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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัยของพนักงาน 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) และ2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางระดับการปฏิบัติงานด๎านความ
ปลอดภัยของพนักงาน กับปัจจัยสํวนบุคคล ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข๎อมูล กลุํมประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานบริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) แผนก 
ซํอมบ ารุง โดยรวบรวมจากพนักงาน จ านวน 29 คน คําสถิติที่ใช๎ คือ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลจากการศึกษา พบวํา  

1) พนักงานมีระดับการปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด ( = 4.02)  
2) ปัจจัยสํวนบุคคลทางด๎านประสบการณ์การท างานและรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน มีความสัมพันธ์กับ 

ระดับความปลอดภัยในการท างาน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: การปฏิบัติงาน  ความปลอดภัย 
 
Abstract  
  The research aimed to: 1) Investigate the levels of the security performance of 
staff; 2) Study the relationship between the levels of security performance of the staff 
and personal factors; The sample were 29 employees working in Haad Thip Co., Ltd.. 
Data collection was performed by a questionnaire. Statistical analysis was employed 
using frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Coefficient 
Correlation. The findings are indicated as follows:  

1) Overall, The performance levels of the security of the employee were at most 
level. ( = 4.02)  
 2) The Personal factors of experience and income related to the levels of their 
performance in Haad Thip Co., Ltd. at the significantly moderate level of .05. 
Keywords: Operational, Safety 
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บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยได๎มีการพัฒนาสูํการเป็นประเทศอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น  และการที่รัฐบาล
ด าเนินการสนับสนุนให๎มีการสํงเสริมการลงทุนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญํโดยมาจากทั้งผู๎ลงทุนทั้งในและ
ตํางประเทศอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎เกิดการแขํงขันอยํางเสรีทางเศรษฐกิจนั้น การเปลี่ยนแปลงดังกลําวท าให๎
ชีวิตความเป็นอยูํของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอยํางมาก และจากความช านาญและนิสัยการท างานของ
คนไทยเคยชินกับการท างานแบบเกษตรกรรม ยังไมํมีความคุ๎นเคยในการท างานแบบอุตสาหกรรมมาก
เทําใด รวมถึงในสมัยกํอนยังไมํมีเครื่องมือที่อ านวยความสะดวกเหมือนในปัจจุบัน การน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยจากตํางประเทศมาใช๎ในกระบวนการผลิตเชํน เครื่องจักร สารเคมี สารพิษที่เป็นอันตรายตํอ
รํางกาย ท าให๎คนไทยขาดความรู๎ ความช านาญทางด๎านการน าเทคโนโลยีมาใช๎ และการป้องกันในด๎าน
ความปลอดภัย อาชีวะ อนามัย ยังมีไมํมากนัก ท าให๎เกิดปัญหาด๎านสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ท างานเพ่ิมมากขึ้นทุกปีและกลายเป็นภาระที่รัฐบาลต๎องแบกรับผู๎ประสบปัญหาดังกลําวเป็นจ านวนมาก 
ลักษณะของปัญหานั้นมีทั้งที่มีความรุนแรงน๎อยเชํน พิการอวัยวะสํวนใดสํวนหนึ่งของรํางกาย จนถึงขั้นที่มี
ความรุนแรงมากเชํน การเสียชีวิตและเสียชีวิตพร๎อม ๆ กันหลายคน หรือความเจ็บป่วยสะสมที่เกิดจาก
การท างานอยํางตํอเนื่องโดยที่ไมํได๎คาดการณ์มากํอน (สุพจน์ เดํนดวง, 2541) 

อุบัติเหตุจากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมจัดได๎วําเป็นโรคระบาดชนิดที่ไมํติดตํอกันอัน
เนื่องมาจากการประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นโรคที่เกิดจากการปรับปรุง (วิจิตร 
บุณยะโหตระ, 2536) ท าให๎เกิดความสูญเสียมากมายหลายประการ ทั้งสามารถประเมินออกเป็นตัวเงิน 
และไมํสามารถประเมินเป็นตัวเงินได๎ ซึ่งผู๎ประกอบการสํวนใหญํมักจะมองข๎ามความสูญเสียเนื่องจาก
อุบัติเหตุนี้ไป มองเพียงวําต๎องสูญเสียคํารักษาพยาบาลคนงานหรือปฏิบัติที่ได๎รับบาดเจ็บเพียงเล็กน๎อยไมํกี่
หมื่นบาทเทํานั้นเองแตํแท๎ที่จริงแล๎วความสูญเสียเนื่องจากมิได๎มีเพียงแตํรักษาพยาบาลเพียงอยํางเดียว    

สาเหตุหนึ่งในการเกิดอุบัติเหตุ  เกิดมาจากการกระท าของคนที่มาจากความประมาท ไมํปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับขององค์การ รวมทั้งขาดประสบการณ์ในการท างาน และปัจจัยสํวนบุคคลของ
พนักงานมักจะเก่ียวข๎องกับ สติปัญญา เพศ อายุ สถานภาพสมรสระยะเวลาในการท างาน ความเหนื่อยล๎า 
ความวิตกกังวล การรับรู๎ หรือเกิดจากด๎านการปฏิบัติงานเชํนการใช๎เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ 
สภาพแวดล๎อมในการท างาน เชํน แสงสวํางไมํเพียงพอเสียงดัง ความร๎อน ฝุ่นละอองและสารเคมีอันตราย 
หรืออาจเกิดจากความผิดพลาดของการจัดการบริหารความปลอดภัยที่ท าให๎พนักงานต๎องอยูํในสภาวะที่
เสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุ    

การให๎ความส าคัญด๎านความปลอดภัยและสุขภาพในการท างานจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและเรํงดํวนที่
องค์การจะต๎องท าให๎พนักงานตระหนักและใสํใจตลอดเวลา เพราะผลจากสภาพแวดล๎อมในการท างานหรือผล
จากการเกิดอุบัติเหตุนอกจากจะกํอให๎เกิดความสูญเสียแกํตนเองและครอบครัว สภาพแวดล๎อมและสังคม
โดยรวมแล๎วยังสํงผลกระทบโดยตรงตํอองค์การอีกด๎วย (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2541) 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาและวิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัยตามแนวความคิดของ
พนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) ผู๎วิจัยได๎ท าการรวบรวมทฤษฎีเกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
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1. การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างาน  
การกระท าหรือการแสดงออกของพนักงาน โดยอยูํในสภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ 

พิการ ตาย เกิดโรคจากการทางานทรัพย์สินเสียหาย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีตามหลักพฤติกรรมศาสตร์
นั้น การปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได๎ ต๎องมีปัจจัยหลายประการด๎วยกัน จ าแนกได๎ 3 
ลักษณะ คือ (สมถวิล เมืองพระ, 2537) 

1.1 ปัจจัยที่ชํวยโน๎มน๎าวบุคคลให๎เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย (Predisposing Factors) เป็น
ปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับความรู๎ ความเข๎าใจ ความเชื่อ ทัศนคติ และคํานิยมของบุคคลที่มีตํอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมอนามัยของบุคคล ซึ่งพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจากการเรียนรู๎ หรือประสบการณ์ที่ได๎รับ
จากการเรียนรู๎ของแตํละบุคคล ซึ่งสํวนใหญํมักจะได๎รับทั้งในทางตรงและทางอ๎อม หรือจากการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง 

1.2 ปัจจัยที่ชํวยสนับสนุนให๎เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย (Enabling Factors) เป็นปัจจัยที่
เกิดขึ้นจากการที่บุคคลตําง ๆ มีโอกาสที่จะใช๎บริการหรืออุปกรณ์ รวมทั้งสิ่งตําง ๆ ที่มีอยูํและจัดหาไว๎ให๎
อยํางทั่วถึง ได๎แกํ สถานพยาบาล แหลํงอาหาร หรืออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เป็นต๎น 

1.3 ปัจจัยที่ชํวยเสริมสร๎างให๎เกิดความปลอดภัย (Reinforcing Factors) เป็นปัจจัยที่
นอกเหนือจากปัจจัยดังกลําวข๎างต๎น ได๎แกํ ปัจจัยที่เกิดจากการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนิน
งาน ทางตรงและทางอ๎อม เชํน ครอบครัว ญาติ เพ่ือน นายจ๎างและบุคลากรอ่ืน ๆ ซึ่งบุคคลเหลํานี้จะมี
อิทธิพลตํอการปลูกฝังหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยโดยการอบรมสั่งสอน กระตุ๎นเตือน การชักจูง
การเป็นตัวอยําง การดูแลควบคุม รวมทั้งการสํงเสริมให๎เกิดการกระทาหรือการปฏิบัติที่ถูกต๎องและ
เหมาะสมที่จะนาไปสูํการมีสุขภาพหรือพฤติกรรมอนามัยตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให๎เกิดความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ผู๎ปฏิบัติงานจะต๎อง

ทราบเกี่ยวกับหลักพ้ืนฐาน 5 ประการ (วิทิต กมลรัตน์, 2552) คือ 
2.1 การปฏิบัติที่ไมํปลอดภัย เป็นเครื่องหมายของบางสิ่งบางอยํางที่ผิดปกติในระบบการ

จัดการ เชํน คนงานและผู๎ควบคุมงานขาดความรู๎การจัดการให๎เกิดความปลอดภัยจะเกี่ยวข๎องกับปัจจัย
หลายอยํางท่ีมีผลกระทบโดยตรงตํอระบบการจัดการ และพยายามหาสิ่งผิดปกติในระบบการจัดการ 

2.2 เหตุการณ์สามารถพยากรณ์สภาพการบาดเจ็บ ซึ่งเหตุการณ์เหลํานี้สามารถบอก
รายละเอียดและควบคุมได๎ ซึ่งการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนจะเก่ียวกับงานท่ีไมํใชํงานประจ า กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ผลิต กิจกรรมเก่ียวกับการใช๎พลังงาน และกิจกรรมเกี่ยวกับการกํอสร๎าง 

2.3 การจัดการที่มีผลโดยตรงกับความปลอดภัย จะต๎องด าเนินการเกี่ยวกับการวางเป้าหมายที่
มีประสิทธิผล การวางแผน การจัดระเบียบ การควบคุม 

2.4 การปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยจะท าได๎โดยวิธีการจัดการ ซึ่งก าหนดความรับผิดชอบที่
แนํนอน 

2.5 ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ถูกตั้งไว๎ และให๎ค าจ ากัดความของการจัดการที่ผิดพลาดวําเป็น
การท าให๎เกิดอุบัติเหตุขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัยของพนักงาน  บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด 

(มหาชน) 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางระดับการปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัยของพนักงาน กับ

ปัจจัยสํวนบุคคล 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

แบํงออกเป็น 3 สํวนดังนี้ 
1. ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตด๎านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุํงศึกษาการปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัยในการท างานของ

พนักงาน  
2. ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมประชากรเป้าหมาย 

  พนักงานภายในบริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) แผนกซํอมบ ารุง ซึ่งมีบุคลากรจ านวน 29 คน 
ท าการเก็บข๎อมูล โดยวิธีการเจาะจง (หทัยชนก พรรคเจริญ, 2555) 

3. ขอบเขตด๎านตัวแปร    
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยสํวนบุคคลของพนักงานประกอบด๎วย เพศ   

อายุ ต าแหนํงหน๎าที่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัย โดยมุํงเน๎นประเด็น
ที่เก่ียวข๎อง คือ ด๎านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข๎อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย ด๎านการใช๎เครื่องมือ 
อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย และด๎านความพร๎อมทางด๎านรํางกายและจิตใจของพนักงาน 

เครื่องมือที่ใช ้
เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลในการวิจัย เป็นแบบสอบถามโดยแบํงแบบสอบถามออกเป็น 5  

ตอน ซึ่งประกอบด๎วย 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคล 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัย โดยเกณฑ์วัดความคิดเห็น โดย

มาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale) แบํงออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
      เห็นด๎วยมากที่สุด  5    คะแนน 
      เห็นด๎วยมาก  4    คะแนน 
     ปานกลาง   3    คะแนน 
     เห็นด๎วยน๎อย  2    คะแนน 
     เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 1    คะแนน 
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับแปลความหมายส าหรับคะแนนเฉลี่ย (ล๎วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 

2540) 
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 คะแนนเฉลี่ยระหวําง   4.20 – 5.00    หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหวําง   3.40 – 4.19    หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหวําง   2.60 – 3.39    หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหวําง   1.80 – 2.59    หมายถึง ระดับความคิดเห็นน๎อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหวําง   1.00 – 1.79    หมายถึง ระดับความคิดเห็นน๎อยที่สุด 
ตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข๎อมูลและแปรผล โดยใช๎โปรแกรมประยุกต์ด๎านคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิจัยทาง

สังคมศาสตร์  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1. คําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage) เพ่ือใช๎อธิบายความถี่และร๎อยละ

ของข๎อมูลที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน 
     2. คําเฉลี่ย   (Sample mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือ

ใช๎ในการอธิบายคําเฉลี่ยของข๎อมูลที่ได๎จากการปฏิบัติด๎านความปลอดภัย  
     3. คําความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับระดับความปลอดภัยในการท างานของ

พนักงาน โดยหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation  
Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) 

 
ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลพื้นฐาน 

 ลักษณะทางด๎านเพศ พบวํา พนักงานเป็นเพศชาย ร๎อยละ 89.70 เพศหญิงร๎อยละ 10.3 
 ลักษณะทางด๎านอายุ พบวํา พนักงานสํวนใหญํมีอายุ 31 – 40 ปี ร๎อยละ 41.4 รองลงมาอายุ 20 

- 30 ปี ร๎อยละ 34.5  
 ลักษณะทางด๎านต าแหนํงหน๎าที ่พบวํา พนักงานสํวนใหญํมีต าแหนํงพนักงาน ร๎อยละ 96.6 และมี

ต าแหนํงลูกจ๎าง เป็นร๎อยละ 3.4 
ลักษณะทางด๎านสถานภาพ พบวํา พนักงานสํวนใหญํมีสถานภาพสมรส ร๎อยละ 65.5 และโสด 

ร๎อยละ 34.5   
 ลักษณะทางด๎านระดับการศึกษา พบวํา พนักงานสํวนใหญํมีการศึกษาระดับอนุปริญญา ร๎อยละ 

48.3 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี ร๎อยละ 31.0 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร๎อยละ 20.7 
 ลักษณะประสบการณ์ในการท างาน พบวํา พนักงานสํวนใหญํมีประสบการณ์ในการท างาน 2 - 5 

ปี มีร๎อยละ 34.5 รองลงมาคือ ประสบการณ์ในการท างาน 12 ปี ขึ้นไปร๎อยละ 27.6   
 ลักษณะรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน พบวํา พนักงานสํวนใหญํมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001 – 15,000 

บาท ร๎อยละ 65.5 รองลงมาคือ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 15,001 - 20,000 บาท ร๎อยละ 17.2  
 
2. ระดับการปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัย  

 ด๎านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข๎อบังคับที่เกี่ยวกับความปลอดภัย พบวํา พนักงานสํวนใหญํมี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด๎านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข๎อบังคับที่เกี่ยวกับความ

http://www.bcnlp.ac.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%A1%D1%C5%C2%D2%20%C7%D2%B9%D4%AA%C2%EC%BA%D1%AD%AA%D2
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ปลอดภัย โดยภาพรวมพบวํา อยูํในระดับมากที่สุด (  = 3.87) เมื่อพิจารณาประเด็นยํอย พบวํา 
พนักงานมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 6 ข๎อ โดยข๎อที่มีคําสูงสุดในระดับมากที่สุดคือมีการเตือน
ผู๎รํวมงานไมํให๎สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน ตามล าดับ (  = 4.41) รองลงมา คือ มีการวางแผนการท างาน
อยํางปลอดภัยไว๎กํอนลํวงหน๎าและเมื่อนึกถึงกฎแหํงความปลอดภัยจะท าให๎ท างานที่เสี่ยงด๎วยความ
ระมัดระวัง (  = 4.31) สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุดคือเมื่ออยูํในโรงงานจะปลํอยชายเสื้อออกนอกกางเกง
เพราะรู๎สึกสบายตัว (  = 2.37) 

 ด๎านการใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย โดยภาพรวมพบวํา อยูํในระดับมากที่สุด (  = 
4.34) เมื่อพิจารณาประเด็นยํอย พบวํา พนักงานมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 7 ข๎อ โดยข๎อที่มี
คําสูงสุดในระดับมากที่สุด คือ ไมํควรเก็บอุปกรณ์ที่มีความแหลมคมไว๎ในกระเป๋ากางเกง (   = 4.65) 
รองลงมา คือ ผู๎ใช๎เครื่องมือที่มีความช านาญแล๎ว จ าเป็นต๎องมีการตรวจสอบสภาพกํอนใช๎เสมอ (  = 
4.44) สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การใช๎อุปกรณ์ด๎วยความเรํงรีบ และไมํกระชับจะท าให๎เครื่องจักรดึง
ชายถุงมือเข๎าไปและอาจพันมือเข๎าไปด๎วย (  = 3.96)  
 ด๎านความพร๎อมทางด๎านรํางกายและจิตใจของพนักงาน พบวํา อยูํในระดับมาก (  = 4.40) 
เมื่อพิจารณาประเด็นยํอย พบวํา พนักงานมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 7 ข๎อ โดยข๎อที่มีคําสูงสุดใน
ระดับมากท่ีสุด คือ ท างานโดยมีสมาธิและไมํประมาท หรือเหมํอลอย และการพักผํอนที่เพียงพอ ท าให๎ไมํ
รู๎สึกงํวงนอนในเวลาท างาน (  = 4.68) รองลงมา คือ ไมํหยอกล๎อกับเพ่ือนรํวมงานในขณะปฏิบัติงาน 
(  = 4.58) สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การท างานโดยไมํสนใจในสิ่งที่ตนเองท าอยูํ อาจท าให๎ผู๎อ่ืน
บาดเจ็บได๎ (  = 4.00)  แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัย 
(โดยภาพรวม) 

ความปลอดภัย   S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด๎านการปฏิบัติตามกฎระเบยีบและข๎อบังคับท่ีเกี่ยวกับความปลอดภยั 3.87 .41 มาก 
ด๎านการใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 4.34 .54 มากที่สุด 
ด๎านความพร๎อมทางด๎านรํางกายและจิตใจของพนักงาน 4.40 .59 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.20 .42 มากที่สุด 
 
3. คําความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับระดับการปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัยของพนักงาน 

 พบวําปัจจัยสํวนบุคคลด๎านประสบการณ์การท างาน และรายได๎  มีความสัมพันธ์กับระดับการ
ปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัย อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   แสดงดังตารางที่ 2 และ 3 
 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับระดับด๎านความปลอดภัย กับปัจจัย 
 สํวนบุคคลด๎านประสบการณ์การท างาน 

ตัวแปร   S.D. P 
ด๎านการปฏิบัติตามกฎระเบยีบและข๎อบังคับท่ีเกี่ยวกับความปลอดภยั 3.879 0.419 .435* 
ด๎านการใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 4.336 0.541 -.041 
ด๎านความพร๎อมทางด๎านรํางกายและจิตใจของพนักงาน 4.398 0.594 -.093 
*  P  <  .05  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับระดับการปฏิบัติงานด๎านความ 
 ปลอดภัยของพนักงาน กับปัจจัยสํวนบุคคลด๎านรายได๎   

ตัวแปร   S.D. P 
ด๎านการปฏิบัติตามกฎระเบยีบและข๎อบังคับท่ีเกี่ยวกับความปลอดภยั 3.879 0.419 .032 
ด๎านการใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 4.336 0.541 -.447* 
ด๎านความพร๎อมทางด๎านรํางกายและจิตใจของพนักงาน 4.398 0.594 -.354 
*  P  <  .05  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัยในทรรศนะของพนักงานในหนํวย
ซํอมบ ารุง (โดยภาพรวม) พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความคิดเห็นวํา ด๎านความพร๎อมทางด๎าน
รํางกายและจิตใจของพนักงาน มีคํามากที่สุด ( = 4.40) รองลงมาคือ ด๎านการใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์เพ่ือ
ความปลอดภัย ( = 4.34 ) และด๎านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข๎อบังคับที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 
( = 4.40) และปัจจัยสํวนบุคคลด๎านประสบการณ์การท างาน และรายได๎ มีความสัมพันธ์กับระดับการ
ปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัย อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงดังตารางที่ 2 และ 3 
ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ รัตนวรรณ ศรีทองเสถียร (2542) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการรับรู๎
ระบบความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม พบวําพนักงานที่มี
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์การท างาน การศึกษา รายได๎ ประสบการณ์ในการได๎รับอุบัติเหตุ
จากการท างาน การอบรมเรื่องความปลอดภัย และการใช๎ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลแตกตํางกัน 
มีการรับรู๎ระบบความปลอดภัยไมํแตกตํางกัน พนักงานหญิง พนักงานที่ไมํเคยประสบอุบัติเหตุจากการ
ท างาน พนักงานที่เคยอบรมด๎านความปลอดภัย และพนักงานที่เคยอบรมการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
สํวนบุคคลมีพฤติกรรมความปลอดภัยมากกวําพนักงานชายพนักงานที่เคยประสบอุบัติเหตุจากการท างาน 
พนักงานที่ไมํเคยอบรมด๎านความปลอดภัย และพนักงานที่ไมํเคยอบรมการใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวน
บุคคลอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ และการรับรู๎ระบบความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล๎องกับงานวิจัยของอริศรา ปาดแม๎น (2543) 
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการรับรู๎สภาพการท างานที่เป็นอันตรายกับพฤติกรรมการท างานที่
ปลอดภัยของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท รองเท๎าบาจา จ ากัด(มหาชน) พบวํา พนักงานที่มี เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา แผนกงาน อายุงาน และประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการท างานที่
ปลอดภัยไมํแตกตํางกัน มีเพียงพนักงานที่มีประสบการณ์การอบรมแตกตํางกันที่มีพฤติกรรมการท างานที่
ปลอดภัยแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ และการรับรู๎สภาพการท างานที่เป็นอันตรายมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานท่ีปลอดภัยอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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