน
นอกจากสิ่งเหลานี้แลว ประเพณี วัฒนธรรม และฐานะทางเศรษฐกิจยังอาจจะมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงความเชื่อในอํานาจภายในตนอีกดวย
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ปจจัยที่มีผลตอความเชื่อในอํานาจภายใน – ภายนอกตน
ดวงจันทร  อันอาจ (2543 : 16-17 ) กลาวถึงความเชื่อในอํานาจภายใน–ภายนอกตน

วาขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ คือ
1. การอบรมเลี้ยงดู   เด็กไดรับความอบอุนและสัมพันธภาพที่ดีกับบิดามารดา การ

เลี้ยงดูเปนแบบไมมีการบังคับ เปดโอกาสใหเด็กไดเปนตัวของตัวเอง ในขณะเดียวกับบิดามารดา
ไมปกปองคุมครองมากเกินไป เด็กจะพัฒนาขึ้นโดยมีความเชื่อในอํานาจภายในตนสูง ตรงขามกับ
เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบควบคุม บีบบังคับ ไมเปนตัวของตัวเองหรือปกปองคุมครองมากเกินไป
เด็กจะพัฒนาข้ึนโดยมีความเชื่อในอํานาจภายในตนต่ํา เด็กวัยรุนที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล
มากจะมีความเชื่อในอํานาจภายในตนมากกวาเด็กวัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล
นอย

2. ระดับฐานะทางเศรษฐกิจสังคม  เศรษฐกิจของบิดามารดาสัมพันธโดยตรงกับชีวิตใน
ครอบครัวและการเลี้ยงดู โดยพบวาเด็กวัยรุนที่บิดามารดามีฐานะทางเศรษฐกิจสูง บิดามารดามี
อาชีพระดับสูงและมีระดับการศึกษาสูง มาจากครอบครัวเดี่ยวจะเปนเด็กที่มีความเชื่อในอํานาจ
ภายในตนสูง

3. ประสบการณในชีวิต  ประสบการณในชีวิตวัยเด็กจะมีอิทธิพลตอความเชื่อในอํานาจ
ภายใน–ภายนอกตน โดยถาประสบการณที่ผานมาหรือพบเห็นเปนลักษณะความเชื่อในอํานาจ
ภายในตน เด็กจะพัฒนาเขาสูความเชื่อในอํานาจภายในตน แตถาเปนลักษณะความเชื่อในอํานาจ
ภายนอกตน เด็กก็จะพัฒนาเขาสูความเชื่อในอํานาจภายนอกตนเชนกัน

4. คานิยม  ความเชื่อเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูทางวัฒนธรรมสังคม บุคคลจะมีความ
เชื่อตามสิ่งที่คนทั่ว ๆ ไปที่แวดลอมตนอยูยึดถือและปฏิบัติ โดยสังคมไทยเปนสังคมพุทธศาสนา
โดยเฉพาะสังคมชนบทนั้นมีความผูกพันใกลชิดกับส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ คนสวนใหญมักจะมี
ความเชื่อแบบดั้งเดิม เชน มีความเชื่อในเรื่องผีสาง เทวดา วิญญาณ อํานาจลี้ลับที่มองไมเห็น ซึ่ง
ถือวาความเชื่อเหลานี้เปนความเชื่อในอํานาจภายนอกตน และความเชื่อในอํานาจภายนอกตนจะ
สงผลตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่มีความเชื่อนั้น

ดังนั้น ในการศึกษาความเชื่อในอํานาจควบคุมในครั้งนี้จึงเปนการศึกษาถึงความเชื่อใน
อํานาจภายใน–ภายนอกตนเกี่ยวกับการเกิดและการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน 
โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดและประยุกตแบบวัดความเชื่อในอํานาจควบคุมภายใน-ภายนอกตน
ของรอตเตอรมาใชในการศึกษา โดยแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
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1. ความเชื่อในอํานาจภายในตน    หมายถึง      การที่คนงานมีความเชื่อวาสาเหตุของ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานหรือเหตุการณการเกิดอุบัติเหตุเปนผลมาจากการ
กระทําของตนเอง และเชื่อวาตนเองสามารถจัดการปองกันการเกิดอุบัติเหตุได

 2. ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน  หมายถึง     การที่คนงานมีความเชื่อวาสาเหตุของ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานหรือเหตุการณการเกิดอุบัติเหตุเปนผลมาจาก      
โชคชะตา เคราะหกรรม ความบังเอิญหรืออิทธิพลจากบุคคลอื่น และเชื่อวาตนเองไมสามารถ
จัดการปองกันการเกิดอุบัติเหตุได

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเชื่อในอํานาจควบคุม
วัลภา  ผิวทน (2527)  ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่ออํานาจภายใน-

ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การรับรูโอกาสของการเปนโรคติดตอ ปจจัยดานเศรษฐกิจ
และสังคม กับการใหความรวมมือของมารดาในการนําเด็กวัยกอนเรียนมารับภูมิคุมกันโรค ผลการ
วิจัยพบวา ความเชื่ออํานาจภายใน-ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมีความสัมพันธกับความ
รวมมือของมารดาในการนําเด็กวัยกอนเรียนมารับภูมิคุมกันโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001

นีเม็ค (Nemeck 1990, อางถึงใน ชัยวัฒน  ทิพยลมัย 2543 : 31) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความเชื่ออํานาจภายใน-ภายนอกตนดานสุขภาพอนามัยกับพฤติกรรมการลดการสูบบุหร่ี 
โดยกลุมตัวอยางเปนชาย จํานวน 13 ราย หญิง จํานวน 22 ราย โดยนํากลุมตัวอยางเขารวม
โปรแกรมการลดการสูบบุหร่ีของมหาวิทยาลัยซินซินนาติเปนเวลา 4 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา
ผูที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนและผูที่มีคานิยมทางสุขภาพสูงจะประสบความสําเร็จในการลด
การสูบบุหร่ี

พรรณี  ปานเทวัน (2533) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่ออํานาจภายใน-
ภายนอกตนดานสุขภาพอนามัย      ปจจัยพื้นฐานบางประการกับแบบแผนการดําเนินชีวิตของคน
งานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ความเชื่ออํานาจ
ภายในตนมีความสัมพันธในทางบวกกับแบบแผนการดําเนินชีวิตในสวนรวมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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รุงศรี  ศศิธร (2536) ศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ   
ความเชื่ออํานาจควบคุมทางสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของ
คนงานกอสรางในบริษัทรับเหมากอสราง เขตอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบวา ความเชื่อ
อํานาจภายในตนเองมีความสัมพันธกับการปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สมชาย  เลาหะพิพัฒนชัย (2539)   ศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผนความเชื่อ
ดานสุขภาพ   ความเชื่อในแหลงอํานาจคุมทางสุขภาพ  กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานของคนงานในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา จํานวน 215 คน พบวา ความเชื่อในแหลงอํานาจ
ควบคุมทางสุขภาพและความเชื่ออํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวาปจจัยความเชื่อในอํานาจภายใน-ภายนอกตน
นั้นมีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานซึ่งมีความสอดคลอง
กับงานวิจัยครั้งนี้ที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความเชื่อในอํานาจควบคุมที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร 
โดยผลการวิจัยอาจชวยในการวางแผนเพื่อสงเสริมหรือปรับเปลี่ยนความเชื่อในอํานาจควบคุมของ
คนงาน อันจะมีผลตอการแสดงพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของคนงานตอไป

5. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะเครียดจากการทํางาน
ความหมายของความเครียด
เมื่อกลาวถึงความเครียด คนทั่วไปมักนึกถึงเรื่องของความคิด ความรูสึก หรืออารมณที่

ถูกบีบค้ัน ความวิตกกังวล ความเคียดแคน ความโศกเศราเหงาหงอย หรือความกดดันทางจิตใจ
แตในความเปนจริงแลวความเครียดมีความหมายกวางมากกวานี้ เพราะความเครียดจะเกิดขึ้น
ทั้งทางรางกายและจิตใจ ทั้งที่เห็นไดและที่ซอนเรน และเปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้นทุกวันเนื่องจาก
ธรรมชาติของคนตองมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล (จรวยพร
ธรณินทร 2534 : 11)  ดังจะมีผูใหความหมายของความเครียดไวตอไปนี้

กองสุขภาพจิต กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข (2526 : 2) ไดสรุปไว ความเครียด
เปนความกระวนกระวายใจเนื่องจากสถานการณอันไมพึงพอใจเกิดขึ้น เพราะความปรารถนาไมได
รับการตอบสนองหรือเปนอื่นผิดไปจากเปาหมายที่ตองการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52

 พะยอม  อิงคตานุวัฒน (2525 : 32)  ไดใหความหมายของความเครียดไววา หมายถึง
ตนเหตุการขัดขวางหรือการเราที่ทําใหมนุษยพยายามหลีกเลี่ยงหรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรภาพหรืออารมณรวมกัน

ชูทิตย  ปานปรีชา (2534 : 25)  ไดใหความหมายวา ความเครียดเปนภาวะทางจิตใจที่
กําลังเผชิญกับปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนปญหาในตัวคนหรือปญหานอกตัวคน เปนปญหาที่เกิด
ขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้น เปนปญหาความผิดปกติทางรางกายหรือความผิดปกติทางจิตใจ
ความเครียดเปนความรูสึกไมสบายใจ ไมพอใจ เหมือนจิตใจถูกบังคับใหเผชิญกับส่ิงเรา ความรูสึก
ดังกลาวทําใหเกิดความแปรปรวนทั้งทางรางกายและจิตใจ

คูเปอร, สโลน และ วิลเล่ียม (Cooper, Sloan and Williams 1988 , อางถึงใน อุรา
ภรณ  บุญเรือง 2542 : 13)  ใหความหมายของความเครียดในการทํางานวาเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม
ไดในชีวิตการทํางาน เครื่องบงชี้ความเครียดในการทํางานนี้ คือ การลาออกและขาดงานของ
บุคลากร อัตราการเจ็บปวยและอุบัติเหตุ ซึ่งอัตราเจ็บปวยและอุบัติเหตุตาง ๆ จากความเครียดนี้
ไมเพียงแตจะเกิดผลกระทบตองานเทานั้น แตยังเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนดวย

สรุปความหมายของความเครียดจากที่มีผูใหความหมายไว คือ ความเครียดเปนภาวะ
ที่รางกายและจิตใจขาดความสมดุลย อันเปนผลมาจากสิ่งกระตุนความเครียดทั้งภายในและ
ภายนอก จากปจจัยโดยทั่วไปและจากปจจัยดานการทํางานทําใหเกิดอาการแสดงออกทั้งทาง
รางกายและจิตใจ ดังนั้นภาวะเครียดจากการทํางาน หมายถึง  ภาวะที่รางกายและจิตใจขาดความ
สมดุลยหรือตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดันอันเกิดจากการทํางาน

ชนิดของความเครียด
ความเครียดสามารถแบงเปนชนิดตาง ๆ ไดดังนี้
นฤมล  กิตตะยานนท (2529 : 70)  แบงความเครียดออกตามลักษณะที่เกิดจากการ

ทํางานออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ความเครียดที่ไมไดเกิดจากงาน (Non  Job  Stress)  เปนความเครียดในชีวิต

ประจําวันของเรา เชน สามีภรรยาทะเลาะกัน ภาวะการเจ็บปวยของคนในครอบครัว เปนตน
2. ความเครียดที่เกิดจากงาน (Job  Stress)  เปนความเครียดที่บุคคลไดรับจากการ

ทํางาน เชน ปญหาตาง ๆ ที่พบในที่ทํางาน ความกลัวที่จะไมไดเลื่อนตําแหนง เปนตน
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มิลเลอร และ คีน (Miller and Keane 1972 : 915-916 )  ไดแบงชนิดของความเครียด
โดยแบงตามที่เกิดออกเปน 2 ประเภท คือ

1. ความเครียดทางรางกาย   หมายถึง   ประสบการณหรือเหตุการณที่มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพรางกาย แบงออกไวดังนี้ คือ

1.1 ความเครียดชนิดเฉียบพลัน (Emergency  Stress)  เกิดขึ้นเมื่อรางกายถูก
คุกคามอยางทันทีทันใด เชน การเกิดอุบัติเหตุ หรือการตกอยูในสถานการณที่นากลัว

1.2 ความเครียดชนิดตอเนื่อง (Continuing  Stress)  เกิดเมื่อรางกายถูกคุกคาม
อยางตอเนื่อง เชน การเปลี่ยนแปลงตามวัย หรือการเปลี่ยนแปลงของรางกายในบางโอกาส เชน
การตั้งครรภ

2. ความเครียดทางดานจิตใจ  หมายถึง  สภาพการณที่เปนผลกระทบใหเกิดความ
คับของใจและขัดแยงในจิตใจ เปนปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึ้นทันทีทันใดเมื่อคิดวาจะเกิดอันตราย

นอกจากนี้ เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ (2533 : 24) ยังกลาวถึงชนิดของความเครียดในการ
ทํางานไววา ประกอบดวย ความเครียดทางรางกาย ความเครียดทางจิตใจ และความเครียดที่
เกิดจากสภาพของงาน ซึ่งความเครียดแตละประเภทยอมมีศักยภาพในตัวของมันเองหรืออาจจะ
รวมกับความเครียดหรือองคประกอบอื่น ๆ ที่จะเปนสาเหตุทําใหคนมีพฤติกรรมที่ไมปลอดภัยหรือ
เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด ซึ่งผลที่ตามมาก็คือการเกิดอุบัติเหตุ

ระดับของความเครียด
ความเครียดที่เกิดขึ้นในแตละบุคคลแมวาจะมีสาเหตุอยางเดียวกัน แตระดับ

ความเครียดที่เกิดขึ้นกับแตละบุคคลจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการรับรู การเรียนรูประสบการณ
และความสามารถในการปรับตัวของบุคคล ไดมีผูแบงระดับความเครียดในระดับที่แตกตางกันไว
ดังนี้ คือ

ชูทิตย  ปานปรีชา (2534 :29-30)  ไดแบงระดับของความเครียดเปน 3 ประการ คือ
ระดับแรก  เปนภาวะที่จิตใจมีความเครียดอยูเล็กนอย ยังถือเปนภาวะปกติของทุกคน

ขณะเผชิญปญหาตาง ๆ หรือกําลังตอสูกับความรูสึกที่ไมดีของตนเอง
ระดับสอง  เปนภาวะของจิตใจที่มีความเครียดอยูปานกลางเปนระยะที่รางกายและ

จิตใจตอสูกับความเครียดที่แสดงออกใหเห็น โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของรางกาย
ความคิด อารมณ พฤติกรรมและการดําเนินชีวิต
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ระดับสาม  เปนภาวะของจิตใจที่มีความเครียดรุนแรง รางกายและจิตใจพายแพตอ
ความเครียด มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจใหเห็นไดชัด มีพยาธิสภาพหรือปวยเปนโรค
ทําใหการดําเนินชีวิตเสียไป การตัดสินใจผิดพลาด

ระดับของความเครียดที่แตกตางกันยอมสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจที่แตกตาง
กันไปดวย กลาวคือ

1. ถาเปนความเครียดในระดับตํ่าจะเปนตัวผลักดันใหคนทํางานไดมากขึ้น   ไมเกียจ
คราน นิ่งดูดาย

2. ถาเปนความเครียดในระดับปานกลาง   อาจมีผลกระทบตอการทํางาน เชน กิน
มากกวาปกติ นอนไมหลับ ติดเหลาติดยา เปนตน

3. ถาเปนความเครียดระดับรุนแรง อาจทําใหเกิดการกระทํากาวราวถึงบาดีเดือดหรือ
ซึมเศราหรือไมสามารถควบคุมตนเองได

4. ถาเปนความเครียดในระยะยาวก็อาจทําใหเกิดโรคทางกายได  เชน โรคกระเพาะ
โรคหัวใจ เปนตน

เจนีส (Janis 1952, อางถึงใน อุราภรณ  บุญเรือง 2542 : 17-18) แบงความเครียดของ
บุคคลออกเปน 3 ระดับ ดังนี้

1. ความเครียดระดับตํ่า (Mild  Stress)   เปนความเครียดที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงใน
ชวงเวลาสั้น ๆ อาจแคนาทีหรือช่ัวโมงเทานั้น ซึ่งเกี่ยวของถึงสาเหตุเพียงเล็กนอย เชน อาจเปน
เหตุการณในชีวิตประจําวัน เชน การเดินทางไปทํางาน การมาไมทันเวลานัด

2. ความเครียดระดับปานกลาง  (Moderate  Stress)  เปนความเครียดชนิดรุนแรงกวา
ชนิดแรก อาจใชเวลานานเปนชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงจนกระทั่งเปนวัน เชน ความเครียดจากการ
ทํางานมากเกินไป ความขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน

3. ความเครียดระดับสูง  (Severe  Stress)  ความเครียดชนิดนี้จะแสดงอาการอยูนาน
เปนสัปดาหหรืออาจเปนเดือนเปนป เชน การตายของบุคคลใกลชิด ความเจ็บปวยที่รุนแรง การ
สูญเสียอวัยวะของรางกายที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต เปนตน
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สาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดในการทํางาน
การทํางานถือเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการดํารงชีวิตของคน ในการทํางานคนตองเผชิญ

กับส่ิงตาง ๆ รอบดานที่เปนปจจัยสงผลใหเกิดความเครียด โดยความเครียดในการทํางานเกิดจาก
สาเหตุที่แตกตางกันขึ้นอยูกับการรับรู ระดับของความเครียด และการจัดการกับความเครียดของ
คนแตละคนซึ่งแตกตางกัน มีนักวิชาการไดกลาวถึงสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดในการทํางาน
ดังนี้

อมรากุล  อินโอชานนท (2532 : 32-34)  กลาววาสาเหตุทั่วไปที่กอใหเกิดความเครียด
ทางอารมณในการทํางาน มี 6 ประการ คือ

1. สาเหตุที่เกิดจากลักษณะงาน  เชน  งานที่หนักเกินไป งานที่นอยเกินไปจะทําให
ผูทํางานรูสึกไมมีคุณคา หรืองานที่เรงดวนก็เปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดความเครียดในการทํางานได
เชนกัน

2. สาเหตุที่เกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงาน เชน ตองรับผิดชอบตอกลุมคน
หลากหลายบุคลิกภาพและวิธีการแสดงอารมณแตกตางกัน ทําใหยากตอการควบคุมหรือ
ประนีประนอม นอกจากนั้นการไมมีสวนในการตัดสินใจในเรื่องงานก็จะทําใหเกิดความรูสึกอึดอัด
คับแคน และรูสึกวาตนขาดการยอมรับ

3. สาเหตุเกี่ยวกับสภาพความขัดแยงระหวางสภาพแวดลอมของผูทํางานกับหนวยงาน
เชน ความตองการของหนวยงานนั้นขัดแยงกับความตองการของทางครอบครัว ตัวอยางเชน
ตํารวจตองเดินทางโยกยายไปรับตําแหนงในที่ตาง ๆ พยาบาลตองเฝาไขในชวงกลางคืนแตมีบุตร
เล็ก ๆ ตองคอยดูแล

4. สาเหตุเกี่ยวกับโครงสรางของหนวยงานและบรรยากาศของหนวยงาน เชน ไมมีการ
ชวยเหลือกันในการทํางาน กฎระเบียบเขมงวดเกินไปไมมีการยืดหยุน สถานที่ทํางานอยูหางไกล
ลําบากตอการเดินทางหรืออยูในที่ทุรกันดาร ขาดเครื่องสาธารณูปโภค  เปนตน

5. สาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับความกาวหนาในตําแหนงงาน เชน ขาดความเชื่อมั่นในงานที่
ทําใหไมมีโอกาสเลื่อนขั้นหรือไดตําแหนงสูงขึ้น ทําใหผูทํางานขาดขวัญและกําลังใจ

6. สาเหตุเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลในหนวยงาน  เชน สัมพันธภาพที่ไมดีตอ
ผูบังคับบัญชาทําใหเกิดอคติและขาดการประสานงานที่ดีตอกัน การขาดการประสานงานจะทําให
ขาดความเขาใจกัน งานหยุดชะงักหรือผิดพลาดไดงาย
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สุรพล  พยอมแยม (2541 : 266-268) กลาวถึงสาเหตุหรือแหลงที่กอใหเกิดความเครียด
ในการทํางานนั้น อาจเกิดจากสาเหตุจากสิ่งตอไปนี้

1. ทํางานที่ต่ํากวาความสามารถที่มีอยู (Underutilization Abilities) หลาย ๆ คนที่ใน
ชวงเวลาหนึ่งอาจยอมรับวางานที่ปฏิบัติอยูเหมาะสมกับตน แตหลังจากที่ทํางานไประยะหนึ่งจะ
เกิดความรูสึกวางานที่ทําอยูต่ํากวาความสามารถที่ตนเองมีอยูจริง ซึ่งอาจเปนผลเนื่องจากเกิด
ความชํานาญขึ้น เรียนรูงานมากขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเกี่ยวของอื่น ๆ ทําใหรูสึกวา
ทํางานนอยหรือตํ่ากวาระดับความสามารถที่มีอยู ก็จะเกิดความไมพอใจกับการปฏิบัติงานนั้น ๆ
โดยเฉพาะความรูสึกในดานที่ลดคุณคาหรือศักดิ์ศรีของตนเอง (self-esteem) เมื่อตองทํางานนั้น
ตอไป

2. เสถียรภาพในงานที่ปฏิบัติ (Job Security)   ความมั่นคงในการทํางานเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหบุคคลสบายใจหรือมั่นใจกับการดําเนินชีวิตของตนเอง สภาพทาง
เศรษฐกิจและการขยายหรือลดขนาดขององคการลวนแลวแตสงผลกระทบตอภาวะจิตใจของ       
ผูปฏิบัติงานอยางมาก การถูกยายหรือสับเปลี่ยนตําแหนงงานและการถูกพักหรือไลออกจากงานที่
เกิดขึ้นไดงาย ๆ จะทําใหบุคคลขาดความมั่นใจมากกวาลักษณะงานที่มีเสถียรภาพมั่นคง

3. ความสับสนและความขัดแยงในทิศทางหรือบทบาทหนาที่  (Confusing and
Conflicting Directions) ความสับสนและความขัดแยงในเรื่องนี้ เกิดขึ้นไดเสมอหากการจําแนก
งานและการกําหนดหนาที่รับผิดชอบไมชัดเจน (role ambiguity) ผูปฏิบัติงานไมทราบแนชัดวา
บทบาทหนาที่ของตนครอบคลุมถึงความรับผิดชอบเร่ืองใดบาง  หรืองานในหนาที่เปนงานของใคร
ความสับสนในสิ่งที่พึงปฏิบัติยอมทําใหเกิดความกังวลและความเครียดในจิตใจไดเสมอ นอกจาก
นั้นหากผูปฏิบัติตองตัดสินใจเลือกการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดที่มีความขัดแยงกันในบทบาท 
(role conflict) เชน จะทําตามคําสั่งหรือเงื่อนไขใดจึงจะถูกตองอยูบอย ๆ ความเครียดยอมเกิดขึ้น
ไดเชนเดียวกัน

4. การไมเปดใจยอมรับงาน (Lack of Relevance)   ทุกคนตองการปฏิบัติงานที่เห็นวา
มีคุณคาหรือกอใหเกิดผลประโยชนแกบุคคลอื่นในสงัคมมากกวาการทําลายลาง หรือทํางานเพื่อ
เอาเปรียบสังคมตลอดเวลา ดังนั้น การทํางานที่ขัดตอคุณธรรมหรือความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม
ของแตละบุคคลจะเปนจุดเริ่มตนประการหนึ่งของความเครียด
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5. การไมบรรลุถึงความปรารถนาสวนตน (Frustrated Ambitions) เปนธรรมชาติของ
ผูทํางานประการหนึ่งที่ตองการความสําเร็จหรือความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด
ในแตละชวง เมื่อการทํางานของตนไมบรรลุตามเปาหมายหรือข้ันตอนที่วางไว โดยเฉพาะความ
คาดหมายในตําแหนงงานระดับสูงที่มีอยูในเกณฑที่จะกาวหนาไปสูจุดเดียวกันมาก ๆ โอกาสที่จะ
เกิดความเครียดที่ตนเองยังไมประสบผลสําเร็จจะมีสูงขึ้นตามลําดับ

6. หนาที่การงานกับความตองการของครอบครัวที่ขัดแยงกัน (Career Versus Family
Demands) คนสวนใหญตองการใหตนประสบความสําเร็จทั้งในหนาที่การงานและชีวิตครอบครัว
แตในความเปนจริงความเหลื่อมลํ้าระหวางการใชความสามารถและเวลาที่มีอยูทําใหตองตัดสินใจ
เลือกทําอยางหนึ่งอยางใดเทานั้น ซึ่งเมื่อเลือกตัดสินใจไปแลวมักกอใหเกิดความไมพอใจกับดานที่
ไมไดรับการปฏิบัติ ทําใหเกิดความเครียดขึ้นไดมากเชนเดียวกัน

7. ลักษณะทางบุคลิกภาพ (Type of Personalities) มีการพิจารณาแยกแยะลักษณะ
ของบุคลิกภาพของบุคคลออกเปนสองกลุม โดยกลุมแรกมีโครงสรางทางบุคลิกภาพที่เอื้อตอการ
ตกอยูในสถานการณของความเครียด   บุคลิกลักษณะของคนกลุมนี้มักจะเปนผูที่มีความอดทนตอ
ส่ิงตาง ๆ ไดนอย มีขอเรียกรองสูงตลอดเวลาและมีการดิ้นรนเปลี่ยนแปลงไมมีที่ส้ินสุด  ซึ่งมัก
สงผลใหเกิดโรคหัวใจในระดับตาง ๆ สูง  บุคคลที่มีลักษณะพื้นฐานเชนนี้จะเรียกรวม ๆ วาเปนผูที่
มีบุคลิกภาพแบบ A  หรือแบบที่ 1 (Type A or Type І)  สวนบุคคลอีกกลุมหนึ่งที่มีลักษณะไม
วุนวายเครงเครียดมาก ไมตกอยูในเงื่อนไขของกาลเวลามากเกินไป มีอารมณสดชื่นราเริง ไมวาจะ
ตองเผชิญกับงานประเภทใด บุคคลกลุมนี้จัดอยูในประเภทผูมีบุคลิกภาพแบบ B หรือแบบที่ 2
(Type B or Type П ) อยางไรก็ตาม นักจิตวิทยาสวนใหญลงความเห็นวาบุคคลโดยทั่วไปจะมี
ลักษณะบุคลิกภาพผสมผสานกันระหวาง Type A กับ Type B การจะอยูในกลุมใดนั้นจะขึ้นอยูกับ
สถานการณที่เกี่ยวของเพียงแตวาโดยปกติพื้นฐานบุคคลนั้นปฏิบัติตนอยูในรูปแบบใดมากกวากัน

ผลของความเครียดจากการทํางาน
จอหน (John 1994 : 648) กลาวถึงความเครียดในการทํางานวามีผลทําใหเกิดความ

สูญเสียบทบาทหนาที่ทั้งสวนบุคคลและองคกร ความเครียดในระดับปานกลางจะมีสวนชวยใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน แตถามีภาวะความเครียดในระดับที่สูงก็จะมีผลตอรางกายและจิตใจ
นอกจากนี้ยังทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ขาดความพึงพอใจในการทํางาน เกิดความ
ผิดพลาดและอุบัติเหตุในการทํางาน
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ลิลล่ี (Lilly 1998 : 441) กลาววา การมีภาวะเครียดที่ยาวนานจะมีผลตอสภาวะทาง
อารมณและพฤติกรรม อาจทําใหเกิดความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศรา หงุดหงิด  และนอนไมหลับ
สวนผลตอพฤติกรรมก็จะทําใหมีพฤติกรรมในการใชยาเสพติดและแอลกอฮอรมากข้ึน นอกจากนั้น
ยังกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน เชน ประสิทธิภาพการทํางานลดลง มีพฤติกรรมที่ตอตานการ
ทํางานหรือเกิดความเบื่อหนายตองาน

เวณิกา  กําลังเอก (2534 : 330) กลาวถึงผลกระทบของความเครียดไวดังนี้
1. ความผิดปกติของรางกายและจิตใจที่เปนผลมาจากความเครียด   เมื่อมนุษยตองอยู

ในความเครียดนาน ๆ อาจเกิดภาวะโรคจิตสรีรแปรปรวน (psychophysiologic disorders) ซึ่ง
เปนอาการทางรางกายที่เกิดจากปจจัยทางอารมณและเกี่ยวของกับระบบอวัยวะใดระบบหนึ่ง  
ภายใตการควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติ เชน ความผิดปกติของระบบการยอยอาหาร เมื่อมี
ความเครียดนาน ๆ จะมีการหลั่งกรดและน้ํายอย ทําใหการยอยอาหารผิดปกติอาจทําใหเกิดโรค
แผลในกระเพาะอาหารได หรือความผิดปกติของระบบหายใจ ทําใหเกิดอาการหายใจแรงและเร็ว
บางครั้งหลอดลมจะหดตัวจนเกิดอาการหอบหืดขึ้นได เปนตน

2. ความผิดปกติของสุขภาพจิต    ถามีความเครียดอยูนาน   อาจทําใหบุคลิกภาพ
แปรปรวนและเกิดความผิดปกติทางจิตได เชน เกิดภาวะซึมเศรา เกิดโรควิตกกังวลใจชนิดเรื้อรัง
จนอาจเปนโรคประสาท หรือบางครั้งอาจรุนแรงเปนโรคจิตได

นอกจากปญหาตอสุขภาพแลว ความเครียดยังมีผลทําใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีก
เชน การติดบุหร่ี การติดสุรา หรือยาเสพติดอื่นๆ  ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ประสิทธิภาพในการ
ทํางานลดลง ทํางานผิดพลาดบอยขึ้น เกิดอุบัติเหตุบอยขึ้น ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงานและลูกนองไมดี ลาหยุดงานบอย เปล่ียนงานบอย ซึ่งกอใหเกิดปญหากับตนเอง ครอบครัว
องคการ และประเทศชาติในที่สุด

สุรพล  พยอมแยม (2541 : 268-269) กลาวถึงผลกระทบที่เกี่ยวของระหวาง
ความเครียดกับสภาพรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงาน โดยสรุปเปนแผนภูมิไวดังนี้
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       ปริมาณความเครียด              ความเครียดที่สงผลดานบวกบางประการ
          ที่พอดีกับความ             - ทําใหการปฏิบัติงานดีขึ้น
       ตองการ (eustress)             - มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค

    ความเครียดของ             - เพิ่มความตั้งใจและความตรงตอเวลา
      ผูปฏิบัติงาน             - มีการจูงใจในการทํางานที่ดี

 - มีความพอใจในอาชีพของตนมากขึ้น

       ปริมาณความเครียด               ความเครียดที่สงผลดานลบบางประการ
                         เครียดที่สงผลรายตอ            - มีโอกาสใชสารเสพติดมากขึ้น

         สุขภาพของบุคคล             - สภาพอารมณแปรเปลี่ยนไดงาย
            - มีพฤติกรรมปดสวะหรือปองกันตนเองสูง
            - ขาดสมาธิในการทํางาน
            - ขาดภาวะการควบคุมอารมณที่ดี

แผนภูมิที่ 4  ผลกระทบที่เกี่ยวของระหวางความเครียดกับสภาพรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงาน
ที่มา :   Dubrin , อางถึงใน สุรพล พยอมแยม, จิตวิทยาอุตสาหกรรม (นครปฐม : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2541), 268-269.

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาภาวะเครียดจากการทํางาน โดยอาศัยแนวทางการ
แบงตามสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดทางอารมณในการทํางานของ อมรากุล  อินโอชานนท
(2532 : 32-34) โดยแบงออกเปน 6 ดาน คือ

1. ลักษณะงาน หมายถึง  ภาวะที่รางกายและจิตใจของคนงานขาดความสมดุลยหรือ
ตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดันอันเกิดจากลักษณะงาน เชน งานที่หนักเกินไป งานที่นอย
เกินไปทําใหผูทํางานรูสึกไมมีคุณคา หรืองานที่เรงดวน เปนตน

2. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ    หมายถึง  ภาวะที่รางกายและจิตใจของคนงาน
ขาดความสมดุลยหรือตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดันอันเกิดจากความสับสนและความ     
ขัดแยงในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในสถานประกอบการ เชน คนงานไมทราบแนชัดวา
บทบาทหนาที่ของตนครอบคลุมถึงความรับผิดชอบเร่ืองใดบาง การไมมีสวนในการตัดสินใจใน
เร่ืองงานก็จะทําใหรูสึกอึดอัดและรูสึกวาตนขาดการยอมรับ เปนตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



60

3. ความขัดแยงระหวางสภาพแวดลอมของผูทํางานกับสถานประกอบการ  หมายถึง
ภาวะที่รางกายและจิตใจขาดความสมดุลยหรือตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดันอันเกิด
จากความตองการของสถานประกอบการนั้นมีความขัดแยงกับสภาพแวดลอมและความตองการ
ของคนงาน เชน การตองทํางานนอกเวลา การทํางานในที่ที่ไกลจากที่อยูอาศัย เปนตน

4. โครงสรางและบรรยากาศของสถานประกอบการ  หมายถึง   ภาวะที่รางกายและ
จิตใจของคนงานขาดความสมดุลยหรือตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดันอันเกิดจากระบบ
โครงสรางและบรรยากาศในการทํางานในสถานประกอบการ เชน ไมมีการชวยเหลือกัน กฎ
ระเบียบเขมงวดเกินไปไมมีการยืดหยุน เปนตน

5. ความกาวหนาในอาชีพ หมายถึง  ภาวะที่รางกายและจิตใจของคนงานขาดความ
สมดุลยหรือตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดันอันเกิดจากการขาดความกาวหนาในอาชีพ 
เชน ขาดความเชื่อมั่นในงานที่ทํา ไมมีโอกาสเลือนขั้นหรือไดตําแหนงสูงขึ้น ทําใหผูทํางานขาด
ขวัญและกําลังใจ

6. สัมพันธภาพระหวางบุคคลในการทํางาน  หมายถึง  ภาวะที่รางกายและจิตใจของ
คนงานขาดความสมดุลยหรือตกอยูภายใตสถานการณที่มีความกดดันอันเกิดจากสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลที่ไมดีในสถานประกอบการ เชน สัมพันธภาพที่ไมดีตอผูบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน
ทําใหเกิดอคติและขาดการประสานงานที่ดีตอกัน อาจทําใหงานหยุดชะงักหรือผิดพลาดไดงาย

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะเครียดจากการทํางาน
เฟรน และ แคปแลน (French and Caplan 1974, อางถึงใน อุราภรณ  บุญเรือง 2542

: 51) ศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณงานกับความเครียดทางกายและจิตใจ ในการทดลอง
คร้ังแรกตัวอยางไดแสดงใหเห็นวาปริมาณงานที่มากกอใหเกิดอาการเครียดทางจิตใจ เชน รูสึกวา
คุณคาของตนเองลดลงและมีอาการเครียดทางดานรางกายโดยวัดระดับความตานทานทาง       
ผิวหนัง ซึ่งในการทดลองครั้งที่สองไดเพิ่มปริมาณงานดานคุณภาพงานเขาไปดวย ผลการทดลอง
สรุปไดวา ปริมาณงานจํานวนมากจะทําใหพนักงานเกิดความรูสึกสูญเสียคุณคาของตนเอง
ทํางานผิดพลาดบอย อัตราการเตนของหัวใจเพิ่มข้ึน ระดับคลอเรสเตอรอลเพิ่มข้ึน ซึ่งผลการ
ทดลองทั้งสองครั้งไดสนับสนุนวางานที่มีปริมาณมากเกินไป กอใหเกิดความเครียดทั้งดานรางกาย
และจิตใจ
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กัสเทลโล (Guastello 1991 : Abstract) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปร
ทางจิตสังคมกับการเกิดอุบัติหตุจากการขนสง โดยวัดดานการจัดการความปลอดภัย ดานความ
รุนแรง ความวิตกกังวล ดานประสบการณทํางาน ดานความเครียดทางกาย ความเครียดทางใจ
และความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมอุบัติเหตุ พบวา การจัดการดานความปลอดภัย ระดับความ
รุนแรง ประสบการณในการทํางาน ความวิตกกังวลและความเครียดมีความสัมพันธกับการเกิด
อุบัติเหตุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

รันดโม (Rundmo 1995, อางถึงใน วีรมลล  ละอองศิริวงศ 2541 : 47) ศึกษาการรับรู
ความเสี่ยงอันตราย สภาพความปลอดภัยและความเครียดจากการทํางานของลูกจางสถานี
ขุดเจาะปโตรเลียมที่เคยไดรับบาดเจ็บและไมเคยไดรับบาดเจ็บ  โดยศึกษาความสัมพันธระหวาง
องคประกอบเหลานี้กับการเกิดอุบัติเหตุกับคนงานที่เคยไดรับบาดเจ็บ 355 คน พบวา ผูที่เคยไดรับ
บาดเจ็บเหลานั้นมีความเครียดในการทํางานมากกวาเมื่อกอนที่เขาจะไดรับบาดเจ็บ นอกจากนี้
ยังพบวา การรับรูความเสี่ยงอันตราย ความไมพอใจในสภาพความปลอดภัย ความเครียดในงาน
สามารถทํานายการเกิดอุบัตเิหตุและแนวโนมที่จะเกิดอุบัติเหตุได

ศิริพร  เนตรพุกกะ (2536) ไดศึกษาปจจัยดานบุคคล กลวิธีในการเผชิญปญหา ปจจัย
ดานการทํางาน และความเครียดของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสุราษฎรธานี
จํานวน 298 คน พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดของคนงานไดแก เพศ สัมพันธภาพ
ในครอบครัว ภาระครอบครัว กลวิธีในการเผชิญปญหา และปจจัยดานการทํางาน สวนปจจัยที่
รวมกันทํานายความเครียดของคนงานที่ดีที่สุดไดแก กลวิธีในการเผชิญปญหา สภาพการทํางาน
เพศ สัมพันธภาพกับผูบริหาร สัมพันธภาพในครอบครัว และความปลอดภัยในการทํางาน โดย
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความเครียดไดรอยละ 27.09

พิมพพรรณ  ศิลปสุวรรณ และคณะ (2536) ศึกษาสภาวะสุขภาพ ความเครียด และ
ความทันสมัยที่มีอิทธิพลตอการจําแนกการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ของคนงานวัยรุน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลจําแนกกลุมคนงานซึ่ง
ไดรับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน พบวา ความทันสมัย ระดับการศึกษา สภาวะสุขภาพ ความเครียด
และระดับอายุของคนงานวัยรุนสามารถทํานายการเกิดอุบัติเหตุในขณะทํางานไดรอยละ 70

จันทรจิรา  ภูทองเกษ (2537) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องไฟฟา จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ปจจัยในการทํางานดาน
สัมพันธภาพในการทํางานและดานลักษณะงานสามารถอธิบายผันแปรของความเครียดของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมไดรอยละ 13.54

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



62

อลิสา  เลาหไกรวัลธรรม (2539)    ศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอ
สุขภาพจิตของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนตในเขตอุตสาหกรรมบางชัน พบวา
สุขภาพจิตของพนักงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัยดานการเกิดอุบัติเหตุ

ไพฑูรย  สมุทรสินธุ (2541) ไดศึกษาภาวะสุขภาพจิตของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตจังหวัดนนทบุรี และความสัมพันธระหวางภาวะสุขภาพจิตกับการเกิดอุบัติเหตุในที่ทํางาน
และการขาดงาน ผลการวิจัยพบวา ภาวะสุขภาพจิตมีความสัมพันธในทางลบกับการเกิดอุบัติเหตุ
ในที่ทํางานและการขาดงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มานพ  วงษสุรียรัตน (2541)   ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดของพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน) จํานวน 317 คน ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยดานลักษณะของงาน ความกาวหนาในการปฏิบัติงานและสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน
สามารถพยากรณความเครียดไดรอยละ 19.27

จากงานวิจัยดังกลาวขางตนสวนใหญแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่สงผลตอความเครียด     
ในการทํางานและความสัมพันธของความเครียดจากการทํางานกับการเกิดอุบัติเหตุ ยังไมมีการ
นํามาศึกษาถึงผลของภาวะความเครียดที่สงตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน    
ดังนั้น     ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะความเครียดจากการทํางานที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร 
โดยผลการวิจัยอาจนําไปใชในกิจกรรมการเสริมสรางทักษะคลายเครียดในการทํางานหรือการทํา
กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานตอไป

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
6.1 เพศกับพฤติกรรมการปองกันอุบัตเหตุจากการทํางาน

จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับเพศกับพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ไวดังนี้

วิลเล่ียม (Williams 1983) ศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลกับการเกิดอุบัติเหตุจาก
การทําฟารมในรัฐไอโอวา ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ การทํางานที่เปนอันตราย ขนาดและ
รูปแบบของฟารมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ โดยพบวาผูหญิงมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
นอยกวาผูชาย ซึ่งผูวิจัยกลาววาสวนหนึ่งอาจเปนเพราะผูหญิงทํางานที่มีอันตรายนอยกวาผูชาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



63

มารติน (Martin 1991) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่ออํานาจควบคุมกับ
การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องบิน  พบวา  ปจจัยดานประชากร
ไดแก เพศ อายุ และประสบการณในการทํางาน มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ และสามารถ
รวมกันอธิบายการเกิดอุบัติเหตุได 14.7%

ชูชีพ  รมไทร (2524) ศึกษาระบาดวิทยาของอุบัติเหตุที่เกิดในสถานประกอบการ
ของจังหวัดสมุทรปราการ พบวา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการเปนคนงานเพศชาย
มากกวาเพศหญิง

ดนัย  ธีรจิตติธรรม (2538)  ศึกษาความรู  ทัศนคติ และการปฏิบัติของคนงาน
เกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุในโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรจากไมยางพารา อําเภอ
ยานตาขาว จังหวัดตรัง พบวา เพศมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สมชาย  เลาหะพิพัฒนชัย (2539)  ศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผนความเชื่อ
ดานสุขภาพ ความเชื่อในแหลงอํานาจควบคุมทางสุขภาพกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานของคนงานในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา พบวา คนงานชายกับคนงานหญิงมีพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน

6.2 อายุกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
วิลเล่ียม (Williams 1983) ศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลกับการเกิดอุบัติเหตุจาก

การทําฟารมในรัฐไอโอวา ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ การทํางานที่เปนอันตราย ขนาดและ
รูปแบบของฟารมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้กลุมอายุที่ตางกันของคนงานมี
ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุตางกัน โดยพบวากลุมอายุ 5-14 ปมีการเกิดอุบัติเหตุมากกวากลุมอ่ืน

มารติน (Martin 1991) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่ออํานาจควบคุมกับ
การเกิดเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องบิน พบวา ปจจัยดาน
ประชากร ไดแก เพศ อายุ และประสบการณในการทํางาน มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ
และสามารถรวมกันอธิบายการเกิดอุบัติเหตุได 14.7%

ดีดอบบีลีเออร และ เจอรแมน (Dedobbeleer and German 1990 : 1099-1103)
ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของคนงาน   
กอสรางเขตเมืองบัลติมอร จํานวน 454 คน พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานคือ อายุ ทัศนคติตอระบบความ
ปลอดภัย สวนปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติไดคือ อายุ ซึ่งพบวาคนงานกอสรางที่มีอายุ
ต่ํากวา 26 ป จะมีคะแนนการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทํางานนอย
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ทิฟฟน (Tiffin 1961, อางถึงใน นลินี  ประทับศร 2543 : 62) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
อัตราการเขาโรงพยาบาลของบุคลากรเทียบกับอายุและประสบการณในการปฏิบัติงาน โดย
ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากร กลาวคือ บุคลากรที่มีอายุ
ระหวาง 18-23 ป มีแนวโนมที่จะไดรับอันตรายเพิ่มข้ึนตามอายุ และอัตราการเขาโรงพยาบาล
สูงสุดประมาณ 1.25 คร้ังตอปในชวงอายุ 23-26 ป สวนบุคลากรที่มีอายุเกิน 25 ปมีแนวโนมที่จะ
ไดรับอันตรายจนตองเขาโรงพยาบาลลดนอยลงไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น

อัคราพร  รัตนบุญกร (2532) ศึกษาลักษณะคนงานที่ประสบอันตรายในสถาน
ประกอบการขนาดเล็กและสภาพการทํางานที่ทําใหเกิดการประสบอันตราย  พบวา  ลักษณะ
ทั่วไปของคนงานที่ประสบอันตรายสวนใหญเปนคนงานที่อยูในกลุมอายุ 16-29 ป

ภูษิต  เกียรติคุณ (2535) ศึกษาพฤติกรรมดานความปลอดภัยของคนงานกอนและ
หลังมีการเสริมกิจกรรม 5 ส. และการอบรมความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบการ
ผลการวิจัยพบวา คนงานที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมดานความปลอดภัยนอยกวาคนงานที่มีอายุ
นอย

ฟารัตน  สมแสน (2539) ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานของคนงานกอสรางในกรุงเทพมหานคร จํานวน 270 คน พบวา อายุมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของคนงานกอสราง

ดนัย  ธีรจิตติธรรม (2538)  ศึกษาความรู  ทัศนคติ และการปฏิบัติของคนงาน
เกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุในโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรจากไมยางพารา อําเภอ
ยานตาขาว จังหวัดตรัง พบวา ปจจัยดานอายุมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ

วีรมลล  ละอองศิริวงศ (2541) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการรับรูสภาพการทํางาน
ที่เปนอันตรายและพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยของพนักงานปฏิบัติการในโรงงาน          
อุตสาหกรรมแผนเหล็ก  ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด   จังหวัดระยอง    พบวา   พนักงานที่มีอายุ
ตางกันมีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6.3 ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
นันทนิตย  ยิ้มวาสนา (2526) ศึกษาความรู ความคิดเห็น และการปฏิบัติในการ

ปองกันอันตรายสวนบุคคลของลูกจางหญิงในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบวา ลูกจางหญิงที่มี
ระดับการศึกษาตางกันมีการใชอุปกรณเครื่องปองกันเสนใยแตกตางกัน

ภูษิต  เกียรติคุณ (2535) ศึกษาพฤติกรรมดานความปลอดภัยของคนงานกอนและ
หลังมีการเสริมกิจกรรม 5 ส. และการอบรมความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบการ
ผลการวิจัยพบวา คนงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดาน
ความปลอดภัยแตกตางกัน โดยคนงานที่มีระดับการศึกษาสูงมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดาน
ความปลอดภัยดีกวาคนงานที่มีระดับการศึกษาต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เกสรา  สุขสวาง (2535) ศึกษาความสัมพันธระหวางจิตสํานึกกับสภาพความ
ปลอดภัยของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดปทุมธานี จํานวน 622 คน พบวา
จิตสํานึกในความปลอดภัยของพนักงานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ในดานอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดของโรงงาน

วุฒิไกร  บัวผัน (2535) ศึกษาการยอมรับการใชเครื่องปองกันอันตรายจากเสียงใน
การทํางานของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรณีศึกษาอําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการใชอุปกรณปองกันอันตรายอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ

พิมพรรณ  ศิลปสุวรรณ และคณะ (2536)   ศึกษาสภาวะสุขภาพ   ความเครียด
และความทันสมัยที่มีอิทธิพลตอการจําแนกการเกิดอุบัติ เหตุจากการทํางานในโรงงาน                
อุตสาหกรรมของคนงานวัยรุน  เขตกรุงเทพมหานคร   พบวา  ระดับการศึกษาสามารถทํานายการ
ปฏิบัติอยางปลอดภัยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

6.4 สถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ประณมพร  โภชนสมบูรณ (2526) ศึกษาปญหาและความตองการการบริการทาง

สังคมของลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน : ศึกษาเฉพาะกรณีลูกจางที่
อยูในความคุมครองของกองทุนเงินทดแทน พบวา ลูกจางที่มีครอบครัวหรือแตงงานแลวที่ประสบ
อันตรายจากการทํางานมากกวาลูกจางที่เปนโสด
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ชลลดา  นาเกษมสุวรรณ (2534)    ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียงของผูขับข่ีรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สถานภาพ
สมรสที่แตกตางกันกอใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับ
มลพิษทางอากาศและเสียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

สิริพัชร  เปรมัษเฐียร (2543) ศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ ความรู การ
เปดรับส่ือและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานผลิต
กระดาษ พบวา พนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
แตกตางกัน

6.5  ประสบการณในการทํางานกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน

เรย (Ray 1989) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางาน พบวาปจจัยดานประสบการณในการทํางานและทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยมีผลตอ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

มารติน (Martin 1991) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่ออํานาจควบคุม
กับการเกิดเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องบิน พบวา ปจจัยดาน
ประชากร ไดแก เพศ อายุ และประสบการณในการทํางาน มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ
และสามารถรวมกันอธิบายการเกิดอุบัติเหตุได 14.7%

นันทนิตย  ยิ้มวาสนา (2526) ศึกษาความรู ความคิดเห็นและการปฏิบัติในการ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลของลูกจางหญิงในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 11 โรงงาน พบวา
ประสบการณการทํางานในโรงงานมีผลทําใหการใชอุปกรณเครื่องปองกันเสียงดังตางกัน

ชลลดา  นาเกษมสุวรรณ (2534)   ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียงของผูขับข่ีรถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา อายุงานที่
แตกตางกันกอใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับมลพิษ
ทางอากาศและเสียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

มยุรี  นวมพิพัฒน (2539)   ทําการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารความ
ปลอดภัยในการทํางานของคนงานระดับปฏิบัติการ : ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมผลิต
ผลิตภัณฑโลหะเครื่องจักรและอุปกรณ  พบวา คนงานระดับปฏิบัติการที่มีประสบการณการ
ทํางานตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน
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6.6 ขนาดสถานประกอบการกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
วิลเล่ียม (Williams 1983) ศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลกับการเกิดอุบัติเหตุจาก

การทําฟารมในรัฐไอโอวา ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ การทํางานที่เปนอันตราย ขนาดและ
รูปแบบของฟารมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ โดยพบวาฟารมที่มีรูปแบบและขนาดที่
ตางกันมีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุแตกตางกัน

นันทนิตย  ยิ้มวาสนา (2526) ศึกษาความรู ความคิดเห็นและการปฏิบัติในการ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลของลูกจางหญิงโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอเขตนครหลวง จํานวน 228
คน จาก 11 โรงงาน พบวา ขนาดของโรงงานที่ตางกันมีความคิดเห็นในการปองกันอันตราย
สวนบุคคลแตกตางกัน

จิตรภาณุ  สรธัญวิชญ (2536)   ทําการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ความปลอดภัยที่มีผลตอความปลอดภัยในการทํางานของลูกจางในอุตสาหกรรมการ
ผลิต : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลาง พบวา เมื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ของอัตราของความถี่ของการประสบอันตรายของขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในเขต
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง พบวา โรงงานขนาดใหญมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาโรงงานขนาดเล็ก

กาญจนา  พุทธานุรักษ (2539)   ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานกอสรางในจังหวัดระยอง พบวา คนงานที่ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการที่มีขนาดตางกันมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน       
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ฟารัตน  สมแสน (2539)    ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานของคนงานกอสรางในกรุงเทพมหานคร พบวา ขนาดของสถาน
ประกอบการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมแสดงใหเห็นวา ปญหาการประสบอันตราย
หรือการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานสวนใหญเกิดมาจากปจจัยดานตัวบุคคล เชน การกระทําที่
ไมปลอดภัย การขาดความรูความชํานาญ สภาวะทางรางกายและจิตใจที่ไมสมบูรณ นอกจากนี้
การขาดความตระหนักตอการปองกันอุบัตเิหตุ  หรือความเชื่อในอํานาจภายใน-ภายนอกตนก็เปน
สาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุหรือการกระทําเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่แตกตางกัน  ซึ่งจาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของจะพบวามีปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุและ   
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุของคนงาน  สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้มีปจจัยที่ความสอดคลอง
กับวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



68

ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน และความเชื่อในอํานาจควบคุม นอกจากนี้
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาภาวะเครียดจากการทํางานที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางาน ซึ่งจากงานวิจัยสวนใหญพบวาเปนการศึกษาถึงปจจัยที่สัมพันธกับความเครียดในการ
ทํางานหรือความสัมพันธของความเครียดในการทํางานกับการเกิดอุบัติเหตุ แตยังไมมีการศึกษา
ถึงผลของภาวะเครียดจากการทํางานที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน     
ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีสงตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ     
จากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยศึกษาเปรียบเทียบคนงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส ประสบการณในการทํางาน ขนาดของสถานประกอบการที่แตกตางกัน และ
ศึกษาปจจัยที่นาจะมีสงตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน ไดแก ความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนักตอการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อ
ในอํานาจควบคุม และภาวะเครียดจากการทํางาน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงใน
แผนภูมิที่ 5
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

           ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ขอมูลพื้นฐาน
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพสมรส
- ประสบการณในการทํางาน
- ขนาดของสถานประกอบการ

• ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน

• ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุ     พฤติกรรมการปองกัน
    จากการทํางาน  อุบัติเหตุจากการทํางาน

• ความเชื่อในอํานาจควบคุม
    - ความเชื่อในอํานาจภายในตน
    - ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน

• ภาวะเครียดจากการทํางาน

แผนภูมิที่ 5  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  3

วิธีดําเนินการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)     เพื่อศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิต
เครื่องดื่มและถนอมอาหาร  เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด    จังหวัดประจวบคีรีขันธ    โดยดําเนินการ
วิจัย ดังตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ

5. การเก็บรวบรวมขอมูล

6. การวิเคราะหขอมูล

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   ไดแก  คนงานที่ปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จํานวน 5 แหง มีจํานวนคนงานทั้งสิ้น 3,023 คน

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก คนงานที่ปฏิบัติงานอยู
ในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 354 คน กลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Multi-
Stage Stratified Random Sampling) มีข้ันตอนการสุมดังตอไปนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71

1. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง      โดยใชสูตรของยามาเน   (Yamane, อางถึงใน
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2538 : 9) ดังนี้

n     =            N
                  1 + N(e)2

  n      =     ขนาดตัวอยาง
  N     =     จํานวนประชากร
e      =       ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (ในที่นี้กําหนดให e = 5%)

    แทนคาในสูตร
n     =             3,023                       =   353.26
             1 + [ 3,023 (0.05)2 ]

    ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คํานวณไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 354 คน
2. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากร   ดังแสดงตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1    แสดงขนาดของกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากร        ดานขนาดของสถาน
 ประกอบการและเพศของคนงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่ม
 และถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ขนาดสถาน
ประกอบการ

ชื่อสถาน
ประกอบการ

จํานวน
ประชากร(คน) รวม

จํานวนกลุม
ตัวอยาง(คน) รวม

 (คน) ชาย หญิง ชาย หญิง
< 200

(ขนาดเล็ก)
1.หจก. ทวีผลสามรอยยอด
2.หจก.ประจวบเจริญหองเย็น

51
49

143
138

194
187

6
6

17
16

23
22

200 – 999
(ขนาดกลาง)

1.บริษัท เจริญฟูดสอุตสาหกิจ จํากัด
2. บริษัท เถกิงอุตสาหกรรม
สับปะรดกระปอง จํากัด

101
123

401
264

502
387

12
14

47
31

59
45

≥ 1,000
(ขนาดใหญ)

1.บริษัท สามรอยยอด จํากัด 588 1,165 1,753 69 136 205

รวม 912 2,111 3,023 107 247 354

3. ทําการสุมกลุมตัวอยางโดยการจับฉลาก
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2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ

                        1. ขอมูลพื้นฐาน  ไดแก
              1.1 เพศ   แบงออกเปน

- ชาย
- หญิง

               1.2 อายุ แบงออกเปน
- ต่ํากวา 20 ป
- 20 – 29 ป
- 30 – 39 ป
- 40 ปข้ึนไป

                1.3 ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนตน
- ตั้งแตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป

1.4 สถานภาพสมรส  แบงออกเปน
- โสด
- คู
- มาย/หยา/แยกกันอยู

1.5 ประสบการณในการทํางาน  แบงออกเปน
- ต่ํากวา 1 ป
- 1-5 ป
- มากกวา 5 ป

1.6 ขนาดของสถานประกอบการ  แบงออกเปน
- ขนาดเล็ก มีจํานวนคนงานต่ํากวา 200 คน
- ขนาดกลาง มีจํานวนคนงาน 200 – 999 คน
- ขนาดใหญ มีจํานวนคนงานตั้งแต 1,000 คนขึ้นไป
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2.  ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
3.  ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
4.  ความเชื่อในอํานาจควบคุม

- ความเชื่อในอํานาจภายในตน
- ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน

5.  ภาวะเครียดจากการทํางาน
ตัวแปรตาม  ไดแก    พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน

1 ชุด  ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูลแบงออกเปน  6  สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส  ประสบการณในการทํางาน และ ขนาดของสถานประกอบการ ลักษณะคําถามเปนแบบ
กําหนดตัวเลือก (forced choice) จํานวน 6 ขอ

สวนที่ 2 แบบวัดความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งผูวิจัยสรางแบบวัด
โดยปรับจากแบบวัดความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานของนลินี ประทับศร (2543)
ลักษณะแบบวัดเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งมีตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว ประกอบดวย
ขอคําถาม จํานวน 20 ขอ แบงเปน 4 ดาน คือ

1. ดานสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จํานวน 5 ขอ คือ ขอคําถามที่ 1-5
2. ดานการควบคุมและปองกันอุบัติเหตุ จาํนวน 5 ขอ คือ ขอคําถามที่ 6-10
3. ดานเครื่องจักร จํานวน 5 ขอ คือ ขอคําถามที่ 11-15
4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน จํานวน 5 ขอ คือ ขอคําถามที่ 16-20
เกณฑการใหคะแนนของแบบวัดความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ดังนี้

ตอบถูก     ได  1  คะแนน
ตอบผิด     ได  0  คะแนน
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สวนที่ 3 แบบสอบถามความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ซึ่งผูวิจัย
ไดสรางและพัฒนาเครื่องมือตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม มีขอคําถาม จํานวน 19
ขอ แบงเปน 3 ดาน คือ

1. ความตระหนักถึงสภาพการทํางานที่เปนอันตราย  จํานวน 7 ขอคือ ขอคําถามที่ 1-7
2. ความตระหนักถึงความสําคัญของกฎระเบียบขอบังคับ จํานวน 6 ขอ คือ  ขอคําถาม

ที่ 8-13
3. ความตระหนักถึงบทบาทหนาที่รับผิดชอบ จํานวน 6 ขอ คือ ขอคําถามที่ 14-19
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  มี  5  ระดับ

ดังนี้
มากที่สุด  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความตระหนักในเรื่องนั้นมากที่สุด
มาก         หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความตระหนักในเรื่องนั้นมาก
ปานกลาง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความตระหนักในเรื่องนั้นปานกลาง
นอย         หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความตระหนักในเรื่องนั้นนอย
นอยที่สุด  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความตระหนักในเรื่องนั้นนอยที่สุด
เกณฑในการใหคะแนน  ขอความที่แสดงถึงความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจาก

การทํางานจะไดคะแนน 1 ถึง 5 สําหรับคําตอบนอยที่สุดถึงมากที่สุดตามลําดับ สวนขอความที่
ตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน ผูที่ไดคะแนนมากกวาจะเปนผูที่มีความตระหนักตอการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนนอยกวา

สวนที่ 4 แบบสอบถามวัดความเชื่อในอํานาจควบคุม  ซึ่งผูวิจัยสรางแบบสอบถาม
โดยปรับจากแบบวัดความเชื่อในอํานาจควบคุมตนเองของพรศรี  อภิชลติ (2543)   ซึ่งมีขอคําถาม
จํานวน 14 ขอ แบงออกเปน 2 สวนดังนี้

1. ความเชื่อในอํานาจภายในตน จํานวน 7 ขอ คือ ขอคําถามที่ 1-7
2. ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน  จํานวน 7 ขอ คือ ขอคําถามที่ 8-14
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ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  มี 5 ระดับ
ดังนี้

มากที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเชื่อของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด
มาก         หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเชื่อของผูตอบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเชื่อของผูตอบแบบสอบถามปานกลาง

            นอย        หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเชื่อของผูตอบแบบสอบถามนอย
นอยที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเชื่อของผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด
เกณฑในการใหคะแนน ขอความที่แสดงถึงความเชื่อในอํานาจภายในตนและความ

เชื่อในอํานาจภายนอกตนจะไดคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 สําหรับคําตอบที่นอยที่สุดถึงมากที่สุด     
ตามลําดับ ผูที่ไดคะแนนมากกวาจะเปนผูมีความเชื่อในอํานาจภายในตนและความเชื่อในอํานาจ
ภายนอกตนสูงกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา

สวนที่ 5 แบบสอบถามภาวะเครียดจากการทํางาน  ซึ่งผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดย
ปรับจากแบบวัดความเครียดในการทํางานของคีรีมาศ  อเต็นตา (2542) มีขอคําถาม จํานวน  28
ขอ แบงเปน 6 ดาน คือ

1. ลักษณะงาน จํานวน 5 ขอ คือ ขอคําถามที่ 1-5
2. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ จํานวน 4 ขอ คือ ขอคําถามที่ 6-9
3. ความขัดแยงระหวางสภาพแวดลอมของคนงานกับสถานประกอบการ
                   จํานวน 5 ขอ คือ ขอคําถามที่ 10-14
4. โครงสรางและบรรยากาศของสถานประกอบการ    จํานวน 5 ขอ คือ ขอคําถาม

ที่ 15-19
5. ความกาวหนาในอาชีพ จํานวน 4 ขอ คือ ขอคําถามที่ 20-23
6. สัมพันธภาพระหวางบุคคลในการทํางาน จํานวน 5 ขอ คือ ขอคําถามที่ 24-28
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ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  มี 5 ระดับ
ดังนี้

มากที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด
มาก         หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของผูตอบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของผูตอบแบบสอบถามปานกลาง
นอย         หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของผูตอบแบบสอบถามนอย
นอยที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความรูสึกของผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด
เกณฑในการใหคะแนน  ขอความที่แสดงถึงภาวะเครียดจากการทํางานจะไดคะแนน 1

ถึง 5 สําหรับคําตอบนอยที่สุดถึงมากที่สุด ตามลําดับ   ผูที่ไดคะแนนมากกวาจะเปนผูที่มีภาวะ
เครียดจากการทํางานสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนนอยกวา

สวนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ซึ่งผูวิจัยสราง
แบบสอบถามโดยปรับจากแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของโกวิทย 
บุญมีพงศ (2541) มีขอคําถาม จํานวน 22 ขอ แบงออกเปน 3 ดาน คือ

1. การเอาใจใสและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ  จํานวน 8 ขอ คือ ขอคําถามที่ 1-8
2. การทํางานตามวิธีปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไว      จํานวน 7 ขอ คือ ขอคําถามที่ 9-15
3. การตรวจและรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย  จํานวน 7 ขอ คือ  ขอคําถาม

ที่ 16-22
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  มี 4 ระดับ

ดังนี้
ปฏิบัติทุกคร้ังหมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นเปนสวนใหญ
ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความนั้นนอยครั้ง
ไมเคยปฏิบัติเลย หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติตามขอความนั้นเลย
เกณฑในการใหคะแนน  ขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ

ทํางานจะไดคะแนน 0 ถึง 3   สําหรับคําตอบไมเคยปฏิบัติเลยถึงปฏิบัติทุกคร้ัง   ตามลําดับ สวน
ขอความที่ตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน      ผูที่ไดคะแนนมากกวาจะเปนผูที่มีพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนนอยกวา
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4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยดําเนินการตามขั้นตอน

ดังนี้
1. ผูวิจัยศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อใน
อํานาจควบคุม ภาวะเครียดจากการทํางาน และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

2. กําหนดกรอบและแนวคิดเพื่อสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
3.สรางเครื่องมือซึ่งพัฒนาเปนแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค

ของการวิจัยและตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดย
อาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน

4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out)
กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 50 คน

5. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
     5.1 คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบวัดความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ

ทํางาน  โดยใชสูตร  K.R. 20  ของคูเดอร-ริชารดสัน   (Kuder-Richardson’s Method, อางถึงใน
พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 123) ดังนี้

        สูตร K.R. 20 rtt   =   (n/n-1) (1-∑ pq/St
2)

n  หมายถึง  จํานวนขอ
p  หมายถึง  สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ
q  หมายถึง  สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ =1-p
St

2  หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
ขอคําถามความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน มีขอคําถาม จํานวน 20 ขอ

ไดคาความเชื่อมั่น .720
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      5.2 คาความเชื่อมั่น (Reliability) จากแบบสอบถามเกี่ยวกับความตระหนักตอการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน   ความเชื่อในอํานาจควบคุม   ภาวะเครียดจากการทํางาน   และ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for
Windows (Statistical Package for the Social Sciences) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ดังนี้

          5.2.1 ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน มีขอคําถามจํานวน
19 ขอ วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .841

          5.2.2 ความเชื่อในอํานาจควบคุม มีขอคําถามจํานวน 14 ขอ วิเคราะหคาความ
เชื่อมั่นได .833

          5.2.3 ภาวะเครียดจากการทํางาน มีขอคําถามจํานวน 28 ขอ วิเคราะหคาความ
เชื่อมั่นได .944

          5.2.4 พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน มีขอคําถามจํานวน 22 ขอ
วิเคราะหคาความเชื่อม่ันได .888

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือ

ของความรวมมือไปยังผูจัดการสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร   เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากคนงาน

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนา และปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่
ยอมรับไดไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 354 คน

3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม โดยผูวิจัย
ไดแจกแบบสอบถามจํานวน 354 ชุด และไดรับคืนมา 354 ชุด คิดเปนรอยละ 100

6. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาจัดระเบียบ ลงรหัส และทําการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Package for the Social
Sciences ) เพื่อประมวลผลขอมูลและทําการวิเคราะหทางสถิติ
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สถิติที่ใชในการวิจัย   ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  ไดแก  เพศ  อายุ   ระดับการศึกษา   สถานภาพสมรส

ประสบการณในการทํางาน  และขนาดของสถานประกอบการ ใชสถิติความถี่และคารอยละ
2. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนักตอ

การปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจควบคุม ภาวะเครียดจากการทํางาน และ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กําหนดเกณฑในการประเมินความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ผูวิจัยใช
เกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑโดยเทียบรอยละของคะแนนที่ไดกับเกณฑที่กําหนด มีเกณฑการ
แปลความหมายคะแนนของทรอนไดค (Thorndike 1977 : 573-574) ดังนี้

คะแนนต่ํากวารอยละ 50 หมายถึง มีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานอยู
ในระดับนอย

คะแนนรอยละ 50-75  หมายถึง มีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานอยูใน
ระดับปานกลาง

คะแนนมากกวารอยละ 75 ข้ึนไป  หมายถึง มีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางานอยูในระดับมาก

เกณฑในการประเมินระดับความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 
ความเชื่อในอํานาจควบคุม และภาวะเครียดจากการทํางาน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการ
วิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท (Best 1981 : 179-182) ดังนี้

การแปลความหมายคะแนนของความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 
จะใชเกณฑดังนี้

คาเฉลี่ย     1.00-1.49 หมายถึง  มีความตระหนักอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง  มีความตระหนักอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง  มีความตระหนักอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง  มีความตระหนักอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง  มีความตระหนักอยูในระดับมากที่สุด
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การแปลความหมายคะแนนของความเชื่อในอํานาจภายในตน จะใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย     1.00-1.49 หมายถึง  มีความเชื่อในอํานาจภายในตนอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง  มีความเชื่อในอํานาจภายในตนอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย     2.50-3.49 หมายถึง  มีความเชื่อในอํานาจภายในตนอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย     3.50-4.49 หมายถึง  มีความเชื่อในอํานาจภายในตนอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง  มีความเชื่ออํานาจภายในตนอยูในระดับมากที่สุด

การแปลความหมายคะแนนของความเชื่อในอํานาจภายนอกตน จะใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย  1.00-1.49 หมายถึง  มีความเชื่อในอํานาจภายนอกตนอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  มีความเชื่อในอํานาจภายนอกตนอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง  มีความเชื่อในอํานาจภายนอกตนอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง  มีความเชื่อในอํานาจภายนอกตนอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  มีความเชื่อในอํานาจภายนอกตนอยูในระดับมากที่สุด

การแปลความหมายของคะแนนภาวะเครียดจากการทํางาน จะใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย     1.00-1.49 หมายถึง  มีความรูสึกเครียดอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง  มีความรูสึกเครียดอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย     2.50-3.49 หมายถึง  มีความรูสึกเครียดอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย     3.50-4.49 หมายถึง  มีความรูสึกเครียดอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง  มีความรูสึกเครียดอยูในระดับมากที่สุด

สําหรับการวิเคราะหระดับคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณจากสูตร ดังนี้

อันตรภาคชั้น     =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด     =   3 – 0      =   1
         จํานวนชั้น                            3
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การแปลความหมายคะแนนของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานจะใช
เกณฑดังนี้

คาเฉลี่ย     0.00-1.00 หมายถึง   มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานอยู
ในระดับนอย

คาเฉลี่ย     1.01-2.00 หมายถึง  มีพฤติกรรมการปองกันการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานอยูในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย     2.01-3.00 หมายถึง  มีพฤติกรรมการปองกันการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานอยูในระดับมาก

3.การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 
จําแนกตาม เพศ ใชการทดสอบคาที (t-test)

4.การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 
จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และขนาดของสถานประกอบการ ใชการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยทําการทดสอบหาความแตกตางรายคูดวยวิธีของ Scheffe’

5. การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ไดแก ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน ความเชื่อในอํานาจควบคุม และภาวะเครียดจากการทํางาน ใชการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของการนําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

เพื่อใหการศึกษาวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการ
วิจัยเรื่องพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิต
เครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งไดเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางจํานวน 354 คน นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตาราง
ประกอบการบรรยาย แบงออกเปน 4 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่ม
และถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความ
ตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจควบคุม ภาวะเครียดจากการ
ทํางาน และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิต
เครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของ
คนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จําแนกตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานประกอบการที่แตกตางกัน

ตอนที่ 4  การวิเคราะหปจจัย ไดแก ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความ
ตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจควบคุม และภาวะเครียดจาก
การทํางาน ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถาน
ประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะห ดังนี้
Y  แทน  พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถาน

ประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
X1  แทน  ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
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X2  แทน  ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
X3  แทน  ความเชื่อในอํานาจควบคุม
X31  แทน  ความเชื่อในอํานาจภายในตน
X32  แทน  ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน
X4  แทน  ภาวะเครียดจากการทํางาน
n  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง
X  แทน  คาเฉลี่ย
S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
F  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution
r  แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
df  แทน  องศาอิสระ (Degree of freedom)
SS  แทน  ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Squares)
MS  แทน  คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Squares)
R2  แทน  ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares)
B  แทน  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients)
Beta  แทน  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
S.E.  แทน  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องด่ืมและ
ถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ขอมูลพื้นฐานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขต
กิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 354 คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานประกอบการ
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2   แสดงจํานวนและรอยละขอมูลพื้นฐานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่ม
                  และถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน
คน รอยละ

     เพศ
          1. ชาย
          2. หญิง
              รวม

107
247
354

30.2
69.8
100.0

     อายุ
          1. ต่ํากวา 20 ป
          2. 20-29 ป
          3. 30-39 ป
          4. 40 ปข้ึนไป
               รวม

87
148
101
18
354

24.6
41.8
28.5
5.1

100.0
     ระดับการศึกษา
          1. ประถมศึกษา
          2. มัธยมศึกษาตอนตน
          3. ตั้งแตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป
              รวม

154
87
113
354

43.5
24.6
31.9
100.0

     สถานภาพสมรส
          1. โสด
          2. คู
          3. มาย/หยา/แยกกันอยู
              รวม

148
186
20
354

41.8
52.5
5.7

100.0
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ตารางที่ 2 (ตอ)

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน
คน รอยละ

     ประสบการณในการทํางาน
          1. ต่ํากวา 1 ป
          2. 1-5 ป
          3. มากกวา 5 ป
              รวม

108
124
122
354

30.5
35.0
34.5
100.0

     ขนาดของสถานประกอบการ
          1. ขนาดเล็ก มีจํานวนคนงานนอยกวา 200คน
          2. ขนาดกลาง มีจํานวนคนงานระหวาง 200-999 คน
          3. ขนาดใหญ จํานวนคนงานตั้งแต 1,000 คนขึ้นไป
              รวม

45
104
205
354

12.7
29.4
57.9
100.0

จากตารางที่ 2 พบวา คนงานสวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ
69.8 มีอายุระหวาง 20-29 ป จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 41.8    ระดับการศึกษา  พบวา
คนงานสวนมากจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 43.5
สถานภาพสมรสของคนงานสวนมากมีสถานภาพสมรสคู จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 52.5
มีประสบการณในการทํางานอยูในชวง 1-5 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 35.00 และสวนมาก
ทํางานอยูในโรงงานขนาดใหญ ซึ่งมีจํานวนคนงานตั้งแต 1,000 คนขึ้นไป จํานวน 205 คน คิดเปน
รอยละ 57.9
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ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนัก
ตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจควบคุม ภาวะเครียดจาก
การทํางาน และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถาน
ประกอบการผลิตเครื่องด่ืมและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 3-7

ตารางที่ 3    แสดงจํานวน รอยละ   และคาระดับของความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
  ของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร  เขตกิ่งอําเภอ
  สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

คะแนน จํานวน
(คน)

รอยละ คาระดับความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน

ต่ํากวารอยละ 50 86 24.29 นอย
รอยละ 50-75 206 58.19 ปานกลาง

มากกวารอยละ 75 ข้ึนไป 62 17.51 มาก

จากตารางที่ 3 พบวา คนงานสวนมากมีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
อยูในระดับปานกลาง จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 58.19
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ตารางที่ 4   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความตระหนักตอการปองกัน
 อุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอม
 อาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน X S.D. ระดับ
1. ความตระหนักตอสภาพการทํางานที่เปนอันตราย
2. ความตระหนักตอความสําคัญของกฎระเบียบ
    ขอบังคับ
3. ความตระหนักตอบทบาทหนาที่รับผิดชอบ

4.538
4.435

4.419

0.424
0.487

0.518

มากที่สุด
มาก

มาก
รวม 4.467 0.413 มาก

จากตารางที่ 4 พบวา คนงานมีความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X=4.467) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คนงานมีความตระหนักตอ
สภาพการทํางานที่เปนอันตรายอยูในระดับมากที่สุด (X=4.538) สวนความตระหนักตอความ
สําคัญของกฏระเบียบขอบังคับและความตระหนักตอบทบาทหนาที่รับผิดชอบอยูในระดับมาก 
(X=4.435 , 4.419 ตามลําดับ)

ตารางที่ 5   แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความเชื่อในอํานาจควบคุม
 ของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
 สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ความเชื่อในอํานาจควบคุม X S.D. ระดับ
1. ความเชื่อในอํานาจภายในตน
2. ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน

4.250
3.017

0.642
0.753

มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 5 พบวา คนงานมีความเชื่อในอํานาจภายในตนอยูในระดับมาก
(X=4.250) และมีความเชื่อในอํานาจภายนอกตนอยูในระดับปานกลาง (X=3.017)
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ตารางที่ 6   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของภาวะเครียดจากการทํางาน
 ของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
 สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ภาวะเครียดจากการทํางาน X S.D. ระดับ
1. ลักษณะงาน
2. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
3. ความขัดแยงระหวางสภาพแวดลอมของคนงาน
    กับสถานประกอบการ
4. โครงสรางและบรรยากาศของสถานประกอบการ
5. ความกาวหนาในอาชีพ
6. สัมพันธภาพระหวางบุคคลในการทํางาน

3.637
3.328
2.843

3.559
3.394
3.161

0.801
0.893
0.970

0.864
0.992
1.004

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม 3.317 0.715 ปานกลาง

จากตารางที่ 6 พบวา คนงานมีภาวะเครียดจากการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง (X=3.317) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คนงานมีภาวะเครียดจากลักษณะงานและ
โครงสรางและบรรยากาศของสถานประกอบการอยูในระดับมาก (X=3.637 , 3.559 ตามลําดับ)
สวนในดานอื่น ๆ พบวา คนงานมีภาวะเครียดอยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 7  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร
เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน X S.D. ระดับ
1. การเอาใจใสและปฏิบัติตามกกระเบียบขอบังคับ
2. การทํางานตามวิธีปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไว
3. การตรวจและรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย

2.113
2.479
2.305

0.483
0.504
0.539

มาก
มาก
มาก

รวม 2.291 0.415 มาก

จากตารางที่ 7 พบวา คนงานมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก (X=2.291)   เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คนงานมีพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานอยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน โดยมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานดานการทํางานตามวิธีปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไวสูงที่สุด (X=2.479)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



90

ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของ
คนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องด่ืมและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานประกอบการ ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางที่ 8-22

ตารางที่ 8   แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของ
 คนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
 สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามเพศ

เพศ n X S.D. t
ชาย
หญิง

107
247

2.235
2.315

0.418
0.413

1.664

จากตารางที่ 8 พบวา คนงานชายและคนงานหญิงมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานอยูในระดับมาก (X=2.235 , 2.315 ตามลําดับ)   เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานชายและคนงานหญิง พบวา มีพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 9   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
 ทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
 สามรอยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จําแนกตามอายุ

อายุ (ป) n X S.D. ระดับ
 ต่ํากวา 20 ป

20-29 ป
30-39 ป

40 ปข้ึนไป

87
148
101
18

2.044
2.342
2.395
2.470

0.364
0.426
0.370
0.327

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 9 พบวา คนงานทุกกลุมอายุมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานอยูในระดับมาก โดยคนงานที่มีอายุ40 ปข้ึนไปมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานมากที่สุด  (X=2.470) รองลงมาคือ คนงานที่มีอายุ 30-39 ป , 20-29 ป และ
ต่ํากวา 20 ป (X=2.395 , 2.342 , 2.044 ตามลําดับ)

ตารางที่ 10  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
  ของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
  สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามอายุ

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

3
350
353

7.343
53.555
60.898

2.448
0.153

15.999***

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตารางที่ 10   ผลการวิเคราะหความแปรปรวน    พบวา   คนงานที่มีอายุตางกันมี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)   ไดผลดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน
   ในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามอายุเปนรายคู

อายุ (ป) ต่ํากวา 20 ป
(X=2.044)

20-29 ป
(X=2.342)

30-39 ป
(X=2.395)

40 ปข้ึนไป
(X=2.470)

ต่ํากวา 20 ป (X=2.044)
20-29 ป (X=2.342)
30-39 ป (X=2.395)
40 ปข้ึนไป (X=2.470)

-
0.298*
0.350*
0.425*

-
0.052
0.127

-
0.075 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 11 พบวา คนงานที่มีอายุต่ํากวา  20 ปมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานแตกตางกับคนงานที่มีอายุ  20-29 ป ,  30-39 ป และ 40 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05     โดยที่คนงานที่อายุ 40 ปข้ึนไป , อายุ 30-39 ป และ อายุ 20-29 ป มี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานดีกวาคนงานที่มีอายุต่ํากวา 20 ป (X=2.470 ,
2.395 , 2.342 , 2.044 ตามลําดับ)   สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง
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ตารางที่ 12   แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
   ทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร
    เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา n X S.D. ระดับ
   มัธยมศึกษาตอนตน
   ตั้งแตมัธยมศึกษาตอนปลาย
   หรือเทียบเทาขึ้นไป
   ประถมศึกษา

87
113

154

2.212
2.216

2.389

0.384
0.415

0.414

มาก
มาก

มาก

จากตารางที่ 12  พบวา  คนงานในทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานอยูในระดับมาก   โดยคนงานที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามี
คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานมากที่สุด (X=2.389) รองลงมาคือ
คนงานที่มีการศึกษาในระดับต้ังแตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป (X=2.216) และ
นอยที่สุดคือ คนงานที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (X=2.212)

ตารางที่ 13  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร
เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามระดับการศึกษา

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

2
351
353

2.658
58.239
60.898

1.329
0.166

8.010***

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตารางที่ 13  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวา  คนงานที่มีระดับการ
ศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001   จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)   
ไดผลดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน
ในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร   เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน

(X=2.213)
ตั้งแตมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/เทียบเทาขึ้นไป

(X=2.216)

ประถมศึกษา
(X=2.389)

มัธยมศึกษาตอนตน (X=2.213)
ตั้งแตมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเทาขึ้นไป (X=2.216)
ประถมศึกษา (X=2.389)

-
0.003

0.177*

-

0.173*
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 14   พบวา คนงานที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามีพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกับคนงานที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและคนงานที่
มีการศึกษาตั้งแตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยที่คนงานที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน  
ดีกวาคนงานที่มกีารศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป และดีกวาคนงานที่
มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (X=2.389 , 2.216 , 2.213 ตามลําดับ)  สวนคูอ่ืน ๆ
ไมพบความแตกตาง
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ตารางที่ 15   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
   ทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร
    เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามสถานภาพสมรส

สถานภาพสมรส n X S.D. ระดับ
โสด

มาย/หยา/แยกกันอยู
คู

148
20
186

2.119
2.307
2.426

0.393
0.375
0.387

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 15 พบวา คนงานทุกสถานภาพสมรสโสด , คู และมาย/หยา/แยกกันอยู
มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานอยูในระดับมาก โดยคนงานที่มีสถานภาพสมรสคู
มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานมากที่สุด (X=2.426) รองลงมาคือ
คนงานที่มีสถานภาพสมรสมาย/หยา/แยกกันอยู (X=2.307) และนอยที่สุดคือ คนงานที่มี
สถานภาพสมรสโสด (X=2.119)

ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร
เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามสถานภาพสมรส

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

2
351
353

7.782
53.116
60.898

3.891
0.151

25.711***

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา คนงานที่มีสถานภาพสมรส
ตางกันมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001   จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) ไดผล
ดังตารางที่ 17
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ตารางที่ 17  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน
  ในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามสถานภาพสมรสเปนรายคู

สถานภาพสมรส โสด
(X=2.119)

มาย/หยา/แยกกันอยู
(X=2.307)

คู
 (X=2.426)

โสด (X=2.119)
มาย/หยา/แยกกันอยู (X=2.307)
คู (X=2.426)

-
0.188
0.307*

-
0.119 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 17 พบวา คนงานที่มีสถานภาพสมรสโสดมีพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกับคนงานที่มีสถานภาพสมรสคู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   โดยที่คนงานที่มีสถานภาพสมรสคูมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ดีกวาคนงานที่มีสถานภาพสมรสโสด (X=2.426 , 2.119 ตามลําดับ)   สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความ
แตกตาง
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ตารางที่ 18  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
  ทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
  สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามประสบการณในการทํางาน

ประสบการณในการทํางาน n X S.D. ระดับ
ต่ํากวา 1 ป

1-5 ป
มากกวา 5 ป

108
124
122

2.156
2.250
2.451

0.370
0.369
0.447

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 18 พบวา คนงานที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 1 ป , 1-5 ป
และมากกวา 5 ป มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานอยูในระดับมาก โดยที่คนงานที่
มีประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานมากที่สุด (X=2.451) รองลงมาคือ คนงานที่มีประสบการณในการทํางาน 1-5 ป (X=2.250)
และนอยที่สุดคือ คนงานที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 1 ป (X=2.156)

ตารางที่ 19 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามประสบการณในการทํางาน

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

2
351
353

5.307
55.591
60.898

2.653
0.158

16.754***

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา คนงานที่มีประสบการณใน
การทํางานตางกันมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001   จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)
ไดผลดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 20  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน
ในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามประสบการณในการทํางานเปนรายคู

ประสบการณในการทํางาน ต่ํากวา 1 ป
(X=2.156)

1-5 ป
(X=2.250)

มากกวา 5 ป
(X=2.451)

ต่ํากวา 1 ป (X=2.156)
1-5 ป (X=2.250)
มากกวา 5 ป (X=2.451)

-
0.094
0.295*

-
0.202* -

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 20      พบวา   คนงานมีประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป      มี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกับคนงานที่มีประสบการณในการทํางาน
ต่ํากวา 1 ป และคนงานที่มีประสบการณในการทํางาน 1-5 ป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05   โดยที่คนงานที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป   มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานดีกวาคนงานที่มีประสบการณในการทํางาน 1-5 ป   และดีกวาคนงานที่มี
ประสบการณในการทํางานต่ํากวา 1 ป (X=2.451 , 2.250 , 2.156 ตามลําดับ) สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบ
ความแตกตาง
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ตารางที่ 21  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ

ขนาดของสถานประกอบการ n X S.D. ระดับ
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ
ขนาดกลาง

45
205
104

2.173
2.301
2.322

0.403
0.403
0.422

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 21 พบวา คนงานที่ทํางานในสถานประกอบการทั้ง 3 ขนาด มี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานอยูในระดับมาก โดยคนงานที่ทํางานในสถาน
ประกอบการขนาดกลางมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานมากที่สุด 
(X=2.322) รองลงมาคือ คนงานที่ทํางานในสถานประกอบการขนาดใหญ (X=2.301) และนอย
ที่สุดคือ คนงานที่ทํางานในสถานประกอบการขนาดเล็ก (X=2.173)

ตารางที่ 22  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

2
351
353

0.746
60.151
60.898

0.373
0.171

2.178

จากตารางที่ 22 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา คนงานที่ทํางานในสถาน
ประกอบการที่มีขนาดตางกันมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานไมแตกตางกัน
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ตอนที่ 4  การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน    ความตระหนักตอ
การปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจควบคุม และภาวะเครียดจากการ
ทํางาน ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานใน
สถานประกอบการผลิตเครื่องด่ืมและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

 ในการวิเคราะหตัวแปร ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนัก
ตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจควบคุม และภาวะเครียดจากการ
ทํางาน เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถาน
ประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่เขาสมการ

4.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางตัวแปร  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อ
ในอํานาจควบคุม ภาวะเครียดจากการทํางาน และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 23
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ตารางที่ 23  การวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน  ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน  ความเชื่อในอํานาจ
ควบคุม  ภาวะเครียดจากการทํางาน  และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

พฤติกรรม
การปองกัน

ความรูเกี่ยว
กับความ

ความตระหนัก
ตอการปองกัน

ความเช่ือในอํานาจควบคุม
 (X3)

ภาวะเครียด
จากการ

ตัวแปร อุบัติเหตุจาก
การทํางาน

(Y)

ปลอดภัยใน
การทํางาน

(X1)

อุบัติเหตุจาก
การทํางาน

(X2)

ความเช่ือใน
อํานาจภายในตน

(X31)

ความเช่ือในอํานาจ
ภายนอกตน

 (X32)

ทํางาน

(X4)
Y
X1

X2

X31

X32

X4

1
0.303**
0.415**
0.134*

-0.142**
0.089

1
0.383**
0.075

-0.242**
-0.090

1
0.555**
0.047
0.079

1
0.306**
-0.032

1
0.263** 1

                  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 23 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
พบวา ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานความเชื่อในอํานาจภายในตนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ (r= .303 , r= .415 ,
r=.134 ตามลําดับ) สวนความเชื่อในอํานาจภายนอกตนมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน(r= -.142) ในขณะที่ภาวะเครียดจากการทํางานไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน

เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา ความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน (r= .383) และมีความสัมพันธทางลบกับความเชื่อในอํานาจภายนอกตน (r= -.242) สวน
ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความเชื่อใน
อํานาจภายในตน (r= .555)
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สําหรับความเชื่อในอํานาจภายในตนมีความสัมพันธทางบวกกับความเชื่อในอํานาจ
ภายนอกตน (r= .306) นอกจากนี้ยังพบวาความเชื่อในอํานาจภายนอกตนมีความสัมพันธทาง
บวกกับภาวะเครียดจากการทํางาน (r= .263)

4.2 การวิเคราะหตัวแปรอิสระ  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจควบคุม และภาวะ
เครียดจากการทํางาน เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคน
งานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 24

ตารางที่ 24  การวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการทํานายพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและ
ถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยวิธีการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่เขาสมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis)

ตัวแปร R R2 Adj R2 R Square
Change

b Beta t

ความตระหนักตอการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางาน (X2)
ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน 
(X32)
ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน (X1)
ภาวะเครียดจากการทํางาน (X4)

.415

.446

.460

.473

.172

.199

.212

.224

.170

.194

.205

.215

.172

.026

.013

.012

.363

-.086

.295

.066

.361

-.156

.137

.114

6.962***

-3.077**

2.569*

2.315*
 Constant (a) = 0.525                          S.E. = 0.368                          F= 25.142***
    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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จากตารางที่ 24  พบวา ตัวแปร ไดแก  ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และภาวะ
เครียดจากการทํางานเปนตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยที่ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานไดรอยละ 17.2 สวนความเชื่อในอํานาจภายนอกตน ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 2 สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานเพิ่มข้ึนรอยละ 2.6
โดยตัวแปรทั้งสองตัว สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานได
รอยละ 19.9

สําหรับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับ
ที่ 3 สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตจุากการทํางานเพิ่มข้ึนรอยละ 1.3   โดยตัวแปร
ทั้งสามตัว สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานไดรอยละ 21.2
และภาวะเครียดจากการทํางาน ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4 สามารถทํานาย
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานเพิ่มข้ึนรอยละ 1.2 โดยตัวแปรทั้งสี่ตัว สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานไดรอยละ 22.4  และสมการที่ไดจาก
การวิเคราะหถดถอยตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ สามารถเขียนเปนสมการ
วิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ

Y  =  .525 + .363(X2) - .086(X32) + .295(X1) + .066(X4)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z  =  .361(X2) - .156(X32) + .137(X1) + .114(X4)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับของความรูเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อ
ในอํานาจควบคุม ภาวะเครียดจากการทํางาน และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของ
คนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จําแนกตามขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ประสบการณในการทํางาน และขนาดของสถานประกอบการ   3) เพื่อศึกษาปจจัย ไดแก
ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ความเชื่อในอํานาจควบคุม และภาวะเครียดจากการทํางาน เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร 
เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ คนงาน
ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน 354 คน    โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบ
ทดสอบและแบบสอบถาม    สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแจกแจงความถี่  ใชรอยละ (%)
คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)     การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
กลุมใช t-test , F-test (One-way ANOVA)     และ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  พบวา สวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 247 คน คิดเปน

รอยละ 69.8 มีอายุระหวาง 20-29 ป จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 41.8  ระดับการศึกษา
พบวา สวนมากจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 43.5
สถานภาพสมรสของคนงานสวนมากมีสถานภาพสมรสคู จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 52.5
มีประสบการณในการทํางานอยูในชวง 1-5 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 35.0 และสวนมาก
ทํางานอยูในโรงงานขนาดใหญ (จํานวนคนงานตั้งแต 1,000 คนขึ้นไป) จํานวน 205 คน คิดเปน
รอยละ 57.9

2. การศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนักตอการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจควบคุม ภาวะเครียดจากการทํางาน และ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและ 
ถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา คนงานสวนมากมีความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับปานกลาง จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 58.19
มีความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานอยูในระดับมาก (X=4.467 ) มีความเชื่อใน
อํานาจภายในตนอยูในระดับมาก (X=4.250 ) มีความเชื่อในอํานาจภายนอกตนอยูในระดับ
ปานกลาง (X=3.017 ) มีภาวะเครียดจากการทํางานอยูในระดับปานกลาง (X=3.317 )  และมี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานอยูในระดับมาก (X= 2.291)

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน
ในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณในการ
ทํางาน และขนาดของสถานประกอบการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามเพศ พบวา คนงานชายและคนงานหญิงมี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานอยูในระดับมาก (X=2.235 , 2.315 ตามลําดับ) และ
ทั้งคนงานชายและคนงานหญิงมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานไมแตกตางกัน
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           3.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามอายุ พบวา คนงานที่มีอายุต่ํากวา 20 ป
มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกับคนงานที่มีอายุ 20-29 ป , 30-39 ป
และ 40 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคนงานที่มีอายุ 40 ปข้ึนไป , 30-39 ป
และ 20-29 ปมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานดีกวาคนงานที่มอีายุต่ํากวา 20 ป
(X=2.470 , 2.395 , 2.342 , 2.044 ตามลําดับ) สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง

     3.3 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามระดับการศึกษา   พบวา  คนงานที่มีการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษามีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกับคนงานที่มีการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและคนงานที่มีการศึกษาตั้งแตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทาขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคนงานที่มีระดับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานดีกวาคนงานที่มีการศึกษาในระดับ
ตั้งแตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาข้ึนไปและดีกวาคนงานที่มีการศึกษาในระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน (X=2.389 , 2.216 , 2.213 ตามลําดับ) สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง

     3.4 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา คนงานที่มีสถานภาพ
สมรสโสดมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกับคนงานที่มีสถานภาพสมรสคู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคนงานที่มีสถานภาพสมรสคูมีพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานดีกวาคนงานที่มีสถานภาพสมรสโสด (X=2.426 , 2.119 ตามลําดับ)
สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง

     3.5 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา คนงานที่มี
ประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตาง
กับคนงานที่มีประสบการณในการทํางาน 1-5 ป และคนงานที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา
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1 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคนงานที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป
มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานดีกวาคนงานที่มีประสบการณในการทํางาน 1-5 ป
และดีกวาคนงานที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 1 ป (X=2.451 , 2.250 , 2.156 ตาม
ลําดับ)   สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง

     3.6 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ   จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา คนงาน
ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญมีพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานอยูในระดับมาก (X=2.173 , 2.322 , 2.301 ตามลําดับ) และคนงานที่
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีขนาดตางกันมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ไมแตกตางกัน

4. การวิเคราะหตัวแปร ไดแก ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความ
ตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจควบคุม ภาวะเครียดจากการ
ทํางาน ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถาน
ประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พบวา ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน
ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และภาวะเครียดจากการทํางาน เปนตัวแปรที่เขาสู
สมการถดถอยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานไดรอยละ 
22.40       และสมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
เขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความตระหนักตอ

การปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจภายในตน ความเชื่อในอํานาจภายตน
ภาวะเครียดจากการทํางาน และพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานใน
สถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร   เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ   มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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          1.1 ผลการวิเคราะหระดับของความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานของ
คนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ พบวา   คนงานสวนมากมีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะคนงานสวนมากมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา (รอยละ 43.5)
และเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานมีรายละเอียดคอนขางมาก ซึ่งเนื้อหา    บางสวน
จะเปนศัพทเฉพาะ  ประกอบกับหากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานผูซึ่งมีหนาที่ในการ
ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานแกคนงานตามประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง     ขาดทักษะหรือเทคนิควิธี
การถายทอดความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมอาจทําใหคนงานไมเขาใจ
หรือรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาไดไมหมด  นอกจากนี้ พบวา รอยละ 30.5 ของคนงานมีประสบการณใน
การทํางานต่ํากวา 1 ป ซึ่งอาจทําใหคนงานบางคนยังไมไดรับอบรมเพราะบางสถานประกอบการ
จะมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานปละครั้งหรือจะอบรมใหเฉพาะ     
คนงานที่เขามาทํางานใหมเทานั้น ดังนั้น จึงทําใหคนงานสวนมากยังมีความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับปานกลาง

          1.2 ผลการวิเคราะหระดับของความตระหนักตอการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจาก
การทํางาน โดยภาพรวมพบวา คนงานมีความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานอยู
ในระดับมาก (X=4.467) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  คนงานไดรับรูถึงสาเหตุ การปองกัน และผลกระทบ
ของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานที่จะสงผลตอทั้งตนเองและผูอ่ืน ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากการที่
คนงานไดรับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน วิธีการควบคุมและปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานที่ถูกตอง  หรือการที่คนงานเคยไดรับหรือพบเห็นผูอ่ืนไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน
ก็อาจมีผลทําใหคนงานเกิดการเรียนรูและการตระหนักถึงการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานวา
ควรจะปฏิบัติตัวอยางไรที่จะเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน จากการศึกษาของ
วินัย  ลูวิโรจน (2524 : บทคัดยอ) พบวา การละเลยการไมตระหนักในความสําคัญของการประสบ
อันตราย รวมทั้งการขาดความรูและทัศนคติที่ดีตอการ ปองกันอุบัติเหตุของทั้งฝายนายจางและ
ลูกจางเปนสาเหตุของการประสบอันตราย   นอกจากนี้   กฎระเบียบขอบังคับดานความปลอดภัย
ในการทํางานของสถานประกอบการก็อาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนงานมีความตระหนักตอการ   
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานมากขึ้น เพราะถาหากคนงานไมปฏิบัติตามนอกจากจะกอใหเกิด
อุบัติเหตุจากการทํางานขึ้นไดแลวยังอาจถูกลงโทษตามที่สถานประกอบการกําหนดไว เปนตนวา
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การถูกหักเงินเดือนหรือการถูกไลออกจากการทํางาน  และจากผลการวิเคราะหระดับของความ
ตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานเปนรายดาน พบวา คนงานมีความตระหนักตอ
สภาพการทํางานที่เปนอันตรายอยูในระดับมากที่สุด (X=4.538) มีความตระหนักตอความสําคัญ
ของกฎระเบียบดานความปลอดภัยในการทํางานและมีความตระหนักตอบทบาทหนาที่รับผิดชอบ
อยูในระดับมาก (X=4.435 , 4.419 ตามลําดับ) แสดงวา คนงานใหความสําคัญและเอาใจใสตอ
สภาพการทํางาน อันไดแก การกระทําที่ไมปลอดภัยและสภาพการณที่ไมปลอดภัย อันอาจกอให
เกิดอุบัตเิหตุในการทํางานได อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวาการปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความ
ปลอดภัยในการทํางานและการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไดอยางถูกตองเหมาะสมจะชวยให     
ตนเองเกิดความปลอดภัยในการทํางาน

          1.3 ผลการวิเคราะหระดับของความเชื่อในอํานาจควบคุม พบวา คนงานมีความ
เชื่อในอํานาจภายในตนอยูในระดับมาก (X=4.250) แสดงวา คนงานมีความเชื่อวาการเกิดและ
การปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานเกิดจากการกระทําของตนเองและเชื่อวาตนเองสามารถจัดการ
ปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนได     โดยเชื่อวาถาตนเองทํางานดวยความระมัดระวังไมประมาทหรือ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ทํางานถูกตองตามวิธีการปฏิบัติงานก็จะทําใหเกิดความปลอดภัยในการ
ทํางาน ดังนั้น การที่คนงานมีความเชื่อในอํานาจภายในตนอยูในระดับมากยอมเปนสิ่งที่ดี  ดังจาก
ขอคําถามที่วา หากเราไมประมาทโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุยอมนอยลง (X=4.62)   ถาทํางาน
ถูกตองตามขั้นตอนจะชวยลดการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานได (X=4.41) หรือ เราสามารถปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุในการทํางานได (X=4.26)  สําหรับความเชื่อในอํานาจภายนอกตน พบวา
คนงานมีความเชื่อในอํานาจภายนอกตนอยูในระดับปานกลาง (X=3.017) แสดงวา คนงานมี
ความเชื่อวานอกจากตนเองจะทําใหเกิดหรือปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานไดแลว ยังมี
ส่ิงอื่นที่มีสวนชวยทําใหเกิดอุบัติ เหตุหรือชวยปองกันการเกิดอุบัติ เหตุจากการทํางานได              
ดงัขอคําถามที่วา สภาพแวดลอมในการทํางานที่ ไมดี เชน เสียงดัง อากาศรอน แสงสวางไม
เพียงพอยอมทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางานไดงาย (X=3.98) แสดงวา คนงานเชื่อวาสิ่งแวดลอม
ในการทํางานมีสวนที่จะทําใหตนเองประสบอันตรายในการทํางาน หรือความประมาทเลินเลอของ
ผูอ่ืนทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน (X=3.83) และถาหัวหนางานคอยดูแลอยางใกลชิดก็จะไม
เกิดอุบัติเหตุในการทํางาน (X=3.34) แสดงวา   คนงานมีความเชื่อวาความปลอดภัยในการทํางาน
มีผลมาจากการกระทําของบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังพบวาคนงานยังมีความเชื่อในอํานาจลี้ลับที่ไม
ไดเกิดมาจากตนเองหรือบุคคลอื่น ดังขอคําถามที่วา การกราบไหวพระหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ชวยใหทาน
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ปลอดภัยในการทํางาน (X=2.56)  การที่คนงานมีความเชื่อในอํานาจภายนอกตนอยูในระดับ
ปานกลางอาจมีผลตอการเอาใจใสหรือการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน อันจะสงผลตอ
พฤติกรรมการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานได ดังนั้น ระดับความเชื่อในอํานาจ
ภายในตนหรือความเชื่อในอํานาจภายนอกตนของคนงานในการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 
จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายควรจะตระหนักและหาวิธีการเพื่อเพิ่มหรือลด
ความเชื่อในอํานาจตาง ๆ ดังกลาว โดยเฉพาะหัวหนางานจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
สรางเสริมเพื่อใหคนงานมีความเชื่อในอํานาจควบคุมที่ถูกตองเหมาะสม

          1.4 ผลการวิเคราะหระดับของภาวะเครียดจากการทํางาน    โดยภาพรวมพบวา
คนงานมีภาวะเครียดจากการทํางานอยูในระดับปานกลาง (X=3.317) แสดงวา คนงานมีความ
กดดันทั้งทางรางกายและจิตใจจากการทํางานอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการ
ทํางานคนงานตองเผชิญกับส่ิงตาง ๆ รอบดานที่เปนปจจัยที่อาจกอใหเกิดภาวะเครียดจากการ
ทํางานได โดยภาวะเครียดในการทํางานอาจเกิดจากสาเหตุที่แตกตางกันไปในแตละคน ซึ่งขึ้นอยู
กับการรับรู ระดับของภาวะเครียด วิธีการจัดการกับความเครียดเมื่อมีภาวะเครียดเกิดขึ้น แตเมื่อ
วิเคราะหภาวะเครียดจากการทํางานเปนรายดานพบวา คนงานมีภาวะเครียดที่เกิดจากลักษณะ
งานและจากโครงสรางและบรรยากาศของสถานประกอบการอยูในระดับมาก (X=3.64 , 3.56
ตามลําดับ) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาคนงานในสถานประกอบการเปนบุคลากรชั้นปฏิบัติการอาจไม
กลาแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะแกหัวหนางานหรือเจาของสถานประกอบการ เพื่อใหมี
การปรับเปลี่ยนสภาพการทํางาน กฎระเบียบขอบังคับ หรือสภาพแวดลอมในการทํางานใหมคีวาม
เหมาะสมขึ้น เจาของสถานประกอบการหรือหัวหนางานสั่งมาอยางไรก็ตองทําตามแมวาบางครั้งมี
ความรูสึกไมตองการทําหรือเกิดความไมพอใจข้ึนก็ตาม จึงทําใหเกิดภาวะเครียดจากการทํางาน
ข้ึนได  ดังขอคําถามที่วา งานที่ทํางานความเรงดวน (X=3.95) ปริมาณงานที่ทําไมสมดุลกับ
จํานวนคนงาน (X=3.94) สภาพแวดลอมในการทํางานไมเหมาะสม เชน อากาศรอน เสียงดัง
แสงสวางไมเพียงพอ (X=3.95) หรือกฎระเบียบของโรงงานเขมงวดเกินไป (X=3.65)

          1.5 ผลการวิเคราะหระดับของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน โดย
ภาพรวมพบวา คนงานมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานอยูในระดับมาก (X=2.291)
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กอนเขาทํางานคนงานไดรับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
วิธีการทํางานที่ถูกตอง กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ จากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานและ
หัวหนางาน การไดรับการดูแลแนะนําจากหัวหนางานหรือจากเพื่อนรวมงานในขณะทํางาน การที่
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คนงานมีความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุในการทํางานและมีความเชื่อวาตนเองสามารถ 
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานได ซึ่งกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทําใหคนงานมีความ
ระมัดระวังในการทํางาน  เอาใจใส  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการทํางานอยางถูกตองมาก
ยิ่งขึ้น ดังผลการวิเคราะหพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานเปนรายดานพบวาอยูใน
ระดับสูงทั้งดานการเอาใจใสและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ (X=2.11) ดานการทํางานตามวิธี
การปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไว (X=2.48)  และดานการตรวจและรายงานสภาพการทํางานที่ไม
ปลอดภัย (X=2.31) สอดคลองกับงานวิจัยของอเทอรเรย (Atherley , อางถึงใน ปทมา พุมมาพันธุ
2542 : 57) พบวา การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมสามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของมนุษย ดังนั้น ความพยายามที่จะใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น จะตอง
มุงไปที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัยของคนงานเพื่อใหเขาสามารถ
มีพฤติกรรม การปองกันที่ดีข้ึน

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน
ในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณในการ
ทํางาน และขนาดของสถานประกอบการ มีรายละเอียดดังนี้

        2.1 เพศ   ผลการวิเคราะหพบวา   คนงานชายและคนงานหญิงในสถาน
ประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร  เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ขอที่ 1 อาจเปนเพราะวา   ทั้งคนงานชายและคนงานหญิงที่ทํางานในสถานประกอบการผลิต
เครื่องดื่มและถนอมอาหาร   ตางก็ไดรับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน คําแนะนํา
และวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองจากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานและจากหัวหนางาน   
อีกทั้ง ลักษณะและวิธีการทํางานของคนงานชายและคนงานหญิงในระดับปฏิบัติการสวนมากมี
ความคลายคลึงกัน งานที่ทําสามารถทําไดทั้งชายและหญิง    นอกจากนี้ ในเรื่องของกฎระเบียบ
ขอบังคับดานความปลอดภัยในการทํางานที่สถานประกอบการกําหนดไว ก็เปนปจจัยหนึ่งที่
คนงานทุกคนไมวาคนงานชายหรือคนงานหญิงจําเปนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด เหมือน ๆ กัน
ดังนั้น    จึงทําใหพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานชายและคนงานหญิงไม
แตกตางกัน
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    2.2 อายุ  ผลการวิเคราะหพบวา  คนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่ม
และ ถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่กลุมอายุตางกันมี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2  และสอดคลองกับการศึกษาของ วีรมลล ละอองศิริวงศ (2541 :
บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการรับรูสภาพการทํางานที่เปนอันตรายและพฤติกรรมการ
ทํางานอยางปลอดภัยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแผนเหล็กในเขตอุตสาหกรรม         
มาบตาพุด จังหวัดระยอง พบวา พนักงานที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย
แตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางรายคู
พบวา คนงานที่มีอายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกับ
คนงานที่มีอายุ 20-29 ป , 30-39 ป และ 40 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และจากผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันอุบัตเิหตุจากการทํางานของคนงาน พบวา
คนงานที่มีอายุ 40 ปข้ึนไป , 30-39 ป และ 20-29 ปมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานดีกวาคนงานที่มีอายุต่ํากวา  20 ป  (X=2.470 , 2.395 , 2.342 , 2.044  ตามลําดับ)
สอดคลองกับการศึกษาของ อัคราพร  รัตนบุญกร (2532 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาลักษณะคนงานที่
ประสบอันตรายในสถานประกอบการขนาดเล็กและสภาพการทํางานที่ทําใหเกิดการประสบ
อันตราย พบวา ลักษณะทั่วไปของคนงานที่ประสบอันตรายสวนใหญเปนคนงานที่อยูในกลุมอายุ
16-29 ป อธิบายไดวา คนงานที่อยูในวัย     ผูใหญสวนมากจะมีความรับผิดชอบ   มีความสุขุม
รอบคอบมีเหตุมีผล  และมีการควบคุมทางดานอารมณสูงกวาคนงานที่มีอายุนอย    โดยเฉพาะ
คนงานที่อยูในชวงวัยรุน

      2.3 ระดับการศึกษา   ผลการวิเคราะหพบวา   คนงานในสถานประกอบการผลิต
เครื่องดื่มและถนอมอาหาร   เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด    จังหวัดประจวบคีรีขันธ     ที่มีระดับการ
ศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 และสอดคลองกับการศึกษาของ นันทนิตย
ยิ้มวาสนา (2526 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความรู    ความคิดเห็น   และการปฏิบัติในการปองกัน
อันตรายสวนบุคคลของลูกจางหญิงในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ  พบวา  ลูกจางหญิงที่มีการ
ศึกษาตางกันมีการใชเครื่องปองกันเสนใยแตกตางกัน เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางเปน
รายคู พบวา คนงานที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานแตกตางกับคนงานที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและคนงานที่มีการศึกษา    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



113

ในระดับต้ังแตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และจากผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน  พบวา
คนงานที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานดีกวา 
คนงานที่มีการศึกษาในระดับต้ังแตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไปและดีกวาคนงานที่มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (X=2.389 , 2.216 , 2.212 ตามลําดับ) ซึ่งไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ ภูษิต  เกียรติคุณ (2535 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมดานความปลอดภัยของ
คนงานกอน และหลังมีการเสริมกิจกรรม 5 ส. และการอบรมความปลอดภัยในการทํางานในสถาน
ประกอบการ พบวา คนงานที่มีระดับการศึกษาสูงมีพฤติกรรมดานความปลอดภัยดีกวาคนงานที่มี
ระดับการศึกษาต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คนงานที่มีการ
ศึกษาในระดับประถมศึกษาสวนมากมีประสบการณในการทํางานมากกวาคนงานที่มีการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป ซึ่งจากขอมูลพบวา
คนงานที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป จํานวน 122 คน เปนคนงานที่มีการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 61.48 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 16.39 และมีการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทาขึ้นไปจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 22.13 ดวยเหตุนี้ คนงานที่มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาจึงมีโอกาสที่จะไดรับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและมีโอกาสที่จะ
คนควาความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน วิธีหรือข้ันตอนในการทํางานที่ถูกตองเพิ่มเติม
จากเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ หรือการไดเขารวมกิจกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน อันจะ
ทําใหมีความรู ความเขาใจถึงวิธีการปฏิบัติงานและการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานที่
ถูกตอง  มีความชํานาญงานที่ตนเองรับผิดชอบมากกวาคนงานที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและตั้งแตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป ดังนั้น  จึงทําใหคนงานที่มีการศึกษา
ในระดับประถมศึกษามีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุสูงกวากับคนงานที่มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตั้งแตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป

      2.4 สถานภาพสมรส ผลการวิเคราะหพบวา คนงานในสถานประกอบการผลิต
เครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่มีสถานภาพสมรส
ตางกันมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4 และสอดคลองกับการศึกษาของ สิริพัชร
เปรมัษเฐียร (2543 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ ความรู และการ
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เปดรับส่ือและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานผลิต
กระดาษ พบวา พนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
แตกตางกัน เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางรายคูพบวา คนงานที่มีสถานภาพสมรสโสดมี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกับคนงานที่มีสถานภาพสมรสคู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากผลการวิเคราะหระดับของพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานของคนงาน พบวา คนงานที่มีสถานภาพสมรสคูมีพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานดดีกวาคนงานที่มีสถานภาพสมรสโสด (X=2.426  , 2.119 ตามลําดับ) มีความเปนไป
ไดวา คนงานที่มีสถานภาพสมรสคูมีภาระที่ตองรับผิดชอบมากกวาคนงานที่มีสถานภาพสมรสโสด
ไมวาจะเปนคนในครอบครัวที่ตองดูแล คาใชจายตาง ๆ ที่จําเปนตองทํางานเพื่อหารายไดมาให
คนในครอบครัว ซึ่งถาหากเกิดประสบอุบัติเหตุในการทํางานก็จะทําใหครอบครัวขาดรายได
สูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล อันจะสงผลใหคนในครอบครัวตองเดือดรอน  คนงานที่มี
สถานภาพสมรสคูจึงมีความระมัดระวังและรอบคอบในการทํางาน นอกจากนี้ ยังพบวารอยละ
48.65 ของคนงานที่มีสถานภาพสมรสโสดมีอายุต่ํากวา 20 ป ซึ่งอยูในชวงวัยรุน อันเปนวัยที่มี
ความผันผวนทางดานอารมณและมีอารมณออนไหวงาย เชน อารมณฉุนเฉียว โมโหราย ซึ่งอาจ
ทําใหขาดความระมัดระวังในการทํางาน อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ชวยสนับสนุนใหเกิดอุบัติเหตุได
(ณรงค  ณ เชียงใหม 2537 : 64-65) ดังนั้น จึงทําใหคนงานที่มีสถานภาพสมรสโสดจึงมี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกับคนงานที่มีสถานภาพสมรสคู

         2.5 ประสบการณในการทํางาน     ผลการวิเคราะหพบวา      คนงานในสถาน
ประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่
มีประสบการณในการทํางานตางกันมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 5 และสอดคลองกับการ
ศึกษาของ เรย (Ray 1989 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางาน พบวา ปจจัยดานประสบการณในการทํางานและทัศนคติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน   เมื่อวิเคราะหความแตกตางรายคูพบวา
คนงานที่มีประสบการณทํางานมากกวา 5 ป มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
แตกตางกับคนงานที่มีประสบการณในการทํางาน 1-5 ป และคนงานที่มีประสบการณในการ
ทํางานต่ํากวา 1 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากผลการวิเคราะหระดับของ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน พบวา คนงานที่มีประสบการณใน
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การทํางานมากกวา 5 ป มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานดีกวาคนงานที่มี
ประสบการณในการทํางาน 1-5 ป และดีกวาคนงานที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 1 ป
(X=2.451 , 2.250 , 2.156 ตามลําดับ) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  คนงานที่มีประสบการณในการทํางาน
มากจะมีวุฒิภาวะในดานการทํางานไมวาจะเปนความเขาใจระบบการทํางาน เขาใจในบทบาท
หนาที่ที่รับผิดชอบ   นอกจากนี้ ยังมีโอกาสที่จะไดรับความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การไดรับคําแนะนําในการทํางานและ
ศึกษาวิธีการขั้นตอนของการทํางานจนเกิดความรูความเขาใจและมีความชํานาญในระบบการ
ทํางาน เครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ในการทํางานมากกวาคนงานที่มีประสบการณในการทํางาน
นอย ดังนั้น จึงทําใหคนงานที่มีประสบการณทํางานมากกวา 5 ปมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานแตกตางกับคนงานที่มีประสบการณในการทํางาน 1-5 ป  และคนงานที่มี
ประสบการณในการทํางานต่ํากวา 1 ป

        2.6 ขนาดของสถานประกอบการ ผลการวิเคราะหพบวา คนงานที่ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร    ที่มีขนาดของสถานประกอบการตางกันมี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 6
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ   สถานประกอบการผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหารทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ มีการดําเนินงานดานความปลอดภัยในสถานประกอบการตามแนวทางการตรวจความ
ปลอดภัยและการปองกันอันตรายในประเภทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม     ตามนโยบาย
ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   ซึ่งเปนองคกรหลัก
ในการกําหนดมาตรฐานแรงงาน พัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ซึ่งการดําเนินการอบรมใหความรูแกคนงานนั้นก็เปนการใหความรูตามแนวทาง
ดังกลาว ไมวาจะเปนประเภทของอันตราย สาเหตุ การปองกัน ขอกฎหมายหรือขอแนะนําเพื่อให
คนงานมีความรูความเขาใจถึงวิธีการควบคุมและปองกันการเกิดอุบัติจากการทํางานในสถาน
ประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร และสามารถปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง  ดังนั้น
จึงทําใหคนงานที่ทํางานในสถานประกอบการที่มีขนาดตางกันมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานไมแตกตางกัน
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3. การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน   ความตระหนักตอ
การปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจควบคุม และภาวะเครียดจากการ
ทํางานสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถาน
ประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา ความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .303) แสดงวา หากคนงานมีความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานก็มีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมที่เปนการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางาน   ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เธียรไชย  ยักทะวงษ (2541 : บทคัดยอ) ที่ศึกษา
ทัศนคติ ความรู และพฤติกรรมการใชอุปกรณปองกันเสียงดังของพนักงานปฏิบัติการ พบวา
ทัศนคติและความรูเกี่ยวกับอันตรายของเสียงมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการใช
อุปกรณปองกันเสียงดังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของ พจนารถ
บุญญภัทรพงษ (2542 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาความรู ทัศนคติตอพฤติกรรมการปองกันอันตรายจาก
การทํางานของลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตลวดในจังหวัดปทุมธานี พบวา ความรูกับ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการทํางานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    ทั้งนี้
เปนเพราะในกระบวนการรับรูเปนกระบวนการเริ่มแรกของกระบวนการเกิดพฤติกรรม ซึ่งเริ่มจาก
การที่บุคคลไดรับสัมผัสหรือรับขาวสารตาง ๆ และนํามาสูกระบวนการคิดและเขาใจ อันจะผลไปสู
การเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมตอไป (สุรพล  พยอมแยม 2545 : 25-26) ดังนั้น การอบรมใหความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานจึงทําใหคนงานรับรูถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน การควบคุมและปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน การใชอุปกรณตาง ๆ  การทํางาน
กับเครื่องจักรอยางถูกตองและปลอดภัย รวมถึงสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยในการทํางาน เมื่อ
คนงานมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานดังกลาว ก็สามารถปฏิบัติตน
ไดอยางถูกตองเหมาะสมและไมเกิดอันตรายกับตนเอง

สวนความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน  พบวา  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(r= .415)  แสดงวา หากคนงานมีความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานก็มี
แนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
บุญชู ชาวเชียงขวาง (2543 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความปลอดภัยในการทํางานของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



117

คนงานกอสรางในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้
เปนเพราะวา ความตระหนักเปนความสํานึก เปนความรูตัว เปนความเขาใจของบุคคลที่มีตอ
ส่ิงตาง ๆ ที่บุคคลผูนั้นประสบอยู ซึ่งเมื่อเกิดความตระหนักแลวก็จะนําไปสูความพรอมที่จะแสดง
การกระทําหรือแสดงพฤติกรรมตอไป (สุชิน  สงวนปุณณศิริ 2532 : 45)  ดังนั้น ในการทํางาน
หากคนงานมีความตระหนักหรือสํานึกตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ตระหนักตอการ
ปฏิบัติงานตามวิธีการหรือตามขั้นตอนที่ถูกตอง รับรูวาอะไรเปนสิ่งที่ผิด เปนสิ่งที่ไมดี และเปนสิ่งที่
จะเปนผลเสียหรือเปนอันตรายตอตนเองและผูอ่ืน ก็มีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมไปในทางที่เปน
การปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแกตนเองและผูอ่ืนตอไป

สําหรับความเชื่อในอํานาจภายในตน พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= .134)   แสดงวา
หากคนงานที่มีความเชื่อในอํานาจภายในตนมากก็มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมที่เปนการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สมชาย เลาหะพิพัฒนชัย (2539 :
บทคัดยอ) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ความเชื่อในแหลงอํานาจ
ควบคุมทางสุขภาพกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของคนงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช
ไฟฟา พบวา ความเชื่ออํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เปนเพราะวา ความเชื่อในอํานาจภายในตนเปนการรับรูวา
เหตุการณหรือส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเปนผลมาจากการกระทําหรือความสามารถของตนเอง
และตนเองสามารถควบคุมเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได (Rotter 1966 : 2-3) ดังนั้น
ในการทํางานหากคนงานมีความเชื่อในอํานาจภายในตนวาอุบัติเหตุจากการทํางานที่เกิดขึ้นนั้น
เกิดจากตัวคนงานเองที่ปฏิบัติไมถูกตองและเชื่อวาตนสามารถที่จะปองกันการเกิดอุบัติเหตุจาก
การทํางานไดก็มีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมที่เปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน
มากขึ้น

สวนความเชื่อในอํานาจภายนอกตน พบวา มีความสัมพันธทางลบกับ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= -.142)
แสดงวา   หากคนงานที่มีความเชื่อในอํานาจภายนอกตนก็มีแนวโนมที่จะไมแสดงพฤติกรรมที่เปน
การปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ทั้งนี้เปนเพราะวาความเชื่อในอํานาจภายนอกตนเปนความ
เชื่อหรือการรับรูวาเหตุการณหรือส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นเกิดมาจากอิทธิพลภายนอกตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



118

ไมสามารถที่จะควบคุมได เชน เคราะหกรรม ความบังเอิญ อิทธิพลจากสิ่งลี้ลับหรืออิทธิพลของ
บุคคลอื่น   (Rotter 1966 : 2-3) ดังนั้น ในการทํางานหากคนงานมีความเชื่อวาอุบัติเหตุจากการ
ทํางานที่เกิดขึ้นไมไดเกิดมาจากการกระทําของตนเองแตเกิดขึ้นจากสาเหตุอยางอื่น และตนเอง
ไมสามารถที่จะควบคุมหรือปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได เชน หากคนงานเชื่อวาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
นั้นเปนเพราะวาตนเองกําลังอยูในชวงที่มีเคราะห   หากพนชวงที่มีเคราะหไปแลวก็จะไมเกิด
อุบัติเหตุข้ึนกับตนเอง หรือการที่คนงานมีความเชื่อวาการกราบไหวพระ กราบไหวส่ิงศักดิ์สิทธิ์
หรือการมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์อยูกับตัวแลวจะชวยใหตนเองนั้นปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการทํางาน ก็อาจ
ทําใหคนงานมีพฤติกรรมในการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานนอยลง เปนตนวา ขาดความ
รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง ทํางานดวยความประมาท เปนตน

 สําหรับภาวะเครียดจากการทํางานกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ไมพบวามีความสัมพันธกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ภาวะเครียดจากการทํางานที่กอใหเกิดผล
กระทบหรือกอใหเกิดปญหาในการทํางานสวนมากมักเปนภาวะเครียดในระดับที่สูง อันจะมีผล
ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ขาดความพึงพอใจในการทํางาน เกิดความผิดพลาดและ
อุบัติเหตุในการทํางาน (John 1994 : 648) แตจากผลการวิเคราะหพบวาภาวะเครียดจากการ
ทํางานของคนงานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนภาวะความเครียดจากการทํางานที่เกิดขึ้นไดและ
ถือวาเปนภาวะที่ปกติของทุกคนขณะที่เผชิญกับปญหาตาง ๆ  ในการทํางาน   โดยสวนมากเปน
ภาวะเครียดที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในชวงเวลาสั้น ๆ อาจเพียงแคนาทีหรือช่ัวโมงเทานั้น (Janis
1952, อางถึงใน อุราภรณ  บุญเรือง 2542 : 17-18) จึงอาจจะยังไมมีผลระทบตอการปฏิบัติงาน
หรือพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน   ดังนั้น จึงไมพบความสัมพันธระหวางภาวะ
เครียดจากการทํางานกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวา ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางาน เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานไดรอยละ 17.2     อธิบายไดวา   ความตระหนักตอการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 
ทั้งนี้เพราะในการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานแตละครั้งจะกอใหเกิดผลเสียตอทั้งตนเองและผูอ่ืน 
หากคนงานมีความตระหนัก มีความรูสึกรับผิดชอบ หรือมีความสํานึกตอการผลกระทบของ
การเกิดอุบัติเหตุก็จะมีแนวโนมไปสูความพรอมที่จะแสดงพฤติกรรมหรือการกระทําเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยในการทํางานตอไป  ดังจากขอคําถามที่วา เราควรหยุดเครื่องจักรทุกครั้งที่มีการ
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ซอมแซมหรือทําความสะอาด  (X=4.73) , เราไมควรใชเครื่องมือและอุปกรณที่ชํารุด (X=4.72)
หรือ เราควรทํางานดวยความระมัดระวังตลอดเวลา (X=4.67)    แสดงใหเห็นวาในการทํางาน
จําเปนตองเขาใจ รับรู และเอาใจใสตอส่ิงตาง ๆ ในการทํางานวาสิ่งใดจะเปนผลดีตอการทํางาน
หรือผลเสียที่อาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางานได และควรปฏิบัติตัวใหถูกตองเพื่อใหตนเอง
ปลอดภัยจากการทํางาน    นอกจากนี้     ยังพบวาความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานมีความสัมพันธใน  ทิศทางเดียวกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ดังนั้น
จึงเปนตัวแปรที่สามารถอธิบาย พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานได

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน เปนตัวแปร
ที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 2 สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานของคนงานเพิ่มข้ึนรอยละ 2.6   โดยความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานและความเชื่อในอํานาจภายนอกตน สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานของคนงานไดรอยละ 19.9 อธิบายไดวา ความเชื่อในอํานาจภายนอกตนมีผลตอ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะในสถานประกอบการผลิต
เครื่องดื่มและถนอมอาหาร คนงานสวนมากตองทํางานเกี่ยวของกับเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ
ซึ่งจําเปนตองมีความรูความชํานาญในการใชเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ อยางถูกตอง เพื่อจะ
กอใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน เพราะในการเกิดอุบัติเหตุแตละครั้งอาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตได อีกทั้งยังอาจทําใหเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ชํารุดเสียหายได
ดังนั้น ในการทํางานคนงานยังคงตองไดรับการดูแล ไดรับคําแนะนําและตรวจสอบจากหัวหนางาน
หรือใหเพื่อนรวมงานคอยเตือนอยูเสมอ ดังจากขอคําถามที่วา ถาหัวหนางานคอยดูแลอยาง
ใกลชิดก็จะไมเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน (X=3.34) หรือ ถามีคนคอยเตือนถึงอันตรายอยูเสมอก็จะ
ไมเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน (X=3.03)   แสดงวา คนงานยังขาดความเชื่อมั่นในตนเองในการที่จะ
ทํางานไดอยางถูกตองปลอดภัยและเชื่อวาตนเองจะไมประสบอุบัติเหตุในการทํางานเพราะมี
บุคคลอื่นคอยตักเตือนหรือใหการดูแลชวยเหลือ จึงอาจทําใหคนงานขาดความระมัดระวัง ขาด
ความเอาใจใสหรือขาดความกระตือรือลนตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ซึ่งอาจสงผล
ทําใหมีพฤติกรรมในการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานนอยลง และจากการวิเคราะหความ
สัมพันธพบวา ความเชื่อในอํานาจภายนอกตนยังมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางาน ดังนั้น จึงเปนตัวแปรที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานได
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ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 3 สามารถทํานายพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานเพิ่มข้ึนรอยละ 1.3 โดยความตระหนักตอการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน และความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางานสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน      
ไดรอยละ 21.2 อธิบายไดวา ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานมีผลตอพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะการอบรมใหความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานโดยเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตามประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางาน   ทําใหคนงานที่ปฏิบัติงานมีความรูความ
เขาใจในเรื่องสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานวาสาเหตุที่สําคัญของการเกิดอุบัติเหตุจาก
การทํางานคือ การกระทําที่ไมปลอดภัยของตัวคนงานเอง  รูวิธีการควบคุมและปองกันอุบัติเหตุ
ในการทํางาน การทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรและการใชเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ อยางถูกตอง
ทราบถึงสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและเหมาะสมในการทํางาน รวมถึงความสูญเสียและ
ผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน และเมื่อคนงานมีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทํางาน    ก็จะปฏิบัติตัวไดอยางถูกตองในการที่จะปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน เชน
ทํางานดวยความระมัดระวัง ไมประมาท ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กําหนดไว อีกทั้ง การสอน  การ
แนะนํา   การกระตุนเตือนจากหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน หรือการศึกษาจากสื่อตาง ๆ ยังมีสวน
ในการปลูกฝงใหเห็นความสําคัญของการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานอันมีผลตอการแสดง
พฤติกรรมที่เปนการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานได  และนอกจากนี้ยังพบวา ความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางาน ดังนั้น จึงเปนตัวแปรที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานได

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ภาวะเครียดจากการทํางาน เปนตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 4 สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงานเพิ่มข้ึนรอยละ 1.2 โดยความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน  ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และภาวะเครียด
จากการทํางาน สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน
ไดรอยละ 22.4  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ รันดโม (Rundmo 1995, อางถึงใน
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วีรมลล  ละอองศิริวงศ 2541 : 47) พบวา การรับรูความเสี่ยงอันตราย ความไมพอใจในสภาพ
ความปลอดภัยและความเครียดในงาน สามารถทํานายการเกิดอุบัติเหตุและแนวโนมที่จะเกิด
อุบัติเหตุได ซึ่งอธิบายไดวา ภาวะเครียดจากการทํางานมีผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานของคนงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภาวะเครียดจากการทํางานอาจเกิดไดจากหลาย
สาเหตุ เชน จากลักษณะงาน บทบาทหนาที่รับผิดชอบ เปนตน  และจากการศึกษาครั้งนี้แมจะ
ไมพบความสัมพันธระหวางภาวะเครียดจากการทํางานกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน ซึ่งอาจเปนเพราะเปนการสอบถามความคิดเห็นของคนงานตอเหตุการณที่อาจกอใหเกิด
ความเครียดจากการทํางานวาคนงานจะรูสึกเครียดระดับใดถามีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น คนงาน
อาจไมมีภาวะเครียดขณะที่ตอบแบบสอบถาม แตก็แสดงใหเห็นไดวา คนงานรับรูวาความเครียดที่
เกิดขึ้นสามารถสงผลตอการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานได ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเครียดจากการ
ทํางานเปนภาวะที่รางกายและจิตใจขาดความสมดุลยหรือตกอยูภายใตสถานการณที่มีความ     
กดดันอันเกิดจากการทํางาน ซึ่งภาวะเครียดที่เกิดขึ้นมีหลายระดับต้ังแตระดับตํ่าไปถึงระดับสูง
อันจะมีผลตอการแสดงออกทั้งทางรางกายและจิตใจ คือ ถาหากมีภาวะเครียดในระดับสูงก็จะมี
ผลตอรางกายและจิตใจ ทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง ขาดความพึงพอใจในการทํางาน
ทํางานผิดพลาดและเกิดอุบัติเหตุบอยขึ้น (เวณิกา  กําลังเอก 2534 : 330) แตถาปริมาณ
ความเครียดพอดีกับความตองการ (eustress) ก็จะสงผลทําใหมกีารปฏิบัติงานที่ดีข้ึน มีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค เปนการเพิ่มความตั้งใจ มีการจูงใจและมีความพอใจในงานของตนมากขึ้น (สุรพล
พยอมแยม 2541 : 268-269) หรือถาเปนภาวะเครียดในระดับตํ่าก็จะเปนตัวผลักดันใหคนงาน
ทํางานไดมากขึ้น      ไมเกียจคราน นิ่งดูดาย (ชูทิตย  ปานปรีชา 2534 : 29-30) แสดงวา หาก
คนงานมีภาวะเครียดอยูในระดับตํ่าหรือปานกลางก็จะทําใหคนงานมีความกระตือรือลน มีความ
ตั้งใจและพึงพอใจในงาน อันจะมีผลตอการเอาใจใสในการทํางาน ทํางานดวยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และปฏิบัติตัวอันเปนการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานไดถูกตองเหมาะสมตอไป
ดังนั้น ภาวะเครียดจากการทํางานจึงเปนตัวแปรที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานได

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ความเชื่อในอํานาจภายในตนไมไดรับการ
คัดเลือกเขาสมการในการทํานายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ ความเชื่อในอํานาจภายในตนนั้นอาจจะคงที่หรือเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณที่
เกิดขึ้น ซึ่งในการทํางานบางครั้งคนงานอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ในการทํางาน
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ตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามแตผูบังคับบัญชาส่ัง เชน อาจไดรับมอบหมายใหไปชวยในแผนก
ที่คนงานไมพอ ทําใหคนงานที่ไดรับมอบหมายงานใหมเกิดความไมมั่นใจในความปลอดภัยจาก
การทํางานหรือไมอาจแกไขสถานการณปญหาที่อาจเกิดขึ้นได จําเปนตองไดรับการดูแลและการ
แนะนําจากเพื่อนรวมงานหรือจากหัวหนางาน  ซึ่งจะมีผลทําใหคนงานมีความเชื่อในอํานาจ
ภายในตนนอยลง มีความเชื่อในอํานาจภายนอกตนมากขึ้นและยังอาจสงผลตอพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานได  อีกทั้ง กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของสถานประกอบการก็เปน
ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความเชื่อในอํานาจภายในตนและพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงาน เพราะในสภาพการทํางานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอม
อาหาร คนงานสวนมากไมสามารถแกไขปญหาหรือสถานการณที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุไดทันที
แมคนงานจะมีความเชื่อวาตนเองสามารถแกไขหรือปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุได เชน ตองรายงาน
ใหหัวหนาทราบกอน หรือตองรอใหหัวหนาสั่งมากอนจึงจะทําได เพราะหากทําโดยไมไดรับการ
อนุญาตจากหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชากอนและเกิดความผิดพลาดขึ้นก็อาจสงผลเสียใหกับ
ตนเองได  เชน ถูกยายแผนก ถูกตัดเงินเดือน หรืออาจถูกไลออกจากงาน นอกจากนี้ สตริคแลนด
(Strickland 1977 , อางถึงใน ดวงจันทร อันอาจ 2543 : 16-17)   กลาววายังมีปจจัยอื่น เชน
ประเพณี วัฒนธรรม และฐานะทางเศรษฐกิจยังอาจจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความเชื่อใน
อํานาจภายในตนอีกดวย   โดยเฉพาะในการทํางานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอม
อาหาร จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเชื่อในอํานาจภายในตนกับพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับนอย (r= .135)
จึงทําใหความเชื่อในอํานาจภายในตนไมสามารถอธิบายพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงานได

จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางาน ไดแก ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ความเชื่อในอํานาจ
ภายนอกตน   ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน   และภาวะเครียดจากการทํางาน       
ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถนําใชในการพัฒนาหรือสงเสริมพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงานในสถานประกอบการ ไมวาจะเปนการพัฒนาในเรื่องขององคความรูดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน การสรางจิตสํานึกตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน อีกทั้งยังชวยให
เจาของสถานประกอบการหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับความเชื่อในอํานาจ
ควบคุมของคนงานและปจจัยที่อาจกอใหเกิดภาวะเครียดจากการทํางาน อันจะมีผลตอการทํางาน
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หรือพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานตอไป และจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ยังไดทราบถึงการดําเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานแกคนงานวายังขาดความตอเนื่องและขาดการประเมินผลหลังจากการให
ความรูไปแลววาคนงานมีความรูความเขาใจที่ถูกตองมากนอยเพียงใด ซึ่งขอมูลดังกลาวไดมาจาก
การพูดคุยกับคนงานและหัวหนางานในสถานประกอบการ ดังนั้น การสัมภาษณหรือพูดคุยคนงาน
และผูที่มีสวนเกี่ยวของเพิ่มเติมก็มีสวนชวยใหไดขอมูลเชิงลึกและเขาใจสภาพการณที่เปนจริงมาก
ยิ่งขึ้น  อันเปนจุดที่ควรปรับปรุงแกไขสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ แตอยางไรก็ตาม ผลการวิจัยที่ได
สามารถนําไปใชประโยชนไดทั้งในดานวิชาการ และสามารถใชเปนเอกสารในการศึกษา คนควา
หรืออางอิง อีกทั้งยังเปนการพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับงานดานอาชีวอนามัย ใหเขาใจถึง
สภาพที่แทจริงของชุมชนที่กําลังศึกษา อันจะเปนประโยชนในการนําไปพัฒนาหรือปรับปรุง
รูปแบบการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป

ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบวา คนงานสวนมากยังมีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ

ทํางานอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อใหคนงานมีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
เพิ่มมากขึ้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของควรจะมีการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบในการใหความรู เพื่อให
คนงานมีความรูความเขาใจมากขึ้น เปนตนวา การพัฒนาศักยภาพทั้งดานองคความรูแกเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานซึ่งมีหนาที่เปนผูอบรมใหความรูแกคนงาน พัฒนากระบวนการและ
รูปแบบในการถายทอดความรูแกคนงาน นอกจากนี้ ควรมีการติดตามประเมินผลการอบรมวามี
เปล่ียนแปลงดานองคความรูไปในทิศทางใด   เพื่อใชเปนขอมูลในการนํามาปรับปรุงหรือพัฒนา
รูปแบบการใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. จากผลการวิจัยพบวา ภาวะเครียดจากการทํางานมีผลตอพฤติกรรมการปองกัน
อุบัตเิหตุจากการทํางานของคนงาน ดังนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของควรจัดใหมีการสอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับความเครียดจากการทํางาน ทักษะหรือวิธีคลายเครียด เมื่อมีการอบรมหรือการใหความรู
ดานตาง ๆ แกคนงาน เพื่อใหคนงานมีทักษะและนําไปใชอยางถูกตองเหมาะสมหากเกิดภาวะ
เครียดจากการทํางานขึ้น อีกทั้ง เพื่อเปนการปองกันไมใหคนงานเกิดภาวะเครียดจากการทํางาน
ในระดับสูง อันอาจสงผลตอการทํางานและพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
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3. ผูที่มีสวนเกี่ยวของควรจัดโครงการหรือจัดกิจกรรมอันเปนการสงเสริมพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานอยางตอเนื่อง  เพื่อเปนการกระตุนเตือนใหคนงานเห็น
ความสําคัญ  เอาใจใสตอการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานและสามารถปฏิบัติตัวที่เปน
การปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานไดอยางถูกตอง  โดยโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นควร
เนนใหคนงานไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมใหมากขึ้น  เปนตนวา การจัดประกวดการดําเนินงาน
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในโรงงานแตละแผนก การจัดใหคนงานเขารวมเปน
คณะกรรมการในโครงการหรือกิจกรรมที่เปนการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน เปนตน นอกจากนี้ ควรมีการรณรงคเผยแพรความรูเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานโดย
ใชส่ือตาง ๆ เพื่อใหคนงานเขาใจและเกิดความตระหนักที่จะปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน
และมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานที่ถูกตองเหมาะสม

4. จากผลการวิจัยพบวา    ความเชื่อในอํานาจภายนอกตนเปนปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน  โดยจะเห็นไดวาการที่คนงานไดรับ
ความปลอดภัยในการทํางานนั้น เปนเพราะคนงานไดรับการควบคุมดูแล การไดรับคําแนะนําและ
การตรวจสอบจากหัวหนางานหรือไดรับการเตือนถึงอันตรายจากเพื่อนรวมงาน นอกจากนี้ ใน
สภาพความเปนจริงของการทํางาน กฎระเบียบขอบังคับของสถานประกอบการก็เปนปจจัยที่
สําคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน เพราะมี
สวนในการควบคุมการทํางานของคนงานใหเปนไปตามรูปแบบหรือวิธีการที่ถูกตอง  เพื่อกอใหเกิด
ความปลอดภัยในการทํางาน ดังนั้น เจาของสถานประกอบการ หัวหนางานและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ควรเล็งเห็นถึงความสําคัญและใหความสนใจถึงปจจัยที่มีผลตอความเชื่อในอํานาจภายนอกตน
ของคนงาน เพราะจะชวยใหเกิดความเขาใจและทราบถึงแนวทางในการที่จะสงเสริมใหคนงานมี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานมากยิ่งขึ้นตอไป เปนตนวา การจัดระบบการควบคุม
ดูแลและตรวจสอบการทํางานใหมีความครอบคลุม  การอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ขอบังคับดานความปลอดภัยในการทํางาน ผลกระทบหรือผลเสียของการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ   รวมถึงการบังคับใชกฎระเบียบขอบังคับอยางจริงจังและตอเนื่อง  นอกจากนี้ การ
สงเสริมใหคนงานมีความเชื่อในอํานาจภายในตนในการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานใหมากข้ึน
ก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน   ทั้งนี้เพื่อใหคนงานเกิดความกระตือรือลน เอาใจใส เห็น  คุณคาและ
เกิดความพยายามที่จะปรับปรุงตนเองจนมีความเชื่อมั่นวาการจะเกิดอุบัติเหตุหรือไมนั้นเกิดจาก
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การกระทําของ    ตนเองและตนเองสามารถปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนได โดยไมโทษวาเกิดจาก
สาเหตุอ่ืนหรือตองอาศัยความชวยเหลือบุคคลอื่นตนเองจึงจะเกิดปลอดภัยในการทํางาน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งตอไป     ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานอื่น ๆ  ที่นาจะสงผลตอ

พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน เชน ความมีวินัยในตนเอง บุคลิกภาพ การจัดการ
ดานความปลอดภัยในการทํางาน

2. ควรมีการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ของคนงาน เชน การศึกษาเชิงทดลองโดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงานในกลุมที่เขารวมกิจกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานกับกลุมที่ไมไดเขา
รวมกิจกรรม
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แบบสอบถาม
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการผลิต
เครื่องด่ืมและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

คําชี้แจง
1. ผูตอบแบบสอบถามไมตองเขียนชื่อลงในแบบสอบถาม ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม

นี้ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับและไมมีผลเสียหายใด ๆ ตอผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น     ดังนั้นขอให
ผูตอบแบบสอบถามตอบคําถามตามความเปนจริงมากที่สุด และตอบคําถามใหครบทุกขอ

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 6 สวน ประกอบดวย
     สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน
     สวนที่ 2 แบบวัดความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
     สวนที่ 3 แบบสอบถามความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
     สวนที่ 4 แบบสอบถามความเชื่อในอํานาจควบคุม
     สวนที่ 5 แบบสอบถามภาวะเครียดจากการทํางาน
     สวนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน

ผูวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ใหความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้

นายสมภพ  วงศประสาร
   นักศึกษาปริญญาโท  สาขาจิตวิทยาชุมชน
         ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สวนที่ 1     แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน
คําชี้แจง     โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  และเติมขอความตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน

1. เพศ
 1. ชาย     
 2. หญิง

2.    อายุ………………ป  
3.    ระดับการศึกษา                 

 1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษาตอนตน
 3. ตั้งแตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป

4.   สถานภาพสมรส    
 1. โสด
 2. คู
 3. มาย/หยา/แยกกันอยู

5. ระยะเวลาที่ทํางานในโรงงาน (รวมระยะเวลาที่เคยทํางานในโรงงานประเภทเดียวกันนี้จาก
แหงอื่นดวย)  เปนเวลา…………….ป……………..เดือน

6.  โรงงานที่ทํางานอยู    
 1. หจก.ทวีผลสามรอยยอด
 2. หจก.ประจวบเจริญหองเย็น
 3. บริษัท เจริญฟูดสอุตสาหกิจ จํากัด
 4. บริษัท เถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระปอง จํากัด
 5. บริษัท สามรอยยอด จาํกัด
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สวนที่ 2   แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
คําชี้แจง   ขอคําถามตอไปนี้ สอบถามความรูของทานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ขอให
ทานพิจารณาขอความแตละขอ และทําเครื่องหมายกากบาท (X)  ในขอที่ทานคิดวาถูกตองที่สุด

1. การเกิดอุบัติเหตุในการทํางานสวนใหญเกิดจากขอใด
ก. การบริหารงานดานความปลอดภัยไมดี
ข. การกระทําที่ไมปลอดภัยของตัวผูปฏิบัติงาน
ค. ขาดการจัดระบบความปลอดภัยในโรงงาน
ง. เครื่องจักร เครื่องมือชํารุดบกพรอง

2. การสวมใสรองเทาผาใบแทนรองเทายางชนิดปองกันการลื่นอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางานเพราะเหตุใด

ก. ใชอุปกรณที่อยูในสภาพไมดี
ข. ใชอุปกรณผิดวิธี
ค. ใชอุปกรณผิดขั้นตอน
ง. ใชอุปกรณไมเหมาะสมกับงาน

3. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญของการถูกหนีบถูกตัดจากเครื่องจักรและอุปกรณที่มีสวนหมุนได
ก. ไมดูแลความสะอาดของเครื่องจักร
ข. ไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ค. ไมจัดทําและติดตั้งที่ครอบปองกันจุดอันตรายของเครื่องจักร
ง. ไมมีเครื่องหมายเตือนอันตราย

4. ขอใดถือเปนการกระทําที่ไมปลอดภัยในการทํางาน
ก. บริเวณพื้นมีน้ําหกเลอะเทอะ
ข. ทํางานดวยความรีบรอน
ค. สายไฟฟาชํารุดบางสวนไมมีฉนวนหุม
ง. วัสดุวางกองไมเรียบรอย

5. ขอใดถือเปนสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยในการทํางาน
ก. แสงสวางไมเพียงพอหรือจาเกินไป
ข. เลนหยอกลอกันในระหวางทํางาน
ค. ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงงาน
ง. ทํางานไมถูกวิธี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



141

6. ผูที่มีหนาที่ในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน คือ
ก. หัวหนางาน
ข. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ค. คนงานทุกคน
ง. ถูกทุกขอ

7. การปองกันไมใหถูกไฟฟาดูดจากการใชอุปกรณไฟฟา ควรทําวิธีใดที่สะดวกและปลอดภัยที่สุด
ก. ใชอุปกรณตรวจดูวามีกระแสไฟฟาร่ัวหรือไม กอนลงมือปฏิบัติงาน
ข. จัดทําปายเตือนอันตรายจากไฟฟา
ค. ตอสายดิน
ง. ดูแลความสะอาดของพื้นและดูแลไมใหมีน้ําขังที่พื้นขณะปฏิบัติงาน

8. การปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานกับเครื่องจักร ขอใดผิด
ก. ไมยื่นมือเขาไปในเครื่องจักรขณะเครื่องจักรทํางาน
ข. กอนเดินเครื่องตองรูวาสวิทซฉุกเฉินอยูที่ไหน
ค. ปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเครงครัด
ง. ถอดที่ครอบปองกันจุดอันตรายออกเพื่อใหทํางานสะดวกขึ้น

9. ขอใดเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากไอน้ําหรือสัมผัสกับสวนที่รอนของทอไอน้ําและ
    เครื่องจักรที่ไมถูกตอง

ก. ตรวจสอบและแกไขจุดที่มีไอน้ําร่ัว
ข. สวมใสถุงมือยางเพื่อปองกันความรอน
ค. จัดทําฉนวนหุมทอไอน้ําและทําฉนวนในบริเวณสวนที่รอนของเครื่องจักรหรือ

อุปกรณ
ง. ติดประกาศเตือนในที่ที่เปนแหลงกําเนิดความรอน

10. การปองกันอันตรายจากสารเคมีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือขอใด
ก. จัดใหมีการระบายถายเทอากาศ
ข. สับเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานบอย ๆ
ค. สวมใสอุปกรณปองกันสารเคมีขณะปฏิบัติงาน
ง. ตรวจสุขภาพและปริมาณสารเคมีในรางกายทุก ๆ 6 เดือน
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11. หากมีขอสงสัยขณะปฏิบัติงานในเรื่องเครื่องจักร เครื่องมือ หรือวิธีการปฏิบัติควรทําอยางไร
ก. ถามเพื่อนรวมงานที่เคยปฏิบัติงานนั้นมากอน
ข. ถามหัวหนางานทันที
ค. ลองทําหรือแกไขดวยตนเองกอน
ง. เปล่ียนไปทํางานอยางอื่น

12. อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล หมายถึงขอใด
ก. อุปกรณปองกันศีรษะ
ข. อุปกรณปองกันดวงตา
ค. อุปกรณปองกันมือและเทา
ง. อุปกรณที่สวมใสอวัยวะตาง ๆ เพื่อปองกันอันตราย

13. ขอใดไมถือเปนอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ก. หมวกนิรภัย
ข. แวนสายตา
ค. ที่ครอบหูลดเสียง
ง. ถุงมือยาง

14. เมื่อเครื่องจักรขัดของ ส่ิงแรกที่ควรทําคือ
ก. แกไขดวยตนเองทันที
ข. ปดสวิทซเครื่องจักรทันที
ค. รายงานใหหัวหนาทราบทันที
ง. เรียกเพื่อนมาชวยกันแกไข

15. การเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ถูกตอง ควรพิจารณาจากขอใด
ก. ความพอใจของผูปฏิบัติงาน
ข. ความสวยงามและเหมาะสมกับผูใชอุปกรณชนิดนั้น
ค. สภาพและลักษณะของงาน
ง. ความสะดวกในการหยิบใช
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16. การทํางานกับเครื่องจักรอยางปลอดภัย คือขอใด
ก. การซองบํารุงเครื่องจักรหากไมตองการตัดกระแสไฟฟาตองสวมถุงมือกันฉนวน
ข. หากถอดที่ครอบปองกันจุดอันตรายของเครื่องจักรออกตองทํางานดวยความ

ระมัดระวังเปนพิเศษ
ค. การใชมือปอนชิ้นงานเขาเครื่องจักรตองคอย ๆ ทํา
ง. สวมใสแวนตานิรภัยเพื่อปองกันเศษวัสดุกระเด็นเขาตา

17. ทางเขา-ออกจากที่สําหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรตองมีความกวางไมนอยกวาเทาใด
ก. 70 เซนติเมตร
ข. 80 เซนติเมตร
ค. 90 เซนติเมตร
ง. 100 เซนติเมตร

18. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง
ก. พื้นโรงงานที่เปยกชื้นอาจทําใหล่ืนลมและเกิดการบาดเจ็บได
ข. เสียงจากเครื่องจักรที่ดังมากทําใหหูหนวกได
ค. แสงสวางที่นอยหรือจาเกินไปทําใหเกิดอันตรายได
ง. อุปกรณไฟฟาไมจําเปนตองใหมีสายดินทุกเครื่อง

19. เมื่อพบสัญลักษณรูปหนาคนสวมหมวก แสดงวา
ก. ตองสวมหมวกเขาบริเวณนี้
ข. หามสวมหมวกเขาบริเวณนี้
ค. ตองสวมหมวกนิรภัยเขาบริเวณนี้
ง. ระวังของตกโดนศีรษะ

20. วิธีการยกและเคลื่อนยายสิ่งของอยางถูกตอง คือ
ก. ยอตัวลงขณะวางสิ่งของ
ข. ยกของใหชิดลําตัวมากที่สุด
ค. ใชอุปกรณชวยยกสิ่งของที่มีน้ําหนักมากแทนการยกดวยแรงคน
ง. ถูกทุกขอ
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สวนที่ 3     แบบสอบถามความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
คําชี้แจง     แบบสอบถามตอไปนี้ สอบถามความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ขอใหทานพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ทาน โดยแตละขอเลือกตอบไดเพียงชองเดียวเทานั้น

ทานมีความคิดเห็นตอส่ิงที่เปน ระดับความคิดเห็น
การปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในการทํางานนี้อยางไร

เห็นดวย
มาก
ที่สุด

เห็น
ดวย
มาก

เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็น
ดวย
นอย

เห็นดวย
นอย
ที่สุด

1. เราควรจัดบริเวณที่ทํางานใหสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย
2. เราไมควรถอดที่ครอบปองกันจุดอันตรายของ
เครื่องจักรออก
3. เราไมควรทํางานในบริเวณที่แสงสวางไมเพียง
พอหรือแสงจาเกินไปเปนเวลานาน ๆ
4. เราควรหลีกเลี่ยงการเขาไปใกลหมอไอน้ํา
ทอไอน้ํา และสวนที่รอนของเครื่องจักรที่ไมมี
ฉนวนหุม
5. เราไมควรใชเครื่องมือและอุปกรณที่ชํารุด
6.  เราไมควรทํางานหากสภาพรางกายเราไม
พรอม เชน ไมสบาย อดนอน
7. เราไมควรวางสิ่งของที่ไมเกี่ยวของไวใกล
เครื่องจักร
8. เราจะตองศึกษาคูมือการใชอุปกรณใหเขาใจ
กอนลงมือทํางาน
9. เราควรตรวจสภาพเครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณตาง ๆ กอนใชทุกครั้ง
10. เราไมจําเปนตองปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยของโรงงานทุกขอ
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ทานมีความคิดเห็นตอส่ิงที่เปน ระดับความคิดเห็น
การปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในการทํางานนี้อยางไร

เห็นดวย
มาก
ที่สุด

เห็น
ดวย
มาก

เห็นดวย
ปาน
กลาง

เห็น
ดวย
นอย

เห็นดวย
นอย
ที่สุด

11. เราควรใสเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล
ขณะทํางาน
12. เราควรหยุดเครื่องจักรทุกครั้งที่มีการ
ซอมแซมหรือทําความสะอาด
13. เราไมควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอรกอน
เขาทํางาน ขณะทํางาน หรือชวงพัก
14. เราตองรีบแจงใหหัวหนางานทราบ ทันที เมื่อ
พบวาเครื่องจักรทํางานผิดปกติ
15. หากไมมีหนาที่ที่เกี่ยวของ เราไมควรเขาไป
ทํางานที่เกี่ยวกับเครื่องจักร
16. หากไมเขาใจขั้นตอนหรือวิธีการในการ
ทํางาน จะตองปรึกษาหัวหนางานเปนคนแรก
17. เราควรทํางานดวยความระมัดระวังตลอด
เวลา
18. เราไมจําเปนตองเขารับการอบรมเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางาน
19. เราตองใหความรวมมือกับหัวหนางานและ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานในเรื่อง
การปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน
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สวนที่ 4     แบบสอบถามความเชื่อในอํานาจควบคุม
คําชี้แจง     แบบสอบถามตอไปนี้ สอบถามความเชื่อในอํานาจควบคุม ขอใหทานพิจารณา
ขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความเชื่อของทาน โดยแตละขอ
เลือกตอบไดเพียงชองเดียวเทานั้น

ทานมีความเชื่อตอเหตุการณตอไปนี้ ระดับความเชื่อ
ในระดับใด มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
1. หากเราไมประมาทโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุยอมนอยลง
 2. เราสามารถปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานได
3. การเกิดอุบัติเหตุในการทํางานไมใชเร่ืองที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ
4. ถาเราทํางานถูกตองตามขั้นตอนจะชวยลดการเกิด
อุบัติเหตุในการทํางานได
5. หากเราทํางานดวยความระมัดระวังโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
ในการทํางานก็มีนอย
6. การเกิดอุบัติเหตุในการทํางานจะนอยลง  ถาเราปฏิบัติ
ตามกฎความปลอดภัยของโรงงานอยางเครงครัด
7.  เราตองดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ เพื่อลด
อุบัติเหตุในการทํางาน
8. ถาหัวหนางานคอยดูแลอยางใกลชิด ก็จะไมเกิด
อุบัติเหตุในการทํางาน
9. คนที่ประสบอุบัติเหตุในการทํางานเกิดจากการมี
เคราะห
10. ทานไมมีสวนเกี่ยวของในการแกปญหาอุบัติเหตุใน
การทํางาน
 11. ถามีคนคอยเตือนถึงอันตรายอยูเสมอก็จะไมเกิด
อุบัติเหตุในการทํางาน
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ทานมีความเชื่อตอเหตุการณตอไปนี้ ระดับความเชื่อ
ในระดับใด มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
12. สภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมดี เชน เสียงดัง
อากาศรอน  แสงสวางไมเพียงพอ ยอมทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ในการทํางานไดงาย
13. การกราบไหวพระหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ชวยใหทานปลอด
ภัยในการทํางาน
14.  ความประมาทเลินเลอของผูอ่ืนทําใหเกิดอุบัติเหตุใน
การทํางาน
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สวนที่ 5     แบบสอบถามภาวะเครียดจากการทํางาน
คําชี้แจง     แบบสอบถามตอไปนี้ สอบถามภาวะเครียดจากการทํางานของทาน ขอใหทาน
พิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทาน
 โดยแตละขอเลือกตอบไดเพียงชองเดียวเทานั้น

ระดับความเครียด
ทานมีความรูสึกเครียด
จากสิ่งเหลานี้เพียงใด

เครียด
มาก
ที่สุด

เครียด
มาก

เครียด
ปาน
กลาง

เครียด
นอย

เครียด
นอย
ที่สุด

1. งานที่ทํามีความเรงดวน
2. ปริมาณงานที่ทําไมสมดุลกับจํานวนคนงาน
3. การขาดความรูและขาดทักษะในการทํางาน
4. ข้ันตอนในการทํางานมีมากเกินไป
5. งานที่ทําไมตรงกับความสามารถของทาน
6. งานที่ทําตองใชความรับผิดชอบในงานสูง
7. งานที่ทําไมมีการกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบ
อยางชัดเจน
8. ทานไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ
9. ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการทํางานของทาน
มักถูกละเลยไมไดรับความสนใจจากหัวหนางาน
10. ครอบครัวของทานตองการใหทานลาออกไป
ทํางานอยางอื่น
11. ครอบครัวของทานไมตองการใหทานทํางานนอก
เวลา
12. เมื่อทานมีความคิดเห็นในการทํางานไมตรงกับ
แนวทางของโรงงาน
13. โรงงานกําหนดใหทานทํางานนอกเวลา
14. ไมไดรับความเปนธรรมในการทํางาน
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ระดับความเครียด
ทานมีความรูสึกเครียด
จากสิ่งเหลานี้เพียงใด

เครียด
มาก
ที่สุด

เครียด
มาก

เครียด
ปาน
กลาง

เครียด
นอย

เครียด
นอย
ที่สุด

15. สภาพแวดลอมในการทํางานไมเหมาะสม เชน
อากาศรอน เสียงดัง แสงสวางไมเพียงพอ
16. กฎระเบียบของโรงงานเขมงวดเกินไป
17. ไมมีการชวยเหลือกันในการทํางาน
18. ขาดอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน
19. ขาดการเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางาน
20. งานที่ทําไมมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน
21. ผูบังคับบัญชาไมสนับสนุนใหหาความรูเพิ่มเติม
22. ไมไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงหนาที่ในการ
ทํางาน ทั้งที่ทํางานมานานแลว
23. เงินเดือนที่ไดรับไมเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทํา
24. มีปญหาขัดแยงกับหัวหนางาน
25. มีปญหาขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน
26. ผูบังคับบัญชาไมยอมรับในความสามารถของ
ทาน
27. เพื่อนรวมงานไมยอมรับในความสามารถของ
ทาน
28. ขาดความสามัคคีในการทํางาน
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สวนที่ 6     แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
คําชี้แจง     แบบสอบถามตอไปนี้ สอบถามพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ขอให
ทานพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงที่ทาน
ปฏิบัติ โดยแตละขอเลือกตอบไดเพียงชองเดียวเทานั้น

ระดับการปฏิบัติ
ขอความ ปฏิบัติ

ทุก
ครั้ง

ปฏิบัติ
บอย
ครั้ง

ปฏิบัติ
บาง
ครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติ
เลย

1. ทานใหความสนใจและศึกษากฎความปลอดภัยของ
โรงงาน
2. ทานปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของโรงงาน
3. ทานศึกษาคูมือการใชอุปกรณกอนลงมือทํางาน
4. ทานหยอกลอกับผูอ่ืนในขณะทํางาน
5. ทานแตงกายตามระเบียบของโรงงาน
6. ทานอานประกาศเตือนเรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางาน
7. ทานมาทํางานขณะที่รางกายยังไมพรอมจะทํางาน
เชน ไมสบาย อดนอน
8. ทานเขารวมกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการ
ทํางาน
9. ทานทํางานตามขั้นตอนที่กําหนดไว
10. ทานจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใชในที่ที่กําหนดหลัง
ทํางานเสร็จ
11. ทานใชอุปกรณที่ชํารุดในการปฏิบัติทํางาน
12. เมื่อทานไมเขาใจวิธีการปฏิบัติงาน ทานจะลองผิด
ลองถูกกอน
13. ทานสอบถามหัวหนางานเมื่อไมเขาใจขั้นตอนหรือ
วิธีการทํางาน
14. ทานทํางานดวยความระมัดระวัง
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ระดับการปฏิบัติ
ขอความ ปฏิบัติ

ทุก
ครั้ง

ปฏิบัติ
บอย
ครั้ง

ปฏิบัติ
บาง
ครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติ
เลย

15. ทานสวมใสเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลใน
ขณะทํางาน
16. ทานตรวจสอบอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
กอนนํามาใชงาน
17. ทานตรวจสอบความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณที่
ทํางานกอนลงมือทํางาน
18. ทานคอยสังเกตวาเครื่องจักรวาทํางานปกติหรือไม
19. เมื่อพบเห็นสิ่งที่อาจเปนอันตราย ทานแจงให
หัวหนางานทราบ
20. ทานเตือนผูอ่ืนใหเห็นความสําคัญของการปองกัน
อุบัติเหตุในการทํางาน
21. ทานใหขอมูลเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุในการ
ทํางานใหหัวหนางานทราบ
22. ทานทําความสะอาดและจัดเก็บส่ิงของบริเวณที่
ทํางานใหเรียบรอย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข คะแนนเฉลี่ยรายขอ 
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ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายขอของตัวแปรในการวิจัย
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานในสถานประกอบการ
ผลิตเครื่องด่ืม ถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ตารางที่ 25   ผลการวิเคราะหคาระดับความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
 ของคนงานในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอ
 สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน X ระดับ
ความตระหนักตอสภาพการทํางานที่เปนอันตราย
1. เราควรจัดบริเวณที่ทํางานใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
2. เราไมควรถอดที่ครอบปองกันจุดอันตรายของเครื่องจักรออก
3. เราไมควรทํางานในบริเวณที่แสงสวางไมเพียงพอหรือแสงจาเกินไป
เปนเวลานาน ๆ
4. เราควรหลีกเลี่ยงการเขาไปใกลหมอไอน้ํา ทอไปน้ํา และสวนที่รอน
ของเครื่องจักรที่ไมมีฉนวนหุม
5. เราไมควรใชเครื่องมือและอุปกรณที่ชํารุด
6. เราไมควรทํางานหากสภาพรางกายเราไมพรอม เชน ไมสบาย
อดนอน
7. เราไมควรวางสิ่งของที่ไมเกี่ยวของไวที่สวนหนึ่งสวนใดของ
เครื่องจักร
ความตระหนักตอความสําคัญของกฎระเบียบขอบังคับ
8. เราจะตองศึกษาคูมือการใชอุปกรณใหเขาใจกอนลงมือทํางาน
9. เราควรตรวจสภาพเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ กอนใช
ทุกครั้ง
10. เราไมจําเปนตองปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของโรงงานทุกขอ
11. เราควรใสเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะทํางาน

4.54
4.72
4.49
4.34

4.51

4.72
4.56

4.42

4.44
4.50
4.66

3.95
4.28

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด

มาก

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

มาก
มาก
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ตารางที่ 25   (ตอ)
ความตระหนักตอการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน X ระดับ

 12. เราควรหยุดเครื่องจักรทุกครั้งที่มีการซอมแซมหรือทําความ
สะอาด
13. เราไมควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอรกอนเขาทํางาน ขณะทํางาน
หรือชวงพัก
ความตระหนักตอบทบาทหนาที่รับผิดชอบ
14. เราตองรีบแจงใหหัวหนาทราบทันที เมื่อพบวาเครื่องจักรทํางาน
ผิดปกติ
15. หากไมมีหนาที่ที่เกี่ยวของ เราไมควรเขาไปทํางานที่เกี่ยวกับ
เครื่องจักร
16. หากไมเขาใจขั้นตอนหรือวิธีการในการทํางาน จะตองปรึกษา
หัวหนางานเปนคนแรก
17. เราควรทํางานดวยความระมัดระวังตลอดเวลา
18. เราไมจําเปนตองเขารับการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางาน
19. เราตองใหความรวมมือกับหัวหนางานและเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานในเรื่องการปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน

 4.73

4.50

4.42
4.60

4.45

4.35

4.67
3.91

4.54

 มากที่สุด

มากที่สุด

มาก
มากที่สุด

มาก

มาก

มากที่สุด
มาก

มากที่สุด
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ตารางที่ 26  ผลการวิเคราะหคาระดับความเชื่อในอํานาจควบคุมของคนงานในสถานประกอบการ
ผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ความเชื่อในอํานาจควบคุม X ระดับ
ความเชื่อในอํานาจภายในตน
1. หากเราไมประมาทโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุยอมนอยลง
2. เราสามารถปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานได
3. การเกิดอุบัติเหตุในการทํางานไมใชเร่ืองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
4. ถาเราทํางานถูกตองตามขั้นตอนจะชวยลดการเกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางานได
5. หากเราทํางานดวยความระมัดระวังโอกาสเกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางานก็มีนอย
6. การเกิดอุบัติเหตุในการทํางานจะนอยลง ถาเราปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัยของโรงงานอยางเครงครัด
7. เราตองดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การทํางาน
ความเชื่อในอํานาจภายนอกตน
8. ถาหัวหนางานคอยดูแลอยางใกลชิด ก็จะไมเกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางาน
9. คนที่ประสบอุบัติเหตุในการทํางานเกิดจากการมีเคราะห
10. ทานไมมีสวนเกี่ยวของในการแกปญหาอุบัติเหตุในการทํางาน
11. ถามีคนคอยเตือนถึงอันตรายอยูเสมอก็จะไมเกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางาน
12. สภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมดี เชน เสียงดัง อากาศรอน แสง
สวางไมเพียงพอ ยอมทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางานไดงาย
13. การกราบไหวพระหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ชวยใหทานปลอดภัยในการ
ทํางาน
14. ความประมาทเลินเลอของผูอ่ืนทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน

4.25
4.62
4.26
3.95
4.41

4.32

4.19

3.99

3.02
3.34

1.97
2.41
3.03

3.98

2.56

3.83

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

นอย
นอย

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก
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ตารางที่ 27  ผลการวิเคราะหคาระดับความเชื่อในอํานาจควบคุมของคนงานในสถานประกอบการ
ผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ภาวะเครียดจากการทํางาน X ระดับ
ลักษณะงาน
1. งานที่ทํามีความเรงดวน
2. ปริมาณงานที่ทําไมสมดุลกับจํานวนคนงาน
3. การขาดความรูและขาดทักษะในการทํางาน
4. ข้ันตอนในการทํางานมีมากเกินไป
5. งานที่ทําไมตรงกับความสามารถของทาน
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
6. งานที่ทําตองใชความรับผิดชอบในงานสูง
7. งานที่ทําไมมีการกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน
8. ทานไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
9. ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการทํางานของทานมักถูกละเลยไม
ไดรับความสนใจจากหัวหนางาน
ความขัดแยงระหวางสภาพแวดลอมของคนงานกับสถานประกอบการ
10. ครอบครัวของทานตองการใหทานลาออกไปทํางานอยางอื่น
11. ครอบครัวของทานไมตองการใหทานทํางานนอกเวลา
12. เมื่อทานมีความคิดเห็นในการทํางานไมตรงกับแนวทางของ
โรงงาน
13. โรงงานกําหนดใหทานทํางานนอกเวลา
14. ไมไดรับความเปนธรรมในการทํางาน
โครงสรางและบรรยากาศของสถานประกอบการ
15. สภาพแวดลอมในการทํางานไมเหมาะสม เชน อากาศรอน เสียง
ดัง แสงสวางไมเพียงพอ
16. กฎระเบียบของโรงงานเขมงวดเกินไป
17. ไมมีการชวยเหลือกันในการทํางาน

3.64
3.95
3.94
3.45
3.44
3.40
3.33
3.45
3.17
3.35
3.34

2.84
2.54
2.52
3.02

2.62
3.51
3.56
3.95

3.65
3.54

มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 27   (ตอ)
ภาวะเครียดจากการทํางาน X ระดับ

18. ขาดอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน
19. ขาดการเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ความกาวหนาในอาชีพ
20. งานที่ทําไมมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน
21. ผูบังคับบัญชาไมสนับสนุนใหหาความรูเพิ่มเติม
22. ไมไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงหนาที่ในการทํางาน ทั้งที่
ทํางานมานานแลว
23. เงินเดือนที่ไดรับไมเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทํา
สัมพันธภาพระหวางบุคคลในการทํางาน
24. มีปญหาขัดแยงกับหัวหนางาน
25. มีปญหาขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน
26. ผูบังคับบัญชาไมยอมรับในความสามารถของทาน
27. เพื่อนรวมงานไมยอมรับในความสามารถของทาน
28. ขาดความสามัคคีในการทํางาน

3.45
3.21
3.39
3.46
3.25
3.14

3.73
3.16
3.28
2.99
3.16
3.01
3.36

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 28  ผลการวิเคราะหคาระดับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงาน
ในสถานประกอบการผลิตเครื่องดื่มและถนอมอาหาร เขตกิ่งอําเภอสามรอยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน X ระดับ
การเอาใจใสและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
1. ทานใหความสนใจและศึกษากฎความปลอดภัยของโรงงาน
2. ทานปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของโรงงาน
3. ทานศึกษาคูมือการใชอุปกรณกอนลงมือทํางาน
4. ทานหยอกลอกับผูอ่ืนในขณะทํางาน
5. ทานแตงกายตามระเบียบของโรงงาน
6. ทานอานประกาศเตือนเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
7. ทานขอลาพักหรือหยุดทํางาน เมื่อรูวารางกายทานไมพรอมจะ
ทํางาน เชน ไมสบาย อดนอน
8. ทานเขารวมกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
การทํางานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไว
9. ทานทํางานตามขั้นตอนที่กําหนดไว
10. ทานจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใชในที่ที่กําหนดหลังทํางานเสร็จ
11. ทานใชอุปกรณที่ชํารุดในการปฏิบัติงาน
12. ถาทานไมเขาใจวิธีการปฏิบัติงาน ทานจะลองทําผิด ๆ ถูก ๆ
ไปกอน
13. ทานสอบถามหัวหนางานเมื่อไมเขาใจขั้นตอนหรือวิธีการทํางาน
14. ทานทํางานดวยความระมัดระวัง
15. ทานสวมใสเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลในขณะทํางาน
การตรวจและรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย
16. ทานตรวจสอบอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลกอนนํามา
ใชงาน
17. ทานตรวจสอบความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณที่ทํางานกอน
ลงมือทํางาน

2.11
2.33
2.49
2.12
1.92
2.56
2.35
1.44

1.70
2.48
2.46
2.74
2.30
2.32

2.48
2.70
2.36
2.31
2.47

2.53
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มาก
มาก

ปานกลาง
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มาก
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มาก
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ตารางที่ 28   (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน X ระดับ

18. ทานคอยสังเกตวาเครื่องจักรทํางานปกติหรือไม
19. เมื่อพบเห็นสิ่งที่อาจเปนอันตราย ทานแจงใหหัวหนางานทราบ
20. ทานเตือนผูอ่ืนใหเห็นความสําคัญของการปองกันอุบัติเหตุในการ
ทํางาน
21. ทานรายงานเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุในการทํางานใหหัวหนา
ทราบ
22. ทานทําความสะอาดและจัดเก็บของบริเวณที่ทํางานใหเรียบรอย

2.05
2.43
2.17

1.86

2.63

มาก
มาก
มาก

ปานกลาง

มาก
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