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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดาน
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ที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายงานฝายผลิตของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา    
กรมอูทหารเรือ จํานวน 277 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 4 สวน คือ 
แบบสอบถามลักษณะสวนบุคคล ความรูดานความปลอดภัย ทัศนคติดานความปลอดภัย และ
พฤติกรรมดานความปลอดภัย วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS for Windows 
Version 11.5  

 ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีระดับความรูดานความปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง 
ทัศนคติดานความปลอดภัยอยูในระดับที่ดี และพฤติกรรมดานความปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง 
พนักงานที่มีระดับการศึกษา ตําแหนงงาน อายุงาน การฝกอบรม และการประสบอุบัติเหตุที่ 
แตกตางกัน มีความรูดานความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน
พนักงานที่มี เพศ และอายุ ที่แตกตางกัน มีความรูดานความปลอดภัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และพนักงานที่มีระดับการศึกษา และการฝกอบรมที่แตกตางกัน มีทัศนคติดานความ
ปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนพนักงานที่มีเพศ อายุ ตําแหนงงาน 
อายุงาน และการประสบอุบัติเหตุจากการทํางานที่แตกตางกัน มีทัศนคติดานความปลอดภัยไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และพบวาความรูกับทัศนคติดานความปลอดภัยมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนความรูกับพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนทัศนคติกับพฤติกรรมดาน
ความปลอดภัยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were to study a level of knowledge, attitudes and 
safety behavior of officers and to study personal backgrounds compare to knowledge and safety 
attitudes of officers and to study relationship between knowledge, attitude and safety behavior. 
Samples were officers who work in production section of Phrachulachomklao Naval Dockyard, 
Naval Dockyard Department. Amount of sample was 277. The questionnaire used in data 
collection was divided into 4 parts: personal data forms, knowledge, attitudes and safety behavior. 
The data was statistically analyzed by using a computer program SPSS for Window version 11.5. 

 Results of this research showed that a majority of officer had a high level of attitude 
but the officer had a moderate level of knowledge and safety behavior. Officer with different 
education, position, work experience, training experience and work related injuries experience 
had different knowledge on safety with statistical significance at the level of 0.05 respectively. 
There was no statistically significance relationship when gender and age were varied against their 
knowledge. Officers with different education and training experience had different attitudes on 
safety with statistically significance at the level of 0.05. There was no statistically significance 
relationship when gender, age, position and work related injuries experience were varied against 
their attitudes. It was found that knowledge and attitudes had relationship with statistically 
significance at the level of 0.05 while knowledge and behaviors had relationship with statistically 
significance at the level of 0.05 while attitudes and behaviors had relationship with statistically 
significance at the level of 0.05.   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา      
  ปจจัยสําคัญที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหเจริญกาวหนาประสบผลสําเร็จได
นั้นก็คือ บุคลากร ซ่ึงเปนฟนเฟองหลักที่จะผลักดันใหองคกรธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถดําเนินการ  
ใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายได ขวัญและกําลังใจที่ดีของบุคลากรสงผลกระทบโดยตรงตอ
การทํางานที่มีประสิทธิภาพ ผูประกอบการอุตสาหกรรมจําตองใหความสําคัญกับการดูแลบุคลากร
ในองคกรใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี มีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีอยาง
สม่ําเสมอโดยถือเปนนโยบายหลักขององคกร เพื่อกอใหเกิดสัมฤทธิ์ผลภายในองคกร กระทรวง
อุตสาหกรรมโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่อง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานจึงไดกําหนดมาตรฐาน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 ขึ้นเพื่อใหผูประกอบการและ
หนวยงานตาง ๆ ไดนํามาใชในการพัฒนาระบบการควบคุมความปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุ
ของบุคลากรในองคกรใหสอดคลองกับมาตรฐานดังกลาว ซ่ึงนอกจากจะกอใหเกิดประโยชนตอ
บุคลากรขององคกรแลว สังคมชุมชนโดยรอบก็จะไดรับการคุมครองความปลอดภัยพรอมกัน      
ไปดวย ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน 
 อยางไรก็ตามในปจจุบันพบวา อุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางานนั้นยังมีอัตราที่เพิ่มขึ้น ดัง
จะเห็นไดจากตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนผูประสบอันตรายและเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน เปนราย
เดือนในป พ.ศ.2552 ซ่ึงจําแนกตามความรุนแรง และจากตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนผูประสบ
อันตรายและเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ป พ.ศ.2553 

ตารางที่ 1.1 จํานวนผูประสบอันตรายและเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรุนแรง    
และรายเดือน ป พ.ศ.2552 

ป พ.ศ.2552 จํานวนผู
ประสบอันตราย 

ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
บางสวน 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน     
ไมเกิน 3 วัน 

ม.ค. 
ก.พ. 

11,474 
10,097 

55 
43 

1 
4 

357 
262 

2,848 
2,504 

8,213 
7,284 
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ตารางที่ 1.1 (ตอ) 

ป พ.ศ.2552 จํานวนผู
ประสบอันตราย 

ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
บางสวน 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน     
ไมเกิน 3 วัน 

มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 

9,886 
9,592 
12,512 
15,406 
13,190 
13,494 
14,880 
13,390 
13,299 
12,216 

37 
37 
40 
67 
56 
48 
53 
55 
61 
45 

- 
1 
1 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

284 
298 
332 
338 
171 
140 
87 
74 
30 
10 

2,459 
2,463 
3,293 
4,077 
3,522 
3,680 
4,188 
3,737 
3,777 
3,302 

7,106 
6,793 
8,846 
10,924 
9,440 
9,626 
10,552 
9,524 
9,431 
8,859 

รวม 149,346 597 8 2,383 39,850 106,598 

ที่มา : กองทุนเงินทดแทน (2553) 
 

ตารางที่ 1.2 จํานวนผูประสบอันตรายและเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ป พ.ศ.2553 

ป พ.ศ.2553 จํานวนผู
ประสบอันตราย 

ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
บางสวน 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน     
ไมเกิน 3 วัน 

ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 

11,474 
12,017 
14,484 

48 
53 
63 

0 
0 
1 

62 
26 
11 

3,254 
3,463 
3,740 

8,110 
8,475 

10,669 
รวม 37,975 164 1 99 10,457 10,669 

ที่มา : กองทุนเงินทดแทน (2553) 

 
 จากตารางที่ 1.2 ในป พ.ศ.2553 ตั้งแตเดือน มกราคม – มีนาคม มีผูประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางานมีจํานวนสูงถึง 37,975 คน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากชวงเดือน มกราคม – มีนาคม 
ของป พ.ศ.2552 จํานวน 6,518 คน หรือรอยละ 20.7 และจํานวนดังกลาวคิดเปนรอยละ 25.5 ของ
จํานวนผูประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานงานในป พ.ศ.2552 โดยสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีหลาย
ประการ ดังนั้นผูประกอบการหรือเจาของโรงงานอุตสาหกรรมจะตองมีหลักปฏิบัติ หรือมีนโยบาย
ที่ชัดเจนในการลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการทํางานในสถานประกอบการ และการใหความเชื่อมั่น
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ดานความปลอดภัยในการทํางานแกคนงาน เพื่อใหการทํางานมีความปลอดภัย ซ่ึงคือสภาพที่ไมมี 
ภยันอันตราย ความปลอดภัยในการทํางานจึงหมายถึง การทํางานที่ปราศจากอันตราย ไมเสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุ กลาวคือ ไมกอใหเกิดสิ่งตาง ๆ ไดแก การเจ็บปวย หรือเปนโรค การบาดเจ็บ พิการ 
หรือตาย ทรัพยสินเสียหาย เสียเวลา ขบวนการผลิตหยุดชะงัก คนงานเสียขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน กิจการเสียช่ือเสียง ซ่ึงทั้งหมดลวนแตเปนผลเสียทั้งส้ิน  
 อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ  กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2524 ณ ตําบลแหลมฟาผา 
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 400 ไร  ปจจุบันมีกําลังพลทั้งส้ิน
ประมาณ 1,500 คน และในจํานวนนี้เปนเจาหนาที่ฝายผลิต จํานวน 839 คน ซ่ึงมีภารกิจในการซอม 
สราง ดัดแปลงแกไข และติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรือของกองทัพเรือ ดังนั้นจึงมีงานที่
แตกตางและหลากหลายประเภทที่ไมเหมือนกัน อันเปนสาเหตุที่ทําใหการควบคุมและปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดจากอุบัติเหตุจากการทํางานกระทําไดยากขึ้น อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 
จึงไดใหความสําคัญตอปญหาความปลอดภัย โดยมีการบังคับใชมาตรการ ขอบังคับ และกฎระเบียบ 
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของอูทหารเรือพระจุลจอมกลา เพื่อใหกําลังพลของ             
อูทหารเรือปฏิบัติตาม เพื่อเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุตาง ๆ และเพื่อสุขภาพของกําลังพล 
ทุกนายของอูทหารเรือ และในปจจุบันไดมีการจัดทําโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ
ควบคุมความปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุของบุคลากรในอูทหารเรือ พระจุลจอมเกลา เพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย มอก. 18001 คือ
โครงการสงเสริมงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานของโรงงานในสังกัดอูทหารเรือ
พระจุลจอมเกลา ซ่ึงจะมีเจาหนาที่ของกรมแพทยทหารเรือมาดําเนินการใหคําปรึกษา ตรวจและ
ประเมินผลเปนประจําทุกป  
 จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ตั้งแต ป พ.ศ. 2547 – 2549 มี
จํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการบันทึกไว จํานวน 32 ครั้ง และเมื ่อเปรียบเทียบกับสถิติของป  
พ.ศ. 2550 – 2552 มีจํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 42 ครั้ง (รายละเอียดตามตารางที่ 1.3)  

ตารางที่ 1.3 จํานวนเจาหนาที่อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ประสบอันตรายและ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางานตั้งแตป พ.ศ.2547 - 2552  
 

ป พ.ศ. จํานวนผู
ประสบอันตราย 

ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
บางสวน 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน     
ไมเกิน 3 วัน 

2547 
2548 
2549 

10 
10 
12 

- 
- 
- 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

2 
3 
3 

7 
7 
9 
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ตารางที่ 1.3 (ตอ) 

ป พ.ศ. จํานวนผู
ประสบอันตราย 

ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
บางสวน 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน     
ไมเกิน 3 วัน 

2550 
2551 
2552 

13 
14 
15 

- 
1 
- 

0 
0 
0 

1 
0 
1 

3 
3 
4 

9 
10 
10 

รวม 74 1 0 3 18 51 

ที่มา: แผนกนิรภัยการชาง กองกําลังพล อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 

 
 จากจํานวนผูที่ประสบอันตรายของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลาตามตารางที่ 1.3 
พบวามีจํานวนที่สูงขึ้นทั้ง ๆ ที่ไดมีการบังคับใชมาตรการ ขอบังคับ และกฎระเบียบ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย และจัดทําโครงการสงเสริมงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน โดยผู
ประสบอุบัติเหตุในการทํางานเกือบทั้งหมดเปนพนักงานฝายผลิต ซ่ึงลักษณะงานมีโอกาสที่จะเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูง การมีทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ รวมถึง ความรู ความ
เขาใจ และพฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงานฝายผลิตเอง ก็เปนอีกปจจัยที่ทําใหมีความ
เส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานเพิ่มมากขึ้นเชนกัน ดังนั้นฝายผลิตจึงเปนหนวยหลักที่มี
ความสัมพันธกับการนําหลักดานความปลอดภัยไปใชในการปฏิบัติงานมากกวาหนวยงานอื่น     
ฝายผลิตประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 
 1. กองบริหารงานซอมสราง มีหนาที่ วางแผนงาน กํากับการ และประสานงานเกี่ยวกับการ
ซอมสรางใหเปนไปตามกําหนดเวลา เสนอแนะและดําเนินกรรมวิธีดานวิศวกรรมอุตสาหกรรม
ใหแกโรงงานตาง ๆ พัฒนาวิธีการซอม และสราง ตลอดจนดําเนินงานการอู โดยมีแผนกตาง ๆ ดังนี้ 
  1.1 แผนกกํากับการซอมสราง มีหนาที่ จัดทําแผนงาน รวมรวมขอมูล และควบคุมงานซอม 
สรางเรือใหเสร็จตามแผน 
  1.2 แผนกกํากับการซอมสราง มีหนาที่ ประสาน และกํากับการสรางใหเสร็จตามกําหนด 
กําหนดที่เทียบเรือ วางแผนการเคลื่อนยาย อํานวยการนําเรือ เขา – ออก อู และใหบริการแกเรือ 
  1.3 แผนกโรงงาน มีหนาที่ ดําเนินการดานวิศวกรรมอุตสาหการ ใหแก กองโรงงาน 
อํานวยการดานการจัดหา ควบคุมปรนนิบัติบํารุง จัดทําประวัติตรวจสอบสภาพ ซอมและติดตั้ง
เครื่องมือกล เครื่องมืออ่ืน ๆ ประจําโรงงาน และเครื่องปรับอากาศภายในหนวยทั้งหมด พัฒนา
มาตรฐานการซอม สราง จัดทําและปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานวิธีดําเนินการรวมกับหนวยที่
เกี่ยวของ 
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 2. กองโรงงานเรือเหล็ก มีหนาที่ ดําเนินการ ซอม สราง ดัดแปลง แกไข ทดสอบเครื่องจักรกล
และอุปกรณของเรือในสาขากลจักร โดยมีโรงงานยอย ดังนี้ 
  2.1 โรงงานตอเรือเหล็ก มีหนาที่ ขยายแบบ ทําแบบทาบ และแมแบบ ใชเครื่องมือจักรกล
ในการตัด ขึ้นรูป ทําหนาแปลน วางผัง ซอมสราง ติดตั้ง เปล่ียนชิ้นสวนตัวเรือและโครงสรางที่ทํา
ดวยเหล็กและอลูมิเนียม หรือทําดวยทอ ตีเหล็กขึ้นรูปชิ้นสวนตาง ๆ  
  2.2 โรงงานซอมหมอน้ํา มีหนาที่ ติดตั้ง ซอมและทดลองหมอน้ํา เตา หมอดับไอ 
  2.3 โรงงานชางทอ มีหนาที่ ติดตั้ง ซอมและทดลองระบบทอทุกชนิด เครื่องสุขภัณฑและ
สวนประกอบ   
  2.4 โรงงานโลหะแผน มีหนาที่ ทํารูปพรรณ ซอม สราง ติดตั้ง สวนประกอบตัวเรือ และ
อุปกรณตาง ๆ ที่เปนโลหะแผน 
 3. กองโรงงานเครื่องกล มีหนาที่ ดําเนินการ ซอม สราง ดัดแปลง แกไข เครื่องจักรกล และ
อุปกรณของเรือในสาขากลจักร โดยมีโรงงานยอย ดังนี้ 
  3.1โรงงานปรับซอมเครื่องยนต มีหนาที ่ ซอมเครื่องยนตน้ํามันใส เครื่องยนตดีเซล 
ตลอดจนปรับซอมทดสอบศูนย ถอดและประกอบเพลาใบจักร ใบจักร และหางเสือ 
  3.2 โรงงานปรับซอมเครื่องไอน้ําและกังหันกาซ มีหนาที่ ซอมเครื่องแรงดันทุกแบบ 
เครื่องจักรชวย และเครื่องจักรอื่น ๆ เครื่องไอน้ํา เครื่องกังหันไอน้ํา และกาซ ตลอดจนปรับซอม
ทดสอบศูนยถอดและประกอบเพลาใบจักร ใบจักรและหางเสือ 
  3.3 โรงงานเครื่องกล มีหนาที่ ผลิต ซอมชิ้นสวนเครื่องจักรกล โดยใชเครื่องมือตาง ๆ 
และทําการ อบ ชุบ โลหะ 
  3.4 โรงงานหลอหลอม มีหนาที่ หลอโลหะพรรณตาง ๆ เทพลวงแบริ่ง เคลือบโลหะดวย
ความรอน การพอกเพลา และการพนโลหะ หรือ เคมีภัณฑปองกันสนิม 
  3.5 โรงงานทดสอบเครื่อง มีหนาที่ ทดสอบเครื่องยนต เครื่องไฟฟา และสูบตาง ๆ  
 4. กองโรงงานเบ็ดเตล็ด มีหนาที่ ดําเนินการซอม สราง ดัดแปลง แกไข ตัวเรือ สวนประกอบ
ตัวเรือและอุปกรณที่ทําดวยไม ใยแกว และพลาสติก เครื่องทําความเย็นของเรือ งานเกี่ยวกับเชือก
รอก การอู ชางเย็บและชางสี ตลอดจนการเคลื่อนยายของหนัก โดยมีโรงงานยอย ดังนี้ 
  4.1 โรงงานชางไมและใยแกว มีหนาที่ ซอม สราง ดัดแปลง แกไขตัวเรือ สวนประกอบ
ตัวเรือและครุภัณฑทําดวยไม ใยแกว และพลาสติก รวมทั้งโปะ แพ และครุภัณฑของหนวย 
  4.2 โรงงานชางเย็บ มีหนาที่ ตัด-เย็บ ผา ผาใบ หนัง หนังเทียม และพลาสติก 
  4.3 โรงงานเชือกรอกและการอู มีหนาที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เชือก เชือกลวด รอก และงาน
ประดาน้ํา ปรับหมอน ดึงเรือเขา - ออกอู และขึ้นคาน ยึดตรึง ค้ํายัน ยก เล่ือน เคล่ือนยายของหนัก 
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ตั้งเสา ปนจั่น เสากระโดง ถอดและประกอบนั่งราน ดูแลรักษาอู คานเรือ และแครรับเรือ ตลอดจน
การใชและบํารุงรักษาปนจั่น 
  4.4 โรงงานชางสี มีหนาที่ พนสี ทาสี ทาน้ํายาเคลือบผิว และเขียนลวดลายตัวอักษรที่เรือ
ครุภัณฑของเรือ และของหนวย ตลอดจนพนทราย ทําความสะอาดตัวเรือและสวนประกอบตาง ๆ 
ทําความสะอาดถังน้ํา ถังน้ํามันเรือ 
  4.5 โรงงานชางเครื่องเย็น มีหนาที่ ซอม สราง ดัดแปลง แกไข ทดลองระบบเครื่องทํา
ความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใชในเรือ และของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ตลอดจนของหนวย
อ่ืน ๆ ตามที่จะไดรับมอบหมาย 
 5. กองโรงงานไฟฟา มีหนาที่ ดําเนินการซอม สราง ดัดแปลง ติดตั้ง ร้ือถอน เดินสายทดลอง
เครื่องไฟฟาระบบ และการชุบโลหะ ตลอดจนซอมแบตเตอรี่ โดยมีแผนกตาง ๆ ดังนี้   
  5.1 แผนกซอมเครื่องไฟฟา มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการซอม สราง ดัดแปลง แกไข
ติดตั้ง และทดลองเครื่องไฟฟา รวมทั้งอุปกรณไฟฟาทุกประเภทที่ใชในเรือ 
  5.2 แผนกซอมแบตเตอรี่ มหีนาที่ ซอม และประจุไฟแบตเตอรี่ 
  5.3 แผนกชุบโลหะ มีหนาที่ ชุบ เคลือบโลหะ และอโลหะ ดวยกรรมวธีิตาง ๆ 
  5.4 แผนกเดินสาย มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง โยกยาย ร้ือถอนสายไฟ และ
อุปกรณที่เกีย่วของ 
 ดังนั้นผูวิจัยในฐานะเปนกําลังพลคนหนึ่งของกองทัพเรือ จึงใหความสนใจศึกษาดานความรู 
ทัศนคติและพฤติกรรมดานความปลอดภัยของ พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 
ในสายงานฝายผลิต และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในดานความ
ปลอดภัยของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ซึ่งจะสงผลดีตอผูปฏิบัติงานทุกคน และ
เปนผลสัมฤทธิ์ตอนโยบายทางดานความปลอดภัยของอูทหารเรือ   
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความรูดานความปลอดภัย ทัศนคติดานความปลอดภัยและพฤติกรรมดาน
ความปลอดภัยของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ในสายงานฝายผลิต  
 2. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความรู และทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงาน
อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ในสายงานฝายผลิต 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูดานความปลอดภัย และทัศนคติดานความปลอดภัย
ของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ในสายงานฝายผลิต 
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 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ในสายงานฝายผลิต 
 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติดานความปลอดภัยและพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ในสายงานฝายผลิต 

 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 1. สมมติฐานที่ 1: พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ตําแหนงในการทํางาน อายุงาน การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การประสบ
อุบัติเหตุในการทํางาน แตกตางกันมีความรูเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน 
 2. สมมติฐานที่ 2: พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ตําแหนงในการทํางาน อายุงาน การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การประสบ
อุบัติเหตุในการทํางาน แตกตางกันมีทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน  
 3. สมมติฐานที่ 3: ความรูดานความปลอดภัยกับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานมีความสัมพันธกัน 
 4. สมมติฐานที่ 4: ความรูดานความปลอดภัยกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานมีความสัมพันธกัน  
 5. สมมติฐานที่ 5: ทัศนคติดานความปลอดภัยกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานมีความสัมพันธกัน  
   

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงระดับความรูดาน ทัศนคติ และพฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงานอู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ในสายงานฝายผลิต 
 2. ทําใหทราบถึงลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความรู และทัศนคติดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ในสายงานฝายผลิต 
 3. ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ในสายงานฝายผลิต 
 4. เปนแนวทางในการเสนอผูที่เกี่ยวของในการจัดการฝกอบรมในดานความรูความปลอดภัย
ของ อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 
 5. เปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในดานความปลอดภัยของอูทหารเรือพระ
จุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ  
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1.5  ขอบเขตงานวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชเปนแหลงขอมูลในการทําวิจัยในครั้งนี้ เปนพนักงานชาง หัวหนาชาง และ
หัวหนานายชางโรงงาน ของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ในสายงานฝายผลิต 
 2. การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะความรู ทัศนคติและพฤติกรรมดานความปลอดภัย 
 3. การวิจยัคร้ังนี้ทําการเก็บขอมูลในระหวางเดือน มกราคม 2553 – มีนาคม 2553  
 

1.6  นิยามศัพท 
 ความรูดานความปลอดภัย หมายถึง ขอมูล ขาวสาร รายละเอียดที่เกี่ยวกับดานความ
ปลอดภัยที่พนักงานไดรับจากการสังเกต การเรียนรู ประสบการณ เก็บรวบรวมไวเปนความทรงจํา 
สามารถนํามาเปนองคประกอบเพื่อการตัดสินใจในพฤติกรรมดานความปลอดภัย 
 ทัศนคติตอพฤติกรรมดานความปลอดภัย หมายถึง ทาที ความรูสึกของพนักงานที่มีตอ
ความปลอดภัยอันเนื่องมาจากการเรียนรู ประสบการณ และเปนตัวกระตุนใหพนักงานแสดง
พฤติกรรมดานความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงมีทั้งดานบวกและดานลบ 
 พฤติกรรมดานความปลอดภัย หมายถึง การกระทําหรืออาการที่พนักงานแสดงออก
ขณะที่ทํางานเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 
 ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การทํางานโดยปราศจากอุบัติเหตุหรืออันตราย  
ที่มีโอกาสเกิดขึ้น 
 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของพนักงานที่ไดรับการศึกษาตาม
ระบบโรงเรียน แบงเปน ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาตรีขึ้นไป 
 ตําแหนงในการทํางาน หมายถึง ตําแหนงของพนักงานที่บรรจุในการทํางานปจจุบัน 
แบงเปน หัวหนานายชาง หัวหนาชาง และ ชาง 
 อายุงาน หมายถึง จํานวนเต็มปนับตั้งแตเริ่มเขาทํางานในอูทหารเรือพระจุลจอมเลา 
กรมอูทหารเรือ ที่ปฏิบัติงานอยูจนถึงวันที่ตอบแบบสอบถาม แบงเปน ต่ํากวา 2 ป, 2 – 6 ป และ 6 ป
ขึ้นไป 
 การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย หมายถึง การที่พนักงานเคยไดรับการฝกอบรมจาก
ผูที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานตั้งแตที่ไดมาทํางานที่ อูทหารเรือพระจุลจอมเลา กรมอู
ทหารเรือ แบงเปน เปนประจําทุกป, นาน ๆ คร้ัง, คร้ังเดียว และไมเคย 
 การประสบอุบัติเหตุในการทํางาน หมายถึง การที่พนักงานประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางานตั้งแตที่ไดมาทํางานที่อูทหารเรือพระจุลจอมเลา กรมอูทหารเรือ แบงเปน เคย 
และไมเคย   

DPU



9 
 

 

 ชาง หมายถึง บุคคลที่เปนลูกจางประจําหมวดฝมือสังกัดอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา   
กรมอูทหารเรือ 
 หัวหนาชาง หมายถึง บุคคลที่เปนหัวหนาของชาง ซ่ึงเปนนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ   
เรือตรี – เรือเอก  
 หัวหนานายชางโรงงาน หมายถึง บุคคลที่เปนหัวหนาของหัวหนาชาง ซ่ึงเปนนายทหาร
สัญญาบัตรชั้นยศ นาวาโท – นาวาเอก  
 เจาหนาท่ีนิรภัยการชาง หมายถึง เจาหนาที่ที่มีหนาที่ดานความปลอดภัยในการทํางาน
ของ อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 ในการศึกษาเรื่องความรู ทัศนคติ ตอพฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงาน           
อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ในสายงานการผลิต ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

2.1  แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับความรู 
 2.1.1  ความหมายเกีย่วกับความรู 
  คําวา “ความรู” ไดมีผูใหความหมายไวดังนี ้
 เบนจามิน เอส บลูม (Bloom, Benjamin 1971: 271 อางถึงใน อาคเนย กายสอน, 2534) 
กลาวถึงความหมายของความรูไววา ความรูเปนสิ่งที่เกี่ยวกับการระลึกสิ่งเฉพาะเรื่องหรือเร่ืองทั่ว ๆ 
ไประลึกถึงวิธีการ กระบวนการ หรือสถานการณตาง ๆ โดยเนนความจํา  

  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535) ความรู หมายถึง การระลึกถึงเรื่องราวตาง ๆ ที่เคย มี
ประสบการณมาแลว และรวมถึงการจําเนื้อเร่ืองตาง ๆ ทั้งที่ปรากฏอยูในแตละเนื้อหาวิชาและที่
เกี่ยวพันกับเนื้อหาวิชานั้นดวย เชน ระลึกหรือจําไดถึงวัตถุประสงค วิธีการ แบบแผน และเคาโครง
ของเรื่องนั้น 

 รัตติกรณ จงวิศาล (2535) ความรู หมายถึง กฎเกณฑ ขอเท็จจริงและขอมูลตางที่ไดรับ
และสะสมไวในรูปของการจํา 

 ภัทธิรา ใจดี (2539) กลาววา ความรู หมายถึง บรรดาขอเท็จจริงของเรื่องราวกฎเกณฑ
ส่ิงของ เหตุการณ บุคคล ซ่ึงเปนความจําที่มนุษยไดสะสมรายละเอียดของเรื่องราวปรากฏการณไว 
และแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่ระลึกได เรียกเอาสิ่งที่จําไดออกใหปรากฏ และวัดได 
 จันทรทิพย ชูสมภพ (2539) ความรู หมายถึง ขอเท็จจริง กฎเกณฑ และโครงสรางที่
มนุษยไดรับจากการศึกษาคนควา ประสบการณ การสังเกต และเก็บสะสมไวในระดับของความจํา
ไดสามารถเขาใจเปรียบเทียบ ตีความ และนําไปประยุกตใช 
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 ศุกภนิตย พลไพรินทร (2540) ความรู หมายถึง ความสามารถในการคิด  เขาใจ
ขอเท็จจริง นําไปแกปญหาใหเหมาะสมกับสถานการณขณะนั้น บวกกับประสบการณเดิมที่เกิดจาก
การเรียนรูแลวตัดสินใจประเมินคาเปนเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ่ึงมีความชัดเจนและมีคุณภาพ 

 สายสุนีย ปวุตินันท (2541) ความรู หมายถึง ขอเท็จจริง ขอมูลและรายละเอียดของ
เรื่องราวและการกระทําใด ๆ ที่มนุษยไดรับ หรือมีประสบการณเก็บสะสมไว และเราสามารถ
รับทราบสิ่งเหลานั้นได 

 จากแนวคิดขางตนสามารถสรุปไดวา ความรู หมายถึง ขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริงและ
รายละเอียดตาง  ๆ  เชน  เหตุการณ  บุคคล  กฎเกณฑ  ที่บุคคลได รับจากการสังเกต  เ รียนรู
ประสบการณ ทั้งในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงและทั่วไป โดยเก็บรวบรวมและสะสมในรูปของความจํา
สามารถระลึกไดและสามารถเปนองคประกอบ เพื่อการตัดสินใจในพฤติกรรมตาง ๆ ซ่ึงความรู
สามารถสะสมและถายทอดสืบตอกันได 

 2.1.2  โครงสรางของความรู 
 Bloom et al. (อางใน ไสว เล่ียมแกว, 2528) ไดเสนอแนวความคิดวา ความรูของคนดาน
ความจําและความคิด หรือดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) นั้น ประกอบดวยความรูตามขั้นตาง ๆ 
6 ขั้น คือ 
 2.1.2.1 ความรูหรือความจํา หมายถึง ความสามารถในการจําหรือรูสึกได แตไมใชการ
ใชความเขาใจไปตีความหมายในเรื่องนั้น ๆ แบงเปนความรูเกี่ยวกับเนื้อเรื่องซึ่งเปนขอเท็จจริง      
วิธีดําเนินงาน แนวคิด ทฤษฎี โครงสรางและหลักการ  
 2.1.2.2 ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องราวตาง ๆ ได
ทั้งในดานภาษา รหัส สัญลักษณทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบงเปน การแปลความ การตีความ   
และการขยายความ 
 2.1.2.3 การนําไปใช หมายถึง ความสามารถนําเอาสิ่งที่ไดประสบมา เชน แนวคิดทฤษฎี
ตาง ๆ ไปใชใหเปนประโยชนหรือนําไปใชแกปญหาตามสถานการณตาง ๆ ได  
 2.1.2.4 การวิเคราะห หมายถึง  ความสามารถในการแยกแยะเรื ่องราวออกเปน
สวนประกอบยอยเพื่อความสัมพันธ และหลักการหรือทฤษฎีเพื่อใหเขาใจเรื่องราวตาง ๆ 
 2.1.2.5 การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการนําเอาเรื่องราวหรือสวนประกอบ
ยอยมาเปนเรื่องราวเดียวกัน โดยมีการดัดแปลงริเร่ิมสรางสรรคปรับปรุงของเกาใหมีคุณคาขึ้น 
 2.1.2.6 การประเมินคา หมายถึง การวินิจฉัยหรือการตีราคาอยางมีหลักเกณฑ เปนการ
ตัดสินวาอะไรดี ไมดีอยางไรใชหลักเกณฑที่เชื่อถือไดโดยอาศัยขอเท็จจริงภายในและภายนอก 
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                                                                                                            ระดบัต่ํา ไมซับซอน 

ภาพที่ 2.1 ลําดับขั้นของความรูดานพุทธพิิสัยตามแนวคิดของบลูมและคณะ (1956) 
ที่มา : ไสว เล่ียมแกว (2528) 
 
 จากภาพที่ 2.1 จะเห็นวาความจําเปนความรูพื้นฐาน ถาไมมีความจําแลวจะเกิดความ
เขาใจไมได ในทํานองเดียวกันการนําไปใชจะเกิดไมไดถาไมมีความเขาใจ เปนเชนนี้เร่ือยไปทุกขั้น 
จากขั้น 2 ขึ้นไปถึงขั้น 6 

 2.1.3  การวัดระดับความรู 
 ศุกภนิตย พลไพรินทร (2540) ไดกลาวถึง การวัดความรู หมายถึง การวัดระดับความ
จําเปนความสามารถในการคิด เขาใจกับขอเท็จจริงที่ไดรับจากการศึกษาและประสบการณเดิมโดย
ผานการรวบรวมและสะสมไว ซ่ึงสามารถทดสอบไดดวยแบบทดสอบที่ดี ผานการทดสอบคุณภาพ
แลว จะแยกคนมีความรูกับไมมีความรูออกจากกันไดระดับหนึ่ง 

 2.1.4  วิธีการวัดความรู 
 สุมาลี จันทรชลอ (2542) ไดรวบรวมแนวความคิดโครงสรางของความรู 6 ขั้น จาก
ขั้นตอนที่งายที่สุดไปยังขั้นที่ยากและซับซอนมากขึ้น ของบลูมและคณะ (1956) สามารถสราง
แบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในแตละขั้น ดังนี้ 
 2.1.4.1 วิธีการวัดระดับของความรูหรือความจํา เปนการวัดความสามารถขั้นต่ําสุด 
การถามเพื่อวัดสิ่งเกี่ยวของกับการใหระลึกถึง (Recall) ทั้งในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงและทั่วไป คําถามที่
ใชวัดในระดับนี้ ไดแก (1) ขอคําถามวัดความจําเนื้อเรื่อง (2) ขอคําถามวัดความจําวิธีดําเนินการ        
(3) ขอคําถามวัดความจําความรูรวบยอด  

     6. การประเมนิคา 
    5. การสังเคราะห 
   4. การวิเคราะห 
  3. การนําไปใช 
 2. ความเขาใจ 
1. ความรูหรือความจํา 

ระดับสูง ซับซอน 
ทักษะทางสตปิญญา DPU



13 

 2.1.4.2 วิธีการวัดระดับความเขาใจ เปนการวัดความสามารถที่สูงกวาความรูหรือความจํา
แตผูตอบยังคงมีความรูความจํา เปนพื้นฐานมากอนจึงจะมีความเขาใจ คําถามจะไมถามตรงจากตํารา
หรือส่ิงที่สอนไว แตโยงความรูที่เรียนมาสัมพันธกับคําถามแลวเปลี่ยนเปนคําตอบใหม ภาษาหรือ
สํานวนใหม รูปแบบใหม ๆ คําถามที่ใชวัดในระดับนี้ ไดแก (1) ขอคําถามวัดความสามารถในการแปล
ความ (2) ขอคําถามวัดความสามารถในการตีความ (3) ขอคําถามวัดความสามารถในการขยายความ 
 2.1.4.3 วิธีการวัดระดับการนําไปใช เปนการวัดความสามารถในการนําเอาความรู ความ
เขาใจ มาประยุกตใชหรือแกปญหาในเหตุการณหรือสถานการณใหมไดอยางเหมาะสม คําถามที่ใช
วัดในระดับนี้ ไดแกขอคําถามวัดการนําไปใช 
 2.1.4.4 วิธีการวัดระดับวิเคราะห เปนการวัดความสามารถในการแยกแยะหรือแจกแจง
รายละเอียดของเรื่องราว ความคิด การปฏิบัติออกเปนระดับยอย ๆ โดยอาศัยหลักการหรือกฎเกณฑ
ตาง ๆ เพื่อคนพบขอเท็จจริง และคุณสมบัติบางประการ คําถามที่ใชวัดในระดับนี้ไดแก (1) ขอ
คําถามวัดการวิเคราะหความสําคัญ (2) ขอคําถามวัดการวิเคราะหความสัมพันธ (3) ขอคําถามวัดการ
วิเคราะหหลักการ 
 2.1.4.5 วิธีการวัดระดับสังเคราะห เปนการวัดความสามารถในการรวมรวมและ
ผสมผสานรายละเอียดปลีกยอยของขอมูล สรางเปนสิ่งใหมที่แตกตางไปจากเดิม ความสามารถ
ดังกลาวเปนพื้นฐานของการคิดริเริ่มสรางสรรค คําถามที่ใชวัดระดับนี้ ไดแก (1) ขอคําถามวัดการ
สังเคราะหขอความ (2) ขอคําถามวัดการสังเคราะหแผนงาน (3) ขอคําถามวัดการสังเคราะห
ความสัมพันธ 
 2.1.4.6 วิธีการวัดระดับประเมินคา เปนการวัดความสามารถในการสรุปคุณคาหรือตี
ราคาเกี่ยวกับ เร่ืองราว ความคิด พฤติกรรม วาดี - เลว, เหมาะ - ไมเหมาะ เพื่อจุดประสงคบางประการ 
คําถามที่ใชวัดระดับนี้ ไดแก คือ (1) ขอคําถามวัดการประเมินโดยเกณฑภายใน (2) ขอคําถามวัด
การประเมินโดยเกณฑภายนอก 
 การวัดความรูทั้ง 6 ขั้นนี้ สามารถเขียนขั้นตอนการวัดจากระดับความรูระดับต่ําขึ้นมาหา
ระดับสูงจะไดดังรูปตอไปนี้ 
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ภาพที่ 2.2 การวัดระดับการเรยีนรูดานความรู ความคิด ตามแนวคดิของบลูม และคณะ 
ที่มา : สุมาลี จันทรชลอ (2542)  
 
 2.1.5  การทดสอบวัดความรู 

 พวงรัตน ทวีรัตน (2540) ไดกลาวถึง รูปแบบของการทดสอบวัดความรูที่นิยมใชมี         
3 รูปแบบ ดังนี้ 
 2.1.5.1 แบบปากเปลา (Oral Test) เปนการทดสอบที่อาศัยการซักถามเปนรายบุคคลใช
ไดผลดีถามีผูเขาสอบจํานวนนอย เพราะตองใชเวลามาก ถามไดละเอียดสามารถโตตอบกันได 
 2.1.5.2 แบบเขียนตอบ (Paper – Pencil Test) เปนการทดสอบที่เปลี่ยนแปลงมาจากการ
สอบแบบปากเปลา เนื่องจากจํานวนผูเขาสอบมากและมีจํานวนจํากัดแบงได 2 แบบ คือ 
 2.1.5.2.1 แบบความเรียง (Essay Type) เปนการสอบที่ใหผูตอบไดรวบรวม
เรียบเรียงคําพูดของตนเอง แสดงทัศนคติ และความรูสึก ความคิดไดอยางอิสระภายใตหัวเร่ืองที่

     6. ประเมินผลโดยอาศัยขอเท็จจริงจากภายนอก 
    ประเมินผลโดยอาศัยขอเท็จจริงจากภายใน  

    5. สังเคราะหความสัมพันธ 
    สังเคราะหแผนงาน 
    สังเคราะหขอความ 

   4. วิเคราะหหลักการ 
    วิเคราะหความสัมพันธ 
    วิเคราะหความสําคัญ 

  3. การนําไปใช 
 

 2. ขยายความ  
    ตีความ  
    แปลความ 

1. จําความรูรวบยอด 
    จําวิธีดําเนินการ 
    จําเนื้อเร่ือง  

การประเมินผล 
(Evaluation) 
 
การสังเคราะห 
(Synthesis) 
 
การวิเคราะห 
(Analysis) 
 
การนําไปใช 
(Application) 
 
ความเขาใจ 
(Comprehension) 
 
ความรูความจาํ 
(Knowledge)  
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กําหนดใหเปนขอสอบที่สามารถวัดพฤติกรรมดานการสังเคราะหไดอยางดี แตมีขอเสียที่การให
คะแนนทําใหมีความเปนปรนัยไดยาก   
 2.1.5.2.2 แบบจํากัดคําตอบ (Fix – Response Type) เปนขอสอบที่มีคําตอบถูก
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดใหอยางจํากัด ขอสอบแบบนี้แบงออกเปน 4 แบบ คือ (1) แบบถูกผิด          
(2) แบบเติมคํา (3) แบบจับคู (4) แบบเลือกตอบ 
 2.1.5.3 แบบปฏิบัติ (Performance Test) เปนการทดสอบที่ผูสอบไดแสดงพฤติกรรม
ออกมาโดยการกระทําหรือลงมือปฏิบัติจริง ๆ 

 สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยวัดระดับความรูในขั้นที่ 1 คือ ขั้นความจําเปนการวัด
ความสามารถขั้นต่ําสุด ถามเพื่อวัดสิ่งเกี่ยวของกับการใหระลึกถึง (Recall) ทั้งในสิ่งที่เฉพาะเจาะจง
และทั่วไปที่เกี่ยวกับดานความปลอดภัย โดยผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถามวัดความรูเกี่ยวกับดาน
ความปลอดภัย แบบจํากัดคําตอบ ชนิดแบบเลือกตอบ ซ่ึงมีความเหมาะสมกับการวัดความรูของ
กลุมตัวอยาง เนื่องจากสามารถวัดผลการเรียนรูไดหลายอยางและผูตอบมีโอกาสเดาถูกนอย  
 
2.2  แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคต ิ
 2.2.1  ความหมายเกี่ยวกับทัศนคติ 
 คําวา “ทัศนคติ” ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้ 

  Strasser et al. (1981) ทัศนคติ หมายถึง ความโนมเอียง ของปฏิกิริยาดานบวก หรือดานลบ
ตอเปาหมาย หรือทัศนคติเปนระบบที่ยืนนานของการประเมินผลดานบวกหรือดานลบความรูสึก
ดานอารมณ และความโนมเอียงของการกระทําที่สนับสนุน หรือตอตานซึ่งสัมพันธกับเปาหมาย
ของสังคม 

 นิภา แกวศรีงาม (2532) ทัศนคติ หมายถึง ลักษณะของความรูสึกของบุคคลที่จะ
ตอบสนองตอบุคคล ส่ิงของ หรือสถานการณตาง ๆ ในทางที่ดีหรือทางที่ไมดี ในลักษณะที่วาบุคคล
นั้นมีความรูสึกชอบหรือไมชอบ ตอส่ิงของ ตอบุคคล หรือตอสถานการณตาง ๆ ซ่ึงความรูสึกชอบ
หรือไมชอบนี้จะทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมในการที่จะตอบสนองตอส่ิงที่มีความรูสึกนั้น ๆ ไปใน
แนวทางที่ดีหรือไมดีได 

 อรุณ รักธรรม (2532) ทัศนคติ หมายถึง ผลของความรูสึกทางใจที่กระตุนใหเกิด
พฤติกรรมเอนเอียงไปในทางหนึ่งทางใด ทัศนคติจึงเปนนามธรรมอยางหนึ่งที่สงผลสะทอนมาสู
พฤติกรรมของคน 
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 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2534) ทัศนคติ หมายถึง เร่ืองของความชอบ ความไมชอบ 
ความลําเอียง ความคิดเห็น ความรูสึก ความฝงใจตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด มักจะเกิดขึ้นเมื่อรับรูหรือประเมิน
ผูคน เหตุการณในสังคม จะเกิดอารมณความรูสึกบางอยางควบคูไปกับการรับรูนั้น และมีผลตอ
ความคิดและปฏิกิริยาในใจ ดังนั้น ทัศนคติจึงเปนพฤติกรรมภายนอกที่อาจสังเกตได หรือ
พฤติกรรมภายในที่ไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย แตมีความโนมเอียงที่จะเปนพฤติกรรมภายใน
มากกวาพฤติกรรมภายนอก 

 จํารอง เงินดี (2537) ทัศนคติ หมายถึง ความโนมนาวที่จะตอบสนองตอส่ิงเราชนิดตาง ๆ 
เชน คน สัตว วัตถุ และสถานการณตาง ๆ เปนตน 

 นพมาศ ธีรเวคิน (2539) ทัศนคติ หรือเจตคติ หมายถึง ความเชื่อและความรูสึกเกี่ยวกับ
บางสิ่งบางอยางในสิ่งแวดลอม และเราไดเจตคติมาโดยการเรียนรู เมื่อเรียนรูแลวเจตคติจะอยู
คอนขางคงทนและสุดทายแมวาเจตคติจะถูกอิทธิพลของประสบการณแตมันก็มีอํานาจบงการ
พฤติกรรมได 

 ทรงพล ภูมิพัฒน (2540) ทัศนคติ หมายถึง ความพรอมที่บุคคลจะตอบสนองตอส่ิงเรา
ตาง ๆ ในลักษณะหนึ่ง ลักษณะใด ซ่ึงอาจจะวัดออกมาไดในเชิงของความเขมของการตอบสนอง
นั้น ๆ วาออนหรือเขมมากนอยเพียงไร 

 พิมพใจ สายวิภู (2541) ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่เกิดจากการประเมินสิ่งใด
ส่ิงหนึ่งของบุคคล เชน ส่ิงของ บุคคล เหตุการณ อันมีแนวโนมมี่จะทําใหบุคคลนั้นแสดงปฏิกิริยา
หรือพฤติกรรมตอส่ิงเรานั้น ๆ ในลักษณะสนับสนุนหรือปฏิเสธ และจะมีลําดับความมากนอย
แตกตางกันในแตละบุคคล 

 จากแนวคิดขางตนสามารถสรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ลักษณะของความเชื่อ ความรูสึก
นึกคิดภายในของบุคคล ที่เกิดจากการประเมินส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่มีตอส่ิงของ บุคคล เหตุการณที่แสดง
ออกมาซึ่งเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตาง ๆ โดยอาจจะมีทั้งดานบวก หรือดานลบ เชน 
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย สนับสนุนหรือไมสนับสนุน 

 2.2.2  องคประกอบของทัศนคติ 
 องคประกอบของทัศนคติ ไดมีผูกลาวถึงองคประกอบของทัศนคติ ดังนี้ 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2534) ไดกลาวถึงองคประกอบของทัศนคติ ดังนี้ 
 2.2.2.1 Cognitive Component เปนองคประกอบดานความรู ความเขาใจของบุคคลที่มีตอ
ส่ิงเรานั้น ๆ เพื่อเปนเหตุผลที่จะสรุปความและรวมเปนความเชื่อ หรือชวยในการประเมินสิ่งเรานั้น ๆ  
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 2.2.2.2 Affective Component เปนองคประกอบดานความรูหรืออารมณของบุคคลที่มี
ความสัมพันธกับส่ิงตาง ๆ เปนผลตอเนื่องมาจากการที่บุคคลประเมินผลสิ่งเรานั้นแลววา พอใจ
หรือไมพอใจ ตองการหรือไมตองการ ดีหรือเลว 
 2.2.2.3 Behavioral Component เปนองคประกอบทางดานความพรอม หรือความโนมเอียง
ที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองตอส่ิงเราในทิศทางที่จะสนับสนุนหรือคัดคานทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับความเชื่อ หรือความรูสึกของบุคคลที่ไดจากการประเมินผลพฤติกรรมที่คิดจะแสดง
ออกมา จะสอดคลองกับความรูสึกที่มีอยู 

 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535) ไดกลาวถึงองคประกอบของทัศนคติ ดังนี้ 
 ทัศนคติสององคประกอบ แนวคิดนี้ระบุวา ทัศนคติมีเพียง 2 องคประกอบเทานั้น คือ 
องคประกอบดานความรู กับองคประกอบดานทาที ความรูสึก นักจิตวิทยาที่สนับสนุนแนวความคิด
นี้ ไดแก Katz, Rosenberg  
 ทัศนคติองคประกอบเดียว แนวคิดนี้ระบุวา ทัศนคติมีเพียงองคประกอบเดียว คือ 
องคประกอบดานทาทีความรูสึก ซ่ึงแสดงออกหรือตอบสนองตอที่หมายของทัศนคติในทางชอบ
หรือไมชอบ ดีหรือไมดี นักจิตวิทยาที่สนับสนุนแนวคิดนี้ไดแก Bem, Fishbein & Ajzen, Insk และ 
Thurstone 

 2.2.3  ลักษณะทั่วไปของทัศนคติ 
 ลักษณะทั่วไปของทัศนคติ ไดมีผูกลาวถึงลักษณะทั่วไปของทัศนคติ ดังนี้ 

 ดนตรี กิจเจริญ (2522) ไดกลาวถึงลักษณะของทัศนคติไว ดังนี้  
 1. ทัศนคติ เปนส่ิงที่เกิดจากการเรียนรูหรือเกิดจากประสบการณของแตละบุคคลหาใช
ส่ิงที่มีติดตัวบุคคลตั้งแตกําเนิดไม 
 2. ทัศนคติ เปนสภาพทางจิตใจที่มีอิทธิพลในการคิดและการกระทําของบุคคลเปนอันมาก 
เพราะเปนสวนประกอบที่กําหนดแนวทางไววา ถาบุคคลนั้นประสบสิ่งใดแลว บุคคลนี้จะมีทาทีตอ
ส่ิงนั้นในลักษณะอันสําคัญ 
 3. ทัศนคติ เปนสภาพจิตใจที่มีความถาวรพอสมควร ทั้งนี้เนื่องมาจากแตละบุคคลไดรับ
ประสบการณ (Experience) ไดรับรู (Perceive) และผานการเรียนรูมามาก แตอยางไรก็ตามทัศนคติ 
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมตางกัน 

 วาสนา ประวาลพฤกษ (2524) ไดกลาวถึงลักษณะของทัศนคติ ดังนี้ 
 1. ทัศนคติ เปนการตระเตรียมหรือความพรอมในการตอบสนองตอส่ิงเราในทางที่ชอบ
หรือไมชอบตอส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงการตระเตรียมภายในของจิตใจมากกวาภายนอกที่จะสังเกตเห็นได 
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 2. สภาวะของความพรอมจะตอบสนองนั้น เปนลักษณะที่ซํ้าซอนของบุคคลที่จะ
ยอมรับหรือไมยอมรับ ชอบหรือไมชอบตอส่ิงตาง ๆ จะเกี่ยวของสัมพันธกับอารมณดวย ซ่ึงเปนสิ่ง
ที่อธิบายไมคอยไดและบางครั้งไมมีเหตุผล 
 3. ทัศนคติไมใชพฤติกรรมแตเปนสภาวะทางจิตใจที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและ
เปนตัวกําหนดแนวทางในการแสดงของพฤติกรรม  
 4. ทัศนคติไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถสรางเครื่องมือวัดพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาเพื่อใชเปนแนวทางในการทํางานหรืออธิบายทัศนคติได 
 5. ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูและประสบการณ  บุคคลจะมีทัศนคติในเรื่องเดียวแตกตาง
กันไดดวยสาเหตุหลายประการ เชน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับอายุ เชาวปญญา 
เปนตน 
 6. ทัศนคติมีความคงที่และแนนอนพอสมควร แตอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อประสบกับ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหมและแตกตางไปจากเดิม  

 รวีวรรณ อังคนุรักษพันธุ (2533) ไดกลาวถึงลักษณะทั่วไปของทัศนคติวา ทัศนคติเปน
ความรูสึกที่ช้ีบงบอกลักษณะทางจิตใจ อารมณ ของบุคคล อาจเปนลักษณะที่ไมแสดงออกมา
ภายนอกใหบุคคลอื่น เขาใจก็ได ซ่ึงมีลักษณะทั่วไปที่สําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ทัศนคติเปนเรื่องอารมณ (Feeling) อาจเปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไข หรือสถานการณ
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลจะมีการกระทําที่เสแสรงโดยแสดงออกไมใหตรงกับความรูสึกของ
ตน เมื่อเขารับรูหรือรูวามีคนสังเกต 
 2. ทัศนคติเปนเรื่องเฉพาะตัว (Typical) ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกัน แตรูปแบบ
การแสดงออกแตกตางกันไป หรืออาจมีการแสดงออกที่ เหมือนกันแตความรูสึกตางกันได
 3.ทัศนคติมีทิศทาง (Direction) การแสดงออกของความรูสึกสามารถแสดงออกได
สองทิศทาง เชน ทิศทางบวกเปนทิศทางที่สังคมปรารถนา และทิศทางลบเปนทิศทางที่สังคมไม
ปรารถนา 
 4. ทัศนคติมีความเขม (Intensity) ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกันในสถานการณ
เดียวกัน แตอาจแตกตางกันในเรื่องความเขมที่บุคคลรูสึกมากนอยตางกัน 
 5. ทัศนคติตองมีเปาหมาย (Target) ความรูสึกจะเกิดขึ้นลอย ๆ ไมได 

 2.2.4  ปจจัยที่กอใหเกิดทัศนคติ 
 ปจจัยที่กอใหเกิดทัศนคติ ไดมีผูกลาวถึงปจจัยที่กอใหเกิดทัศนคติ ดังนี้ 

 พะยอม วงศสารศรี (2531) ไดกลาวถึงปจจัยที่กอใหเกิดทัศนคติดังนี้ 
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 1. การอบรมเลี้ยงดู มีสวนสําคัญที่จะปลูกฝงทัศนคติตั้งแตวัยเด็ก สังเกตไดชัดจากที่
ไดรับการปลูกฝงกลอมเกลาจากสิ่งแวดลอมที่ใกลตัว 
 2. การไดรับประสบการณและการเรียนรู ประสบการณมีบทบาทในการหลอหลอม
ทัศนคติของบุคคล 
 3. การเกี่ยวของสัมพันธกัน มีสวนใหทัศนคติที่มีอยูนั้นแพรขยายไปสูส่ิงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกันได  
 4. การเลียนแบบ โดยปกติการเลียนแบบทัศนคติจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลที่เปนตัว
ตนแบบเปนคนที่นาเคารพนับถือ หรือมีบุคลิกภาพที่ทําใหผูใกลชิดชื่นชม พอใจ 

 นิภา แกวศรีงาม (2532) ไดกลาวถึง ทัศนคติของแตละคนจะเกิดจากการเรียนรู โดยการ
เลียนแบบบุคคลขางเคียง โดยเฉพาะจากบุคคลใกลชิด และจากสื่อมวลชนที่เสนอขอมูลในแงมุม
ตาง ๆ ทําใหบุคคลเกิดเปนความรูสึกในทางบวกและทางลบตอส่ิงของ บุคคล หรือสถานการณได
นอกจากนั้น ทัศนคติอาจจะเกิดจากประสบการณเดิมที่บุคคลนั้นไดรับมาในอดีต 

 จํารอง เงินดี (2537) ไดกลาวถึง ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูในสังคม บุคคลจะมีแนวโนม
ที่จะรับเอาทัศนคติของบุคคลอื่นที่เรามีความสัมพันธอยางสนิทสนม ภายในกลุมของตนนั้น บุคคล
จะถือวาเปนรางวัลเมื่อไดรับการยอมรับภายในกลุม ทัศนคติสวนมากของเราไดมาจากการกระทํา
ของเราที่ทําลงไปแลว สวนหนึ่งขึ้นอยูกับบุคลิกภาพและประสบการณของแตละคน 

  2.2.5  วิธีการวัดทัศนคติ 
 รวีวรรณ อังคนุรักษพันธุ (2533) กลาวถึง วิธีการวัดทัศนคติมีหลายวิธี คือ 
 1. การสังเกต (Observation) หมายถึง การศึกษาคุณลักษณะ และพฤติกรรมของบุคคล
รวมถึงปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อคนหาความจริงโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งหาของผูสังเกต
โดยตรง ทําใหไดขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) 
 2. การสัมภาษณ (Interview) หมายถึง การสนทนา หรือพูดคุยกันอยางมีจุดหมายเพื่อได
ขอมูลตามที่ไดมีการวางแผนไวลวงหนา การสัมภาษณประกอบดวยผูสัมภาษณ (Interviewer) และ
ผูถูกสัมภาษณ (Interviewee) การสัมภาษณนอกจากไดขอมูลตามตองการแลวยังไดทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับผูถูกสัมภาษณในดานปฏิภาณ ไหวพริบ ทวงทีวาจา อุปนิสัย 
 3. การสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง ชุดของคําถาม ที่ตั้งขึ้นเพื่อใชรวบรวม
ขอเท็จจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับความคิดเห็น ความสนใจ ความรูสึกตาง ๆ ซ่ึงเปนเครื่องมือวัด
ดานความรูสึก (Affective Domain) รวมทั้งเปนแบบสํารวจ (Survey) และแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 
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 4. การรายงานตนเอง (Self - Report) โดยใหเจาตัวรายงานความรูสึกที่มีตอเรื่องราวหรือ
เหตุการณนั้นออกมาวา ชอบ-ไมชอบ อยางไร ดวยการพูดหรือเขียนบรรยายความรูสึกของตนเอง
จากประสบการณที่ผานมา 
 5. โปรเจคทีฟเทคนิค (Projective Technique) เปนการใชส่ิงเราที่มีลักษณะไมคอย
ชัดเจนกระตุนใหบุคคลระบายความรูสึกออกมา เครื่องมือนี้จะไปกระตุนใหเขาแสดงปฏิกิริยา
ความรูสึกความคิดเห็นออกมาเพื่อจะไดสังเกตดูวาเขามีความรูสึกอยางไร 
 6. สังคมมิติ (Sociometry) เปนวิธีการแสดงใหเห็นความสัมพันธทางสังคมของบุคคลที่
อยูรวมกันเปนหมูคณะ โดยใหบุคคลอื่นประเมินคาตัวเรา และตัวเราประเมินคาบุคคลอื่น 

 2.2.6  มาตรวัดทัศนคติ 
 พวงรัตน ทวีรัตน (2540) กลาวถึงมาตรวัดทัศนคติที่นิยมใชมีอยู 3 ชนิด ดังนี้ 
 1. วิธีของเทอรสโตน มาตรวัดทัศนคติตามวิธีของเทอรสโตน จะกําหนดชวงความรูสึก
ของคนที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปน 11 ชวงจากนอยที่สุดจนถึงมากที่สุด แตละชวงมีระยะหางเทา ๆ กัน
จึงมีช่ือเรียกไดอีกอยางวา The Method of Equal Appearing Intervals ขอความที่บรรจุลงในมาตรวัด
จะตองนําไปใหผูตัดสิน (Judge) พิจารณาวาควรอยูในตําแหนงใดของมาตรวัดและแตละขอความก็
ตองหาคาประจําขอความหรือคา Scale Value หาในรูปของมัธยฐาน (Medain) และหาคา Quartile 
Deviation จํานวนขอความที่ประกอบเปนมาตรวัดทัศนคติ ตามวิธีของเทอรสโตนมีประมาณ 20 
ขอความ หรือมากกวาเล็กนอย 
 2. วิธีของลิเคิรท มาตรวัดทัศนคติตามวิธีของ ลิเคิรท กําหนดชวงความรูสึกของคนเปน 
5 ชวง หรือ 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
ขอความที่บรรจุลงในมาตรวัดจะประกอบดวยขอความที่แสดงความรูสึกตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดทั้งในทาง
ที่ดี (ทางบวก) และในทางที่ไมดี (ทางลบ) และมีจํานวนพอ ๆ กัน ขอความเหลานี้อาจมีประมาณ  
18 - 20 ขอความ การกําหนดน้ําหนักคะแนนการตอบแตละตัวเลือก จะกระทําในภายหลังจากที่ได
รวบรวมขอมูลมาแลว 
 3. วิธีวัดทัศนคติโดยใชความหมายทางภาษา วิธีนี้ผูคิด คือ ออสกูด สเกลแบบนี้ใช
คําคุณศัพทมาอธิบายความหมายของสิ่งเรา โดยมีคุณศัพทตรงขามกันเปนขั้วของมาตรวัด ออสกูด 
เรียกสิ่งเรานี้วา Concept (สังกัป) คําคุณศัพทที่ใชในการอธิบายคุณลักษณะของสิ่งเรานี้ ออสกูด
พบวา สามารถอธิบายได 3 รูปแบบ หรือ 3 องคประกอบ คือ 
 3.1 องคประกอบดานประเมินคา (Evaluative Factor) เปนองคประกอบที่แสดงออก
ดานคุณคา คําคุณศัพทที่ใชอธิบาย เชน ดี – ช่ัว, จริง – เท็จ, ฉลาด – โง, สวย - นาเกลียด เปนตน 
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 3.2 องคประกอบดานศักยภาพ (Potential Factor) เปนองคประกอบที่แสดงถึงกําลัง 
อํานาจ เชน แข็งแรง – ออนแอ, หนัก – เบา, หยาบ - ละเอียด เปนตน   
 3.3 องคประกอบดานกิจกรรม (Activity Factor) เปนคําคุณศัพทแสดงถึงลักษณะ
กิจกรรมตาง ๆ เชน ชา – เร็ว, เฉื่อยชา - กระตือรือรน เปนตน 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกใชมาตรวัดแบบลิเคอรทสเกล (Likert Scale) ในการวัด
ทัศนคติดานความปลอดภัย และพฤติกรรมการดานความปลอดภัย เนื่องจากมาตรวัดแบบ         
ลิเคอรทสเกลเปนมาตรวัดที่ใหคาความเชื่อมั่นสูงมาก เพียงใชขอคําถามไมกี่ขอก็จะไดคา          
ความเชื่อมั่นสูงพอ ๆ กับเทคนิคอื่นที่ใชขอคําถามจํานวนมากกวา นอกจากนี้มาตรวัดแบบ         
ลิเคอรทสเกลยังงายตอการสราง สะดวกในการนําไปใช และประหยัดเวลา 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรม 

 2.3.1  ความหมายพฤติกรรม 
 คําวา “พฤติกรรม” ไดมีผูใหความหมาย ดังนี้ 

  ชลลดา นาเกษมสุวรรณ (2534) พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการตอบสนองของ
มนุษยตอสถานการณหนึ่งสถานการณใด หรือส่ิงตาง ๆ โดยการกระทํานั้นเปนไปอยางใครครวญ
มาแลวหรือเปนไปอยางไมรูตัวและไมวาส่ิงมีชีวิตหรือบุคคลอื่นจะสามารถสังเกตการกระทํานั้นได
หรือไมก็ตาม 

 สมโภชน (อางถึงใน ประเทือง ภูมิภัทราคม, 2535) พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคล
กระทํา แสดงออกตอบสนอง หรือไดตอบสนองตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณหนึ่ง ที่สามารถ
สังเกตเห็นได ไดยินอีกทั้งวัดไดตรงกันดวยเครื่องมือที่เปนวัตถุวิสัย ไมวาการแสดงออกหรือการ
ตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกรางกาย ซ่ึงโดยทั่วไปพฤติกรรมแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ (1) พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) หมายถึง การกระทํา การแสดงออก หรือการ
ตอบสนองที่สามารถสังเกตหรือวัดไดโดยตรง เชน ความเขาใจ การรับรู การคิด การตัดสินใจ 
ความรูสึก ฯลฯ (2) พฤติกรรมภายในเปนพฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตไดดวยประสาทสัมผัส ตอง
สันนิษฐาน (Infer) จากพฤติกรรมภายนอก 

 ประสาน หอมพูล และ ทิพวรรณ หอมพูล (2537) พฤติกรรม หมายถึง 
  1. การกระทํากิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงสิ่งมีชีวิตและบุคคลอื่นสามารถสังเกตเห็นไดจากการ
กระทํากิจกรรมเหลานั้น ซ่ึงมีทั้งทางดีและทางไมดี เชน การหัวเราะ การรองไห เสียใจ เปนตน ส่ิง
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ตาง ๆ เหลานี้เปนผลจากกระบวนการทางจิตวิทยา ไดแก การจูงใจ การเรียนรู การจํา การลืม และ
ความรูสึกนึกคิด 
  2. กระบวนการตาง ๆ ของบุคคลที่ปฏิบัติตอสภาพแวดลอมของบุคคลเหลานั้นออกมา
ในรูปของการกรกะทํา หรือการแสดงออกของมนุษยโดยมีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งอยูภายใต
กลไกของความรูสึกนึกคิดของตนเอง 

 ชัยพร (อางถึงใน เสกสรร ทองคําบรรจง, 2539) พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของมนุษย
ไมวาจะกระทําโดยรูตัวหรือไมรูตัว และผูอ่ืนจะสังเกตไดหรือไมก็ตามตางก็เปนพฤติกรรมทั้งสิ้น 

 จันทรทิพย ชูสมภพ (2539) พฤติกรรม หมายถึง การกระทํากิจกรรมหรือการแสดงออก
ทั้งมวลของอินทรีย อันเนื่องมาจากการเรียนรู ความคิด ความเขาใจ ประสบการณ ซ่ึงแบงออกได
เปนพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก และสามารถรูได สังเกตไดใชเครื่องมือตาง ๆ วัด 
หรือตรวจสอบได 

 นฤมล เตรียมพงศพันธ (2540) พฤติกรรม หมายถึง การกระทํากิจกรรมหรือการ
แสดงออกทั้งมวลของมวลอินทรียที่มาจากการเรียนรู ความคิด ความเขาใจ ประสบการณ ซึ่งแบง
ออกเปนพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก สามารถสังเกตได โดยใชเครื่องมือตาง ๆ วัดหรือ
ตรวจสอบได 

 จากความหมายดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมหรือ 
การกระทําทุกประเภทของบุคคลที่แสดงออกมาโดยเกิดจากการเรียนรู ความคิด ความเขาใจ และ
ประสบการณ เพื่อตอบสนองตอส่ิงเรา 

 2.3.2  การแบงประเภทพฤติกรรม 
 การแบงประเภทพฤติกรรม ไดมีผูกลาวถึงการแบงประเภทพฤติกรรมไวดังนี้ 

 ไพบูลย เทวรักษ (2523) ไดกลาวถึงการแบงประเภทพฤติกรรมดังนี้ 
 1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ไดแก พฤติกรรมที่ผูอ่ืนสามารถจะสังเกตได
โดยตรง (การสังเกตโดยตรงเปนการสังเกตโดยผานประสาทสัมผัส) พฤติกรรมภายนอกยังแบง
ออกเปน 
 1.1 พฤติกรรมที่สังเกตไดโดยตรงไมตองใชเครื่องมือชวย เชน พฤติกรรมกินอาหาร
อาปาก หัวเราะ รองไห ถีบจักรยาน บางคนเรียกพฤติกรรมประเภทนี้วา พฤติกรรมโมลาร (Molar 
Behavior) 
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 1.2 พฤติกรรมที่สังเกตไดโดยใชเครื่องมือชวย เชน การเตนของหัวใจ (ดูจากจอภาพ
หรือฟงจากเครื่องฟงหัวใจที่แพทยใชเปนประจํา เรียกวา เครื่อง Stethoscope) พฤติกรรมการโกหก 
(บางครั้งตํารวจตองใชเครื่องจับเท็จ จับโกหกของผูตองหา) และความดันโลหิต (ดูจากเครื่องวัด
ความดันโลหิต) เปนตน บางคนเรียกพฤติกรรมประเภทนี้วา พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular 
Behavior) 
 2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ไดแก พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคล
จะโดยรูสึกตัวหรือไมรูสึกตัวก็ตาม เปนพฤติกรรมที่ผูอ่ืนไมสามารถสังเกตโดยตรงไดถาหากวา
บุคคลที่เปนเจาของพฤติกรรมนั้นไมบอก (ดวยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาทาทางอื่น ๆ) หรือไม
แสดงพฤติกรรมภายนอกออกมาใหผูอ่ืนสังเกต พฤติกรรมภายในจึงเปนเรื่องของประสบการณสวน
บุคคล (Private Experience) ตนเองเทานั้นที่รู ผูอ่ืนไมสามารถรูได ตัวอยางพฤติกรรมภายใน
ดังกลาว ไดแก ความคิด ความจํา ความฝน จินตนาการ และพฤติกรรมการรูสึก ตาง ๆ เชน เพลีย หิว 
เจ็บ ช่ืนชม หนาว กลัว ตื่นเตน และเสียใจ เปนตน เนื่องจากพฤติกรรมภายในเปนพฤติกรรมที่ผู
สังเกตไมสามารถจะสังเกตโดยตรงได จึงตองใชการสังเกตทางออม นั่นคือ ผูสังเกตตองคอยสังเกต
พฤติกรรมภายนอก หรือจัดสภาพแวดลอมบางอยางเพื่อกระตุนใหบุคคลที่เราสังเกตนั้นแสดง
พฤติกรรมภายนอก (เชน ถามหรือใชแบบทดสอบ) จากพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตไดผูสังเกตก็จะ
ใชเปนขอมูลในการอนุมาน (Infer) ถึงพฤติกรรมภายใน พฤติกรรมภายในอาจแบงออกไดเปน 2 
ชนิด คือ 
 2.1 พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยรูสึกตัว (Conscious Processes) เชน ปวดฟน หิว 
โกรธ ตื่นตัว เหนื่อย ช่ืนชม เปนตน พฤติกรรมเหลานี้เกิดขึ้นโดยผูที่เปนเจาของพฤติกรรมรูสึกตัว
วามันเกิด แตถาบุคคลนั้นสามารถจะควบคุมความรูสึกตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได และไมแสดงอาการหรือ
สัญญาณหนึ่งสัญญาณใดใหคนอื่นรู เชน ถาเราปวดฟน เราก็นิ่งเฉย ไมแสดงอาการอยางหนึ่งอยาง
ใดที่จะทําใหผู อ่ืนสังเกตไดวา เราปวดฟนคนอื่นก็ไมรูวาเราปวดฟนความปวดที่เกิดขึ้นเปน
ประสบการณที่เราคนเดียวเทานั้นที่รู คนที่ไมเคยปวดฟนมากอนก็คงจะไมเขาใจอยางลึกซึ้งวา
อาการปวดฟนนั้นเปนอยางไร แมคนที่เคยปวดฟนมากอน ระดับความปวด (ประสบการณเกี่ยวกับ
การรูสึกปวด) ของแตละคนยังแตกตางกันออกไป ถาผูสังเกตไมมีเกณฑที่ชัดเจนและรัดกุมพอใน
การสังเกตพฤติกรรมภายนอกที่คนปวดฟนสองคนแสดงอาการออกมาผูสังเกตคนนั้นก็ไมสามารถ
ที่จะตัดสินใจไดวาคนที่ปวดฟนสองคนนั้นใครปวดมากกวาใคร 
 2.2 พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยไมรูสึกตัว (Unconscious Processes) มีพฤติกรรม
บางอยางที่เกิดขึ้นภายใน โดยที่บางครั้งบุคคลไมรูสึกตัว แตมีผลตอพฤติกรรมภายนอกของบุคคล
นั้น เชน ความคิด ความปรารถนา ความคาดหวัง ความกลัว และความสุขใจ เปนตน 
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 สุชา และสุรางค (อางถึงใน ชลลดา นาคเกษมสุวรรณ, 2534) กลาวถึงการแบงพฤติกรรม
ออกเปน 2 ชนิด 
 1. พฤติกรรมที่ติดตัวมาแตกําเนิด (Unlearned Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่อินทรีย
ทําเองไดโดยไมมีการเรียนรูมากอนเลย 
 2. พฤติกรรมที่เปนผลมาจากการเรียนรู (Learned Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่
อินทรียทําขึ้นหลังจากไดมีการเรียนรูหรือเลียนแบบจากบุคคลอื่นในสังคม 

 ประสาน หอมพูล และ ทิพวรรณ หอมพูล (2537) กลาวถึงการแบงพฤติกรรมออกเปน  
2 ประเภท คือ 
 1. พฤติกรรมภายนอก (External or Overt Behavior) เปนพฤติกรรมภายนอกที่บุคคล
กระทําแลวผูอ่ืนสามารถสังเกตรูไดซ่ึงแบงเปน 2 ชนิด คือ 
 1.1 พฤติกรรมโมลาร (Molar Behavior) เปนพฤติกรรมภายนอกที่ผูอ่ืนสามารถ
สังเกตไดดวยตาเปลา เปนพฤติกรรมที่ผูกระทําทําไปโดยรูสึกตัว กระทําไปโดยเจตนา 
 1.2 พฤติกรรมโมเลกุลาร (Molecular Behavior) เปนพฤติกรรมภายนอกที่บุคคล
กระทําแลวผูอ่ืนไมสามารถสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา เปนพฤติกรรมที่กระทําโดยอวัยวะภายใน
รางกายที่ผูกระทําพฤติกรรมไมรูสึกตัว เปนการกระทําที่อยูนอกอํานาจจิตใจ 
 2. พฤติกรรมภายใน (Internal or Covert Behavior) เปนพฤติกรรมภายในจิตใจของมนุษย
ที่เกิดขึ้นและบุคคลอื่นไมสามารถสังเกตเห็นหรือใชเครื่องมือมาวัดได ผูกระทําเทานั้นที่รูวา
พฤติกรรมภายในเกิดขึ้นหรือไม เชน การรูสึก การรับรู การจํา การลืม การคิด และการตัดสินใจ 
เปนตน 

 2.3.3  องคประกอบของพฤติกรรม 
 Cronbach (อางถึงใน ชลลดา นาคเกษมสุวรรณ, 2534) ไดแบงองคประกอบของ
พฤติกรรมเปน 7 ประการ คือ 
 1. ความมุงหมาย (Goal) เปนความตองการหรือวัตถุประสงคที่ทําใหเกิดกิจกรรมเพื่อ
สนองความตองการที่เกิดขึ้น 
 2. ความพรอม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะ หรือความสามารถที่จําเปนในการ
ทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการ 
 3. สถานการณ (Situation) เปนเหตุการณที่เปดโอกาสใหทํากิจกรรมเพื่อสนองความ
ตองการ 
 4. การแปลความหมาย (Interpretation) กอนที่จะทํากิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งจะตอง
พิจารณาสถานการณเสียกอนแลวตัดสินใจเลือกวิธีการที่คาดวาจะไดความพอใจมากที่สุด 
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 5. การตอบสนอง (Response) เปนการทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการโดยวิธีการที่
เลือกแลวในขั้นการแปลความหมาย 
 6. ผลที่ไดรับหรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อทํากิจกรรมแลวยอมไดผลจาก การ
กระทํา อาจเปนไปตามที่คาดคิดไวหรืออาจตรงขามกับความคาดหมายได 
 7. ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) หากคนเราไมสามารถสนองความ
ตองการได ก็กลาวไดวาเขาประสบกับความผิดหวัง ในกรณีเชนนี้เขาอาจจะยอนกลับไปแปล
ความหมายของสถานะเสียใหมและเลือกวิธีการตอบสนองใหมก็ได 
 
2.4  ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม 

 การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมมีผูทําการศึกษา
ไวแลวหลายทาน ดังนี้ 

 กรรนิการ (อางถึงใน นฤมล เตรียมพงศพันธ, 2540) กลาววา ความรู มีความสําคัญที่
กอใหเกิดความเขาใจเกิดแรงจูงในที่จะปฏิบัติพฤติกรรมและเกิดความสามารถในการที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรมการมีความรูที่ถูกตองและเหมาะสมจะทําใหทราบวาจะตองปฏิบัติอยางไรและตอง
สามารถปฏิบัติไดจริง 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) กลาววา ความรูและการปฏิบัติมีความสัมพันธกัน และตอง
พึ่งพาซึ่งกันและกัน การเสริมสรางความรูเปนการเสริมสรางพฤติกรรมดวย ไมวาจะเปนทางตรง
หรือทางออม สําหรับทางออมนั้น มีทัศนคติเปนตัวกลางทําใหเกิดการปฏิบัติตามมา ซ่ึงทัศนคติเปน
ส่ิงที่ เกิดจากการเรียนรูและประสบการณที่ เคยไดรับ เชื่อกันวา การปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่
แสดงออกกับทัศนคติตางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน หรือมีผลซ่ึงกันและกัน ทัศนคติที่มีผลตอ
การแสดงออกของพฤติกรรมบุคคลและขณะเดียวกันพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลมีผลตอ
ทัศนคติของบุคคลนั้นดวย 

 Hadley (1972) ศึกษางานวิจัยหลายเรื่องและพบวามีเพียง 3 เ ร่ืองเทานั้นที่แสดง
ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ซ่ึงเขาไดอธิบายวา เหตุผลหนึ่งที่ 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติอาจจะไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทันทีทันใด นั่นเปน
เพราะปจจัยทางสภาพแวดลอม ซ่ึงกอใหเกิดทัศนคติแบบเดิมอาจจะยังคงอยู ภายหลังจากทัศนคติ
นั้นไดเปลี่ยนแปลงไปแลว ซ่ึงสถานการณเชนนี้ทําใหทัศนคติมีแนวโนมที่จะกลับมาเปนแบบเดิม
หลังจากไดรับขาวสารแลว 
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 นอกจากนี้ Hadley (1972) ยังไดแนะนําเพิ่มเติมอีกวา เมื่อความคิดเห็นหรือทัศนคติได
เปลี่ยนแปลงไปเพราะผลการของการสื่อสารโนมนาวใจที่มีประสิทธิภาพแลว การเปลี่ยนแปลงนี้จะ
คงอยูไมมั่นคงนักและจะเปลี่ยนแปลงไปเปนแบบเดิมได  เวนเสียแตวาการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมหรือพฤติกรรมจะเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนและทําใหทัศนคติใหมนั้นคงอยูตลอดไป 

 Schwartz (1975) กลาววาความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการปฏิบัติ 
(Practice) สามารถสรุปแบบของความสัมพันธได 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบที่ 1 ความรูมีผลตอทัศนคติ และมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติ โดยทัศนคติเปน
ส่ือระหวางความรูกับการปฏิบัติ และไดรับผลจากพฤติกรรมการปฏิบัติ ดังแผนภาพ 
 
                                                   
 รูปแบบที่ 2 ความรูและทัศนคติมีปฏิสัมพันธตอกันแลวจะมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามมา และตางไดรับผลจากพฤติกรรมการปฏิบัติ ดังแผนภาพ 
 
                                                                                  
                                                   
  
 รูปแบบที่ 3 ความรูและทัศนคติตางมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติได รวมทั้งไดรับผล
จากพฤติกรรมการปฏิบัติดวย โดยที่ความรูและทัศนคติไมมีความสัมพันธตอกัน ดังแผนภาพ 
  
 
                                                   
                                              
 รูปแบบที่ 4 ความรูและทัศนคติมีผลตอกันและตางมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติรวมทั้ง
ไดรับผลจากพฤติกรรมการปฏิบัติดวย ดังแผนภาพ  
 

                                                                                        
                    
                          
 การวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาความสัมพันธของความรู ทัศนคติ พฤติกรรม ที่มีความสัมพันธ
ตามลักษณะที่วา ความรูและทัศนคติมีปฏิสัมพันธตอกันแลวจะมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติตามมา  
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2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความปลอดภัยและอุบัติเหตุ 

 2.5.1  ความหมายความปลอดภัย 
 คําวา “ความปลอดภัย” ไดมผูีใหความหมาย ดังนี ้

 Leveson (1986 อางถึงใน Vincoli, 1993) ความปลอดภัย หมายถึง การเปนอิสระจาก
เงื่อนไขที่ทําให ตาย บาดเจ็บ เกิดโรคจากการทํางาน หรือเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน  

 Sydney (อางถึงใน ดิเรก หุนสุวรรณ, 2530) ความปลอดภัย หมายถึง การรอดพนจาก
อันตรายหรือบาดเจ็บและการปองกันอุบัติเหตุดวยวิธีการตาง ๆ ตลอดจนการแกไขอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น 

 Philip (อางถึงใน ฟารัตน สมแสน, 2536) ความปลอดภัย หมายถึง การรูจักวิธีหรือมี
ทักษะที่จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือเชื้อโรค 

 วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน และวิฑูรย  สิมะโชคดี (2530) ความปลอดภัย หมายถึง “การ
ปราศจากภัย” ซ่ึงในทางปฏิบัติเปนไปไมไดที่จะขจัดภัยทุกชนิดใหหมดไปโดยสิ้นเชิง ความ
ปลอดภัยจึงใหรวมถึงการปราศจากอันตายที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นดวย 

 พงศโชตม  ไทรงาม (2533) ความปลอดภัย หมายถึง สถานการณอันปราศจากอันตราย
ซ่ึงเปนเหตุเนื่องมาจากอุบัติเหตุ โรคภัยจากการทํางานโดยฝายนายจางเปนผูจัดใหความรวมมือหรือ
เรงเราใหมีขึ้นแกสถานประกอบการและลูกจางของตน 

 ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล (2534) ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะการปราศจากภัยหรือพน
จากภัยอันตรายจากการบาดเจ็บ การเสี่ยงภัย การสูญเสียโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการทํางานซึ่งเกิด
จากสาเหตุนําและสาเหตุโดยตรง จึงจําเปนตองมีการปองกันอุบัติเหตุเหลานั้น 

 ไพจิตร บุญยานุเคราะห (2534) ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ไมมีภัยหรืออันตรายไม
เสี่ยงตอสภาพที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ หรือไมกอใหเกิดสิ่งหนึ่งส่ิงใด ไดแก การบาดเจ็บ พิการหรือตาย 
การเจ็บปวยหรือเปนโรค และทรัพยสินเสียหาย 

 จากความหมายที่กลาวมานี้พอสรุปไดวา  ความปลอดภัย  หมายถึง  ภาวะหรือ
สภาพการณที่ปราศจากอันตราย หรือรอดพนจากอันตราย ความเจ็บปวย ความเสี่ยงที่ทําใหเกิด
อุบัติเหตุ 

 2.5.2  ความหมายอุบัติเหตุ 
 คําวา “อุบัติเหตุ” ไดมีผูใหความหมายไว ดังนี้ 
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 ประวิทย จงวิศาล (2524) อุบัติเหตุจากการทํางาน หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมได
ตั้งใจแลวทําใหเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตและทรัพยสิน 

 ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล (2531) อุบัติเหตุจากการทํางานหรือการประกอบอาชีพ หมายถึง 
เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไมไดคาดคิดและไมไดควบคุมไวกอนในขณะทํางาน แลวทําให
บุคคลไดรับบาดเจ็บ พิการทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต หรือทําใหทรัพยสินเสียหาย 

 เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ และ วิทยา อยูสุข (2533) อุบัติเหตุ หมายถึง ส่ิงที่ไมไดคาดไว
ลวงหนา ไมไดควบคุมหรือไมคาดคิดวามันจะเกิดขึ้นมา ซ่ึงเมื่อเกิดขึ้นมาแลวมันจะไปขัดขวาง ทํา
ใหปฏิกิริยาของการทํางานเกิดการหยุดชะงัก หรือบังเกิดผลเสียหายขึ้นมาได ซ่ึงอุบัติเหตุนี้ไม
จําเปนที่จะตองทําใหเกิดความสูญเสีย บาดเจ็บเสมอไป อาจเกิดขึ้นมาแลว แตยังสามารถที่จะทํางาน
ตอไปไดอยางสม่ําเสมอ 

 จากความหมายที่กลาวมานั้นพอสรุปไดวา อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดย
มิไดคาดการณไวลวงหนาที่กอใหเกิดการบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต และทําใหทรัพยสินไดรับ
ความเสียหาย 

 2.5.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัย  

 ทฤษฏีรูปแบบระบบความปลอดภัยของบอบ ฟเรนซ (Firenze System Model) 

 Firenze (อางใน ศิริชัย จันทรสิงห, 2538) อธิบายแนวคิดรูปแบบระบบความปลอดภัยวา 
การศึกษาเรื่องสาเหตุของอุบัติเหตุจะตองศึกษาองคประกอบทั้งระบบซึ่งมีปฏิกิริยาสัมพันธ
เกี่ยวของกัน องคประกอบดังกลาวประกอบดวย คน เครื่องจักร และสิ่งแวดลอม ความสําคัญของ
องคประกอบที่เปนสาเหตุของอุบัติเหตุ แตละองคประกอบมีความสําคัญตอการตัดสินใจในการ
ผลิตงานและการเกิดอุบัติเหตุ ดังตอไปนี้ 
  1. คนหรือผูปฏิบัติงาน ในการผลิตงานหรือทํางานในแตละชิ้น ผูปฏิบัติงานจําเปนตอง
ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย แตการตัดสินใจในการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายในแตละครั้งนั้นยอมมีความเสี่ยงแอบแฝงอยูเสมอ ดังนั้นในการ
ตัดสินใจแตละครั้งผูปฏิบัติงานจะตองมีขอมูลขาวสารที่เพียงพอ ถาหากขอมูลขาวสารดี ถูกตอง     
ก็จะทําใหการตัดสินใจถูกตอง แตถาขอมูลไมถูกตองก็จะทําใหการตัดสินใจนั้นผิดพลาดหรือมี
ความเสี่ยงสูงและทําใหเกิดความลมเหลวในการทํางานซึ่งอาจ จะสงผลใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได 
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  2. อุปกรณเครื ่องจักร  อุปกรณเครื ่องจักรที ่ใชในการผลิตจะตองมีความพรอม
ปราศจากขอผิดพลาด ถาอุปกรณเครื่องจักรออกแบบไมถูกตองไมถูกหลักวิชาการหรือขาดการ
บํารุงรักษาที่ดียอมทําใหกลไกของเครื่องจักรปฏิบัติงานผิดพลาดซึ่งจะนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุได 
  3. ส่ิงแวดลอม สภาพการทํางานและสิ่งแวดลอมจะตองหาขอมูลเพื่อใหแนใจวาการ
ตัดสินใจนั้นถูกตองโดยพิจารณาจากขอมูลประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับ
งานที่ตองปฏิบัติ และขอมูลเกี่ยวกับลักษณะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น (Nature of Harmful Consequences) 
ถาหากขอมูลมีจํานวนและคุณภาพมากพอ ก็จะทําใหความเสี่ยงตาง ๆ ลดลงอยูในขีดจํากัดที่อาจ
สามารถควบคุมได โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุก็จะลดลงดวย เหตุผลดังกลาว
ขางตนจึงจําเปนตองใหขอมูลแกผูปฏิบัติงานใหมากที่สุดและเปนประโยชนที่สุด เชน อาจจะใหการ
ฝกอบรมสอนแนะนํางาน เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับขอมูลที่ดีในการทํางาน เปนการชวยใหการ
ทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิผล และเปนการลดความผิดพลาดที่เกิดจากการตัดสินใจของ
ผูปฏิบัติงานอีกดวย 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 แผนภาพแสดงรปูแบบระบบความปลอดภยัของ Bob Firenze 
ที่มา: ศิริชัย จันทรสิงห (2538) 
 

 2.5.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับอุบัติเหตุ  

 2.5.4.1 ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) 

  Heinrich (อางใน ศิริชัย จันทรสิงห, 2538) เปนผูริเร่ิมแนวคิดนี้ โดยมีหลักการสําคัญคือ
การเรียงลําดับการประสบอันตรายเปนขั้นตอน ถาเกิดเกตุการณที่ทําใหขั้นตอนที่หนึ่งเกิดขึ้นก็จะ
สงผลกระทบไปยังขั้นตอนอื่น  ๆ  ตามลําดับจนถึงลําดับขั้นตอนสุดทายคือ  การบาดเจ็บ 
องคประกอบในแตละขั้นตอนตามทฤษฎีโดมิโน สามารถอธิบายไดตามลําดับ ดังนี้ 
 ลําดับที่ 1 บรรพบุรุษและสิ่งแวดลอมทางสังคม (Ancestry and Social Environment) 
ส่ิงแวดลอมทางสังคมและการประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจากอดีต ทําใหแตละบุคคลมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกมาตาง ๆ กัน เชน ความสะเพรา ประมาทเลินเลอ ขาดการคิดไตรตรอง ความดื้อดึง    
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ดันทุรัง ความชอบในการเสี่ยงอันตราย ความตระหนี่ถ่ีเหนียว เห็นแกเงินและลักษณะอื่น ๆ ที่
ถายทอดทางกรรมพันธุ เปนตน 
 ลําดับที่ 2  ความผิดปกติของบุคคล (Fault of Person) สุขภาพจิตและสิ่งแวดลอม 
ทางสังคมเปนสาเหตุ ทําใหเกิดความผิดปกติของบุคคล เชน การปฏิบัติงานโดยขาดความยั้งคิด 
อารมณรุนแรง ประสาทออนไหวงาย ความตื่นเตน ขาดความรอบคอบ เพิกเฉยละเลยตอการกระทํา
ที่ปลอดภัย เปนตน ซ่ึงความผิดปกติเหลานี้จะสงผลกระทบใหเกิดการกระทําที่ไมปลอดภัยและทํา
ใหเครื่องจักรและการทํางานตองอยูในสภาพหรือสภาวะที่เปนอันตราย 
 ลําดับที่ 3  การกระทําที่ไมปลอดภัยหรือสภาพเครื่องจักรหรือสภาวะสิ่งแวดลอม     
ที่เปนอันตราย (Unsafe Act Mechanical or Physical Hazard) ตัวอยางการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย
ของบุคคล เชน ยืนทํางานภายใตน้ําหนักที่แขวนอยู การติดเครื่องยนตโดยไมแจงหรือเตือน ชอบ
หยอกลอกันเลน ถอดเซฟการดเครื่องจักรออก เปนตน 
 ลําดับที่ 4  การเกิดอุบัติเหตุ (Accident) เหตุการณที่มีสาเหตุปจจัยทั้ง 3 ลําดับมาแลว
ยอมสงผลใหเกิดอุบัติการณ เชน ตกจากที่สูง ล่ืนหกลม เดินสะดุด ส่ิงของหลนจากที่สูง วัตถุ
กระเด็นใส ถูกวัตถุวิ่งชน กระแทกหนีบหรือตัด เปนตน ซ่ึงอุบัติการณเหลานี้อาจจะเปนสาเหตุของ
การบาดเจ็บ 
 ลําดับที่ 5  การบาดเจ็บ (Injury) ตัวอยางการบาดเจ็บที่เกิดกับอวัยวะบางสวนของ
รางกาย เชน กระดูกหักหรือแตก เคล็ดขัดยอก แผลฉีกขาด แผลไฟไหม เปนตน การบาดเจ็บเหลานี้
เปนผลโดยตรงจากการเกิดอุบัติเหตุ 
 

 
ภาพที่ 2.4 แผนภาพแสดงลําดับการเกดิอุบตัิเหตุตามทฤษฎีโดมิโน 
ที่มา : เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ และ วิทยา อยูสุข (2533) 
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 2.5.4.2 ทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุกองทัพบกสหรัฐอเมริกา 

 ศิริชัย จันทรสิงห (2538) ไดกลาวถึงการบริหารงานความปลอดภัยของกองทัพบก
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดพัฒนามากขึ้น เนื่องจากไดมีการนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการปองกัน
ประเทศ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ไดศึกษาเทคโนโลยีทางดานความปลอดภัยควบคูไปกับ
เทคโนโลยีในการผลิตและการนํามาใชดวย รูปแบบที่นําเสนอนี้เปนรูปแบบที่แสดงถึงการเกิด
อุบัติเหตุ ซ่ึงพอจะสรุปเปนสาเหตุของเกิดอุบัติเหตุได 3 ประการ คือ 
 1. ความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน (Human Error) เกิดจากการที่ผูปฏิบัติงานมีพฤติกรรม
การกระทําที่ไมปลอดภัยของผูปฏิบัติงานเชนกัน ความผิดพลาดตาง ๆ นั้นอาจเกิดขึ้น จากความ
ผิดพลาดทางรางกาย ขาดการฝกอบรมอยางเพียงพอ หรือขาดการกระตุน หรือแรงจูงใจในการทํางาน 
 2. ความผิดพลาดในระบบ (System Error) อาจเกิดจากการออกแบบไมเหมาะสมซึ่ง
เนื่องมาจากนโยบายที่ไมเหมาะสมของหนวยงาน เชน การประหยัด การเลือกใชเทคโนโลยี การ
บํารุงรักษา หรือเกิดจากความลมเหลวในการออกแบบที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ เปนตน 
 3. ความผิดพลาดในการบริหารการจัดการ (Management Error) สาเหตุหลักอาจเกิดจาก
ความลมเหลวของการบริหารการจัดการ ขอมูลขาวสาร การใชเทคโนโลยีและระบบการทํางานที่ไม
เหมาะสม ซ่ึงความลมเหลวนี้อาจเกิดจากการถายทอดขอมูลขาวสารที่ไมถูกตอง การฝกอบรมอาจ
ไมเพียงพอ ขาดการกระตุนจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ทฤษฎีอุบัติเหตุและความปลอดภัยทั้ง 3 ทฤษฎี สามารถสรุปไดวา อุบัติเหตุเกิดจาก
ความผิดพลาด 3 องคประกอบใหญ คือ องคประกอบที่ 1 ดานบุคคล เชน พนักงานขาดความรู 
สภาพรางกายที่ไมพรอมจะทํางาน สุขภาพจิตไมดี ฯลฯ สาเหตุเหลานี้เปนตัวกอใหเกิดอุบัติเหตุ 
องคประกอบดานที่ 2 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน อุณหภูมิเย็น หรือรอนเกินไป แสงสวาง
ไมเพียงพอ เสียงดังเกินไป ฯลฯ สําหรับองคประกอบสุดทาย คือ ดานเครื่องจักร เชน เครื่องจักร
ชํารุดจะมีผลกอใหเกิดอุบัติเหตุไดเชนกัน 

 2.5.6  ประเภทของอุบัติเหตุ 
 วิทยา อยูสุข (2527) ไดแบงประเภทของอุบัติเหตุตามลักษณะที่เกิดไว ดังนี้ 
 2.5.6.1 อุบัติเหตุจากการยายวัสดุ 
 2.5.6.2 อุบัติเหตุจากการพลัดตกหกลม 
 2.5.6.3 อุบัติเหตุจากวัสดุตกหลน 
 2.5.6.4 อุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล 
 2.5.6.5 อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 
 2.5.6.6 อุบัติเหตุจากการใชเครื่องมือ 
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 2.5.6.7 อุบัติเหตุจากไฟฟา 
 2.5.6.8 อ่ืน ๆ 

 2.5.7  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
 ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล (2532) ไดกลาวถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุวาเกิดจากสาเหตุตอไปนี้ 

 สาเหตุของอุบัติเหตุแบงออกไดเปน 2 สวน คือ 
 1. สาเหตุนําของการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ มีดังนี้ 
 1.1 ความผิดพลาดของการจัดการ เชน 
 1.1.1 ไมมีการสอนหรืออบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 1.1.2 ไมมีการบังคับใหปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย 
 1.1.3 ไมมีการวางแผนและเตรียมงานดานความปลอดภัยไว 
 1.1.4 ไมมีการแกไขจุดอันตรายตาง ๆ 
 1.1.5 ไมมีการจัดหาอุปกรณความปลอดภัยให เปนตน 
 1.2 สภาวะทางดานจิตใจของคนงานไมเหมาะสม เชน 

1.2.1 ขาดความระมัดระวัง 
1.2.2 การทํางานของสมองไมประสานกัน 
1.2.3 มีทัศนคติไมถูกตอง 
1.2.4 สมองมีปฏิกิริยาในการสั่งการชา 
1.2.5 ขาดความตั้งอกตั้งใจ 
1.2.6 อารมณออนไหวงายและขี้โมโห 
1.2.7 เกิดความรูสึกหวาดกลัว ขวัญออน ตกใจงาย เปนตน 

 1.3 สภาวะทางดานรางกายของคนงานไมเหมาะสม เชน 
1.3.1 ออนเพลียมาก 
1.3.2 หูหนวก 
1.3.3 สายตาไมดี 
1.3.4 มีรางกายไมเหมาะสมกับงานที่ทํา 
1.3.5 เปนโรคหัวใจ 
1.3.6 รางกายมีความพิการ เปนตน 

  สาเหตุนําของการเกิดเหตุดังกลาวนั้น จะเปนตัวเหตุที่สําคัญที่จะโยงหรือนําไปสูการ
เกิดสาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบัติเหตุ 
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 2. สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบัติเหตุจาการประกอบอาชีพ มีอยู 2 สาเหตุใหญ คือ 
การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัยของคนงาน และสภาพของงานที่ไมปลอดภัย 
 2.1 การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย เปนการกระทําที่ไมปลอดภัยของคนงาน
ในขณะทํางาน ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุ พบวารอยละ 88 ของอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากสาเหตุนี้ เชน 
 2.1.1 การทํางานเร็วเกินสมควร และใชเครื่องในอัตราที่เร็วเกินกําหนด 
 2.1.2 ซอมแซมหรือบํารุงรักษาเครื่องในขณะที่เครื่องยนตกําลังหมุน 
 2.1.3 ถอดถอนอุปกรณความปลอดภัยออกจากเครื่องโดยมีเหตุอันสมควร 
 2.1.4 ไมใสใจตอคําหามเตือนตาง ๆ 
 2.1.5 เลนตลกคะนองในขณะทํางาน 
 2.1.6 ยืนทํางานในที่ที่ไมปลอดภัย 
 2.1.7 ใชเครื่องมือที่ชํารุดและการใชเครื่องมือที่ไมถูกวิธี 
 2.1.8 ไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่จัดให เปนตน 
 2.2 สภาพของงานที่ไมปลอดภัย เปนสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยที่อยูรอบ ๆ ตัว
คนงานในขณะทํางาน ซ่ึงอาจเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุได พบวาประมาณรอยละ 10 ของอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุนี้ ตัวอยางเชน 
 2.2.1 ไมครอบหรือเซฟการดสวนของเครื่องจักรหรือส่ิงอ่ืนใดที่เปนอันตราย 
 2.2.2 เครื่องจักรอาจมีครอบหรือเซฟการดแตไมเหมาะสม เชน ไมแข็งแรง
หรือรูตะแกรงของเซฟการดนั้นโตเกินไป 
 2.2.3 เครื่องจักร เครื่องมือที่ใชอาจออกแบบไมเหมาะสม 
 2.2.4 บริเวณพื้นที่ทํางานลื่น ขรุขระ 
 2.2.5 สถานที่ทํางานสกปรกรุงรัง การวางขาวของไมมีระเบียบ เกะกะ มีส่ิง 
กีดขวางทางเดิน 
 2.2.6 กองวัสดุอยูสูงเกินไป และการซอนวัสดุไมถูกวิธี 
 2.2.7 การจัดเก็บสารเคมี สารไวไฟตาง ๆ ไมเหมาะสม 
 2.2.8 แสงสวางไมเหมาะสม เชน แสงอาจไมเพียงพอหรือแสงจาเกินไป 
 2.2.9 ไมมีระบบระบายและถายเทอากาศที่เหมาะสม 
 2.2.10 ไมมีระบบเตือนภัยที่เหมาะสม 
 2.2.11 ภายในสถานที่ทํางานมีเสียงดังเกินมาตรฐาน  
 2.2.12 บริเวณที่ทํางานมีอากาศรอนอบอาว เปนตน 
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ภาพที่ 2.5 การตรวจวเิคราะหการเกิดอุบัติเหต ุ
ที่มา : ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล (2534) 
 
 2.5.8  การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ 
 วิทยา อยูสุข (2527) ไดกลาวถึงองคประกอบที่ควรคํานึงถึงในการปองกัน ควบคุม
อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ โดยแบงออกได 2 ประเภท คือ 
 1. องคประกอบทั่วไป (General Factor) 
 1.1 สภาพสิ่งแวดลอม ทุกคนยอมอยากอยูสบาย ไมเชนนั้นจะทําใหอารมณ
หงุดหงิด ยังผลใหเกิดอุบัติเหตุใหงาย ควรจัดการดานโรงงาน อุณหภูมิ ความสะอาด ความแออัด 
ใหเหมาะสม 
 1.2 สภาพการทํางานที่ปราศจากความกดดันทั้งทางรางกายและจิตใจ 

สาเหตุนํา 

สาเหตุโดยตรงคือ 

การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัยและ
สภาพของงานที่ไมปลอดภัย 

เกิดความเสียหายและ
ผลผลิตหยุดชะงัก 

สภาวะทางดานรางกายและจิตใจ
ของคนงานที่ไมเหมาะสม 

ความผิดพลาดของการจัดการ 

บาดเจ็บ 

อุบัติเหตุ 

ตาย 

พิการ 

หายเปนปกติ 
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 1.3 เพศ และอายุ ซ่ึงมีผลสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ เชน คนหนุมจะไดรับ
อุบัติเหตุมากกวาหญิงสาว เพราะความกลาเสี่ยง หรืออายุมากที่จวนจะปลดเกษียณแลวทํางานไปวัน
หนึ่ง ๆ คิดถึงวาตนนี้จะไรคา ทําใหจิตใจเลื่อนลอยยังผลใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
 1.4 ฤดูรอน อุบัติเหตุจะเกิดมากกวาฤดูหนาว เพราะฤดูรอนอากาศรอนอบอาว 
ทําใหอารมณเสียบอย ๆ 
 1.5 การอนามัยและสังคม การสังคมตองมีการสรางความสัมพันธอันดีรวมกัน จัด
พบปะสังสรรคในเวลาอันควร เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีในหมูคณะ 
 1.6 ความพอใจในงานและผูรวมงาน จะทําใหเขาคิดถึงความปลอดภัยของผูอ่ืนดวย 
 1.7 การพักผอนหยอนใจและการบันเทิง จัดใหมีสถานที่พักผอน การละเลน
กีฬาตาง ๆ 
 1.8 จัดหาหรือสับเปลี่ยน เชน การเอาเครื่องมือที่มีอันตรายนอยกวา ควบคุมงาย
กวาไปแทนที่เครื่องมือที่มีอันตรายมากแตไดผลทัดเทียมกัน เพื่อที่จะควบคุมไดสะดวก ปองกัน
อุบัติเหตุไดงาย 
 1.9 การปกปดสวนตาง ๆ ของเครื่องจักรกล อันจะเกิดอันตรายตอคนงานได เชน 
สายพาน ใบพัด 
 1.10 ควบคุมการทํางานอยางใกลชิด เปนการเตือนใหคนงานระวัง และสนใจตอ
การทํางาน อุบัติเหตุก็จะไมเกิดขึ้น 
 1.11 ใหการศกึษาแกคนงาน รวมถึงวิธีทํางาน ขอระมัดระวังอุบัติเหต ุ
 1.12 มีการฝกงานโดยผูชํานาญงาน 
 1.13 มีการจัดสถานที่ บริเวณสะอาดสวยงาม ซ่ึงเปนเครื่องปลอบขวัญของ
คนงานใหมีจิตใจราเริง 
 1.14 การปองกันอันตรายโดยวิธีอ่ืน ซ่ึงตองพิจารณาตามความเหมาะสม 
 2. องคประกอบดานบุคคล (Personal Factor) 
 2.1 ความสามารถของแตละบุคคลวาเหมาะสมกับงานหรือไม 
 2.2 ใหความรูแกคนงาน โดยเฉพาะหนาที่และความรับผิดชอบ 
 2.3 จัดฝกงานเปนการสวนตัวสําหรับผูจะทําหนาที่นั้น ๆ เพื่อความรูความเขาใจ
เมื่อรูแลวนํามาปฏิบัติอันตรายก็จะไมเกิดขึ้น 
 2.4 จัดเครื่องมือปองกันอันตรายสวนบุคคลเพื่อคนงานจะไดทํางานโดยไมกลัว
วาจะเกิดอันตรายในการที่จะจับ จะทํา 
 2.5 สุขวิทยาสวนบุคคล ผูมีนิสัยยอมไดรับอุบัติเหตุนอย 
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 2.6 การตรวจสุขภาพรางกาย ควรจัดแพทยตรวจคนงานเสมอ 
 2.7 จัดทําวิธีใดก็ตามใหเหมาะสมที่จะปองกันคนงานแตละคนซึ่งขึ้นอยูกับงาน
ของเขา 

 2.5.9  มาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
 มาตรการความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวของกับบุคคล 2 พวก คือ 
 1. หัวหนางานมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.1 ดูแลพนักงานใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
 1.2 ศึกษากฎ ระเบียบ ขอบังคับในการทํางานอยางปลอดภัยที่กําหนดไว เพื่อ
นําไปปฏิบัติไดถูกตอง 
 1.3 อบรมพนักงานใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะพนักงานที่เขาใหมใหทราบถึงขอ
ปฏิบัติในการทํางานดวยความปลอดภัย 
 1.4 รับผิดชอบในการศึกษา ปรับปรุง รายงาน และติดตามผล เพื่อใหสถานที่
ทํางานอยูในสภาพที่ปลอดภัย สะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย 
 1.5 สนับสนุนใหพนักงานใตบังคับบัญชาเสนอแนะใหความเห็นเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย 
 1.6 จัดหาอุปกรณปองกันอันตราย และดุแลพนักงานใตบังคับบัญชาใหใชอุปกรณ
เหมาะสมกับงานที่กําลังทํา 
 1.7 ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับเรื่องความปลอดภัยโดยเครงครัด สม่ําเสมอ
เพื่อใหเปนตัวอยางที่ดีแกพนักงานใตบังคับบัญชา 
 2. พนักงานทั่วไป  มีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติดังนี้ 
 2.1 ตองทํางานดวยความสํานึกถึงความปลอดภัยอยูเสมอทั้งของตนเอง และผูอ่ืน 
 2.2 เอาใจใส และปฏิบัติตามกฎขอบังคับในการทํางานอยางปลอดภัยอยูเสมอ 
 2.3 ไมเสี่ยงตองานที่ยังไมเขาใจหรือไมแนใจวาทําอยางไรจึงจะปลอดภัย 
 2.4 ใชอุปกรณปองกันอันตรายและแตงกายใหรัดกุมเหมาะสมกับงานตลอดเวลา 
 2.5 รายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยและอุปกรณปองกันอันตรายชํารุด
เสียหายตอผูบังคับบุญชาหรือผูเกี่ยวของ 
 2.6 เมื่อมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ใหเสนอผูบังคับบัญชา 
ผูเกี่ยวของทราบ 

 วิทยา อยูสุข (2527) ไดกลาวถึงแนววิธีการที่สงเสริมความปลอดภัยในการทํางานและ
ประสบอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม อาจมีแนวทางที่จะหาทางปองกันอุบัติเหตุ เชน 
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 1. การวางกฎระเบียบปองกันเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน กําหนดใหมีผูดูแล
สภาพการทํางานทั่วไป การกอสราง การดูแล รักษา ตรวจตรา การทดสอบและการใชเครื่องมือ
เครื่องจักร การฝกอบรม การควบคุมตรวจตราทางการแพทย การใหการปฐมพยาบาลและตรวจ
รางกายลูกจาง 
 2. การวางมาตรฐาน เชน จัดวางมาตรฐานความปลอดภัยในการสรางเครื่องมือใน
อุตสาหกรรมความปลอดภัย และการทํางานเกี่ยวกับรางกายหรือเครื่องปองกันอันตรายเฉพาะบุคคล 
 3. การตรวจดูแล หมายถึง การใหอํานาจแกผูมีหนาที่ตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติใหเปนไป
ตามระเบียบที่วางไว 
 4. การคนควาและวิจัยทางเทคนิค ไดแก การคนควาและวิจัยเร่ืองตาง ๆ ที่ตองการทราบ
เกี่ยวกับสิ่งของและวัสดุที่เปนอันตราย เชน การศึกษาเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักร การ
ทดสอบหนากากชวยหายใจ และตรวจวิธีการปองกันแกสและฝุนละอองจากการระเบิด หรือการ
คนควาออกแบบเครื่องมือที่ใชยกของใหเหมาะสม 
 5. การวิจัยทางการแพทย ไดแก การวิจัยโดยเฉพาะเปนเรื่อง ๆ การตรวจสอบทาง
สรีรวิทยาพยาธิวิทยา ซ่ึงมีผลกระทบจากสิ่งแวดลอม สวนประกอบทางเทคนิคตาง ๆ ซ่ึงเปนทาง
นําไปสูการประสบอุบัติเหตุในการทํางาน 
 6. การวิจัยทางจิตวิทยา ใหมีการตรวจสอบทางจิตวิทยา ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งนําไปสู
ทางแกไขการประสบอุบัติเหตุ  
 7. การวิจัยทางสถิติ เพื่อจะทําใหทราบไดวา การประสบอันตรายหรือประสบอุบัติเหตุ
ชนิดไหนที่ไดเกิดขึ้นจํานวนเทาใด เกิดกับคนประเภทไหน การทํางานชนิดใด มีสาเหตุอยางไร เพื่อ
เปนแนวทางพิจารณาหาทางแกไข และปองกัน 
 8. การใหการศึกษา ใหมีการสอนวาดวยความปลอดภัยในโรงเรียนการชางหรือในการ
ฝกอบรมการปฏิบัติงาน 
 9. การอบรม การฝกอบรมคนงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนงานใหมใหรูจักเครื่องใช การ
ใชเครื่องมือปองกันอันตราย และใหมีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 10. การชักชวนโดยวิธีการพิมพโฆษณาเตือนใจคนงานเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 
 11. การประกันภัย สงเสริมใหมีการปองกันการประสบอุบัติเหตุในทุกงาน โดยบริษัท
ประกันภัยจะลดอัตราดอกเบี้ยประกันแกกิจการที่มีความปลอดภัยอยูในระดับสูง 
 12. การจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือเปนการภายในกิจการของตนเอง 
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2.6  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.6.1  ผลงานวิจัยในประเทศ  

 นันทนิตย  ยิ้มวาสนา (2526) ศึกษาความรู ความคิดเห็น และการปฏิบัติในการปองกัน
อันตรายสวนบุคคลของลูกจางหญิงในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบวาระดับอายุ การศึกษา 
ประสบการในการทํางานในโรงงานที่แตกตางกัน มีผลใหความรูในการปองกันอันตรายสวนบุคคล
ของลูกจางแตกตางกัน โดยผูมีอายุมากกวา มีการศึกษาสูงกวา และมีประสบการในการทํางาน
มากกวามีความรูในการปองกันอันตรายมากกวาสําหรับในดานความคิดเห็นในการปองกันอันตราย
สวนบุคคล พบวาลูกจางหญิงที่มีความรูในการปองกันอันตรายสวนบุคคลมากจะมีความคิดเห็นใน
การปองกันอันตรายไปในทางที่ถูกตองมากดวย 

 ภูษิต  เกียรติคุณ (2535) ศึกษาพฤติกรรมดานความปลอดภัยของคนงานกอน และหลังมี
การเสริมกิจกรรม 5 ส. และอบรมความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบการ   ผลของการ
ดําเนินงาน 5 ส. และการอบรมความปลอดภัยในการทํางานทําใหพฤติกรรมดานความปลอดภัยใน
การทํางานของคนงานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 % อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุลดลงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการสัมภาษณ
ผูบริหาร หัวหนาแผนก และคณะกรรมการ 5 ส. พบวา ทุกคนเห็นวาสมควรมีการดําเนินการ 5 ส. 
และอบรมความปลอดภัยในโรงงานที่ตนเองทํางานอยู จากการศึกษาคา Safe T - Score ที่มีคา < - 2 
พบวามีสัดสวนมากกวา 50 % อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % คา STS มีคา  <-2 
ซ่ึงแสดงวาสนับสนุนขอมูลที่วาการดําเนินการ 5 ส.และการอบรมความปลอดภัยในการทํางาน 
สามารถทําใหคา IFR ลดลงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนําไปหา
ความสัมพันธระหวาง อายุ อายุงาน จํานวนบุตร และระดับการศึกษากับความรู ทัศนคติและความ
ปลอดภัยในการทํางานพบวา อายุ อายุงาน จํานวนบุตร มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดานความปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
% แตวาความสัมพันธมีคานอย (r < 0.3) สวนความสัมพันธกับระดับการศึกษาพบวา ระดับ
การศึกษามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดานความปลอดภัย 
แตมีคาความสัมพันธกันนอย (r < 0.3) เมื่อศึกษาถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานความปลอดภัย
โดยใช ANOVA ทดสอบพบวาหลังจากมีการดําเนินงาน 5 ส. แลว พฤติกรรมดานความปลอดภัย
และทัศนคติตอกิจกรรม 5 ส. ของคนงานที่มีระดับการศึกษาต่ําไมแตกตางจากคนงานที่มีระดับ
การศึกษาสูง 
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 รัตติกรณ จงวิศาล (2535) การศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพทัศนคติกับการใช
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลพบวา พนักงานสวนใหญมีบุคลิกภาพลักษณะกลาง ๆ ไมมี
ลักษณะใดเดนชัด มีทัศนคติตอการใชอุปกรณอยูในระดับปานกลาง มีความรูดานอุปกรณคอนขางดี 
และมีการใชอุปกรณอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้พบวาบุคลิกภาพไมมีความสัมพันธกับการใช
อุปกรณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนทัศนคติของพนักงานมีความสัมพันธกับการใชอุปกรณอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และความรูมีความสัมพันธกับการใชอุปกรณอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานที่มีลักษณะทั่วไปคือ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา และประสบการณ
การอบรมเรื่องการใชอุปกรณตางกัน มีการใชอุปกรณดังกลาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และพบวา บุคลิกภาพ ทัศนคติ และความรูอุปกรณ สามารถรวมกันพยากรณการใชอุปกรณ
ปองกันอันตรายได รอยละ 13.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 รองลงมาคือความรู มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนบุคลิกภาพพยากรณการใชอุปกรณไดอยางไดอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

 สุภัค รพีพันธ (2537) ศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติ และความรูการใชเข็มขัด
นิรภัยของผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากผูขับขี่รถยนตในกรุงเทพฯ จํานวน 972 คน 
โดยเลือกตามกลุมอาชีพที่มีการขับขี่รถยนตเปนสวนใหญ การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม
พบวา (1) ผูขับขี่รถยนตสวนใหญมีทัศนคติตอเข็มขัดนิรภัยอยูในระดับดี มีความรูเร่ืองเข็มขัดนิรภัย
อยูในระดับปานกลาง (2) ผูขับขี่รถยนตที่มีลักษณะสวนบุคคล 8 ลักษณะตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ประสบการณในการขับรถ และระยะทางที่ตองขับขี่เปน
ประจําที่แตกตางกัน มีทัศนคติตอเข็มขัดนิรภัยตางกัน (3) ผูขับขี่รถยนตที่มีลักษณะสวนบุคคลดาน
อาชีพเทานั้นที่มีความรูเร่ืองเข็มขัดนิรภัยแตกตางกัน (4) ผูขับขี่รถยนตที่มีลักษณะสวนบุคคล
แตกตางกันตามระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได และความเร็วในเขตเมืองมีการใช
เข็มขัดนิรภัยแตกตางกัน (5) ทัศนคติตอเข็มขัดนิรภัยและความรูเร่ืองเข็มขัดนิรภัยของผูขับขี่รถยนต
มีความสัมพันธทางบวกกับการใชเข็มขัดนิรภัย  

 จิตรา  วิมลธง (2539) ศึกษาความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรูเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยกับการจัดการความปลอดภัยของผูควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาง
รถยนตในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา (1) จากคะแนนแบบทดสอบบุคลิกภาพ พบวา 
บุคลิกภาพแบบ N (หวั่นไหวมั่นคง) มีความสัมพันธกับการจัดการความปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยสัมพันธกับการจัดการความปลอดภัยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ทัศนคติตอการจัดการความปลอดภัยไมมีความสัมพันธกับการ
จัดการความปลอดภัย   (2) ผูควบคุมงานที่มีอายุ ประสบการณการทํางาน ระดับการศึกษา และ
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ประสบการณอบรมความปลอดภัยตางกัน มีทัศนคติตอการจัดการความปลอดภัยไมแตกตางกัน ผู
ควบคุมงานที่มีอายุประสบการณการทํางานและระดับการศึกษาตางกัน มีความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูควบคุมงานที่มีประสบการณอบรมความ
ปลอดภัยตางกันมีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
(3) ผูควบคุมงานที่มีอายุ ประสบการณทํางานตางกันมีการจัดการความปลอดภัยแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ผูควบคุมงานที่มีระดับการศึกษาและประสบการณอบรม
ความปลอดภัยตางกัน มีการจัดการความปลอดภัยไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (4) การ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวา ทัศนคติตอการจัดการความปลอดภัย บุคลิกภาพ และความรูเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยอํานวยประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ บุคลิกภาพ
แบบ N และความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย เปนตัวทํานายประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยไดดี
ที่สุด  (5) จากการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของผูควบคุมงานทั้ง 4 โรงงานพบวามี
ผลกระทบหรืออัตราการเกิดอุบัติเหตุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 สุรชัย ไพศาลพันธุ (2541) ศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอความปลอดภัยในการ
ทํางานและการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย ผลการวิจัย พบวา (1) พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได อายุงานและ
ประสบการณในการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานตางกัน มีทัศนคติตอความ
ปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกัน ยกเวนพนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีทัศนคติตอความ
ปลอดภัยในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) พนักงานมีทัศนคติตอ
ความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับดี (3) ทัศนคติความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิีร่ะดบั .001 

 พจนารถ บุญญภัทรพงษ (2542) ศึกษาความสัมพันธความรู ทัศนคติ ตอพฤติกรรมการ
ปองกันอันตรายจากการทํางานของลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตลวดในจังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบวาลูกจางมีพฤติกรรม ความรู และทัศนคติตอการปองกันอันตรายจากการทํางานอยู
ในระดับปานกลาง ลูกจางที่มี เพศ ระดับการศึกษา และแผนกงานที่สังกัดแตกตางกันมีความรูเร่ือง
การปองกันอันตรายจากการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  .001 และ .001 
ตามลําดับ สวนอายุ อายุงาน ประสบการณการฝกอบรม ประสบการณการประสบอันตรายไม
กอใหเกิดความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ลูกจางที่มีระดับการศึกษา และประสบ
อันตรายแตกตางกันมีทัศนคติตอการปองกันอันตรายจากการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และ .05 ตามลําดับ สวนเพศ อายุ อายุงาน ประสบการณการฝกอบรม และแผนก
งานที่สังกัด ไมกอใหเกิดทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาความรูกับทัศนคติ
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ตอการปองกันอันตรายจากการทํางานมีความสัมพันธกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ความรูกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการทํางานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และทัศนคติกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการทํางานมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

 บุญถ่ิน เอมยานยาว (2546) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม 
การจัดการความปลอดภัย กับการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ศึกษาเฉพาะกรณี
พนักงานชางสายอากาศ การไฟฟานครหลวง ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่ความรูเกี่ยวกับอุปกรณ
อยูในระดับต่ําถึงปานกลาง พนักงานที่มีความรูระดับปานกลางซึ่งเปนกลุมบน มีทัศนคติตออุปกรณ
อยูในระดับสูง มีพฤติกรรมตออุปกรณอยูในระดับสูง มีความรับรูการจัดการความปลอดภัยของ
องคกรอยูในระดับปานกลางและมีการใชอุปกรณอยูในระดับสูง นอกจากนี้พบวา ความรู ทัศนคติ 
พฤติกรรม และการจัดการความปลอดภัย มีความสัมพันธกับการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และพบวาความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และการ
จัดการความปลอดภัย พยากรณการใชอุปกรณไดรอยละ 61.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .001 

 2.6.2  ผลงานวิจัยตางประเทศ 

 ไดมีผูวิจัยเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมไว ดังนี้ 

 Hale (1972 อางถึงใน บุญถ่ิน เอมยานยาว, 2546) ซ่ึงไดรวบรวมผลงานวิจัยจํานวน 355 
เร่ืองที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ พบวา เกือบทั้งหมดเกี่ยวของกับสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของมนุษยและปจจัยดานมนุษย ทําใหไดแนวคิดหลักวา อุบัติเหตุมีสาเหตุเกิดจากปจจัย
ดานมนุษย และความผิดพลาดของมนุษย และการเปลี่ยนทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถลด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย ดังนั้นความพยายามที่จะใหเกิดความปลอดภัยในการ
ทํางานมากขึ้น จะตองมุงไปที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนงาน รวมถึงพฤติกรรมที่ปลอดภัย
เพื่อใหเขาสามารถมีการปองกันที่ดีขึ้น  

 Dedobbeleer and German (1987 อางถึงใน รุงศรี ศศิธร, 2536) ไดทําการศึกษาวิจัยถึง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานของคนงานกอสราง 
กลุมคนงานกอสรางเขตเมืองมัลติมอร (Baltimore) จํานวน 454 คน ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน คือ อายุ 
ทัศนคติตอระบบควบคุมความปลอดภัยของหนวยงาน การไดคําแนะนํา เร่ิมมาทํางานและการมี
ระบบควบคุมความปลอดภัยของหนวยงาน สวนปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติได คือ อายุ ซ่ึง
พบวา คนงานกอสรางที่มีอยูนอยกวา 26 ป จะมีคะแนนปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานนอย 
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2.7  กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 

 แนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ นําแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธในการเกิดพฤติกรรมการ
ปฏิบัติของชวารท (Schwartz, 1975) และทบทวนการวิจัยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธดังกลาวมาใช
เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา กลาวคือ พฤติกรรมการปฏิบัติไดรับผลจากความรูและทัศนคติการ
เรียนรูเปนกระบวนการ ความรูเปนผลลัพธจากการเรียนรู กอใหเกิดทัศนคติที่ดีและไมดี สงผลตอ
พฤติกรรมการปฏิบัติในทางที่ดีและไมดีเชนกัน การที่ความรูและทัศนคติมีผลตอกันสงผลตอ
พฤติกรรม การแสดงพฤติกรรมของมนุษย ดังนั้นพฤติกรรมการปฏิบัติดานความปลอดภัย จึงเปน
ผลจากการมีความรูเกี่ยวความปลอดภัยในการทํางานและเกิดจากทัศนคติดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน หากพนักงานฝายผลิตของอูพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ มีความรูในเรื่องความปลอดภัย
ในการทํางานที่ดีจะสงผลใหมีทัศนคติที่ดีในดานความปลอดภัยในการทํางาน และมีผลโดยตรงตอ
พฤติกรรมการปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางานที่ดี จึงเสนอกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 
  ตัวแปรตน (1)                        ตัวแปรตาม (1)              ตัวแปรตน (2)              ตัวแปรตาม (2)     
 

 
 
 

 

แบบจําลองที่ 1 แบบจําลองที่ 2 

ลักษณะสวนบุคคล 

- อายุ 
- เพศ 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- ตําแหนงในการทํางาน 
- อายุงาน 
- การฝกอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการ
ทํางาน 
- การประสบอุบัติเหตุใน
การทํางาน 

ความรูดาน 
ความปลอดภัย 

ทัศนคติดาน
ความปลอดภัย 

ความรูดาน 
ความปลอดภัย 

ทัศนคติดาน
ความปลอดภัย 

พฤติกรรมดาน
ความปลอดภัย 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 การศึกษาในครั้งนี้มุงศึกษาถึง ความรู และทัศนคติ ตอพฤติกรรมดานความปลอดภัย 
โดยการสํารวจความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอู
ทหารเรือ ที่ปฏิบัติงานในสายงานการผลิต และศึกษาวิเคราะหตัวแปรตาง ๆที่เกี่ยวของ โดย
ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางและตรวจสอบเครื่องมือ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกา ซ่ึงปฏิบัติงานใน
สายงานการผลิต และเปนหนวยหลักที่ตองนําหลักการดานความปลอดภัยไปใชในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากมีหนาที่ในการปฏิบัติงานการซอม สราง ดัดแปลงแกไข และติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับเรือของกองทัพเรือ มีพนักงานของฝายผลิตในสังกัดจํานวน 839 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดจากการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของประชากร
จากสูตรสําหรับคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่นอยที่สุดที่จะยอมรับไดวามากพอที่จะใชเปน
ตัวแทนของประชากรไดของ Yamane (1973 อางถึงใน บุญธรรม, 2535: 49)  
  

 สูตร                 n     =                                                  (3.1) 
 

 โดย n     คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N    คือ จํานวนประชากรทั้งหมด 
  e     คือ คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง กําหนดใหมีคาเทากับ 0.05  
 ผลจากการคํานวณสูตร จะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 271 คน  

N 
1 + Ne2 
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3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (ดังภาคผนวก ข) ซึ่งแบงออกเปน 
4 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะสวนบุคคลของขาราชการและลูกจาง 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงในการทํางาน อายุงาน การฝกอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน การประสบอุบัติเหตุในการทํางาน จํานวน 7 ขอ  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรูดานความปลอดภัย จํานวน 15 ขอ เปนแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ (Multiple Choices) 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติดานความปลอดภัย จํานวน 40 ขอ เปนแบบ
มาตรวัดของ Likert (Likert Scale) มีใหเลือกตอบ 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ซ่ึงประกอบดวยคําถามเชิงบวก (Positive) 30  ขอ และคําถามเชิงลบ 
(Negative) 10 ขอ ไดแก ขอ 5, 6, 7, 16, 17, 18, 22, 24, 38 และ 39  
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมดานความปลอดภัย จํานวน 50 ขอ เปนแบบ
มาตรวัดของ Likert (Likert Scale) มีใหเลือกตอบ 4 ระดับ คือ ไมเคยปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติ
สวนใหญ และปฏิบัติประจํา ซ่ึงประกอบดวยคําถามเชิงบวก (Positive)  43 ขอ และคําถามเชิงลบ 
(Negative) 7 ขอ ไดแก ขอ 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 9 ในดานการใชเครื่องมือและอุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัย ประกอบดวยขอความดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ดานการสํารวจความปลอดภัยและพัฒนาสภาพการทํางาน จํานวน 10 ขอ 
 2. ดานการสนับสนุนมาตรการดานความปลอดภัย จํานวน 10 ขอ 
 3. ดานการฝกอบรม และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย จํานวน 10 ขอ 
 4. ดานการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ จํานวน 10 ขอ 
 5. ดานการใชเครื่องมือและอุปกรณเพื่อความปลอดภัย จํานวน 10 ขอ 

3.3  การสรางและตรวจสอบเครื่องมือ 
 ลําดับขั้นตอนการสรางเครื่องมือแตละตอนมีดังนี้ 
 3.3.1  การสรางแบบสอบถามดานความรูความปลอดภัย 
 3.3.1.1 ศึกษาเนื้อหาดานความรูความปลอดภัยจากเอกสาร ตํารา แลหนังสือที่เกี่ยวของ
กับความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งหลักสูตรของผูเขารับการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานของพนักงานฝายผลิต อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 
 3.3.1.2 ศึกษาคนควาเรื่องการสรางแบบทดสอบเพื่อสรางขอคําถามที่เกี่ยวของดานความ
ปลอดภัย 
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 3.3.1.3 สรางแบบทดสอบความรูดานความปลอดภัยข้ึนเปนแบบชนิดเลือกตอบ 
(Multiple Choices Test) แลวนําไปทดลองใช หาคาทางสถิติเพื่อความสมบูรณของขอคําถามไดขอ
คําถาม จํานวน 15 ขอ 
 3.3.2  การสรางแบบคําถามเกี่ยวกับทัศนคติดานความปลอดภัย 
 3.3.2.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ทั้งตํารา งานวิจัย บุคคลที่มีความรูและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 3.3.2.2 นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบวัดทัศนคติ โดยมีขอคําถามทั้งหมด 40 ขอ เปนคําถาม
เชิงบวก 30 ขอ และคําถามเชิงลบ 10 ขอ แบบสอบถามเปนมาตรวัดแบบ Likert 5 ระดับ คือ ไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง  
 3.3.3  การสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมดานความปลอดภัย 
 3.3.3.1 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในขณะทํางานของพนักงานในลักษณะงานที่
เกี่ยวของกับงานดานความปลอดภัย 
 3.3.3.2 นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถามการปฏิบัติตนดานความปลอดภัย โดยมีขอ
คําถามทั้งหมด 50 ขอ เปนคําถามเชิงบวก 43 ขอ และคําถามเชิงลบ 7 ขอ แบบสอบถามเปนมาตรวัด
แบบ Likert 4 ระดับ คือ ไมเคยปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติสวนใหญ และปฏิบัติประจํา 
 3.3.4  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามทัศนคติตอความปลอดภัยในการทํางาน และการปฏิบัติตาม
มาตรการความปลอดภัยในการทํางานที่สรางขึ้นใหประธานกรรมการวิทยานิพนธ และกรรมการ
วิทยานิพนธตรวจสอบ รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยของฝายผลิต อูทหารเรือ
พระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ (รายนามดังภาคผนวก ผนวก ก) เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ตรวจความครอบคลุมเนื้อหาและภาษาที่ใช หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขกอน
นําไปใช แบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวจะถูกนําไปทดสอบใชกับพนักงานสวนหนึ่งของ
ประชากรที่ทําการศึกษา จํานวน 40 คน สําหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
 1. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับของแบบสอบถาม ทัศนคติ และพฤติกรรม
ดานความปลอดภัย โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ซ่ึงผลการวิเคราะหแบบสอบถามทัศนคติ และพฤติกรรมดานความปลอดภัย มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.9220 และ 0.9664 ตามลําดับ สวนคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบความรู โดยใช
สูตร Kuder - Richardsson สูตรที่ 20 (KR 20) ซ่ึงผลการวิเคราะหแบบสอบถามความรูดานความ
ปลอดภัย มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.7356  
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 2. หาคาความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) ของแบบสอบถามทัศนคติและ
พฤติกรรมดานความปลอดภัย โดยใชสูตรของเพียรสัน ถาขอใดมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับ
คะแนนรวมสูง คือ สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ถือวาขอนั้นสามารถนําไปใชได 
 3. หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามความรู โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
พอยทไบซีเรียล ซ่ึงผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม ความรูดานความปลอดภัย
จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ถือวาขอนั้นสามารถ
นําไปใชได 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย 
 3.4.1 ผูวิจัยสงแบบสอบถามจํานวน 350 ชุด ใหกับหัวหนาชางเปนผูแจกแบบสอบถามไปยัง
พนักงานและติดตามเก็บคืนดวยตนเอง 
  3.4.2 ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืน
ทั้งหมด 
 3.4.3 นําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางแลว นํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ตามลําดับโดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอร สําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the 
Social Sciences for Windows Version 11.5) ดังนี้ 
 3.5.1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ผูวิจัยนํามาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ (Percentage) 
โดยแยกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงในการทํางาน อายุงาน การฝกอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางาน และการประสบอุบัติเหตุในการทํางาน 
 3.5.2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบเลือกตอบมี 4 คําตอบ โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดเพียง 1 คําตอบมีจํานวนทั้งหมด 
15 ขอ การใหคะแนนคําตอบที่ถูกตองจะได 1 คะแนน สวนคําตอบที่ผิดจะได 0 คะแนน 
 คะแนนความรูหากเปนคะแนนรวมจะมีคาต่ําสุดเทากับ 0 คะแนน และมีคาสูงสุดเทากับ
15 คะแนน ผูวิจัยไดกําหนดระดับความรูของกลุมตัวอยาง โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการแบงระดับของคะแนนความรูออกเปนดังนี้  

 มากกวา       x + SD   ไดคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป (12 – 15 ขอ) มีความรูระดับดี 

 อยูระหวาง  x + SD    ไดคะแนนรอยละ 60 – 79.9 (9 – 11 ขอ) มีความรูระดับปานกลาง 
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 นอยกวา  x + SD ไดคะแนนนอยกวารอยละ 60 (0 – 8 ขอ) มีความรูระดับต่ํา  

 3.5.3  แบบสอบถามที่เกี่ยวกับทัศนคติดานความปลอดภัย 
 3.5.3.1 ตรวจใหคะแนนแบบสอบถาม โดยคําถามเชิงบวก (Positive) และคําถามเชิงลบ 
(Negative) ใหคะแนนดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 แสดงคะแนนในแตละระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามที่เกี่ยวกับทัศนคติดาน
ความปลอดภัย 

ระดับความคดิเห็น 
คะแนน 

คําถามเชิงบวก คําถามเชิงลบ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 
เห็นดวย  
ไมแนใจ 
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

  
 3.5.3.2 การแปลผลคะแนนรายขอและโดยรวม โดยใชคาเฉลี่ยที่มีคาตั้งแต 1.00 – 5.00 
โดยพิจารณาตามเกณฑของเบสท (Best, 1977: 14) ดังนี้ 
 
 
 
                                             =    5 – 1 
                                                                             3 

                                                                   =   1.33 
 

 คะแนนเฉลี่ย  3.68 – 5.00     หมายถึง มีทัศนคติตอดานความปลอดภัยในระดับที่ดี 
 คะแนนเฉลี่ย  2.34 – 3.67    หมายถึง มีทัศนคติตอดานความปลอดภัยในระดับที่ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 2.33  หมายถึง มีทัศนคติตอดานความปลอดภัยในระดับที่ไมดี 

 3.5.4  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมดานความปลอดภัย 
 3.5.4.1 ตรวจใหคะแนนแบบสอบถามโดยคําถามเชิงบวก (Positive) และคําถามเชิงลบ 
(Negative) ใหคะแนนดังตารางที่ 3.2 

Maximmum  - Minimum    =   คะแนนสูงสุด  - คะแนนต่ําสุด 
Interval                                        จํานวนชั้น 

DPU



48 
 
ตารางที่ 3.2 แสดงคะแนนในแตละระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมดาน
ความปลอดภัย 

ระดับความคดิเห็น 
คะแนน 

คําถามเชิงบวก คําถามเชิงลบ 
ปฏิบัติประจํา 
ปฏิบัติสวนใหญ 
ปฏิบัติบางครั้ง 
ไมเคยปฏิบัต ิ

4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 

 

 3.5.4.2 การแปลผลคะแนนรายขอและโดยรวม โดยใชคาเฉลี่ยที่มีคาตั้งแต 1.00 – 4.00 
โดยพิจารณาตามเกณฑของเบสท (Best, 1977: 14) ดังนี้ 
 
 
 
                                             =    4 – 1 
                                                                             3 

                                                                   =   1.0 
 

 คะแนนเฉลี่ย  3.00 – 4.00     หมายถึง มีพฤติกรรมดานความปลอดภัยในระดับที่ดี 
 คะแนนเฉลี่ย  2.00 – 2.99    หมายถึง มีพฤติกรรมดานความปลอดภัยในระดับที่ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.99  หมายถึง มีพฤติกรรมดานความปลอดภัยในระดับที่ไมดี 

 3.5.5  การเปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน และทัศนคติดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน โดยจําแนกตาม อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงในการทํางาน 
อายุงาน การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และการประสบอุบัติเหตุในการทํางาน 
โดยใชการทดสอบ t – test สําหรับการทดสอบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ 2 กลุมตัวอยาง
ที่เปนอิสระจากกัน สวนการทดสอบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 
กลุมขึ้นไปที่เปนอิสระตอกัน จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
และหากพบวามีความแตกตางกันภายในกลุม จะทําการทดสอบวาคูใดมีคาเฉล่ียแตกตางกันดวยวิธี 
ของเชฟเฟ  (Scheffe’ test for all  possible comparison) 

 3.5.6 การหาคาความสัมพันธระหวาง ความรูดานความปลอดภัย ทัศนคติดานความปลอดภัย 
และพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

Maximmum  - Minimum    =   คะแนนสูงสุด  - คะแนนต่ําสุด 
Interval                                        จํานวนชั้น 
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(Pearson product moment correlation coefficient) ซ่ึงมีคาตั้งแต - 1 ถึง + 1 มาชวยในการวิเคราะห 
ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 แสดงวา ตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน โดยทิศทางของ
ความสัมพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธที่คํานวณได กลาวคือ ถา
เปนไปในทางบวก แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน ถาเปนไป
ในทางลบ แสดงวาตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธกันในทางตรงกันขามหรือผกผันกัน สําหรับ
ระดับความสัมพันธจะพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่คํานวณได โดยใชเกณฑดังนี้ 
(ฉัตรศิริ, 2548: 81) 
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ระดับความสัมพันธ 

 r ≥ 0.80  หรือ  r ≤ - 0.80 มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
 0.5 < r < 0.8 หรือ – 0.8 < r < - 0.5 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

 - 0.5 ≤  r ≤ 0.5 มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา  

3.6  สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 สถิติที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ  

 3.6.1  คาสถิติพื้นฐาน ที่ใชคํานวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS for Windows ดังนี้ 
 3.6.1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง เชน 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงในการทํางาน อายุงาน การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน และการประสบอุบัติเหตุในการทํางาน โดยใชสูตร 
 

   (3.2) 

                                        เมื่อ          P    แทนคารอยละ 
                                                           f    แทนคาความถี่ที่ตองการแปลงเปนรอยละ 
                                                           n   แทนจํานวนความถี่ทั้งหมด 

 3.6.1.2 คาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ, 2534: 40) 
   

     (3.3) 

 

  เมื่อ                   แทนคาคะแนนเฉลี่ย 
                        แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n      แทนจํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

 P   =      
f  x 100 

        n 

Σ X 
 X      

 X   =          Σ X          
       n 
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 3.6.1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชวิเคราะหและแปลความหมายของ
ขอมูลตางๆ ซึ่งใชคูกับคาเฉลี่ย เพื่อแสดงลักษณะการกระจายของคะแนนแตละครั้ง โดยใชสูตร    
(ชูศรี วงศรัตนะ, 2534: 74) 
  

   (3.4) 

                  

                   เมื่อ   S    แทนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                                        แทนผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
                แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
                                                   n แทนจํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 

 3.6.2  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 3.6.2.1 การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยใชสูตร IC (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538: 127) 
          

    (3.5) 

 

                             เมื่อ IC แทนดัชนีความสอดคลอง 
   แทนคะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญ          

 3.6.2.2 การวิเคราะหความยากงาย ใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538: 128)           
 

    (3.6) 

                               เมื่อ p แทนคาความยากของขอคําถามแตละขอ 
  R แทนจํานวนผูตอบถูกในแตละขอ 
  N แทนจํานวนผูตอบทั้งหมด         
 

    3.6.2.3  การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก         
 3.6.2.3.1 แบบสอบถามความรูดานความปลอดภัย ใชสูตรหาคาสหสัมพันธ 
Point biserial correlation (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538: 130) 
  

    (3.7) 

 P  =       
     R            
    N 

 rpb  =     
     X p   -  X q     
         Sx 

√ pq 

Σ R 

 IC  =      
    Σ R         
      N 

Σ X 2 

 S   =           n  Σ X 2  -  (Σ X)2            
            n(n - 1)   

 (Σ X)2 DPU
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                              เมื่อ rpb แทนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบไบซีเรียล ซ่ึงก็คือคา 
อํานาจจําแนก 

 Sx แทนคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งฉบับ (ซ่ึง
เปนตัวแปรตอเนื่อง) 

  แทนคาเฉลี่ยของคะแนนในตัวแปรตอเนื่องสําหรับกลุมที่
ไดคะแนนรายขอเปน 1  

  แทนคาเฉลี่ยของคะแนนในตัวแปรตอเนื่องสําหรับกลุมที่
ไดคะแนนรายขอเปน 0 

 p หมายถึงสัดสวนของคนที่ไดคะแนนรายขอเปน 1 
 q หมายถึงสัดสวนของคนที่ไดคะแนนรายขอเปน 0 
 

 3.6.2.3.2 แบบสอบถามวัดทัศนคติ และพฤติกรรมดานความปลอดภัย ใชสูตร
สหสัมพันธแบบ Biserial correlation (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538: 131) 
 

   (3.8) 

 

                              เมื่อ rbi แทนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบไบซีเรียล ซ่ึงก็คือคา 
อํานาจจําแนก 

 y แทนคาความสูงของโคงปกติ ณ จุดแบงระหวาง  p และ q 
 Sx แทนคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งฉบับ (ซ่ึง

เปนตัวแปรตอเนื่อง) 
  แทนคาเฉลี่ยของคะแนนในตัวแปรตอเนื่องสําหรับกลุมที่

ไดคะแนนรายขอเปน 1  
  แทนคาเฉลี่ยของคะแนนในตัวแปรตอเนื่องสําหรับกลุมที่

ไดคะแนนรายขอเปน 0 
 p หมายถึงสัดสวนของคนที่ไดคะแนนรายขอเปน 1 
 q หมายถึงสัดสวนของคนที่ไดคะแนนรายขอเปน 0 
 
 
 
 
 

Xp 

Xq 

Xp 

Xq 

 rbi  =      
     X p   -  X q     
         Sx 

     pq       
     y 
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 3.6.2.4  การวิเคราะหความเชื่อมั่น 
 3.6.2.4.1 แบบสอบถามวัดความรูความปลอดภัย โดยใชสูตร KR20 ของ คูเดอร 
ริชารดสัน (Kuder - Richardson) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538: 133) 
    
   (3.9) 
 
                                    เมื่อ rtt แทนคาความเชื่อมั่น 
  n แทนจํานวนขอ 
  p  แทนสัดสวนของคนที่ทําถูกในแตละขอ 
  q แทนสัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ  =  1- p 
  St

2 แทนความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

 3.6.2.4.2 แบบสอบถามวัดทัศนคติดานความปลอดภัยโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α - Coeffcient) ของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538: 134) 
 

  (3.10) 
 

                                    เมื่อ α แทนสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
  n แทนจํานวนขอคําถาม 
  Si

2 แทนความแปรปรวนแตละขอ 
  St

2 แทนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
  

 3.6.3  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน   
 เปนสถิติที่ใชผลที่ศึกษาไดจากกลุมตัวอยาง สรุปอางอิงไปสูประชากร นั่นคือสรุปถึง
ลักษณะของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอระดับความรูดานความปลอดภัยและทัศนคติดานความ
ปลอดภัย และความรูดานความปลอดภัยและทัศนคติดานความปลอดภัยมีผลตอพฤติกรรมดาน
ความปลอดภัยหรือไม รวมถึงความสัมพันธระหวางความรูดานความปลอดภัย ทัศนคติดานความ
ปลอดภัยและพฤติกรรมดานความปลอดภัย โดยใชขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก 
 3.6.3.1 การทดสอบ t-test ใชในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมที่ไมเกี่ยวของกัน (Independent Samples) (ชูศรี, 2543: 121) ซ่ึงในการศึกษานี้ใช
สําหรับทดสอบคาเฉล่ียของตัวแปรตาม (1) ความรูดานความปลอดภัย และทัศนคติดานความ

 α  =               1 -                    
    n        
n - 1 

    Σ Si
2        

      St
2 

 rtt   =                1 -                      n        
n - 1 

    Σ pq       
      St

2 DPU
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1n

ปลอดภัย ระหวางตัวแปรตน (1) คือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคลไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ตําแหนงในการทํางาน อายุงาน การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การประสบ
อุบัติเหตุในการทํางาน เปนตน  
 โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้ 
 1. เปลี่ยนสมมุติฐานวิจัยเปนสมมุติฐานสถิติ 
 2. สมมุติฐานสถิติที่ใชทดสอบ 
                หรือ คาเฉลี่ยของประชากรที่ 1 และ 2 ไมแตกตางกัน 
             หรือ คาเฉลี่ยของประชากรที่ 1 และ 2 แตกตางกัน 
 3. สถิติที่ใชทดสอบ (พวงรัตน ทวีรัตน 2540:162) 
 กรณีท่ี 1   เม่ือ 
 

   (3.11) 
    
      

 

 เมื่อ  (3.12) 
 

   t      คือ คาสถิติที่ใชในการพิจารณาในการแจกแจงแบบที      
     คือ ขนาดตัวอยางของกลุมตัวอยางที่ 1 
    คือ ขนาดตัวอยางของกลุมตัวอยางที่ 2 
   คือ คาเฉลี่ยของคะแนนในกลุมตัวอยางที่ 1 
    คือ คาเฉลี่ยของคะแนนในกลุมตัวอยางที่ 2 
    คือ คาความแปรปรวนของคะแนนในกลุมตัวอยางที่ 1 
    คือ คาความแปรปรวนของคะแนนในกลุมตัวอยางที่ 2 
 

 กรณีท่ี 2   เม่ือ 
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 โดยม ี (3.14) 
 
 
  
 เมื่อ  df   หรือ  v  คือ จํานวนคาความเปนอิสระ (Degree if  freedom) 
 

 4.  การตัดสินใจ 

 4.1 เมื่อกําหนดระดับนัยสําคัญ = α  
 ถาคา  t ที่คํานวณไดมีคามากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับคา  t จากตารางที่ 

221 −+= nndf  หรือ ν แลวแตกรณี  หรือ ถาโปรแกรมใหคา p – value ซ่ึงเปนคาความนาจะเปน

ของกลุมตัวอยางที่จะมีคา t มากกวาคา t ที่คํานวณได ถาคา p - value มีคานอยกวา α จะปฏิเสธ 

0H  ยอมรับ 1H นั่นคือ ยอมรับวา 21 μμ ≠  หรือ คาเฉลี่ยของประชากรที่ 1 และ 2 แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ 
 ถาคา t ที่คํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับเมื่อเปรียบเทียบกับคา t จาก

ตารางที่  2. 21 −+= nndf  หรือ ν แลวแตกรณี  หรือ ถามีคา p - value มากกวาหรือเทากับ α จะ
ยอมรับ 0H  นั่นคือยอมรับวา 21 μμ = หรือ คาเฉลี่ยของประชากรที่ 1 และ 2 ไมแตกตางกัน 
 4.2 การทดสอบ 2

2
2
1 σσ =   

 การที่จะเลือกใชสูตรในกรณีที่ 1 หรือ 2 นั้น จําเปนตองทดสอบวา 2
2

2
1 σσ =  

หรือไม โดยใช F-test ทําการทดสอบตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 สมมุติฐานสถิติ 

               
2
2

2
10 : σσ =H  

               
2
2

2
11 : σσ ≠H  

 

 สถิติที่ใชทดสอบ 

              2
2

2
1

S
SF =      เมื่อ 21 SS >   , )1(),1( 21 −−= nndf  

  หรือ 

               2
1

2
2

S
SF =  เมื่อ 12 SS >   , )1(),1( 12 −−= nndf  
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 4.3 การตัดสินใจเมื่อกําหนดระดับนัยสําคัญ = α  
  ถาคา F ที่คํานวณไดมีคามากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับคา F จากตารางที่ 

)1(),1( 21 −−= nndf  หรือ )1(),1( 12 −−= nndf แลวแตกรณี จะปฏิเสธ 0H  ยอมรับ 1H     
นั่นคือยอมรับวา 2

2
2
1 σσ ≠  

 ถาคา F ที่คํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับเมื่อเปรียบเทียบกับคา F จาก
ตารางที่ )1(),1( 21 −−= nndf  หรือ )1(),1( 12 −−= nndf แลวแตกรณี จะยอมรับ 0H  นั่นคือ
ยอมรับวา 2

2
2
1 σσ =  

 3.6.3.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชในการทดสอบ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมที่ไมเกี่ยวของกัน (Independent Samples) โดย
ใชสูตรการทดสอบคาเอฟ (F - test) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538: 135)  ซ่ึงในการศึกษานี้ใชสําหรับ
ทดสอบคาเฉลี่ยของตัวแปรตาม (1) ความรูดานความปลอดภัย และทัศนคติดานความปลอดภัย 
ระหวางตัวแปรตน (1) คือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคลไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนง
ในการทํางาน อายุงาน การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และการประสบอุบัติเหตุ
ในการทํางาน   
  ขั้นตอนการวิเคราะหโดยวิธี One-way ANOVA มีดังตอไปนี้ 
 1. เปลี่ยนสมมุติฐานวิจัยเปนสมมุติฐานสถิติ 
 2. สมมุติฐานสถิติที่ใชทดสอบโดยวิธี One-way ANOVA คือ 
 :0H  คาเฉลี่ยระหวางประชากร k กลุมไมแตกตางกัน 
 :1H  คาเฉลี่ยของประชากรอยางนอยสองประชากรแตกตางกัน 
 หรือ 
 kH μμμ === ...: 210  
 jiH μμ ≠:1   , เมื่อ  ji ≠    (; i , j  = 1,2,…,k ) 
 
 3. สถิติที่ใชทดสอบ (บุญชม ศรีสะอาด. 2535: 116) วิธีวิเคราะหคาตาง ๆ แสดง
ในตารางที่ 3.3 
 

w

b

MS
MS

F =
 

  
 
    

(3.15) 
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ตารางที่ 3.3 แสดงสูตรการวิเคราะหโดยวิธี One-way ANOVA 

Source of 
Variation 

Degree of 
Freedom 

Sum Square Mean Square F 

Between 
Groups 

k-1 
n
T

n
T

SS
k

j j

j
b

2

1

2

−= ∑
=

 1−
=
k
SS

MS b
b  

w

b

MS
MS

F =  

Within 
Group 

n-k bTw SSSSSS −=  
kn

SSMS w
w −
=   

Total n-1 
n
TxSS ij

k

j

n

i
T

j 2
2

1 1

−= ∑∑
= =

   

 

 เมื่อ F คือ คาที่ใชในการพิจารณาในการแจกกแจงแบบเอฟ  
  MSb คือ คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
  MSw คือ คาความแปรปรวนภายในกลุม 
  k  คือ จํานวนกลุม 
  n  คือ ขนาดตัวอยางทั้งหมด 
  jn  คือ ขนาดตัวอยางของกลุมตวัอยางที่ j  
  jT  คือ ผลรวมของคะแนนทุกตวัในกลุมตัวอยางที่ j  
  T  คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                ijx  คือ คะแนนแตละตัว 
 4. การตัดสินใจ  

 เมื่อกําหนดระดับนัยสําคัญ = α  
  ถาคา F ที่คํานวณไดมีคามากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับคา F จากตารางที่ 

)1(),1( −−= nkdf หรือ ถาโปรแกรมใหคา p - value ซ่ึงเปนคาความนาจะเปนของกลุม

ตัวอยางที่จะมีคา F มากกวาคา F ที่คํานวณได ถาคา p - value มีคานอยกวา α จะปฏิเสธ 0H  
ยอมรับ 1H นั่นคือยอมรับวา คาเฉลี่ยของประชากรอยางนอยสองประชากรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 
 ถาคา F ที่คํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับเมื่อเปรียบเทียบกับคา F จาก

ตารางที่ )1(),1( −−= nkdf หรือ ถามีคา p-value มากกวาหรือเทากับ α จะยอมรับ 0H  นั่น
คือ ยอมรับวา คาเฉลี่ยระหวางประชากร k กลุมไมแตกตางกัน 
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 3.6.3.3 การเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’ test for all  possible comparison) 
(ศิริชัย พงษวิชัย, 2534: 38) ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของสิ่งทดลองทีละคู ซ่ึง
เปนวิธีที่งายในการคํานวณ และมีความถูกตองในการทดสอบมาก ผูวิจัยจึงไดเลือกใชในกรณีที่การ
ทดสอบคาเฉลี่ยโดย One-way ANOVA ใหผลวา มีคาเฉลี่ย อยางนอย 2 กลุมตัวอยางที่แตกตางกัน 
เนื่องจาก One-way ANOVA จะไมทราบวาคาเฉลี่ยของ กลุมตัวอยางใดบางที่ไมเทากัน ดังนั้น จึง
ตองทําการทดสอบตอไปวาคาเฉลี่ยใดบางไมเทากัน โดยหากพบวากลุมตัวอยางแตละกลุมมีความรู
ดานความปลอดภัย และมีทัศนคติดานความปลอดภัยแตกตางกันจึงจะดําเนินการทดสอบรายคูโดย
วิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ test for all possible comparison) 
 

  [ ] )1()/1()/1(
)(

21

2
21

−+
−

=
knnMS

MMF
w

                             (3.16) 

 เมื่อ     M1 , M2   แทนคาเฉลี่ยของ 2 กลุมที่ตองการทดสอบความแตกตาง 
   MSw     แทนความแปรปรวนภายในกลุม 

  

 3.6.3.4 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) 
 ใชหาคาความสัมพันธในรูปคะแนนดิบของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกันและ
ทิศทางของความสัมพันธ ซ่ึงไดแก การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาคาความสัมพันธและทิศทาง
ความสัมพันธของความรู  ทัศนคติ และพฤติกรรมดานความปลอดภัย  
 สมมุติฐาน 0:H0 =ρ  

    0:H1 ≠ρ   
 เมื่อ ρ  เปนความสัมพันธของตัวแปรระหวาง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดาน
ความปลอดภัยของพนักงาน 
 สูตรที่ใชในการคํานวณ (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 144-145, 180-181) 
   

 r     คือ   [ ][ ]2222 )()( yyNxxN
yxxyNrxy

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  (3.17) 

                              
 เมื่อ  r  หรือ xyr   แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางตวัแปร x  กับตัวแปร y  

  Σx    แทนผลรวมของคะแนนชุด x 
  Σx     แทนผลรวมของคะแนนชุด y 
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  Σx2 แทนผลรวมของคะแนนชุด x แตละตัวยกกําลังสอง 
  Σy2 แทนผลรวมของคะแนนชุด y แตละตัวยกกําลังสอง 
  Σxy แทนผลรวมของผลคูณระหวาง x กับ y 

  N   แทนจํานวนคนหรือจํานวนคูของขอมูลในกลุมตัวอยาง 
  

 หรือสามารถทดสอบทดสอบไดดวย t – test ซ่ึงมีสมการคํานวณ ดังนี้ 
 

                   
21
2
r

Nrt
−

−
=

 
 

 เมื่อ t      คือ คาของการแจกแจงใน t - distribution 
 

  เปรียบเทียบคา t ที่คํานวณไดกับคา t ที่ไดจากตารางที่ 2−= Ndf  เมื่อกําหนด

ระดับนยัสําคัญ α เทากับ 0.05 

 ถาคา t ที่คํานวณมากกวาหรอืเทากับ t ที่ไดจากตาราง ทีร่ะดับนยัสําคัญ α จะ
ปฏิเสธ 0H  ยอมรบั 1H  แสดงวาคา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่คํานวณไดมนีัยสําคัญทางสถิติ 

 ถาคา t ที่คํานวณนอยกวา t ที่ไดจากตาราง ที่ระดับนยัสําคัญ α จะยอมรับ 0H  
ปฏิเสธ 1H  แสดงวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่คํานวณไมมีความสัมพนัธกัน 

 กรณีใชโปรแกรมสําเร็จรูป การแปลผลจะดูที่คา ถานอยกวาหรือเทากับ α แสดง
วาตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ถามีเครื่องหมายลบ จะมีความสัมพันธกลับกัน 
ถาไมมีเครื่องหมาย แสดงวามีความสัมพันธกันทางบวกหรือตามกัน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ, 
2545: 440)  
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ตารางที่ 3.4 แสดงสมมติฐานการวิจัยและสถิติที่ใชในการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย สถิติท่ีใชในการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 :  
พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ตําแหนงในการทํางาน อายุงาน การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน การประสบอุบัติเหตุในการทํางาน แตกตางกัน มีความรู
เร่ืองความปลอดภัยแตกตางกัน  

T – test หรือ 
One-way ANOVA 
ตามดวย Scheffe’ test 

สมมติฐานที่ 2 :  
พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ตําแหนงในการทํางาน อายุงาน การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน  การประสบอุบัติ เหตุในการทํางาน  แตกตางกัน  
มีทัศนคติดานความปลอดภัยแตกตางกัน  

T – test หรือ 
One-way ANOVA 
ตามดวย Scheffe’ test 

สมมติฐานที่ 3 : 
ความรูดานความปลอดภัยกับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงานมีความสัมพันธกัน  

Pearson  product 
moment correlation 

สมมติฐานที่ 4 : 
ความรูดานความปลอดภัยกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกัน  

Pearson  product 
moment correlation 

สมมติฐานที่ 5 :  
ทัศนคติดานความปลอดภัยกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกัน  

Pearson  product 
moment correlation 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา และขอวจิารณ 

  
 ในการนําเสนอผลการศึกษา และแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกดิ
ความเขาใจในการแปรผลการศึกษาและความหมายของการวเิคราะหใหตรงกนั ผูวิจยัไดใชสัญลักษณ
และคํายอดังตอไปนี ้
 X แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

 S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t - test) 
 F แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบเอฟ (F - test) 
 p แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 df แทน ช้ันแหงความอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน ผลบวกคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานกําลังสอง (Sum of Square) 
 MS แทน คาเฉลี่ยผลบวกบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Square) 

*  แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.1  ผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง ความรู ทัศนคติ ตอพฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงานอูทหารเรือ
พระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ กรณีศึกษาในสายงานฝายผลิต การนําเสนอผลการศึกษาจะแบง
ออกเปน 5 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แสดงขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา  
 ตอนที่ 2 ความรูความปลอดภัยในการทํางาน 
 ตอนที่ 3 ทัศนคติตอความปลอดภัยในการทํางาน 
 ตอนที่ 4 พฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 
 ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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 4.1.1  ตอนที่ 1 แสดงขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 
 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่ศึกษา ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ตําแหนงในการทํางาน อายุงาน การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
และการประสบอุบัติเหตุในการทํางาน รายละเอียดมีดังตอไปนี ้

ตารางที่ 4.1 จํานวนและคารอยละของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา จําแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงในการทํางาน อายุงาน การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน และการประสบอุบัติเหตุในการทํางาน 

 

             ลักษณะสวนบุคคล                                     จํานวน                                   รอยละ 
 

เพศ 
 ชาย  268 96.8 
 หญิง    9   3.2 
   รวม 277 100.0 
 

อายุ 
 20 – 30 ป    29 10.5 
 31 – 40 ป    94 33.9 
 40 ปขึ้นไป  154 55.6 
   รวม 277 100.0 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ต่ํากวาปริญญาตรี  216 78.0 
 ปริญญาตรี     47 20.6 
 สูงกวาปริญญาตรี       4    1.4 
   รวม 277 100.0 
 

ตําแหนงในการทํางาน 
 หัวหนานายชางโรงงาน      5    1.8 
 หัวหนาชางโรงงาน    36   13.0 
 ชาง  236   85.2 
  รวม 277 100.0 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
             ลักษณะสวนบุคคล                                  จํานวน                          รอยละ 
 

อายุงาน 
 ต่ํากวา 2 ป   8     2.9 
 2 – 6 ป   12     4.3 
 6 ปขึ้นไป  257   92.8 
  รวม 277 100.0 
 

การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
 เปนประจําทกุป  36 13.0 
 นาน ๆ คร้ัง  153 55.2 
 คร้ังเดียว  54 19.5 
 ไมเคย  34 12.3 
   รวม 277 100.0 
 

การประสบอุบัติเหตุในการทํางาน 
 เคย  86 31.0 
 ไมเคย  191 69.0 
   รวม 277 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบวา ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางศึกษา ซ่ึงประกอบดวย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงในการทํางาน อายุงาน การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน และการประสบอุบัติเหตุในการทํางาน มีดังตอไปนี้ 

 เพศ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 96.8 สวนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 3.2 

 อายุ 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 40 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 55.6 
รองลงมามีอายุระหวาง 31 - 40 ป คิดเปนรอยละ 33.9 และอายุระหวาง 20 – 30 ป คิดเปนรอยละ 
10.5 ตามลําดับ 
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 ระดับการศึกษาสูงสุด 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญการศึกษาสูงสุดระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิด
เปนรอยละ 78.0 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 20.6 และระดับสูงกวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 1.4 ตามลําดับ 

 ตําแหนงในการทํางาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงเปนพนักงานชาง คิดเปนรอยละ 
85.2 รองลงมามีตําแหนงหัวหนาชางโรงงาน คิดเปนรอยละ 13.0 และมีตําแหนงหัวหนานายชาง
โรงงานคิดเปนรอยละ 1.8 ตามลําดับ 

 อายุงาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุงาน 6 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 92.8 
รองลงมามีอายุงานระหวาง 2 – 6 ป คิดเปนรอยละ 4.3 และมีอายุงานต่ํากวา 2 ป คิดเปนรอยละ 2.9 
ตามลําดับ 

 การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางานนาน ๆ คร้ัง คิดเปนรอยละ 55.2 รองลงมาครั้งเดียว คิดเปนรอยละ 19.5 มีการฝกอบรมเปน
ประจําทุกป คิดเปนรอยละ 13.0 และไมเคยมีการฝกอบรม คิดเปนรอยละ 12.3 ตามลําดับ 

 การประสบอุบัติเหตุในการทํางาน 
 กลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยประสบอุบัติเหตุในการทํางาน  คิดเปน
รอยละ 69.0 และเคยประสบอุบัติเหตุในการทํางาน คิดเปนรอยละ 31.0 ตามลําดับ 

 4.1.2  ตอนที่ 2 ความรูความปลอดภัยในการทํางาน 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ซ่ึงมีคําถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานจํานวน 15 ขอ มีคําตอบใหเลือกตอบ แตมีคําตอบที่
ถูกตองเพียง 1 คําตอบ รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.2 ความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตามรายขอ 
                                                                                                            จํานวนคนตอบ (รอยละ) 

ขอความ ถูก        ผิด รวม 

1. สาเหตุที่ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดอุบัตเิหต ุ 215 62 277 

 (77.6%) (22.4%) (100.0%) 
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   ตารางที่ 4.2 (ตอ)                                                                                        จํานวนคนตอบ (รอยละ) 

ขอความ ถูก        ผิด รวม 

2. บุคลิกภาพของผูที่ทํางานไดอยางปลอดภัย 252 25 277 

 (91.0%) (9.0%) (100.0%) 

3. ความหมายของภาพสัญลักษณที่มีสีฟา 83 194 277 

 (30.0%) (70.0%) (100.0%) 

4. ความหมายของพบสัญลักษณรูปหนาคนสวมหมวก 232 45 277 

 (83.8%) (16.2%) (100.0%) 

5. ขอที่ไมใชสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการใช 203 74 277 

    เครื่องมือ (73.3%) (26.7%) (100.0%) 

6. การใชตะไบแทนเหล็กงัดอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ    114 163 277 

    เกิดจากสาเหต ุ (41.2%) (58.8%) (100.0%) 

7. ความหมายของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  215 62 277 

 (77.6%) (22.4%) (100.0%) 

8. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องมือเครื่องจักรกล 236 41 277 

    ที่มีสภาพไมเรียบรอย (85.2%) (14.8%) (100.0%) 

9. การปฏิบัติตัวที่ถือวาเปนการกระทําที่ไมปลอดภัย 246 31 277 

 (88.8%) (11.2%) (100.0%) 

10. วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการปองกันอันตรายจากไฟฟาดดู 170 107 277 

 (61.4%) (38.6%) (100.0%) 

11. การปฏิบัติเปนอันดับแรกเมื่อผูรวมงานเกิดอุบัตเิหต ุ 247 30 277 

 (75.8%) (24.2%) (100.0%) 

12. การนําหลักความปลอดภัยมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ 183 94 277 

      เปนหนาทีข่อง (66.1%) (33.9%) (100.0%) 

13. หลักการดบัเพลิงเมื่อเกิดไฟไหมขึน้ 213 64 277 

 (76.9%) (23.12%) (100.0%) 

14. ผูที่ไดยินเสียงดังมากตดิตอกันเปนเวลานานจะมีผล 187 90 277 

 (67.5%) (32.5%) (100.0%) 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)                                                                                      จํานวนคนตอบ (รอยละ) 

ขอความ ถูก       ผิด รวม 
15. ส่ิงปฏิบัติเมื่อมีพนักงานใหมมาปฏิบัตงิาน 241 36 277 
 (87.0%) (13.0%) (100.0%) 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบวา พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลาที่เปนกลุมตัวอยางตอบ
คําถามเกี่ยวกับความรูดานความปลอดภัย ถูกมากที่สุด คือ ความรูในขอ 2 เรื่องผูที่ทํางานไดอยาง
ปลอดภัย และมีขอผิดพลาดในการทํางานนอยจะมีบุคลิกภาพ สวนคําถามที่พนักงานตอบผิดมาก
ที่สุด คือขอที่ 3 ภาพสัญลักษณที่มีสีฟาจะแสดงวาอยางไร เมื่อนําคะแนนรวมมาจําแนกออกเปน
ระดับความรูของกลุมตัวอยาง จะมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.3 
ตารางที่ 4.3 ระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน 

ระดับความรู จํานวน รอยละ 
 ความรูระดับต่าํ 27 9.7 
 ความรูระดับปานกลาง 127 45.8 
 ความรูระดับสงู 123 44.5 
                                     รวม 277 100.0 
        =  10.96           S.D. =  2.02         ความรูระดับปานกลาง   

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ระดับความรูของกลุมตัวอยางสวนใหญโดยรวมมีความรูอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ยความรู 10.96 คะแนน เมื่อพิจารณาคะแนนความรูของพนักงาน
พบวามีความรูดานความปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 45.8 รองลงมามีความรูอยูใน
ระดับสูง คิดเปนรอยละ 44.5 และมีความรูอยูในระดับต่ําคิดเปนรอยละ 9.7 ตามลําดับ ซ่ึงสามารถ
นํามาเขียนเปนแผนภูมิวงกลมแสดงระดับความรูดานความปลอดภัยไดดังในภาพที่ 4.1 

 
ภาพที่ 4.1 แผนภูมวิงกลมแสดงระดับความรูดานความปลอดภัย 

X 

ระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน 

 

ระดับความรูปานกลาง 
ระดับความรูสูง 

ระดับความรูต่าํ 
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 4.1.3  ตอนที่ 3 ทัศนคติตอความปลอดภัยในการทํางาน 
 ในการตรวจแบบสอบถามทัศนคติตอความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานอู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.4 ทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา
จําแนกตามรายขอ ดังนี้                 

                                                                                                 หนวย : คน (รอยละ) 
ทัศนคติ 
ขอที่ 

ระดับทัศนคต ิ รวม 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง 

1 2 
(0.7%) 

1 
(0.4%) 

5 
(1.8%) 

120 
(43.3%) 

149 
(53.8%) 

277 
(100.0%) 

2 1 
(0.4%) 

3 
(1.1%) 

50 
(18.1%) 

167 
(60.2%) 

56 
(20.2%) 

277 
(100.0%) 

3 2 
(0.7%) 

0 
(0.0%) 

8 
(2.9%) 

124 
(44.8%) 

143 
(51.6%) 

277 
(100.0%) 

4 2 
(0.7%) 

1 
(0.4%) 

11 
(4.0%) 

150 
(54.2%) 

113 
(40.8%) 

277 
(100.0%) 

5 34 
(12.3%) 

127 
(45.8%) 

59 
(21.4%) 

45 
(16.2%) 

12 
(4.3%) 

277 
(100.0%) 

6 30 
(10.8%) 

95 
(34.3%) 

59 
(21.4%) 

74 
(26.6%) 

19 
(6.9%) 

277 
(100.0%) 

7 74 
(26.7%) 

106 
(38.3%) 

28 
(10.1%) 

53 
(19.1%) 

16 
(5.8%) 

277 
(100.0%) 

8 3 
(1.1%) 

5 
(1.8%) 

19 
(6.9%) 

169 
(61.0%) 

81 
(29.2%) 

277 
(100.0%) 

9 2 
(0.7%) 

0 
(0.0%) 

15 
(5.4%) 

179 
(64.7%) 

81 
(29.2%) 

277 
(100.0%) 

10 14 
(5.1%) 

65 
(23.5%) 

53 
(19.1%) 

84 
(30.3%) 

61 
(22.0%) 

277 
(100.0%) 

 

DPU



67 
 
ตารางที่ 4.4 (ตอ)                                                                                              หนวย: คน (รอยละ) 
ทัศนคติ 
ขอที่ 

ระดับทัศนคต ิ รวม 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง 

11 1 
(0.4%) 

5 
(1.8%) 

6 
(2.2%) 

140 
(50.5%) 

125 
(45.1%) 

277 
(100.0%) 

12 1 
(0.4%) 

12 
(4.3%) 

34 
(12.3%) 

143 
(51.6%) 

87 
(31.4%) 

277 
(100.0%) 

13 0 
(0.0%) 

5 
(1.8%) 

13 
(4.7%) 

148 
(53.4%) 

111 
(40.1%) 

277 
(100.0%) 

14 0 
(0.0%) 

2 
(0.7%) 

9 
(3.2%) 

186 
(67.1%) 

80 
(28.9%) 

277 
(100.0%) 

15 0 
(0.0%) 

2 
(0.7%) 

3 
(1.1%) 

169 
(61.0%) 

103 
(37.2%) 

277 
(100.0%) 

16 29 
(10.5%) 

129 
(46.6%) 

48 
(17.3%) 

57 
(20.6%) 

14 
(5.1%) 

277 
(100.0%) 

17 51 
(18.4%) 

156 
(56.3%) 

27 
(9.7%) 

29 
(10.5%) 

14 
(5.1%) 

277 
(100.0%) 

18 38 
(13.7%) 

153 
(55.2%) 

37 
(13.4%) 

41 
(14.8%) 

8 
(2.9%) 

277 
(100.0%) 

19 2 
(0.7%) 

4 
(1.4%) 

10 
(3.6%) 

171 
(61.7%) 

90 
(32.6%) 

277 
(100.0%) 

20 0 
(0.0%) 

8 
(2.9%) 

15 
(5.4%) 

182 
(65.7%) 

72 
(26.0%) 

277 
(100.0%) 

21 0 
(0.0%) 

4 
(1.4%) 

13 
(4.7%) 

175 
(63.2%) 

85 
(30.7%) 

277 
(100.0%) 

22 18 
(6.5%) 

159 
(57.4%) 

41 
(14.8%) 

49 
(17.7%) 

10 
(3.6%) 

277 
(100.0%) 

23 2 
(1.1%) 

3 
(1.7%) 

28 
(10.1%) 

192 
(69.3%) 

52 
(18.8%) 

277 
(100.0%) 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)                                                                                              หนวย: คน (รอยละ) 
ทัศนคติ 
ขอที่ 

ระดับทัศนคต ิ รวม 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง 

24 31 
(11.2%) 

171 
(61.7%) 

38 
(13.7%) 

31 
(11.2%) 

6 
(2.2%) 

277 
(100.0%) 

25 0 
(0.0%) 

7 
(2.5%) 

16 
(5.8%) 

185 
(66.8%) 

69 
(24.9%) 

277 
(100.0%) 

26 1 
(0.4%) 

6 
(2.2%) 

25 
(9.0%) 

185 
(66.8%) 

60 
(21.7%) 

277 
(100.0%) 

27 1 
(0.4%) 

3 
(1.1%) 

7 
(2.5%) 

200 
(72.2%) 

66 
(23.8%) 

277 
(100.0%) 

28 1 
(0.4%) 

2 
(0.7%) 

21 
(7.6%) 

198 
(71.5%) 

55 
(19.9%) 

277 
(100.0%) 

29 0 
(0.0%) 

2 
(0.7%) 

13 
(4.7%) 

209 
(75.5%) 

53 
(19.1%) 

277 
(100.0%) 

30 2 
(0.7%) 

1 
(0.4%) 

28 
(10.1%) 

187 
(67.5%) 

59 
(21.3%) 

277 
(100.0%) 

31 2 
(0.7%) 

1 
(0.4%) 

33 
(11.9%) 

184 
(66.4%) 

57 
(20.6%) 

277 
(100.0%) 

32 2 
(0.7%) 

8 
(2.9%) 

42 
(15.2%) 

174 
(62.8%) 

51 
(18.4%) 

277 
(100.0%) 

33 1 
(0.4%) 

8 
(2.9%) 

33 
(11.9%) 

186 
(67.1%) 

49 
(17.7%) 

277 
(100.0%) 

34 1 
(0.4%) 

8 
(2.9%) 

26 
(9.4%) 

175 
(63.2%) 

67 
(24.1%) 

277 
(100.0%) 

35 2 
(0.7%) 

30 
(10.8%) 

53 
(19.1%) 

149 
(53.8%) 

53 
(15.5%) 

277 
(100.0%) 

36 3 
(1.1%) 

2 
(0.7%) 

13 
(4.7%) 

195 
(70.4%) 

64 
(23.1%) 

277 
(100.0%) 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)                                                                                              หนวย: คน (รอยละ) 
ทัศนคติ 
ขอที่ 

ระดับทัศนคต ิ รวม 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวย
อยางยิ่ง 

37 1 
(0.4%) 

4 
(1.4%) 

40 
(14.4%) 

182 
(65.7%) 

50 
(18.1%) 

277 
(100.0%) 

38 33 
(11.9%) 

127 
(45.8%) 

51 
(18.4%) 

56 
(20.2%) 

10 
(3.6%) 

277 
(100.0%) 

39 23 
(8.3%) 

146 
(52.7%) 

45 
(16.2%) 

50 
(18.1%) 

13 
(4.7%) 

277 
(100.0%) 

40 3 
(1.1%) 

9 
(3.2%) 

34 
(12.3%) 

193 
(69.7%) 

38 
(13.7%) 

277 
(100.0%) 

 จากตารางที่ 4.4 พบวาพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา สวนใหญมีทัศนคติตอ
ความปลอดภัยในการทํางานเปน ดังนี้ 
  ไมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง พนักงานเลือกมากที่สุด คือ ทัศนคติขอที่ 10 คิดเปนรอยละ 5.1 
 ไมเห็นดวย  พนักงานเลือกมากที่สุด คือ ทัศนคติขอที่ 10 คิดเปนรอยละ 23.5 
 ไมแนใจ          พนักงานเลือกมากที่สุด คือ ทัศนคติขอที่ 5 และ 6 คิดเปนรอยละ 21.4 
 เห็นดวย   พนักงานเลือกมากที่สุด คือ ทัศนคติขอที่ 29 คิดเปนรอยละ 75.5 
 เห็นดวยมากทีสุ่ด  พนักงานเลือกมากที่สุด คือ ทัศนคติขอที่ 1 คิดเปนรอยละ 53.8 
 จําแนกระดับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานของกลุมตัวอยาง  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 

ตารางที่ 4.5 ระดับทัศนคตดิานความปลอดภัยในการทํางาน 
 

ระดับทัศนคตดิานความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน รอยละ 
 ทัศนคติในระดับที่ไมด ี 0 0.0 
 ทัศนคติในระดับปานกลาง 47 17.0 
 ทัศนคติในระดับที่ด ี 230 83.0 
                                     รวม 277 100.0 
        =    3.964        S.D. =    0.352            ทัศนคติในระดับที่ด ี

 
X 
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 จากตารางที่ 4.5 พบวาระดับทัศนคติตอความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน        
อูทหารเรือพระจุลจอมเกลาโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.964 ซ่ึงแสดงวาพนักงานมีทัศนคติตอ
ความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาคะแนนรวมทัศนคติ พบวาพนักงาน        
สวนใหญ มีคะแนนรวมทัศนคติอยูในชวงทัศนคติที่ดีตอความปลอดภัยในการทํางานคิดเปน 
รอยละ 83.0 รองลงมาที่คะแนนทัศนคติอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 17.0 ตามลําดับ      
ซ่ึงสามารถนํามาเขียนเปนแผนภูมิวงกลมแสดงระดับทัศนคติดานความปลอดภัยได ดังแสดง        
ในภาพที่ 4.2 
 

 

ภาพที่ 4.2 แผนภูมวิงกลมแสดงระดับทัศนคติดานความปลอดภัย 
 
 4.1.4  ตอนที่ 4 พฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 
 ในการตรวจแบบสอบถามพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน      
อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.6 พฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 
จําแนกตามรายขอ ดังนี้ 
  หนวย : คน (รอยละ) 
พฤติกรรม 

ขอที่ 
ระดับพฤติกรรม รวม 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ สวน
ใหญ 

ปฏิบัติประจํา 

1. ดานการสํารวจความปลอดภัย และพัฒนาสภาพการทาํงาน 
1 1 

(0.4%) 
53 

(19.1%) 
95 

(34.3%) 
128 

(46.2%) 
277 

(100.0%) 

ระดับทัศนคตดิานความปลอดภัยในการทํางาน 

ระดับทัศนคตไิมด ี

ระดับทัศนคตปิานกลาง 

ระดับทัศนคตดิ ี
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)                                           หนวย: คน (รอยละ) 
พฤติกรรม 

ขอที่ 
ระดับพฤติกรรม รวม 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ สวน
ใหญ 

ปฏิบัติประจํา 

2 2 
(0.7%) 

71 
(25.6%) 

109 
(39.4%) 

95 
(34.3%) 

277 
(100.0%) 

3 1 
(0.4%) 

25 
(9.0%) 

99 
(35.7%) 

152 
(54.9%) 

277 
(100.0%) 

4 4 
(1.4%) 

32 
(11.6%) 

103 
(37.2%) 

138 
(49.8%) 

277 
(100.0%) 

5  0 
(0.0%) 

30 
(10.8%) 

101 
(36.5%) 

146 
(52.7%) 

277 
(100.0%) 

6 7 
(2.5%) 

50 
(18.1%) 

97 
(35.0%) 

123 
(44.5%) 

277 
(100.0%) 

7 4 
(1.4%) 

53 
(19.1%) 

100 
(36.1%) 

120 
(43.4%) 

277 
(100.0%) 

8 2 
(0.7%) 

42 
(15.2%) 

112 
(40.4%) 

121 
(43.7%) 

277 
(100.0%) 

9 2 
(0.7%) 

57 
(20.6%) 

106 
(38.3%) 

112 
(40.4%) 

277 
(100.0%) 

10 1 
(0.4%) 

18 
(6.5%) 

74 
(26.7%) 

184 
(66.4%) 

277 
(100.0%) 

2. ดานการสนบัสนุนมาตรการดานความปลอดภัย 

1 1 
(0.4%) 

62 
(22.3%) 

123 
(44.4%) 

91 
(32.9%) 

277 
(100.0%) 

2 5 
(1.8%) 

59 
(21.3%) 

114 
(42.2%) 

99 
(35.7%) 

277 
(100.0%) 

3 39 
(14.1%) 

88 
(31.8%) 

79 
(28.5%) 

71 
(25.6%) 

277 
(100.0%) 

 

DPU



72 
 
ตารางที่ 4.6 (ตอ)                                           หนวย: คน (รอยละ) 
พฤติกรรม 

ขอที่ 
ระดับพฤติกรรม รวม 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ สวน
ใหญ 

ปฏิบัติประจํา 

4 9 
(3.2%) 

79 
(28.5%) 

106 
(38.3%) 

83 
(30.0%) 

277 
(100.0%) 

5 6 
(2.2%) 

81 
(29.2%) 

106 
(38.3%) 

84 
(30.3%) 

277 
(100.0%) 

6 18 
(6.5%) 

100 
(36.1%) 

91 
(32.9%) 

68 
(24.5%) 

277 
(100.0%) 

7 18 
(6.5%) 

84 
(30.3%) 

91 
(32.9%) 

84 
(30.3%) 

277 
(100.0%) 

8 38 
(13.7%) 

64 
(23.1%) 

93 
(33.6%) 

82 
(29.6%) 

277 
(100.0%) 

9 16 
(5.8%) 

58 
(20.9%) 

100 
(36.1%) 

103 
(37.2%) 

277 
(100.0%) 

10 19 
(6.9%) 

85 
(30.7%) 

92 
(33.2%) 

81 
(29.1%) 

277 
(100.0%) 

3. ดานการฝกอบรม และกิจกรรมที่เกี่ยวกบัความปลอดภัย 

1 6 
(2.2%) 

66 
(23.8%) 

126 
(45.5%) 

79 
(28.9%) 

277 
(100.0%) 

2 13 
(4.7%) 

88 
(31.8%) 

108 
(39.0%) 

68 
(24.5%) 

277 
(100.0%) 

3 6 
(2.2%) 

75 
(27.1%) 

130 
(46.9%) 

66 
(23.8%) 

277 
(100.0%) 

4 12 
(4.3%) 

108 
(39.0%) 

93 
(33.6%) 

64 
(23.1%) 

277 
(100.0%) 

5 30 
(10.8%) 

105 
(37.9%) 

65 
(23.5%) 

77 
(27.8%) 

277 
(100.0%) 
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)                                           หนวย: คน (รอยละ) 
พฤติกรรม 

ขอที่ 
ระดับพฤติกรรม รวม 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ สวน
ใหญ 

ปฏิบัติประจํา 

6 22 
(7.9%) 

77 
(27.8%) 

97 
(35.0%) 

81 
(29.3%) 

277 
(100.0%) 

7 23 
(8.3%) 

119 
(43.0%) 

83 
(30.0%) 

52 
(18.7%) 

277 
(100.0%) 

8 12 
(4.3%) 

65 
(23.5%) 

112 
(40.4%) 

88 
(31.8%) 

277 
(100.0%) 

9 28 
(10.1%) 

96 
(34.7%) 

87 
(31.4%) 

66 
(23.8%) 

277 
(100.0%) 

10 11 
(4.0%) 

110 
(39.7%) 

93 
(33.6%) 

63 
(22.7%) 

277 
(100.0%) 

4. ดานการรายงานและการสอบสวนอุบัติเหต ุ

1 25 
(9.0%) 

66 
(23.8%) 

104 
(37.5%) 

82 
(29.6%) 

277 
(100.0%) 

2 28 
(10.1%) 

58 
(20.9%) 

108 
(39.0%) 

83 
(30.0%) 

277 
(100.0%) 

3 60 
(21.7%) 

94 
(33.8%) 

73 
(26.4%) 

50 
(18.1%) 

277 
(100.0%) 

4 14 
(5.1%) 

92 
(33.2%) 

101 
(36.4%) 

70 
(25.3%) 

277 
(100.0%) 

5 35 
(12.6%) 

96 
(34.7%) 

84 
(30.3%) 

62 
(22.4%) 

277 
(100.0%) 

6 45 
(16.2%) 

91 
(32.9%) 

69 
(24.9%) 

72 
(26.0%) 

277 
(100.0%) 

7 26 
(9.4%) 

91 
(32.8%) 

88 
(31.8%) 

72 
(26.0%) 

277 
(100.0%) 
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)                                           หนวย: คน (รอยละ) 
พฤติกรรม 

ขอที่ 
ระดับพฤติกรรม รวม 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ปฏิบัติ สวน
ใหญ 

ปฏิบัติประจํา 

8 23 
(8.3%) 

95 
(34.3%) 

93 
(33.6%) 

66 
(23.8%) 

277 
(100.0%) 

9 23 
(8.3%) 

86 
(31.0%) 

99 
(35.8%) 

69 
(24.9%) 

277 
(100.0%) 

10 32 
(11.6%) 

89 
(32.1%) 

86 
(31.0%) 

70 
(25.3%) 

277 
(100.0%) 

5. ดานการใชเครื่องมือและอุปกรณเพื่อความปลอดภัย 

1 11 
(4.0%) 

68 
(24.5%) 

81 
(29.2%) 

117 
(42.3%) 

277 
(100.0%) 

2 167 
(60.3%) 

76 
(27.4%) 

23 
(8.3%) 

11 
(4.0%) 

277 
(100.0%) 

3 119 
(43.0%) 

123 
(44.4%) 

22 
(7.9%) 

13 
(4.7%) 

277 
(100.0%) 

4 135 
(48.7%) 

108 
(39.0%) 

26 
(9.4%) 

8 
(2.9%) 

277 
(100.0%) 

5 100 
(36.1%) 

138 
(49.8%) 

24 
(8.7%) 

15 
(5.4%) 

277 
(100.0%) 

6 103 
(37.2%) 

132 
(47.7%) 

27 
(9.7%) 

15 
(5.4%) 

277 
(100.0%) 

7 9 
(3.2%) 

54 
(19.5%) 

115 
(41.6%) 

99 
(35.7%) 

277 
(100.0%) 

8 120 
(43.3%) 

118 
(42.6%) 

24 
(8.7%) 

15 
(5.4%) 

277 
(100.0%) 

9 96 
(34.6%) 

133 
(48.0%) 

34 
(12.3%) 

14 
(5.1%) 

277 
(100.0%) 

10 15 
(5.4%) 

44 
(15.9%) 

104 
(37.5%) 

114 
(41.2%) 

277 
(100.0%) 
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 จากตารางที่ 4.6 เมื่อจําแนกพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานออกเปน 3 ระดับ
เทียบกับจํานวนของกลุมตัวอยางจะมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.7 

ตารางที่ 4.7 ระดับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 
 

ระดับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน รอยละ 
 พฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานในระดับทีไ่มด ี 1 0.4 
 พฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานในระดับปานกลาง 141 50.9 
 พฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานในระดับทีด่ี 135 48.7 
                                     รวม 277 100.0 
        =    2.988       S.D. =     0.502      พฤติกรรมดานความปลอดภัยระดับปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบวา พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
ดานความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.988 คะแนน และเมื่อ
พิจารณาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีคะแนนพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานอยูใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 50.9 รองลงมามีพฤติกรรมอยูในระดับที่ดี คิดเปนรอยละ 48.7 และมี
พฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานในระดับที่ไมดี คิดเปนรอยละ 0.4 ตามลําดับ และจาก
ขอมูลดังกลาวนํามาเขียนแผนภูมิวงกลมแสดงระดับพฤติกรรมดานความปลอดภัยได ดังภาพที่ 4.3  
 

 
 

ภาพที่ 4.3 แผนภูมวิงกลมแสดงระดับพฤติกรรมดานความปลอดภัย 
 
 
 
 

X 

ระดับพฤติกรรมดานความปลอดภยัในการทํางาน 

 พฤติกรรมระดับที่ไมด ี

พฤติกรรมระดับที่ด ี

พฤติกรรมระดับปานกลาง 
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 4.1.5  ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชสถิติในการนําเสนอและวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานที่
กําหนดไวโดยใชคาสถิติ T – Test ในการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุม 2 กลุม และคา 
F - test ในการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุม 3 กลุมขึ้นไป และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติกําหนดไว
ที่ระดับ 0.05 ซ่ึงมีสมมติฐาน 5 ประการ ดังนี้ 
 4.1.5.1 สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา
สูงสุด ตําแหนงในการทํางาน อายุงาน การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การประสบ
อุบัติเหตุในการทํางาน แตกตางกัน จะมีความรูเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน 
  4.1.5.1.1 ในการทดสอบความแตกตางของระดับความรูดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ระหวางเพศที่ตางกัน มีสมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้ 
 H0: คาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัยของพนักงานเพศชายไมแตกตางจาก
พนักงานเพศหญิง   
 H1: คาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัยของพนักงานเพศชาย และพนักงานเพศ
หญิงแตกตางกัน  
 ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.8 

ตารางที่ 4.8 แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางานจําแนกตามเพศ 

เพศ  S.D. t P-value 
ชาย 10.96 2.02 .113 .910 
หญิง 10.88 1.96   

  

 จากตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบโดยใช t-test พบวา P-value มีคา 0.910 มากกวา 0.05 จึง
ยอมรับ H0 นั่นคือ พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ที่มีเพศตางกันมีระดับความรูดานความ
ปลอดภัยไมแตกตางกัน 
  4.1.5.1.2 ในการทดสอบความแตกตางของระดับความรูดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ระหวางอายุที่ตางกัน มีสมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้ 
 H0: คาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีอายุตางกัน 3 กลุมไม
แตกตางกัน 
 H1: คาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีอายุตางกัน 3 กลุมมี
อยางนอย 1 คูแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางานจําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value 
     ระหวางกลุม 2 4.810 2.405 0.568 .557 
     ภายในกลุม 274 1124.829 4.105   
     รวม 276 1129.639    

 

 จากตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.557 มากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 นั่นคือ พนักงานอู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลา ที่มีอายุตางกันมีระดับความรูดานความปลอดภัยไมแตกตางกัน 
  4.1.5.1.3 ในการทดสอบความแตกตางของระดับความรูดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ระหวางระดับการศึกษาที่ตางกัน มีสมมติฐานที่ใชในการ
ทดสอบ ดังนี้ 
 H0: คาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
ตางกัน 3 กลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
ตางกัน 3 กลุม มีอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.10 

ตารางที่ 4.10 แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด  
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value 
     ระหวางกลุม 2 106.356 53.178 14.239 .000∗∗ 
     ภายในกลุม 274 1023.283 3.735   
     รวม 276 1129.639    

  

 จากตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.000 นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือพนักงานอู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลาที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ตางกัน 3 กลุม มีอยางนอย 1 คู มีความรูดาน
ความปลอดภัยแตกตางกัน จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัย ของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลาที่มีระดับการศึกษาตางกันเปนรายคูโดยวิธีของ Scheffe ผลการ
เปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 4.11 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.11 แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ที่ระดับการศึกษา
สูงสุดแตกตางกันรายคู 
 

การศึกษาสูงสุด  การศึกษาสูงสุด 
  1 2 3 

     ต่ํากวาปรญิญาตรี 10.643 -   
     ปริญญาตรี 12.0175 0.000 -  
     ปริญญาโทขึ้นไป 13.250 0.029 - - 

                  หมายเหตุ 1 = ต่ํากวาปริญญาตรี        2 = ปริญญาตรี         3 = ปริญญาโทขึ้นไป 
 จากตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ที่ระดับ
การศึกษาสูงสุดของพนักงานแตกตางกัน 3 กลุม พบวา พนักงานที่มีการศึกษาสูงสุดต่ํากวาปริญญาตรี 
กับปริญญาตรี และ ต่ํากวาปริญญาตรีกับปริญญาโทขึ้นไป มีความรูดานความปลอดภัยในการ
ทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนกลุมอ่ืน ๆ ไมพบวามีความแตกตางกัน 
  4.1.5.1.4 ในการทดสอบความแตกตางของระดับความรูดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ระหวางตําแหนงในการทํางานที่ตางกัน มีสมมติฐานที่ใชใน
การทดสอบ ดังนี้ 
 H0: คาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีตําแหนงในการทํางาน
ตางกัน 3 กลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีตําแหนงในการทํางาน
ตางกัน 3 กลุม มีอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.12 

ตารางที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตาม
ตําแหนงในการทํางาน 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value 
     ระหวางกลุม 2 61.907 30.953 7.943 .000∗ 
     ภายในกลุม 274 1067.732 3.897   
     รวม 276 1129.639    

 จากตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.000 นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือพนักงาน              
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อูทหารเรือพระจุลจอมเกลาที่มีตําแหนงในการทํางานตางกัน 3 กลุม มีอยางนอย 1 คู มีความรูดาน
ความปลอดภัยแตกตางกัน จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัย ของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลาที่มีตําแหนงในการทํางานตางกันเปนรายคูโดยวิธีของ Scheffe 
ผลการเปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 4.13 ดังนี้ 

ตารางที่ 4.13 แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ที่ตําแหนงในการ
ทํางานแตกตางกันรายคู 
 

ตําแหนงในการทํางาน  ตําแหนงในการทํางาน 
  1 2 3 

     หัวหนานายชางโรงงาน 12.200 -   
     หัวหนาชางโรงงาน 12.083 - -  
     ชาง 10.766 - 0.001 - 

  

                   หมายเหตุ 1 = หัวหนานายชางโรงงาน          2 = หัวหนาชางโรงงาน        3 = ชาง 
 จากตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ที่ตําแหนง
ในการทํางานของพนักงานแตกตางกัน 3 กลุม พบวา พนักงานที่มีตําแหนงในการทํางานเปนชาง 
กับหัวหนาชางโรงงาน มีความรูดานความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวนกลุมอ่ืน ๆ ไมพบวามีความแตกตางกัน 
  4.1.5.1.5 ในการทดสอบความแตกตางของระดับความรูดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ระหวางอายุงานที่ตางกัน มีสมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้ 
 H0: คาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีอายุงานตางกัน 3 กลุม
ไมแตกตางกัน 
 H1: คาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีอายุงานตางกัน 3 กลุม 
มีอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.14 

ตารางที่ 4.14 แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตามอายุงาน 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value 
     ระหวางกลุม 2 29.847 14.924 3.718 .026∗ 
     ภายในกลุม 274 1099.792 4.014   
     รวม 276 1129.639    
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 จากตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.026 นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือพนักงาน              
อูทหารเรือพระจุลจอมเกลาที่มีอายุงานตางกัน 3 กลุม มีอยางนอย 1 คู มีความรูดานความปลอดภัย
แตกตางกัน จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัย ของพนักงานอู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลาที่มีอายุงานตางกันเปนรายคูโดยวิธีของ Scheffe ผลการเปรียบเทียบแสดง
ในตารางที่ 4.15 ดังนี้ 

ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ที่อายุงาน
แตกตางกันรายคู 
 

อายุงาน  อายุงาน 
  1 2 3 

     ต่ํากวา 2 ป 9.125 -   
     2 – 6 ป 11.416 0.045 -  
     6 ป ขึ้นไป 11.000 0.035 - - 

                   หมายเหตุ 1 = ต่ํากวา 2 ป              2 = 2 – 6 ป             3 = 6 ป ขึ้นไป 
 จากตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ที่อายุงาน
ของพนักงานแตกตางกัน 3 กลุม พบวา พนักงานที่มีความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก พนักงานที่มีอายุงานต่ํากวา 2 ป กับอายุงาน 
2 – 6 ป และพนักงานที่มีอายุงานต่ํากวา 2 ป กับ อายุงาน 6 ปขึ้นไป สวนกลุมอ่ืน ๆ ไมพบวามีความ
แตกตางกัน 
  4.1.5.1.6 ในการทดสอบความแตกตางของระดับความรูดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ระหวางการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานที่
ตางกัน มีสมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้ 
 H0: คาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีการฝกอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานตางกัน 4 กลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีการฝกอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานตางกัน 4 กลุม มีอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.16 
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ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตามการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value 
     ระหวางกลุม 3 462.501 154.167 63.087 .000∗∗ 
     ภายในกลุม 273 667.138 2.444   
     รวม 276 1129.639    

  

 จากตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.000 นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือพนักงานอู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลาที่มีการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานตางกัน 3 กลุม มี
อยางนอย 1 คู มีความรูดานความปลอดภัยแตกตางกัน จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับ
ความรูดานความปลอดภัย ของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลาที่มีการฝกอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานตางกันเปนรายคูโดยวิธีของ Scheffe ผลการเปรียบเทียบแสดงในตาราง         
ที่ 4.17 ดังนี้  

ตารางที่ 4.17 แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางานที่ไดรับการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกันรายคู 
 

การฝกอบรมเกี่ยวกับความ  การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

ปลอดภยัในการทํางาน 1 2 3 4 

    เปนประจําทุกป 12.222 -    

    นาน ๆ คร้ัง 11.738 - -   

    คร้ังเดียว 9.3519 0.00 0.00 -  

    ไมเคย 8.705 0.00 0.00 - - 

  

                  หมายเหตุ  1 = เปนประจําทุกป           2 = นาน ๆ คร้ัง    
                                     3 = คร้ังเดียว                          4 = ไมเคย 
 จากตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางานที่การ
ฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานแตกตางกัน 3 กลุม พบวา พนักงานที่มี
ความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก 
พนักงานที่มีการฝกอบรมเปนประจําทุกป กับฝกอบรมครั้งเดียว และ ฝกอบรมเปนประจําทุกป กับไม
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เคยฝกอบรม และ ฝกอบรมนาน ๆ คร้ังกับ ฝกอบรมครั้งเดียว และ ฝกอบรมนาน ๆ คร้ัง กับไมเคย
ฝกอบรม สวนกลุมอ่ืน ๆ ไมพบวามีความแตกตางกัน  
  4.1.5.1.7 ในการทดสอบความแตกตางของระดับความรูดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ระหวางการประสบอุบัติเหตุในการทํางานที่ตางกันมีสมมติฐาน
ที่ใชในการทดสอบ ดังนี้ 
 H0: คาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัยของพนักงานที่เคยประสบอุบัติเหตุกับ
ไมเคยประสบอุบัติเหตุในการทํางาน ไมแตกตางกัน 
 H1: คาเฉลี่ยของระดับความรูดานความปลอดภัยของพนักงานที่เคยประสบอุบัติเหตุกับ
ไมเคยประสบอุบัติเหตุในการทํางาน แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.18 
 

ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในทํางานจําแนกตามการประสบ
อุบัติเหตุในการทํางาน 
 

การประสบอุบัติเหต ุ  S.D. t P-value 
ไมเคย 10.769 2.149 -2.402 .017∗ 
เคย 11.395 1.639   

 จากตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบโดยใช t-test พบวา P-value มีคา 0.017 นอยกวา 0.05 
จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือ พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ที่เคยประสบอุบัติเหตุในการทํางานกับไม
เคยประสบอุบัติเหตุในการทํางาน มีระดับความรูดานความปลอดภัยแตกตางกัน 
 

 4.1.5.2 สมมติฐานที่ 2 พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา
สูงสุด ตําแหนงในการทํางาน อายุงาน การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การประสบ
อุบัติเหตุในการทํางาน แตกตางกัน จะมีทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน  
  4.1.5.2.1 ในการทดสอบความแตกตางของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ระหวางเพศที่ตางกัน มีสมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้ 
 H0: คาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานเพศชายไมแตกตางจาก
พนักงานเพศหญิง   
 H1: คาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานเพศชาย และพนักงาน
เพศหญิงแตกตางกัน  
 ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.19 
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ตารางที่ 4.19 แสดงการเปรียบเทียบระดับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานจําแนกตามเพศ 
 

เพศ  S.D. t P-value 
ชาย 3.964 0.353 - 0.042 .967 
หญิง 3.969 0.329   

  

 จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบโดยใช t-test พบวา P-value มีคา 0.967 มากกวา 0.05 
จึงยอมรับ H0 นั่นคือ พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ที่มีเพศตางกันมีระดับทัศคติดานความ
ปลอดภัยไมแตกตางกัน 
  4.1.5.2.2 ในการทดสอบความแตกตางของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ระหวางอายุที่ตางกัน มีสมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้ 
 H0: คาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีอายุตางกัน 3 กลุมไม
แตกตางกัน 
 H1: คาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีอายุตางกัน 3 กลุมมี
อยางนอย 1 คูแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.20 

ตารางที่ 4.20 แสดงการเปรียบเทียบระดับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานจําแนกตามอาย ุ

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value 
     ระหวางกลุม 2 0.12 0.064 0.484 .617 
     ภายในกลุม 274 34.10 0.124   
     รวม 276 34.22    

 

 จากตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.617 มากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 นั่นคือ พนักงานอู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลา ที่มีอายุตางกันมีระดับทัศนคติดานความปลอดภัยไมแตกตางกัน 
  4.1.5.2.3 ในการทดสอบความแตกตางของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ระหวางระดับการศึกษาสูงสุดที่ตางกัน มีสมมติฐานที่ใชในการ
ทดสอบ ดังนี้ 
 H0: คาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
ตางกัน 3 กลุมไมแตกตางกัน 
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 H1: คาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
ตางกัน 3 กลุม มีอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.21 

ตารางที่ 4.21 แสดงการเปรียบเทียบระดับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงสุด  

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value 
     ระหวางกลุม 2 0.799 0.399 3.274 .039∗ 
     ภายในกลุม 274 33.422 0.122   
     รวม 276 34.221    

 จากตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.039 นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือพนักงานอู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลาที่มีระดับการศึกษาสูงสุด ตางกัน 3 กลุม มีอยางนอย 1 คู มีทัศนคติดาน
ความปลอดภัยแตกตางกัน จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดานความปลอดภัย ของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลาที่มีระดับการศึกษาตางกันเปนรายคูโดยวิธีของ Scheffe ผลการ
เปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 4.22 ดังนี้ 

ตารางที่ 4.22 แสดงการเปรียบเทียบระดับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางาน ที่ระดับการศึกษา
สูงสุดแตกตางกันรายคู 
 

การศึกษาสูงสุด  การศึกษาสูงสุด 
  1 2 3 

     ต่ํากวาปรญิญาตรี 3.936 -   
     ปริญญาตรี 4.069 0.039 -  
     ปริญญาโทขึ้นไป 3.975 - - - 

  

                   หมายเหตุ 1 =     ต่ํากวาปริญญาตรี           2 = ปริญญาตรี           3 = ปริญญาโทขึ้นไป 
 จากตารางที่ 4.22 เปรียบเทียบระดับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางาน ที่ระดับ
การศึกษาสูงสุดตางกัน 3 กลุม พบวา พนักงานที่มีการศึกษาสูงสุด ระดับต่ํากวาปริญญาตรี กับ
ปริญญาตรี มีทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และพบวาพนักงานที่มีการศึกษาสูงสุดตางกัน คูอ่ืน ๆ มีระดับทัศนคติดานความปลอดภัยไม
แตกตางกัน  
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  4.1.5.2.4 ในการทดสอบความแตกตางของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ระหวางตําแหนงในการทํางานที่ตางกัน มีสมมติฐานที่ใชใน
การทดสอบ ดังนี้ 
 H0: คาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีตําแหนงในการ
ทํางานตางกัน 3 กลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีตําแหนงในการ
ทํางานตางกัน 3 กลุม มีอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.23 

ตารางที่ 4.23 แสดงการเปรียบเทียบระดับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตาม
ตําแหนงในการทํางาน 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value 
     ระหวางกลุม 2 0.600 0.300 2.443 .089 
     ภายในกลุม 274 33.621 0.123   
     รวม 276 34.221    

 จากตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.089 มากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 นั่นคือพนักงานที่มี
ตําแหนงในการทํางานแตกตางกัน มีทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกัน  
  4.1.5.2.5 ในการทดสอบความแตกตางของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ระหวางอายุงานที่ตางกัน มีสมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้ 
 H0: คาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีอายุงานตางกัน 3 กลุม
ไมแตกตางกัน 
 H1: คาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีอายุงานตางกัน 3 กลุม 
มีอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.24 

ตารางที่ 4.24 แสดงการเปรียบเทียบระดับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตามอายุงาน 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P-value 
     ระหวางกลุม 2 0.273 0.136 1.100 .334 
     ภายในกลุม 274 33.948 0.124   
     รวม 276 34.221    
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 จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.334 มากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 นั่นคือพนักงานที่มีอายุงาน
แตกตางกัน มีทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกัน  
  4.1.5.2.6 ในการทดสอบความแตกตางของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ระหวางการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานที่
ตางกัน มีสมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้ 
 H0: คาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีการฝกอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานตางกัน 3 กลุม ไมแตกตางกัน 
 H1: คาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีการฝกอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานตางกัน 3 กลุม มีอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.25 

ตารางที่ 4.25 แสดงการเปรียบเทียบระดับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานจําแนกตามการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig 
     ระหวางกลุม 3 3.570 1.190 10.600 .000∗ 
     ภายในกลุม 273 30.651 0.112   
     รวม 276 34.221    

  

 จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.000 นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือพนักงานอูทหารเรือ
พระจุลจอมเกลาที่มีการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานตางกัน 3 กลุม มีอยางนอย    
1 คู มีทัศนคติดานความปลอดภัยแตกตางกัน จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดาน
ความปลอดภัย ของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลาที่มีการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทํางานตางกันเปนรายคูโดยวิธีของ Scheffe ผลการเปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 4.26 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.26 แสดงการเปรียบเทียบระดับความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน ที่ไดรับการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกันรายคู 

การฝกอบรมเกี่ยวกับความ  การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
ปลอดภยัในการทํางาน  1 2 3 4 

    เปนประจําทุกป 4.122 -    
    นาน ๆ คร้ัง 4.012 - -   
    คร้ังเดียว 3.869 0.007 - -  
    ไมเคย 3.732 0.000 0.000 - - 

  

 หมายเหตุ  1 = เปนประจําทุกป            2 = นาน ๆ คร้ัง    
                                   3 = คร้ังเดียว                        4 = ไมเคย 
 จากตารางที่ 4.26 เปรียบเทียบระดับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางาน ที่ไดรับ
การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานตางกัน 4 กลุม พบวา พนักงานที่มีทัศนคติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ไดแก พนักงานที่มีการฝกอบรมเปนประจําทุกป กับ
ฝกอบรมครั้งเดียว และ ฝกอบรมเปนประจําทุกป กับไมเคยฝกอบรม และพนักงานที่ ฝกอบรม   
นาน ๆ คร้ัง กับไมเคยฝกอบรม สวนพนักงานที่มีการฝกอบรมดานความปลอดภัยคูอ่ืน ๆ มีทัศนคติ
ดานความปลอดภัยไมแตกตางกัน  
  4.1.5.2.7 ในการทดสอบความแตกตางของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยของ
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ระหวางการประสบอุบัติเหตุในการทํางานที่ตางกัน มีสมมติฐานที่
ใชในการทดสอบ ดังนี้ 
 H0: คาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานที่เคย
ประสบอุบัติเหตุกับไมเคยประสบอุบัติเหตุในการทํางาน ไมแตกตางกัน 
 H1: คาเฉลี่ยของระดับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานที่เคย
ประสบอุบัติเหตุกับไมเคยประสบอุบัติเหตุในการทํางาน แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.27 

ตารางที่ 4.27 แสดงการเปรียบเทียบระดับทัศนคติดานความปลอดภัยในทํางานจําแนกตามการประสบ
อุบัติเหตุในการทํางาน 
 

การประสบอุบัติเหต ุ  S.D. t P-value 
ไมเคย 3.959 0.335 -0.384 .701 
เคย 3.976 0.387   

X 

X 
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 จากตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบโดยใช t-test พบวา P-value มีคา 0.701 มากกวา 0.05 จึง
ยอมรับ H0 นั่นคือ พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ที่เคยประสบอุบัติเหตุในการทํางานกับไม
เคยประสบอุบัติเหตุในการทํางาน มีระดับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกัน 

 4.1.5.3 สมมติฐานที่ 3 ความรูดานความปลอดภัยในการทํางานกับทัศนคติดานความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกัน 
 มีสมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้  
 H0: ความรูดานความปลอดภัยในการทํางานไมมีความสัมพันธกับทัศนคติดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา  
 H1: ความรูดานความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธกับทัศนคติดานความปลอดภัย
ในการทํางาน ของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธแสดงในตารางที่ 4.28 

ตารางที่ 4.28 แสดงความสัมพันธระหวางความรูดานความปลอดภัยกับทัศนคติดานความปลอดภัย
ของพนักงานมีความสัมพันธกัน 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ P-value 
ความรูกับทัศนคติ 0.368 0.000∗ 

 จากตารางที่ 4.28 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูดานความปลอดภัยในการ
ทํางานกับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานไดคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ       
r = 0.368 และ P-Value = 0.000 จึงปฏิเสธ H0 แสดงวา ความรูดานความปลอดภัยในการทํางานมี
ความสัมพันธกับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05โดยความรูดานความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับ
ทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 

 4.1.5.4 สมมติฐานที่ 4 ความรูดานความปลอดภัยในการทํางานกับพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานมีความสัมพันธกัน 
 มีสมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้  
 H0: ความรูดานความปลอดภัยในการทํางานไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา  
 H1: ความรูดานความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธแสดงในตารางที่ 4.29 
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ตารางที่ 4.29 แสดงความสัมพันธระหวางความรูดานความปลอดภัยกับพฤติกรรมดานความปลอดภัย
ของพนักงานมีความสัมพันธกัน 
 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ P-value 
ความรูกับพฤติกรรม 0.119 0.047∗ 

  

 จากตารางที่ 4.29 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูดานความปลอดภัยในการ
ทํางานกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ       
r = 0.119 และ P-Value = 0.047 จึงปฏิเสธ H0 แสดงวา ความรูดานความปลอดภัยในการทํางานมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05โดยความรูดานความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับ
พฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 
 

 4.1.5.4 สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานกับพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานมีความสัมพันธกัน 
 มีสมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้  
 H0: ทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา  
 H1: ทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธแสดงในตารางที่ 4.30 

ตารางที่ 4.30 แสดงความสัมพันธระหวางทัศนคติดานความปลอดภัยกับพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยของพนักงานมีความสัมพันธกัน 
 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ P-value 
ทัศนคติกับพฤติกรรม 0.394 0.000∗∗ 

  

 จากตารางที่ 4.30 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติดานความปลอดภัยในการ
ทํางานกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ       
r = 0.394 และ P-Value = 0.000 จึงปฏิเสธ H0 แสดงวา ทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05โดยทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับ
พฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 
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ตารางที่ 4.31 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน
ที่ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรตน คานัยสําคัญ
ทางสถิติ 

ผลการตรวจสอบ 

1 ความรู เพศ 
อายุ 
ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงาน 
อายุงาน 
การฝกอบรม 
การประสบอุบัติเหต ุ

0.910 
0.557 
0.000 
0.000 
0.026 
0.000 
0.017 

ไมแตกตางกัน 
ไมแตกตางกัน 
แตกตางกัน 
แตกตางกัน 
แตกตางกัน 
แตกตางกัน 
แตกตางกัน 

2 ทัศนคติ เพศ 
อายุ 
ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงาน 
อายุงาน 
การฝกอบรม 
การประสบอุบัติเหต ุ

0.967 
0.617 
0.039 
0.089 
0.334 
0.000 
0.701 

ไมแตกตางกัน 
ไมแตกตางกัน 
แตกตางกัน 

ไมแตกตางกัน 
ไมแตกตางกัน 
แตกตางกัน 

ไมแตกตางกัน 
3 ทัศนคติ ความรู 0.000 มีความสัมพันธ 
4 พฤติกรรม ความรู 0.047 มีความสัมพันธ 
5 พฤติกรรม ทัศนคติ 0.000 มีความสัมพันธ 

 
4.2  ขอวิจารณ 
 จากการวิจัยเร่ือง ความรู ทัศนคติ ตอพฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงานอู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลา ที่ปฏิบัติงานในสายงานฝายผลิตในครั้งนี้ จะวิเคราะหเฉพาะในตําแหนง
พนักงานชาง หัวหนาชางโรงงาน และหัวหนานายชางโรงงาน ซ่ึงจะปฏิบัติงานเกี่ยวของกับความ
ปลอดภัย จากกลุมตัวอยางจํานวน 277 คน เมื่อจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล ปรากฏวาพนักงาน
สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 96.8 มีอายุระหวาง 40 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 55.6 พนักงาน
สวนมากจบการศึกษาสูงสุดในระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 78.0 เปนพนักงานชาง คิดเปน
รอยละ 85.2 อายุงานตั้งแต 6 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 92.8 การฝกอบรมดานความปลอดภัยใน   
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การทํางานนาน ๆ ครั้ง คิดเปนรอยละ 55.2 และพนักงานสวนมากไมเคยประสบอุบัติเหตุในการ
ทํางาน คิดเปนรอยละ 69.0 
 ผลจากการวิจัย พบวา พนักงานมีความรูดานความปลอดภัยในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 10.96 จากคะแนนเต็ม 15 มีทัศนคติดานความปลอดภัยอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.964 และมีพฤติกรรมดานความปลอดภัยอยูในระดับปลานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.988  
 

 เมื่อทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย ปรากฏผลดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1: พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน       
อายุงาน การฝกอบรมดานความปลอดภัย และการประสบอุบัติเหตุในการทํางานที่แตกตางกัน มี
ความรูดานความปลอดภัยแตกตางกัน 
 จากการวิจัย พบวา พนักงานที่มีเพศตางกันจะมีความรูดานความปลอดภัยไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากตัวอยางของกลุมประชากรที่
สํารวจที่เปนเพศหญิงนั้น จะมีจํานวนนอยกวาเพศชายมาก ประกอบกับการรับรูขาวสาร การ
ฝกอบรมมีเทากับเพศชาย จึงทําใหพนักงานที่เปนเพศหญิงมีความรูดานความปลอดภัยไมแตกตาง
กับเพศชาย ผลการวิจัยคร้ังนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัย พจนารถ (2542) ที่พบวาลูกจางเพศชายและ
เพศหญิงที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตลวดในจังหวัดปทุมธานี มีความรูเร่ืองการปองกัน
อันตรายจากการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากการวิจัยพบวา พนักงานที่มีอายุตางกันจะมีความรูดานความปลอดภัยไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานที่มีอายุแตกตางกันนั้น
ในการทํางานตองมีการปฏิบัติงานรวมกันทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสารตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานจึงสงผลใหความรูในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตรา (2538) พบวา ผูควบคุมงานที่มีอายุตางกันที่ทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตในจังหวัดสมุทรสาคร มีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และงานวิจัยของ พจนารถ (2542) ที่พบวา อายุของลูกจางที่ทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตลวดในจังหวัดปทุมธานีที่แตกตางกัน มีความรูเร่ืองการปองกันอันตราย
จากการทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จากการวิจัย พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีความรูดานความ
ปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้
พนักงานที ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไดรับการเรียนดานความปลอดภัยมามากกวา
พนักงานที่จบต่ํากวาระดับปริญญาตรี สวนพนักงานที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปนั้น
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อาจเปนไปไดวาสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาอาจจะไมตรงกับสายงานที่ทําอยูในปจจุบัน ผลการวิจัย
ครั้งนี้สอดคลองกับ งานวิจัยของ ภูษิต (2535) พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับความรูดานความปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน 9 แหง และงานวิจัยของ พจนารถ (2542) 
พบวาลูกจางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันที่ทํางานในโรงงานผลิตลวดเหล็กในจังหวัดปทุมธานี มี
ความรูเร่ืองการปองกันอันตรายจากการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จากการวิจัย พบวา พนักงานที่มีตําแหนงในการทํางานเปนพนักงานชาง กับ หัวหนาชาง 
จะมีความรูดานความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากหัวหนาชาง จะมีความรูดานความปลอดภัยที่ลึกซึ้งและเขาใจมากกวา
พนักงานชาง รวมทั้งหัวหนาชางนั้นมีโอกาสไดเขารวมอบรมเพื่อเพิ่มความรูและทักษะดานความ
ปลอดภัยมากกวาพนักงานชางจึงสงผลใหมีความรูดานความปลอดภัยมากกวาชาง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุภัค (2537) ที่พบวา ผูขับขี่รถยนตที่มีอาชีพแตกตางกันจะมีความรูเร่ืองเข็มขัดนิรภัย
แตกตางกัน และงานวิจัยของ พจนารถ (2542) ที่พบวา ลูกจางที่ทํางานในแผนกที่แตกตางกันที่
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตลวดในจังหวัดปทุมธานีมีความรูเร่ืองการปองกันอันตรายจาก
การทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จากการวิจัยพบวา พนักงานที่มีอายุงานแตกตางกันจะมีความรูดานความปลอดภัย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากผูที่มีอายุ
งานมากก็หมายความวามีประสบการณทํางานมาก จึงทําใหมีโอกาสเรียนรูงานดานความปลอดภัย
ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซ่ึงในบางกรณีความรูดานความปลอดภัยจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไดฝก
ปฏิบัติงานจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทนิตย (2526) ที่พบวาลูกจางหญิงที่มีอายุงานแตกตาง
กันมีความรูในการปองกันอันตรายสวนบุคคลที่แตกตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ
พจนารถ (2542) ที่พบวา ลูกจางที่มีอายุงานแตกตางกัน ที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตลวด
ในจังหวัดปทุมธานีมีความรูเร่ืองการปองกันอันตรายจากการทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 จากการวิจัยพบวา พนักงานที่ไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานที่
ตางกัน จะมีความรูดานความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากการฝกอบรมเปนการรับความรูทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริงตาม
หลักการที่ถูกตอง ทําใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตรา 
(2538) ที่พบวา ผูควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มี
ประสบการณอบรมความปลอดภัยแตกตางกัน มีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของพจนารถ (2542) ที่พบวา ลูกจางที่มี
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ประสบการณการฝกอบรมการปองกันอันตรายในดานตางๆ ที่แตกตางกัน ที่ทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตลวดในจังหวัดปทุมธานี มีความรูเร่ืองการปองกันอันตรายไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
 จากการวิจัยพบวา พนักงานที่ประสบอุบัติเหตุในการทํางานที่ตางกันจะมีความรูดาน
ความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้
เนื่องจากพนักงานสวนมากที่เคยไดรับอุบัติเหตุจากการทํางานมักจะจดจําและเรียนรูส่ิงที่เกิดขึ้นได
ดี ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัค (2537) พบวา ผูขับขี่รถยนตที่มีประสบการณเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุที่แตกตางกันมีความรูเร่ืองเข็มขัดนิรภัย ความสําคัญของเข็มขัดนิรภัย และวิธีใชเข็มขัด
นิรภัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และงานวิจัยของ พจนารถ (2542) พบวาลูกจางที่มี
ประสบการณการประสบอันตรายจากการทํางานที่ทํางานในโรงงานผลิตลวดเหล็กในจังหวัด
ปทุมธานีที่แตกตางกันมีความรูเร่ืองการปองกันอันตรายไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
สมมติฐานที่ 2: พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน อายุ
งาน การฝกอบรมดานความปลอดภัยและการประสบอุบัติเหตุในการทํางาน ท่ีแตกตางกัน มี
ทัศนคติดานความปลอดภัยแตกตางกัน 
 จากการวิจัยพบวา พนักงานเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติดานความปลอดภัยไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานมีโอกาส
เทาเทียมกันในการที ่จะไดรับการฝกอบรมหรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ดานความปลอดภัย 
รวมทั้งเพศหญิงสวนมากมีความกระตือรือรนในการหาความรูใหมๆ เสมอ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุรชัย (2541) พบวา พนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ที่มีเพศตางกันจะมีทัศนคติ
ตอความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกัน และงานวิจัยของ พจนารถ (2542) พบวาลูกจางที่มี
เพศแตกตางกันที่ทํางานในโรงงานผลิตลวดเหล็กในจังหวัดปทุมธานี จะมีทัศนคติตอการปองกัน
อันตรายจากการทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จากการวิจัยพบวา พนักงานที่มีอายุแตกตางกันมีทัศนคติดานความปลอดภัยไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานทุกวัยมีโอกาส
ไดรับรูขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมดานความปลอดภัยไมแตกตาง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชัย 
(2541) พบวา พนักงานทาอากาศยานแหงประเทศไทย ที่มีอายุแตกตางกันจะมีทัศนคติตอความ
ปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกัน และ งานวิจัยของ พจนารถ (2542) พบวา ลูกจางที่มีอายุ
แตกตางกันที่ทํางานในโรงงานผลิตลวดเหล็กในจังหวัดปทุมธานี มีทัศนคติตอการปองกันอันตราย
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ไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัค (2537) พบวา อายุมีผลทําใหทัศนคติตอการใช
เข็มขัดนิรภัยของผูขับขี่รถยนตในเขตกรุงเทพฯ แตกตางกัน 
 จากการวิจัยพบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีทัศนคติดานความ
ปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จะไดรับรูขอมูลดานความปลอดภัยจากการเรียนการ
สอนเพิ่มเติมในหลักสูตรมากกวาผูที ่จบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จึงมีผลตอความเชื ่อดาน
ทัศนคติดานความปลอดภัย สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชัย (2541) พบวา พนักงานการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทย ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีทัศนคติดานความปลอดภัยแตกตางกัน และ
งานวิจัยของ พจนารถ (2542) พบวา ลูกจางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันที่ทํางานในโรงงานผลิต
ลวดเหล็กในจังหวัดปทุมธานี มีทัศนคติตอการปองกันอันตรายจากการทํางานแตกตางกัน 
 จากการวิจัยพบวา พนักงานที่มีตําแหนงในการทํางานแตกตางกัน จะมีทัศนคติดาน
ความปลอดภัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในตําแหนงงานที่แตกตางกันมีโอกาสไดรับขอมูล ขาวสาร ตลอดจนการรณรงค
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและกิจกรรมเสริมความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของพจนารถ (2542) พบวา ลูกจางที่ทํางานในแผนกที่แตกตางกันจะมี
ทัศนคติตอการปองกันอันตรายไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัค (2537) พบวา 
ผูขับขี่รถยนตที่มีอาชีพแตกตางกันมีทัศนคติตอเข็มขัดนิรภัยแตกตางกัน 
 จากการวิจัยพบวา พนักงานที่มีอายุงานแตกตางกันจะมีทัศนคติดานความปลอดภัยไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานที่มีอายุงานนอย 
ทํางานรวมกับพนักงานที่มีอายุงานมากกวา จึงมีการปลูกฝงทัศนคติ ความคิดเห็น ความเชื่อที่
เกี่ยวกับการปองกันอันตรายเหมือนๆ กันสืบตอกันมา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชัย (2541) 
พบวา พนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ที่มีอายุงานแตกตางกัน มีทัศนคติตอความ
ปลอดภัยในการทํางานไมแตกตางกัน และงานวิจัยของ พจนารถ (2542) พบวา ลูกจางที่มีอายุงาน
แตกตางกัน ที่ทํางานในโรงงานผลิตลวดเหล็กในจังหวัดปทุมธานีมีทัศนคติตอการปองกันอันตราย
ไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูษิต (2535) พบวา อายุงานมีความสัมพันธในทิศ
ทางตรงขามกับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน 9 แหง 
 จากการวิจัยพบวา พนักงานที่ไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยที่แตกตางกันมี
ทัศนคติดานความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานที่เขารับการอบรมมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับความปลอดภัย
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูอบรมและผูเขารวมการอบรมทําใหมีความคิดในเรื่อง
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ความปลอดภัยในทางที่ดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตติกรณ (2535) ที่พบวา ประสบการณ 
การอบรมทําใหทัศนคติในการใชอุปกรณปองกันอันตรายจากการหายใจของพนักงานในโรงงาน
อิเลคทรอนิกส แตกตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชัย (2541) ที่พบวา พนักงานการทา
อากาศยานแหงประเทศไทย ที่มีประสบการณฝกอบรมการปองกันอันตรายจากการทํางานแตกตางกัน 
มีทัศนคติตอการปองกันอันตรายจากการทํางานไมแตกตางกัน  
 จากการวิจัยพบวา พนักงานที่ไดรับการประสบอุบัติเหตุในการทํางานที่แตกตางกันจะมี
ทัศนคติดานความปลอดภัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 
ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานที่เคยไดรับอุบัติเหตุจากการทํางานที่มีอยูสวนนอยจะปฏิบัติงานรวมกับ
พนักงานที่ไมเคยไดรับอุบัติเหตุ ดังนั้น จึงมีการเรียนรูประสบการณจากการทํางานเพื่อเปนการ
ปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัค (2537) พบวา ผูขับขี่รถยนตที่มี
ประสบการณเกี่ยวกับอุบัติเหตุแตกตางกันมีทัศนคติตอเข็มขัดนิรภัยไมแตกตางกัน แตไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของ พจนารถ (2542) พบวา ลูกจางที่มีประสบการณการประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน
แตกตางกันจะมีทัศนคติดานความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
สมมติฐานที่ 3: ความรูดานความปลอดภัยกับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานมี
ความสัมพันธกัน 
 จากการวิจัยพบวา ความรูดานความปลอดภัยกับทัศนคติดานความปลอดภัยของ
พนักงานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาคาสัมประสิทธ์ิ
สัมพันธของความรูกับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานเทากับ 0.368 ซ่ึงแสดงวาความรู
ดานความปลอดภัยกับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา โดย
จากคาดังกลาวแสดงวาเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานที่มีความรูดานความปลอดภัย
ที่ดี จะมีลักษณะเปนผูที่สนใจใฝหาความรูดานความปลอดภัยที่ทําใหมีทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ 
ดานความปลอดภัยที่ดี สอดคลองกับงานวิจัยของ พจนารถ (2542) พบวา ความรูและทัศนคติดาน
การปองกันอันตรายจากการทํางานของลูกจางที่ทํางานในโรงผลิตลวดเหล็กในจังหวัดปทุมธานี มี
ความสัมพันธกัน 
 
สมมติฐานที่ 4: ความรูดานความปลอดภยักับพฤติกรรมดานความปลอดภัยมีความสัมพันธกัน 
 จากการวิจัยพบวา ความรูดานความปลอดภัยกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
ความรูกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานเทากับ 0.119 ซ่ึงแสดงวาความรูดานความ
ปลอดภัยกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา โดยจากคาดังกลาวแสดง
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วาเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานที่มีความรูความเขาใจดานความปลอดภัยที่ดี จะมี
พฤติกรรมดานความปลอดภัยในระดับที่ดีหรือเปนไปในทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พจนารถ (2542) พบวา ความรูและพฤติกรรมเรื่องการปองกันอันตรายของลูกจางที่ทํางานใน
โรงงานผลิตลวดเหล็กในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธกัน  
 
สมมติฐานที่ 5: ทัศนคตดิานความปลอดภยักับพฤติกรรมดานความปลอดภัยมีความสัมพันธกัน 
 จากการวิจัยพบวา ทัศนคติดานความปลอดภัยกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
ทัศนคติกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานเทากับ 0.394 ซ่ึงแสดงวาทัศนคติดานความ
ปลอดภัยกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา โดยจากคา
ดังกลาวแสดงวาเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานไดรับการปลูกฝงทัศนคติ ความคิด 
ความเชื่อในดานความปลอดภัยเปนผลทําใหเกิดพฤติกรรมดานความปลอดภัยในทิศทางเดียวกัน 
คือ มีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นการคํานึงถึงความปลอดภัย สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัค (2537) 
พบวา ทัศนคติเรื่องเข็มขัดนิรภัยของผูขับขี่รถยนตมีความสัมพันธทางบวกกับการใชเข็มขัดนิรภัย 
และงานวิจัยของ พจนารถ (2542) พบวา ทัศนคติตอการปองกันอันตรายจากการทํางานของลูกจางที่
ทํางานในโรงงานผลิตลวดเหล็กในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากการทํางานของลูกจาง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรม ความรู และทัศนคติดานความ
ปลอดภัย เปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
ในการทํางาน อายุงาน การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการประสบอุบัติเหตุในการทํางาน 
รวมทั้งศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงาน 
 กลุมตัวอยางเปนพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของโดยตรงกับการนําหลักดานความ
ปลอดภัยมาใชทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติ ซ่ึงอยูในสายงานฝายผลิตของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 
มีหนาที่ในการซอม สราง ดัดแปลงแกไข และติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรือของกองทัพเรือ 
จํานวน 277 คนใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ ตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ซึ่ง
ผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล คือ หัวหนาแผนกของกองโรงงานตาง ๆ ในฝายผลิตของอูทหารเรือ
พระจุลจอมเกลา 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 
 1. แบบสอบถามขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน ประกอบดวยขอคําถามดาน 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในการทํางาน อายุงาน การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
การประสบอุบัติเหตุในการทํางาน 
 2. แบบสอบถามความรูดานความปลอดภัย โดยผูวิจัยสรางขึ้นเอง ประกอบดวยขอคําถาม 
จํานวน 15 ขอ เปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 
 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติดานความปลอดภัย โดยผูวิจัยสรางขึ้นเอง ประกอบดวย
ขอคําถาม จํานวน 40 ขอ เปนแบบ Likert Scale 5 ระดับ 
 4. แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยโดยผูวิจัยสรางขึ้นเอง ประกอบดวย
ขอคําถาม จํานวน 50 ขอ เปนแบบ Likert Scale 4 ระดับ 
 สําหรับแบบทดสอบที่สรางขึ้นนั้น อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัย ไดตรวจสอบความถูกตองและความครอบคลุมของเนื้อหา และ
ภาษาที่ใช ซ่ึงหลังจากปรับปรุงแกไขแลว ไดนําไปทดลองใชกับพนักงานกลุมตัวอยางสวนหนึ่งที่
ปฏิบัติงานดานความปลอดภัย แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) ของ
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แบบทดสอบความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดานความปลอดภัย หาคาความสอดคลองภายใน 
(Internal Consistency) ของแบบทดสอบทัศนคติและพฤติกรรมดานความปลอดภัย และวิเคราะห
หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบความรูดานความปลอดภัย จนสามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
จริงได หลังจากนั้นผูวิจัยจึงไดจัดสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
สายงานฝายผลิตของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลาในตําแหนงพนักงานชาง หัวหนาชางโรงงาน และ
หัวหนานายชางโรงงาน โดยหัวหนาแผนกของกองโรงงานตาง ๆ เปนผูรวบรวมแบบสอบถาม
ใหแกผูวิจัย จากนั้นไดตรวจสอบความเรียบรอยของแบบสอบถาม และเลือกฉบับที่มีความสมบูรณ
ครบถวนมาตรวจใหคะแนน และวิเคราะหทางสถิติดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS For Windows 
Version 11.5 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 ลักษณะขอมูลสวนบุคคลของพนักงานที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา เปนเพศชายรอยละ 96.8 
เพศหญิงรอยละ 3.2 พนักงานสวนใหญมีอายุ 40 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 55.6 การศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 78.0 ทํางานอยูในตําแหนงพนักงานชาง คิดเปนรอยละ 85.2 อายุงาน 6 ป
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 92.8 ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยนาน ๆ คร้ัง คิดเปนรอยละ 
55.2 และสวนใหญไมเคยประสบอุบัติเหตุในการทํางาน คิดเปนรอยละ 69.0  
 5.1.2 ผลการวิจัยระดับของความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดานความปลอดภัย พบวาพนักงานอู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลา มีความรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรมดานความปลอดภัยอยูใน
ระดับปานกลาง สวนทัศนคติอยูในระดับสูง  
 5.1.3 ศึกษาเปรียบเทียบ ความรู และทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงานที่มีลักษณะสวน
บุคคลแตกตางกัน พบวา 
  5.1.3.1 พนักงานที่มีเพศแตกตางกัน มีความรูและทัศนคติดานความปลอดภัยไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
  5.1.3.2 พนักงานที ่มีอายุแตกตางกัน มีความรู และทัศนคติดานความปลอดภัยไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
  5.1.3.3 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความรูและทัศนคติดานความ
ปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 5.1.3.4 พนักงานที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน มีความรูดานความปลอดภัยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนทัศนคติดานความปลอดภัยไมแตกตางกัน 
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  5.1.3.5 พนักงานที่มีอายุงานแตกตางกัน มีความรูดานความปลอดภัยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนทัศนคติดานความปลอดภัยไมแตกตางกัน 
  5.1.3.6 พนักงานที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยแตกตางกัน มีความรู และ 
ทัศนคติดานความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งคู 
  5.1.3.7 พนักงานที่ไดรับการประสบอุบัติเหตุจากการทํางานแตกตางกัน มีความรูดาน
ความปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิที ่ระดับ  0.05 สวนทัศนคติด านความ
ปลอดภัยไมแตกตางกัน  
  5.1.4 ความรูดานความปลอดภัยกับทัศนคติดานความปลอดภัยของพนักงาน มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความรูกับ
ทัศนคติ เทากับ 0.368 ซ่ึงแสดงวาความรูดานความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธทางบวก
ในระดับต่ํากับทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานอูทหารเรือ 

  5.1.5 ความรูดานความปลอดภัยกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงานมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความรูกับ
พฤติกรรม เทากับ 0.119 ซ่ึงแสดงวาความรูดานความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานอูทหารเรือ 
  5.1.6 ทัศนคติด านความปลอดภัยก ับพฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงานมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
ทัศนคติกับพฤติกรรม เทากับ 0.394 ซ่ึงแสดงถึงทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน        
อูทหารเรือ 
 

5.2  ขอเสนอแนะ 
 5.2.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจยั 

  การเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยจากการทํางานทําใหสูญเสียทั้งทางตรงและทางออม เชน 
การบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ หรือถึงแกชีวิต นอกจากจะเปนการ ทําลายศักยภาพของบุคคลากรแลว
ยังมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได ดังนั้นเพื่อปองกันอุบัติภัยจากการทํางานไมให
เกิดขึ้นหรือลดจํานวนของอุบัติภัยลงใหมีอัตราการเกิดต่ําลงทุก ๆ ป จะตองนําหลักการจัดการ
ปองกันและควบคุมอุบัติเหตุจากการทํางานมาบังคับใช ทั้ง 3 ดาน ซ่ึงประกอบดวย (1) การจัดการ
ดานบริหาร (Management) ฝายบริหารตองเปนผูริเริ่มกําหนดนโยบายหรือเปาหมายดานความ
ปลอดภัย และแนวทางในการดําเนินงานดานความปลอดภัยที่ชัดเจนในแตละป (2) การจัดการดาน
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สถานที่ทํางาน  (Workplace) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เชน  การตรวจความปลอดภัย  การตรวจ
สภาพแวดลอมในการทํางาน การสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อหาสาเหตุตางๆ ที่ทําใหเกิด
อุบัติเหตุเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือขอบังคับตามกฎหมาย และกําหนดมาตรการวิธีการแกไขที่
เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุซํ้า และ (3) การจัดการดานพนักงานหรือลูกจาง (Employee) ซ่ึง
ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้  
   5.2.1.1 จากผลการวิจัยพบวา พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลามีระดับความรูและ
พฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานในการทํางานอยูในระดับปานกลาง และพบวาความรู
ดานความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมดานความปลอดภัยใน
การทํางานของพนักงานอูทหารเรือ และจากการวิจัยพบวาพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานเปนประจําทุกป และพนักงานที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือปริญญาโท จะมีความรูความเขาใจในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้นไปดวย ดังนั้น   
อูทหารเรือควรดําเนินการเพื่อรักษาและเพิ่มระดับความรูความเขาใจในเรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   ก) จัดใหมีการปฐมนิเทศและฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยสําหรับผูมาปฏิบัติงาน
ใหม ใหเรียนรูวิธีการทํางานเบื้องตนที่ถูกตองและปลอดภัย 
   ข) จัดใหมีการฝกอบรมดานความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ โดยกําหนดใหพนักงาน
ทุกคนจะตองเขารับการฝกอบรมดานความปลอดภัยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
   ค) จัดทําคูมือปฏิบัติงานและเอกสารเผยแพรความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  
   ง) จัดทําบอรดประกาศประจําโรงงานสําหรับใหความรูดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน 
   จ) จัดใหมีการกระจายเสียงตามสาย เพื่อแจงขาวสารความปลอดภัยใหทุกคนได
ทราบและนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  
   ฉ) สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานอูทหารเรือไดมีการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ซ่ึงจะทําใหองคกรมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และมีทัศนคติที่ดี 
  5.2.1.2 จากผลการวิจัยที่พบวา ทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธ
ในทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานอูทหารเรือ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
หากพนักงานมีทัศนคติในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานที่ดีแลว พนักงานก็จะมีพฤติกรรมใน
เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานดีดวยเชนกัน ดังนั้นการจะทําใหพนักงานมีพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยในการทํางานที่ดีจึงควรเริ่มจากการสรางทัศนคติที่ดีใหกับพนักงานทุกระดับเชนกัน ซ่ึงอู
ทหารเรือควรมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
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 ก) จัดใหมีการรณรงคกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน 
ติดแผนปายเตือน แผนภาพ หรือคําขวัญตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการจัดนิทรรศการ
เร่ืองความปลอดภัย 
 ข) จัดใหมีการมอบรางวัลหรือส่ิงตอบแทนแกบุคคล หรือหนวยงานที่มีผลงานดีเดน
ดานความปลอดภัย 
 ค) เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการทํางานดานปองกันอุบัติภัย และการแจง
เหตุการณหรือสถานะที่อาจกอใหเกิดอันตรายในการทํางาน เปนตน 
 ง) จัดใหมีตูรับความคิดเห็นทางดานความปลอดภัย จากขาราชการและลูกจางตลอดจน
บุคคลที่เกี่ยวของของหนวยงาน 
 จ) สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชที่สามารถปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงานได 
 ฉ) จัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอเพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติ
ตามกฎความปลอดภัยของหนวยไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 ช) รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยจากผูปฏิบัติงาน พรอม
ทั้งประกาศชมเชยหรือใหรางวัลตอขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 
 5.2.2  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
   5.2.2.1 ขยายงานวิจัยไปยังพนักงานที่ปฏิบัติงานในสวนของอูทหารเรือกรุงเทพ และ
อูมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ 
  5.2.2.2 ศึกษาประสิทธิภาพและปญหาในการทํางานดานความปลอดภัยของพนักงานอู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลา เพื่อการพัฒนาการทํางานและบุคลากร 
   5.2.2.3 ศึกษาการรับรูความเสี่ยงของพนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลาที่จะตอง
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 
  5.2.2.4 ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณดานความปลอดภัยในการทํางาน 
  5.2.2.5 ศึกษาปจจัยอ่ืนนอกจากลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความปลอดภัยในการทํางาน 
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พระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 

4. นาวาโท สมใจ    ยิ่งยวด 
 
 

หัวหนาแผนก นิรภัยการชางกองกําลังพลอูทหารเรือ   
พระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ  

5. นาวาโท ดร.ประเสริฐ  แปนหยูรัตน 
 

อาจารยกองวศิวกรรมไฟฟา โรงเรียนนายเรือ 
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ผนวก  ข 

แบบสอบถาม 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองวางที่ทานตองการเลือกตอบ 
1. อายุ  

(...............) 20 – 30 ป         (...............) 31 – 40 ป 
(...............) 40 ปขึ้นไป 

2. เพศ  (...............) ชาย   (...............) หญิง 
3. ระดับการศกึษาสูงสุด 
 (...............) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
 (...............) ระดับปริญญาตรี 
 (...............) ระดับปริญญาโทขึ้นไป 
4. ตําแหนงในการทํางาน 
 (...............) หัวหนานายชางโรงงาน 
 (...............) หวัหนาชางโรงงาน 
 (...............) ชาง 
5. อายุงาน 
 (...............) ต่ํากวา 2 ป 
 (...............) 2 - 6 ป 
 (...............) 6 ปขึ้นไป 
6. การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
 (...............) เปนประจําทกุป  (...............) นาน ๆ คร้ัง 
 (...............) คร้ังเดียว    (...............) ไมเคย 
7. การประสบอุบัติเหตุในการทํางาน 
 (...............) เคย    (...............) ไมเคย 
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ตอนที่ 2 แบบทดสอบเรื่องความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน 

คําชี้แจง จงทําเครื่องหมาย ( X ) ขอที่ถูกที่สุด 

1. สาเหตุที่ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดอุบัตเิหตใุนขณะปฏิบัตงิานไดแกขอใด 
 ก. การกระทําที่ไมปลอดภัย 
 ข. สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย 
 ค. เหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติ 
 ง. ถูกทุกขอ 

2. ผูที่ทํางานไดอยางปลอดภยัและมีขอผิดพลาดในการทํางานนอยที่สุดจะมีบุคลิกภาพอยางไร 
 ก. เปนคนเงยีบขรึม เก็บตัว 
 ข. เปนคนราเริงแจมใส 
 ค. เปนคนกระตือรือรน ระมัดระวัง 
 ง. เปนคนเอาจริงเอาจัง ใจรอน 

3. ภาพสัญลักษณที่มีสีฟาจะแสดงวาอยางไร 
 ก. หามปฏิบัต ิ
 ข. บังคับใหกระทํา 
 ค. เตือนในการกระทํา 
 ง. จะปฏิบัติตามก็ได 

4. เมื่อพบสัญลักษณรูปหนาคนสวมหมวกแสดงวาอยางไร 
 ก. ตองสวมหมวกเขาบริเวณนี ้
 ข. หามสวมหมวกเขาบริเวณนี ้
 ค. ตองสวมหมวกนิรภัยเขาบริเวณนี ้
 ง. ระวังของตกใสศีรษะ 

5. ขอใดไมใชสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตจุากการใชเครื่องมือ 
 ก. ดูแลรักษาเครื่องมือใหอยูในสภาพทีด่ีและใชงานได 
 ข. ใชเครื่องมือไมเหมาะสมกับงาน 
 ค. ใชเครื่องมือผิดวิธีที่กําหนด 
 ง. เก็บรักษาเครื่องมือไมเหมาะสม 
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6. การใชตะไบแทนเหล็กงดัอาจทําใหเกดิอุบัติเหตุ ถือวาเกดิจากสาเหตุใด 
 ก. การใชเครื่องมือที่อยูในสภาพไมด ี
 ข. การใชเครื่องมือผิดวิธีการ 
 ค. การใชเครื่องมือไมเหมาะสมกับงาน 
 ง. การใชเครื่องมือผิดขั้นตอน 

7. อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล หมายความวาอยางไร 
 ก. อุปกรณปองกันที่ติดมากบัเครื่องจักร 
 ข. อุปกรณปองกันที่ผูปฏิบัติงานจัดหามา 
 ค. อุปกรณปองกันมือและเทา 
 ง. อุปกรณที่สวมใสลงบนอวัยวะตาง ๆ เพือ่ปองกันอันตราย 

8. ขอใดคือสาเหตุของการเกดิอุบัติเหตจุากเครื่องมือเครื่องจักรกลที่มีสภาพไมเรียบรอย 
 ก. ขาดความชาํนาญ 
 ข. ขาดการบํารุงรักษา 
 ค. ขาดอุปกรณปองกันภัย 
 ง. ขาดการควบคุม 

9. การปฏิบัติตวัอยางไรถือวาเปนการกระทาํที่ไมปลอดภยั 
 ก. ใสหมวกนริภัยขณะปฏิบตัิงาน 
 ข. ใชเครื่องมือที่เหมาะสมกบังาน 
 ค. มีการตอสายดินขณะใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา 
 ง. ถอดเครื่องปองกันอันตรายของเครื่องจกัรออก 

10. การปองกนัอันตรายจากไฟฟาดดูในการใชอุปกรณไฟฟา ควรทําวธีิใดจึงจะปลอดภัยที่สุด 
 ก. ติดตั้งอุปกรณปองกันไฟดดู 
 ข. ตอสายดิน 
 ค. ใสถุงมือยาง 
 ง. ตอสายไฟ 

11. เมื่อผูรวมงานเกิดอุบัตเิหตุขึ้นควรปฏิบัติตัวอยางไรเปนอันดับแรก 
 ก. คนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหต ุ
 ข. รายงานการเกิดอุบัติเหตุใหหวัหนางานทราบ 
 ค. ปฐมพยาบาลเบื้องตนและนําสงสถานพยาบาล 
 ง. จดบันทึกการเกิดอุบัติเหต ุ
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12. การนําหลักความปลอดภัยมาใชใหเกดิประสิทธิภาพเปนหนาที่ของใคร 
 ก. ผูบริหารระดับสูง 
 ข. หัวหนางาน 
 ค. พนักงานผูปฏิบัติงานทุกคน 
 ง. เจาหนาที่ความปลอดภยั (จป.) 

13. เมื่อเกิดเหตุการณเพลิงไหมขึ้นหลักการในการดับเพลิงคืออะไร 
 ก. กําจดัเชื้อเพลิง 
 ข. กําจัดอากาศ 
 ค. ลดอุณหภมูใิหเย็นลง 
 ง. ถูกทุกขอ 

14. ผูที่ไดยินเสียงดังมากตดิตอกันเปนระยะเวลานานจะมีผลอยางไร 
 ก. ปวดศีรษะ คล่ืนไส  
 ข. มีของเหลวไหลออกจากหู 
 ค. หูตึงและหหูนวก 
 ง. ไดยนิเสียงไมชัดเจน 

15. เมื่อมีพนักงานมาปฏิบัติงานใหมควรปฏิบัติอยางไร 
 ก. ตรวจสุขภาพพนักงาน 
 ข. ใหการอบรมในการปฏิบตัิงาน 
 ค. เร่ิมปฏิบัติงานโดยไมตองทําอะไรเลย 
 ง. แนะนําใหผูรวมงานรูจัก 
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ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอความปลอดภัยในการทํางาน 

คําชี้แจง  ขอคําถามตอไปนี้สวนใหญเกี่ยวกับทัศนคติ มีคําตอบใหทานเลือก 5 แบบ ไดแก เห็นดวย

อยางยิ่ง เห็นดวย   ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง กรุณาทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่
ตรงกับความรูสึกและเปนจริงกับทานมากที่สุด 
ขอท่ี ขอความ เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1. การนํามาตรฐานดานความปลอดภัยมาใช สามารถปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานได 

     

2. การมีคณะกรรมการดานความปลอดภัย จะชวยลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

     

3. การเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานเปนหนาที่ของ
ทุกคน 

     

4. การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนจะทําให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     

5. มาตรการดานความปลอดภัยทําใหเกิดความยุงยากในการ
ปฏิบัติงาน 

     

6. มาตรการดานความปลอดภัยจะทําใหการลงทุนของ
หนวยงานเพิ่มมากขึ้น 

     

7. มาตรการดานความปลอดภัยเปนสิ่งสุดทายของนโยบาย
ในหนวยงาน 

     

8. การจัดใหพนักงานปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความถนัดจะ
ชวยลดอุบัติเหตุ 

     

9. การมีผูรวมงานที่มีความรูดานความปลอดภัยจะชวยลด
การเกิดอุบัติเหตุ 

     

10. ผูบริหารระดับสูงมักจะไมใหความสําคัญตอมาตรการดาน
ความปลอดภัย 

     

11. สถานที่ทํางานควรมีการจัดวางอุปกรณใหเปนระเบียบ
เรียบรอย 

     

12. สภาพแวดลอมที่ไมดีจะนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ 
 

     

13. การปลดอุปกรณปองกันอันตรายออก อาจจะทําใหเกิด
อุบัติเหตุได 

     

14. ควรมีการตรวจดานความปลอดภัยกอนที่จะปฏิบัติงาน 
 

     

15. เมื่อเครื่องมือและอุปกรณเกิดเสียหาย ควรรายงานให
ทราบ 

     

16. การปฏิบัติงานบางครั้งไมจําเปนตองใชมาตรการดาน
ความปลอดภัย 
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ขอท่ี ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

17. การพบสิ่งที่จะนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ ไมจําเปนตอง
รายงานใหทราบ 

     

18. การประเมินความเสี่ยงไมจําเปนในการทํางาน 
 

     

19. การใชอุปกรณและเครื่องมือที่ไมเหมาะสมกับงานจะทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุ 

     

20. การวางแผนฉุกเฉินในกรณีตาง ๆ จะทําใหเกิดความ
สูญเสียนอยลง 

     

21. การจัดอบรมดานความปลอดภัยทําใหลดการเกิดอุบัติเหตุ 
 

     

22. การจัดอบรมดานความปลอดภัยไมจําเปนตอพนักงานที่
เคยไดรับการอบรมแลว 

     

23. การนําระบบเตือนมาใชในการทํางาน จะชวยปองกัน
อุบัติเหตุได 

     

24. การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานไมจําเปนตองอบรมการ
ปฏิบัติงานใหม 

     

25. การมีสวนรวมในมาตรการดานความปลอดภัยจะทําให
เกิดประสิทธิภาพสูง 

     

26. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน จะชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ 
 

     

27. การรณรงคดานความปลอดภัย จะชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ 
 

     

28. การแลกเปลี่ ยนความรู ด านความปลอดภัย  ทํ าให
ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น 

     

29. การแนะนําให ผูอื่นปฏิบัติตามมาตรการดานความ
ปลอดภัยทําใหการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

     

30. ก า รนํ า ม า ตรก า รด า นคว ามปลอดภั ย ม า ใช ให มี
ประสิทธิภาพควรมีการชักจูงที่ดีในการปฏิบัติงาน 

     

31. การวิเคราะหสาเหตุ การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ
อยางมีประสิทธิภาพจะชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ 

     

32. การทําบันทึกการเกิดอุบัติเหตุที่ครบถวนจะชวยสงเสริม
ความปลอดภัย 

     

33. หัวหนางานควรมีสวนรวมในการเขียนรายงานการเกิด
อุบัติเหตุ 

     

34. ควรมีการปรับปรุงแกไขสภาพการทํางานทันทีเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ 
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ขอท่ี ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

35. การสอบสวนอุบัติเหตุควรกระทําเปนกลุม 
 

     

36. ควรมีการเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ 

     

37. การวิเคราะหสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ดีจะทําใหลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

     

38. มาตรการดานความปลอดภัยไมสามารถลดสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ 

     

39. การเกิดอุบัติเหตุเล็กนอยไมตองรายงานการเกิดอุบัติเหตุ 
 

     

40. ตองมีการทบทวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุเปนประจํา 
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ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  √  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

ขอท่ี ขอความ ปฏิบัติ
ประจํา 

ปฏิบัติ
สวนใหญ 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

 
1. 

1. ดานการสํารวจความปลอดภัยและการพัฒนาสภาพการทํางาน 
แจงใหผูเกี่ยวของรับทราบเมื่อพบสิ่งที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุ 

    

2. ปรับปรุงแกไขสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย 
 

    

3. กอนลงมือปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงหลักความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

    

4. สอบถามหัวหนางานเมื่อเกิดความสงสยัในการปฏิบัติงาน 
 

    

5. ตรวจสอบอุปกรณ และเครื่องมือ กอนการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย 

    

6. ตรวจสอบ และดูแลไมใหมีสิ่งของกีดขวางทางเดินและทางออก
ฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน 

    

7. มีการบํารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณเพื่อบํารุงรักษาตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

    

8. จัดวางเครื่องมือหรืออุปกรณใหเปนระเบียบกอน และหลังจากการใช
งาน 

    

9. มีการจัดที่วางสําหรับสิ่งของที่ไมใชแลวใหเปนระเบียบเรียบรอย 
 

    

10. ตรวจรางกายประจําป และตรวจรางกายเมื่อเกิดความผิดปกติใน
รางกาย 

    

 
1. 

2. ดานสนับสนุนมาตรการดานความปลอดภัย 
แนะนํา และตักเตือนผูรวมงานใหปฏิบัติตามมาตรการดานความ
ปลอดภัย 

    

2. ดูแลพนักงานใหปฏิบัติตามมาตรการดานความปลอดภยั 
 

    

3. ใหมีการชมเชยแกพนักงานที่ปฏิบัติตามมาตรการดานความปลอดภัย 
 

    

4. แนะนําใหผูปฏิบัติงานใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลกอนการ
ปฏิบัติงาน 

    

5. สนับสนุนใหพนักงานทุกคนเกิดจิตสํ านึกในการปฏิบัติ งาน   
อยางปลอดภัย 

    

6. มีการแลกเปลี่ยนความรูดานความปลอดภัยในหมูของพนักงาน 
 

    

 

DPU



119 

ขอท่ี ขอความ ปฏิบัติ
ประจํา 

ปฏิบัติ
สวนใหญ 

ปฏิบัติ
บางครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

7. ปลูกฝงทัศนคติดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแกพนักงาน 
 

    

8. มีการขออนุญาตทํางานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยในการทํางาน 
 

    

9. มีการอธิบายความรูเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณเพื่อความปลอดภัย 
 

    

10. มีการตรวจติดตามการทํางานของผูปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 
 

    

 
1. 

3. ดานการฝกอบรมและกิจกรรมท่ีเกีย่วกับความปลอดภยั 
ปฏิบัติตัวเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 

    

2. มีการชักชวนหรือประชาสัมพันธใหพนักงานมีสวนรวมในการ
ทํางานอยางปลอดภัย 

    

3. ยอมรับฟงความคดิเห็นของพนักงานเพื่อปรับปรุงสภาพการทํางาน 
 

    

4. มีการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยใหกับพนักงาน 
 

    

5. มีการจัดการประชุมดานความปลอดภยัเปนประจํา 
 

    

6. มีการใหการอบรมแกพนักงานใหมที่เขามาปฏิบัติงาน 
 

    

7. มีการโยกยายพนักงานใหปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
 

    

8. มีการอบรมในเรื่องการปฏิบัติงานในกรณีที่มีการใชอุปกรณหรือ
เคร่ืองมือชนิดใหมเมื่อนํามาใช 

    

9. มีการประเมินผลที่ไดจากการอบรมดานความปลอดภัย 
 

    

10. มีการปรับปรุงและทบทวนวิธีการปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัย 
 

    

 
1. 

4. ดานการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ 
ทํารายงานการเกิดอุบัติเหตุทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น 

    

2. ทํารายงานโดยละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นและแจง
ใหผูเกี่ยวของทราบ 

    

3. การมีสวนรวมในการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
 

    

4. รายงานสภาพการทํางานใหผูเกี่ยวของทราบเมื่อสภาพแวดลอมไม
ปลอดภัย 

    

5. ทํารายงานอุบัติเหตุทุกราย แมวาอุบัติเหตุที่เกิดนั้นจะเปนการเกิด  
เล็ก ๆ นอย ๆ ก็ตาม 
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6. มีการทบทวนสถิติรายงานการเกิดอุบัติเหตุเปนประจํา 
 

    

7. มีการเสนอแนวทางในการลดการเกิดอุบัติเหตุ 
 

    

8. การคนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
 

    

9. มีการติดตามผูที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
 

    

10. การประเมินผลและการสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัยอยาง
ตอเนื่อง 

    

 
1. 

5. ดานการใชเครือ่งมือและอุปกรณเพื่อความปลอดภัย 
มีการสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลกอนการปฏิบัติงาน 

    

2. ดื่มสุราหรือของมึนเมามากอนการปฏิบัติงาน 
 

    

3. มีการหยอกลอเลนกันระหวางการปฏิบัติงาน 
 

    

4. ปฏิบัติการทํางานอยางรูเทาไมถึงการณ 
 

    

5. 
 

มีการปฏิบัติขั้นตอนการทํางาน อยางลัดขั้นตอน     

6. มีการใชเคร่ืองมือ และอุปกรณอยางไมเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
 

    

7. สังเกตปายเตือนอันตรายกอนการปฏิบัติงาน 
 

    

8. ใชเคร่ืองมือ และอปุกรณที่ชํารุดในการปฏิบัติงาน 
 

    

9. มีการปลอยใหพนักงานปฏิบัติงานโดยลําพัง โดยปราศจากการ
ควบคุมดูแล 

    

10. มีการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหแกผูไดรับบาดเจ็บ 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ นาวาโท ศิริพงศ  ศรีสุขกาญจน 
ช่ือวิทยานพินธ ความรู ทัศนคติตอพฤติกรรมดานความปลอดภัยของ

พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 
กรณีศึกษา: ในสายงานฝายผลิต 

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟา 
จากสถาบันโรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ตําแหนง อาจารยฝายศึกษาโรงเรียนนายเรอื ที่ทํางาน
ปจจุบันโรงเรยีนนายเรือ  ถนนสุขุมวิท   ตําบลปากน้ํา  
อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
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