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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุป ระสงค เพื่ อศึกษาถึงความสัมพั นธระหวางปจจัย สวนบุ คคลกับพฤติ กรรมความ
ปลอดภั ย ในการทำงานของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ประจำการไฟฟ าส ว นภู มิ ภ าค และเพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ด า นองค ก ารกั บ พฤติ ก รรมความปลอดภั ย ในการทำงานของพนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการ ประจำการไฟฟาสวนภูมิภ าค การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการประจำการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จำนวน 350 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบปลายเปด-ปด กลุม
ตัวอยาง สำหรับผูบริหาร และเจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช
โปรแกรมสำเร็จรู ป ทางสถิ ติ วิเคราะห ห าค าสถิ ติบ รรยาย หาค าเฉลี่ ย รอยละ ค าเบี่ย งเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหสถิติอางอิง ไดแก การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณจากการศึกษาวิจัยพบวา
ปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเรื่องการจัดการความปลอดภัย โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.852 ปจ จัย ทางดานองคก าร พบวา พนักงานสวนใหญ มีความคิดเห็น
เรื่ อ งการจั ด การความปลอดภั ย โดยภาพรวมอยู ในระดั บ มาก มี ค าเฉลี่ ย เท ากั บ 3.880 ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ไดแก การรับรู ขอมูลการขาวสาร
ดานความปลอดภัยในการทำงาน บรรยากาศดานความปลอดภัย และการจัดสภาพแวดลอม อุปกรณ และ
เครื่องมือในการทำงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย คานิยม
การไดรับแรงจูงใจดานความปลอดภัย การกำหนดนโยบาย และทิศทางองคการ และการจัดใหมีการฝกอบรม
ไมมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
คำสำคัญ: 1.ปจจัยสวนบุคคลม 2.ปจจัยดานองคการ, 3.พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
Abstract
The article had objectives of this research are to study the relationship between
socioeconomic factors and work safety behavior of the above officers, and to studying the
relationship between organizational factors and work safety behavior of the above officers.
This research is based on mixed Quantitative and Qualitative Methods. The samples were
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350 Operational Officers of the above Authority 3. Data were collected via questionnaires
and interviews. The analysis of the data is a statistical program to find out the mean
percentage and standard deviation. Referential statistics used were Multiple Regression
Analysis. It was found from the study that:
The overall safety behavior resulting from personal factors based on their attitude is
at a high level with an average of 3.85. The overall safety behavior resulting from
organizational factors is at a high level with an average of 3.88 The result of hypothesis
testing is that reception of safety information, safety atmosphere, and work
condition/equipment/implement for work are related to work safety behavior while
attitude towards work safety, values, get motivated of safety information, policy and
organizational direction and training was not found to be related to work safety.
Keywords: 1.Personal factors, 2.Organizational factors, 3.safety behavior at work
1.บทนำ

ในยุคปจจุบันประเทศไทยไดมีการ ขยายตัวของเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โครงสรางทางเศรษฐกิจได
เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งในอดีตเศรษฐกิจของประเทศสวนใหญมาจากภาคเกษตรกรรม แตปจจุบันเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ทำรายไดอยางเปนกอบเปนกำ สวนใหญมาจากภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีไปสูการ
เปนประเทศอุตสาหกรรมจึงมีแนวโนมที่จะขยายตัวอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
ชีวิตความเปนอยูของคนไทยเปนอยางมาก ซึ่งแตกตางจากเมื่อสมัยกอนที่เราจะคุนเคยกับการทำงานในภาค
เกษตรกรรมเปนอยางดี ซึ่งในสมัยนั้นยังไมมีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนอยางเชนในปจจุบัน และไม
คุนเคยกับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว นับตั้งแตแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (2530-2534) เศรษฐกิจของประเทศไทยไดฟนตัวและขยายตัวอยางตอเนื่อง และเปน
ที่คาดหมายวาการขยายตัวจะยังมีตอไปอยางแนนอน ทำใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไดเปลี่ยนแปลง
จากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรม
และเนื อ งมาจาก ในทศวรรษที่ ผ า นมา รั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศให
เจริญกาวหนา และสามารถแขงขันกับตางประเทศ โดยประเทศไทยอาศัยความไดเปรียบเรื่องแรงงานซึ่งมี
จำนวนมาก และยังค าจ างไม สู งมากนั ก และดว ยการกำหนดมาตรการตางๆที่ เอื้อต อประโยชน การลงทุ น
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม จึงสงผลใหภ าคอุต สาหกรรมในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และ
ต อเนื่ อ ง อาทิ เช น การก อสร าง สิ่ งทอ อิ เล็ กทรอนิกส การไฟฟ า อาหาร และยา เป น ต น กอให เกิดความ
เจริญก าวหน าทางด านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี สังเกตไดจ ากเดิมประเทศไทยไดน ำสิน คาเข าจาก
ตางประเทศ ตอมาเราสามารถผลิตสินคาเพื่อทดแทนการนำเขาได และปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศที่
สามารถผลิตสินคาเพื่อสงออกไปจำหนายทั่วโลกทำใหเกิดการสรางงานในประเทศอยางกวางขวาง ประชากร
ในประเทศหลั่งไหลเขาสูตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ผูใชแรงงานมีรายไดเพิ่มขึ้น มีชีวิตความเปนอยูมี
แนวโนมที่ดีขึ้น
เมื่อมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากตางประเทศเขามาใชในกระบวนการ
ผลิ ต การนำเอาเทคโนโลยีขั้น สู ง เครื่องจั กร เครื่องมื อกล มาใช ในกระบวนการผลิต การขยายขนาดของ
เครื่องจักรในการผลิตใหใหญมากขึ้น เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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ทำใหสังคมไทยซึ่งไมเคยประสบปญหาทางดานสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน กลายเปน สังคมที่มี
ปญหาทางดานสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงานทันที เนื่องจากคนไทยยังขาดความรูความชำนาญ
ทางดานเทคโนโลยี การสงเสริมในดานความปลอดภัยยังมีไมมากนัก ปญหาดังกลาวจึงสงผลใหพนักงานเกิด
การเจ็บปวย บาดเจ็บ ทุพพลภาพ มีความรุนแรงมากถึงขั้นเสียชีวิต ไมสามารถทำงานไดเหมือนเดิม เสียโอกาส
ในการใชชีวิต ยังสงผลกระทบไปยังองคการที่พนักงานอยูดวย ซึ่งสงผลใหผลผลิตลดลง เสียคาใชจายตางๆ
และยังสงผลกระทบไปยังครอบครัวของพนักงาน ทำใหครอบครัวสูญเสียรายได และเปนภาระของครอบครัว
ยิ่งกวานั้นยังกอใหเกิดผละกระทบตอสวนรวม ทำใหประเทศสูญเสียทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม สูญเสียประสิทธิภาพในการผลิต และสูญเสียโอกาสในการแขงขันกับตางประเทศ ดังนั้น ผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของสถาน
ประกอบการในภาครัฐวิสาหกิจ ที่ไดชื่อวาเปนสถานประกอบการที่มีการบริหารระบบอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภั ย ในการทำงานอยางมี ป ระสิ ทธิภ าพ โดยจะทำการศึกษาในสถานประกอบการของการไฟฟ าสว น
ภู มิ ภ าค ซึ่ งถื อ ว า เป น กิ จ การที่ มี อ ายุ ในการดำเนิ น งานในประเทศไทยมากกว า 80 ป ประกอบกั บ เป น
อุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจดานพลังงานไฟฟา มีหนาที่ ผลิต จัดใหไดมา จัดสงและจัดจำหนายพลังงานไฟฟา
ใหแก ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมตางๆ ในเขตจำหนาย 73 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเวน
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อสนองความตองการของลูกคา การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงมี
อิทธิพลตอการดำรงชีวิตของประชาชนทุ กพื้ น ที่เป น อยางมาก และจากรายงานประจำป 2554 สำนั กงาน
กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม พบวา อัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย ในเขตภาค
กลางแจกแจงรายจังหวัดนับทุกกรณีความรุนแรง 3 อันดับแรก คือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดนครปฐม ตามลำดับ โดยสำนักงานการไฟฟาเขต 3 ภาคกลาง (กฟก.3) ตั้งอยูที่จังหวัดนครปฐม
ควบคุมและกำกับดูแลการไฟฟาในความรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ นครปฐม สุพรรณบุรีกาญจนบุรี สมุทรสาคร
และราชบุรี โดยสวนความรับผิดชอบของ การไฟฟาเขต 3 ภาคกลาง (กฟก.3) ในเขตนี้มีอัตราการประสบ
อันตรายตอลูกจาง 1,000 ราย ในเขตภาคกลางแจกแจงรายจังหวัดนับทุกกรณีความรุนแรงติดอันดับสูงสุด 3
อันดับแรกถึง 2 จังหวัด คือ จังหวัด สมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ตามลำดับ
จากที่ กล า วมาแล ว ข า งต น การศึ ก ษาเรื่อ ง “ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล และป จ จั ย ด านองค การ ที่ มี ผ ลต อ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจำการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาค
กลาง” คาดหวังวา จะนำผลงานวิจัยไปเปนขอมูลพื้นฐาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา
และสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของ
ผู บ ริ ห าร พนั กงาน ตลอดจนลู ก จ างทุ กระดั บ ของการไฟฟ าส ว นภู มิ ภ าคต อ ไป ซึ่ งถ าผู บ ริห าร พนั ก งาน
ตลอดจนลูกจางทุกระดับเห็นความสำคัญของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน ก็จะสงผลใหพฤติกรรมในการทำงานที่ปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุที่อุบัติภัย
และโรคอันเนื่องมาจากการทำงานลดลงได ตามที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้จะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ และชวย
ปองกันไม ใหเกิดอุบัติ เหตุรายแรงได ผลที่ไดต ามมาคือ จะชวยเพิ่มเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภ าพในการ
ทำงาน ให กับการไฟฟ าสวนภู มิภ าคได อีกดวย และโดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถเปน แนวทางใหกับ ผูบ ริห าร
ระดับสูงของสถานประกอบการอื่นๆ ไดเล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของงานอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยในการทำงานตอไป ก็จะทำใหการดำเนินงานไดผลอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อพนักงาน
ไดมีสวนรวมในการรับรูถึงนโยบายการเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงานนั้น มีสวนรวมในการทำกิจกรรม
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร มีโอกาสเสนอความคิดเห็น หรือเสนอแนวทางในการแกปญหาใหกับหนวยงาน
ของตน การได รั บ การกระจายอำนาจจากผูบ ริห าร การให อิ ส ระในการทำงาน หรือ ได ตั ด สิ น ใจในสว นที่
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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เกี่ยวของกับงานที่ตนรับผิดชอบ จะทำใหพนักงานเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง เกิดความพยายาม
ในการริเริ่ม และปรับปรุงงานใหเกิดประสิทธิภาพ สงผลใหองคการมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ประจำการไฟฟาสวนภูมิภาค
2.เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานองคการ กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจำการไฟฟาสวนภูมิภาค
3.สมมติฐานในการวิจัย (ถามี)
1.ป จจั ยสวนบุ คคล มี ความสั มพั น ธกับ พฤติกรรมความปลอดภัย ในการทำงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการประจำการไฟฟาสวนภูมิภาค
2.ปจจัย ทางดานองค การ มีความสัมพั นธกับ พฤติ กรรมความปลอดภั ยในการทำงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการประจำการไฟฟาสวนภูมิภาค
4.วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัย
ตางๆ ที่สงผลกับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน โดยไดทำการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยรวบรวมจากตำรา เอกสาร และสิ่งพิมพตางๆ เพื่ อทำการศึกษาเรื่อง “ป จจัยสวนบุคคลและปจจัยดาน
องคการ ที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจำการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง” โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดดำเนินการ
วิจัยตามขั้นตอนโดยมีกระบวนการและเครื่องมือที่ใชในการดำเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนพนักงานระดับปฏิบัติการประจำการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาค
กลาง มีจ ำนวนพนั กงาน 1,217 คน (การไฟฟาสวนภูมิภ าค, 2557) โดยจำแนกพนักงานระดั บ ปฏิ บั ติ การ
ออกเป น 3 ระดับ คื อ พนักงานระดับ ธรรมดา พนักงานระดับฝ มือ พนักงานระดับ ชำนาญพิเศษ มีจำนวน
ประชากรจากการคำนวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรดังกลาวทำใหไดกลุมตัวอยางจำนวน 302 คนจาก
ประชากรทั้งหมด 1,217 คน เพื่อใหแบบสอบถามมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น จึงเพิ่มจำนวนผูตอบแบบสอบถาม
เขาไปอีก 48 ชุด รวมทั้งหมดเปน 350 ชุด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) เป น แบบสอบถามแบบปลายป ด (Closed-end
Questionnaire) เปนแบบสอบถามที่ที่ผูวิจัยไดทำขึ้นเอง เพื่อใชในการสอบถามกลุมตัวอยางที่เปนพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง แบงออกเปน 4 สวน
ระยะเวลาในการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาแบงการดำเนินการศึกษาออกเปน 2 ชวงคือ ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี และ
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ ง คื อ เดื อนมกราคม พ.ศ.2556 – เดือนธัน วาคม พ.ศ.2556 ระยะเวลาที่ใชในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปผล คือ เดือนมกราคม พ.ศ.2557 – เดือนกันยายน พ.ศ.2558
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
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ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง โดยนำหนังสือจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่องขอ
ความอนุเคราะหในการใหขอมูล แจกแบบสอบถาม และตอบแบบสอบถามถึงผูวาการไฟฟาสวนภูมิภาค ชี้แจง
วัตถุประสงคของการทำวิจัย โดยประสานงานกับเจาหนาที่การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จากนั้น
ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามจำนวน 350 ชุด เพื่อไปเก็บ ขอมูลกั บกลุมตัวอย าง ซึ่งแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดรับ
กลับคืนมาเปนแบบสอบถามที่มีคำตอบครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยนำแบบสอบถามที่สมบูรณมาทำการตรวจให
คะแนนและลงรหัสแบบสอบถาม ตามเกณฑที่กำหนด และนำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติโดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows หาคาทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การสรางและการทดสอบเครื่องมือ
การวิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานองคการ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจำการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง” เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใชในการดำเนินการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยมีลำดับขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการดำเนินการวิจัย นำแบบสอบถามปลายปดมาปรับปรุงแกไข
แลวนำไปทดลองใช (Try – out) กับกลุมตัวอยาง ที่เปนพนักงานระดับปฏิบัติการการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3
ภาคกลาง ที่ ไม ใช ก ลุ มตั ว อย า งในงานวิ จั ย จำนวน 30 คน ตอบแบบสอบถามดั งกล าว แล ว นำผลที่ ได ม า
วิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป SPSS ที่ใชวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการประมวลผล เพื่อหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ผลวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความ
คงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤ α ≤1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง โดย
ได คาความเชื่ อมั่ น ของป จ จัย ส วนบุ คคล ป จ จัย ดานองคการ และ พฤติกรรมความปลอดภัย ในการทำงาน
เทากับ 0.865 0.892 และ 0.841 ตามลำดับ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 โดยทำการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติที่ใชหาคุณภาพแบบสอบถาม การวิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน และการวิเคราะหสถิติที่ใชในการทดสอบ
สมมติ ฐ าน ดั ง ต อ ไปนี้ ส ถิ ติ ที่ ใช ห าคุ ณ ภาพแบบสอบถาม โดยการหาค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยใช วิ ธี ก ารหาสั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)การ
วิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลดานตางๆการหา
คารอยละ (Percentage) เพื่อใชแปลความหมายยกกำลังสองขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม การหาคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลดานตางๆ การวิเคราะหสถิติ
ที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)
5.ผลการวิจัย
1.ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ประจำการไฟฟาสวนภูมิภาค พบวา
พนักงานสวนใหญสวนใหญ ไมเคยประสบอันตรายจากการทำงาน จำนวน 230 คน คิดเปนรอยละ
65.7 รองลงมาคือ เคยประสบอันตรายจากการทำงาน 1 ครั้ง จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 16.6 เคยประสบ
อันตรายจากการทำงาน 2 – 3 ครั้ง จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 10.0 เคยประสบอันตรายจากการทำงาน
มากกวา 3 ครั้ง จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 77 ตามลำดับ พนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเรื่องการจัดการ
ความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.852 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทัศนคติที่มี
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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ตอความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.078 รองลงมาคือ คานิยม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.048 การรับรู
ขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยในการทำงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.731 และการไดรับแรงจูงใจ ดานความ
ปลอดภั ย มี คา เฉลี่ ย ต่ ำ สุ ดเท า กั บ 3.551 ตามลำดั บ คาเฉลี่ ย อยูในระดับ มาก 7 ขอ คือ ความรูด านความ
ปลอดภัย ไดมาจากการจัดฝกอบรมประจำป มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.06 รองลงมาคือ ความรูดานความ
ปลอดภัย ไดมาจากหัวหนางานและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05
ขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยตางๆ ไดรับทราบจากการบอกเลาจากหัวหนางานเจาหนาที่ความปลอดภัย
ผูบังคับบัญชา ฯลฯ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ความรูดานความปลอดภัย ไดมาจากการจัดนิทรรศการสัปดาห
ความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 ความรูดานความปลอดภัย ไดมาจากการสาธิตการบรรยาย และการชม
วีดีทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยตางๆ ไดรับทราบจากการบอกเลาจากเพื่อน
รวมงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 และขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยตางๆ ไดรับทราบจากแผนพับใบปลิว
โปสเตอร วารสาร ฯลฯ ดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยต่ำสุดเทากับ 3.41 ตามลำดับ คาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง 1 ขอคือ ขอมู ลข าวสาร ด านความปลอดภัย ตางๆ ไดรับ ทราบจากประกาศเสี ยงตามสาย มี คาเฉลี่ ย
เท ากั บ 3.15 พนั กงานส วนใหญ มีความคิ ด เห็น เรื่องการจัดการความปลอดภัย ดานทัศนคติ ที่มีตอความ
ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณารายขอมูลพบวา การทำงานดวยความปลอดภัยคือ
หัวใจของการปฏิบัติงาน และตระหนักเสมอวา การใสใจเรื่องความปลอดภัยทั้งดานความรู และขอมูลขาวสาร
จะชวยลดอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยได มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.20 รองลงมาคือ เห็นดวยวาการแสดงถึงสถิติ
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุของอุบัติเหตุทำใหทานระมัดระวังในการทำงานมากขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.04 คิดเสมอวา อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทำงานไมใชเรื่องของเคราะหกรรมเราสามารถหลีกเลี่ยงได มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.03 และมีความศรัทธาตอผูที่ทำงานดานความปลอดภัยขององคการ มีคาเฉลี่ยต่ำสุดเทากับ 3.93
ตามลำดับ
ปจจัยสวนบุคคล ดานคานิยม พนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเรื่องการจัดการความปลอดภัย ดาน
คานิยม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณารายขอมูลพบวา ทานและเพื่อนรวมงานยินดีที่จะสวมใส
หมวก ถุงมือ รองเทา เสื้อ ซึ่งเปนชุดอุปกรณความปลอดภัยที่บริษัทฯ จัดหามาให มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ
4.17 รองลงมาคือ ทานและเพื่อนรวมงานมักจะไมปฏิบัติงานในพื้นที่อันตรายหรือสถานการณที่มีความเสี่ยง
อัน จะกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภั ยได 4.00 และท านและเพื่ อนรวมงานมักจะชักชวนกันเขาไปนั่งฟ งการ
อบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ที่บริษัทจัดใหฟงปละ 1 ครั้ง มีคาเฉลี่ยต่ำสุดเทากับ 3.97 ตามลำดับ
ปจจัยสวนบุคคล ดานการไดรับแรงจูงใจดานความปลอดภัย พนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเรื่องการจัดการ
ความปลอดภัย ดานการไดรับแรงจูงใจดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก พนักงานสวนใหญ มี
ความคิ ด เห็ น เรื่องการจั ดการความปลอดภั ย โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก มีค าเฉลี่ย เท ากับ 3.880 เมื่ อ
พิจารณารายดานพบวา บรรยากาศดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.974 รองลงมาคือ การ
กำหนดนโยบาย และทิศทางองคการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.851 การจัดสภาพแวดลอม อุปกรณ และเครื่องมือใน
การทำงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.847 และการจัดใหมีการฝกอบรม มีคาเฉลี่ยต่ำสุดเทากับ 3.846 ตามลำดับ
2.ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ด า นองค ก าร กั บ พฤติ ก รรมความปลอดภั ย ในการทำงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ประจำการไฟฟาสวนภูมิภาค พบวา
ป จ จั ย ด านองค การ เกี่ ย วกับ การกำหนดนโยบาย และทิ ศทางองค การพนักงานสวนใหญ มี ความ
คิดเห็นเรื่องการจัดการความปลอดภัย เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย และทิศทางองคการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากทุกขอ เมื่อพิจารณารายขอมูลพบวา พนักงานสวนใหญ เห็นดวยกับการประเมินผลการวางแผนงานดาน
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ความปลอดภัยเปนประจำทุกป มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.93 รองลงมาคือ เห็นวาควรมีคูมือการการปองกัน
อุบัติเหตุที่มีเนื้อหาดานความปลอดภัยที่มีความเขาใจงาย และชัดเจนจากบริษัทฯ ตนสังกัด และเห็นวาควรมี
การจัด แสดงสถิ ติการเกิ ดอุ บั ติเหตุ รวมถึ งเผยแพรขอมูลข าวสารดานความปลอดภั ยเปน ประจำ มีคาเฉลี่ ย
เท ากั บ 3.92 ท านเห็ น ด ว ยกั บ บริ ษั ท ฯ ต น สั งกั ด ที่ ไดกำหนดบทบาทหน าที่ผู ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด านความ
ปลอดภัย เชน หัวหนางานเจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) คณะกรรมการความปลอดภัยและเปนที่
ทราบโดยทั่วกันอยางชัดเจน และเห็น ดวยวาควรมีการวิเคราะหส าเหตุการเกิดอุบั ติเหตุเพื่อนำไปวางแผน
ปรับปรุงงานดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 เห็นวาควรมีการประชุมเรื่องความปลอดภัยในชวงเชา
กับหัวหนางานเจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) คณะกรรมการความปลอดภัย กอนเริ่มปฏิบัติงาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 เห็นดวยกับนโยบายดานความปลอดภัยเปนลายลักษณอักษร จากบริษัทฯตนสังกัด และ
เปนที่ทราบโดยทั่วกันอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 เห็นดวยกับการกำหนดแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เปนลายลักษณอักษรจากบริษัทฯตนสังกัด และเปนที่ทราบโดยทั่วกันอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 เห็น
วาระเบียบและแนวทางการปองกันอุบัติเหตุรวมถึงงานดานความปลอดภัยที่เปนลายลักษณอักษรดูแลวมีความ
เขาใจงายและชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และเปนที่รับทราบกันอยางชัดเจนวามีการจัดสรรงบประมาณ
เพียงพอ ทีเ่ กี่ยวกับงานกิจกรรมดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยต่ำสุดเทากับ 3.59 ตามลำดับ
ปจจัยดานองคการ เกี่ยวกับบรรยากาศดานความปลอดภัยพนักงานสวนใหญ มีความคิดเห็นเรื่องการจัดการ
ความปลอดภัย เกี่ยวกับบรรยากาศดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ปจจัยดานองคการ
เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอม อุปกรณ และเครื่องมือในการทำงาน พนักงานสวนใหญ มีความคิดเห็นเรื่องการ
จัดการความปลอดภัย เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอม อุปกรณ และเครื่องมือในการทำงาน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดั บ มากทุ กขอ เมื่ อพิ จ ารณารายข อมู ล พบวาผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ เห็น วา มีการจั ดแสงสวางให
เพียงพอในบริเวณทางเดินพื้นที่ทำงาน และพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.96 รองลงมาคือ
มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณและซอมบำรุงใหดีอยูเสมอกอนนำไปใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 มีอุปกรณ
ชำรุด กอนการใชงานจะเปลี่ยนชิ้นใหมทันทีไมนำอุปกรณที่ชำรุดไปใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 มีการจัดอุปกรณ
และเครื่องมือเครื่องใชงานอยางเปนระเบียบ ภายในสถานที่ทำงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และมีการจัดเวรทำ
ความสะอาด สถานที่ทำงานเพื่อความสะอาดเรียบรอย มีคาเฉลี่ยต่ำสุดเทากับ 3.78 ตามลำดับ
ปจจัยดานองคการ เกี่ยวกับการจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานสวนใหญ มีความคิดเห็นเรื่องการจัดการความ
ปลอดภัย เกี่ยวกับการจัดใหมีการฝกอบรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ในการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพิ่มเติมเพื่อใหงานวิจัยมีความครบถวนทุก
ดาน ทั้งในสวนงานดานการบริหารจัดการความปลอดภัย
ผูบริหารมีสวนรวมในการปองกันความปลอดภัยในการทำงานใหกับพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยการ
กำหนดนโยบายดานความปลอดภัยที่ชัดเจน เพื่อใหเปนไปตามแผน 10 นโยบายหลักของผูวาการการไฟฟา
ส วนภู มิภ าค (ผวก.) ในการบริ ห ารจั ดการและพั ฒ นา กฟภ. หนึ่ งในนโยบายนั้ น คื อ Zero Accident เพื่ อ
ยกระดับเรื่องความปลอดภัยเปนยุทธศาสตรหลักขององคการ เนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูผลิต และ
ผูขายไฟฟาใหกับประชาชน ซึ่งเปนสินคาอันตราย ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยจึงจำเปนตองมากอน โดยคำนึงถึง
ประเด็กหลักก็คอื การสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยใหกับประชาชน ดังนั้น การไฟฟาจึงการอบรมเรื่อง
ความปลอดภั ย ให กับ บุ คลากรทุ กภาคส ว น โดยคำนึงถึ งความปลอดภั ย ในทุ กดาน กำหนดกฎเกณฑ เรื่อ ง
มาตรฐานความปลอดภั ย ให มี ความชั ดเจน และวิธีการปลูกฝ งจิต สำนึก ให กั บ บุค ลากรเพื่ อ ลดสาเหตุ ของ
อุบัติเหตุ และความสูญเสี ยอีกทั้ งมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่อง Safety โดยแบงออกเปน 1)การอบรมพนั กงาน
ระดับปฏิบัติการประจำการไฟฟาสวนภูมิภาค 2)การอบรมเจาหนาที่ดานความปลอดภัย อันไดแก หัวหนางาน
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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ผู บ ริ ห าร จป.ทุ ก ระดั บ คณะกรรมการความปลอดภั ย โดยใช เ ครื่ อ งมื อ และขั้ น ตอนการทำให ส ถาน
ประกอบการเปน Zero Accident ประกอบดวย เครื่องมือรุก เครื่องมือเชิงรับ การใชมาตรการเชิงจิตวิทยา
การใชระบบการจัดการ เครื่องมือรุก เชน การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะหงาน การตรวจความปลอดภัย
ตามแผน เครื่องมือเชิงรับ เชน การรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบั ติการณ แผนการตอบสนองตอเหตุ
ฉุก เฉิ น การใช อุ ป กรณ คุ ม ครองภั ย ส ว นบุ ค คล การใช ม าตรการเชิงจิ ตวิท ยา เช น การใช ร ะบบการกาจั ด
พฤติกรรมเสี่ ยง (Behavior Based Safety : BBS) การจัด กิ จกรรมส งเสริม (Promotion Program) การใช
ระบบการจั ด การ เช น การใช ร ะบบการบริ ห ารจั ด การ (Safety & Health Management System) การ
กำหนดกฎหรือมาตรฐานการดำเนินงาน
ปจจัยดานองคการ เกิดจาก ขาดการตรวจสอบความปลอดภัยกอนการปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน
และหลั ง การปฏิ บั ติ ง าน ขาดการสนั บ สนุ น ด า นอุ ป กรณ / เครื่ อ งมื อ ที่ ป ลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน มี
สภาพแวดลอมในการทำงานที่ไมเหมาะสม เชน สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ อาคาร แสงสวาง ความรอน ความ
เย็น การสั่นสะเทือน รังสี กาซ ไอละเหยของสาร ฝุนละออง เสียงดัง ความจำเจของงาน คาตอบแทน และ
ระยะเวลาการทำงานที่ยาวเกินไป ซึ่งแบงได คือ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ คือสภาพที่อยูรอบตัวผูปฏิบัติงาน
เชน อาคาร แสงสวาง ความรอน การสั่งสะเทือน เสียงดัง สิ่งแวดลอมทางเคมี เชน สารเคมีที่ตองสัมผัส
สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ เขน เชื้อรา แบคทีเรีย สัตวรายตางๆ สิ่งแวดลอมทางจิตวิทยา เชน งานที่ถูกเรงรัด คา
งานที่ไมเหมาะสม การปรับเปลี่ยนที่ทำงาน การมีมนุษยสัมพันธ ถูกกลั่นแกลง ฯลฯ
6.อภิปรายผล
การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานองคการ ที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจำการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง มีประเด็นที่ควรนำมา
อภิปรายผล ดังนี้
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย การรับรูขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยในการ
ทำงาน ทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย คานิยม และการไดรับแรงจูงใจดานความปลอดภัย มีความคิดเห็นเรื่อง
การจัดการความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยแบงการอภิปรายเปนรายยอย ดังนี้
ปจจัยสวนบุคคล มีความคิดเห็นเรื่องการจัดการความปลอดภัย ดานการรับรูขอมูลขาวสารดานความ
ปลอดภัยในการทำงาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ เจาหนาที่ดานความปลอดภัย อัน
ไดแก หัวหนางาน ผูบริหาร จป.ทุกระดับ คณะกรรมการความปลอดภัย ใหความรู สาธิต การบรรยาย และการ
ชมวีดีทัศนเกี่ยวกับความปลอดภัย และขอมูลขาวสารจากประกาศเสียงตามสาย การบอกเลาจากเพื่อนรวมงาน
การบอกเลาจากหัวหนางาน เจาหนาที่ความปลอดภัย ผูบังคับ บัญชา ฯลฯ และ จากแผนพับ ใบปลิว โปสเตอร
วารสาร ฯลฯ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Goldberg, Dar and Rubin (1991) ศึกษาความสัมพันธของการรับ
รูถึงภัยอันตรายกับความพรอมในการเขารวมโปรแกรมความปลอดภัยของพนักงานสายผลิต จํานวน 396 คน
จาก 8 โรงงานในประเทศอิสราเอล พบวา การใหคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย การติดตอประสานงาน
เปนองคประกอบที่สำคัญ ที่ทำใหพนักงานมีสวนรวมในโปรแกรมความปลอดภัย และยังสอดคลองกับคำกวาว
ของ นิสคานิน (Niskanen) (1994) ที่ประเมินสภาพความปลอดภัยของคนงานซอมถนน 193 คน เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวาง ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม กับการจัดการปจจัยสวนบุคคล และสภาพการณ ได
กลาววา คนงานรูสึกวาการสรางนิสัยที่ปลอดภัยไดนั้น ขึ้นอยูกับวิธีการจัดการของผูบังคับบัญชา และการรับ
ฟงความคิดเห็นของหัวหนาคนงาน
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ปจจัยสวนบุ คคล มี ความคิดเห็นเรื่องการจัดการความปลอดภัย ดานทั ศนคติ ที่มีตอความปลอดภั ย
พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ พนักงานมีความตระหนักเสมอวา การใสใจเรื่องความ
ปลอดภัย ทั้งดานความรู และ ขอมูลขาวสารจะชวยลดอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยได มีความศรัทธา ตอผูที่ทำงานดาน
ความปลอดภั ยขององค การ และการแสดงถึงสถิติจำนวนการเกิดอุ บัติเหตุ และสาเหตุ ของอุบัติเหตุ ทำใหทาน
ระมัดระวังในการทำงานมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Atherley (1977) กลาวถึงผลงานวิจัยของ Hale
ในป ค.ศ.1972 ซึ่งไดรวบรวมงานวิจัยจำนวน 355 เรื่อง เกี่ยวกับอุบัตติเหตุ พบวาเกือบทั้งหมดเกี่ยวของกับ
สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย และปจจัยดานมนุษย การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม สามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย ดังนั้ น ความพยายามที่จะใหเกิดความ
ปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น จะตองมุงไปที่การเปลี่ยนแปลงทัศนะคติ และพฤติกรรมที่ปลอดภัยของคนงาน
เพื่ อให พนั กงานเหล านั้ น มี ความสามารถในการปองกัน ที่ดีขึ้น ได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Sharon
Clarke (2006, P.430-443) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพความปลอดภัยในโรงงานการผลิตชิ้นสวนรถยนต
ถึงผลกระทบของสภาพแวดลอมในการทำงานการสื่อสารงานและทัศนคติดานความปลอดภัยตามอุบัติเหตุและ
พฤติกรรมที่ไมปลอดภัยซึ่งมีวัตถุประสงคการศึกษาเพื่อตรวจสอบถึงทัศนคติดานความปลอดภัยของคนงาน
หัวหนางานและผูจัดการในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตในประเทศอังกฤษและความสัมพันธกับพฤตกรรมที่ไม
ปลอดภัยและอุบัติเหตุผลการวิจัยพบวาโครงสรางปจจัยของสภาพความปลอดภัยในโรงงานประกอบไปดวย 3
ปจจัย คือ ความสนใจของผูจัดการในเรื่องความปลอดภัย คนงานตอบสนองในเรื่องความปลอดภัยและการ
ขัดแยงระหวางการผลิตและความปลอดภัยที่ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกันกับการศึกษากอนหนานี้ที่ศึกษาในสวน
ของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปในประเทศอังกฤษในขณะที่สภาพความปลอดภัยไมสามารถพยากรณอุบัติเหตุ
เกี่ยวของกับโรงงานสวนคนงานตอบสนองในเรื่องความปลอดภัยและการขัดแยงระหวางการผลิตและความ
ปลอดภัยมีลักษณะสำคัญตอพฤตกรรมที่ไมปลอดภัยการเขาใจสภาพแวดลอมพื้นที่ทำงานวามีผลกระทบที่
สำคัญจะเปนตัวพยากรณที่สำคัญถึงอุบัติเหตุและพฤตกรรมที่ไมปลอดภัยแมวาการสื่อสารในงานจะลมเหลวก็
จะสามารถทำนายผลของความปลอดภั ย มีความแตกตางเล็กน อยในเรื่องของความมั่ น คงของสภาพความ
ปลอดภัยที่ตรงกันขามกับระดับการบังคับบัญชา
ปจจัยสวนบุคคล มีความคิดเห็นเรื่องการจัดการความปลอดภัย ดานคานิยม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ พนักงานยินดีท่ีจะสวมใส หมวก ถุงมือ รองเทา เสื้อ ซึ่งเปนชุดอุปกรณความ
ปลอดภัยที่บริษัทฯ จัดหามาให และมักจะชักชวนกันเขาไปนั่งฟงการอบรม เรื่องความปลอดภัย ในการทำงาน ที่
บริษัทจัดใหฟง ปละ 1 ครั้ง รวมไปถึงมักจะชักชวนกันเขาไปนั่งฟงการอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ที่
บริษัทจัดใหฟงปละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Mattilla (1993 หนา 257-268) ไดศึกษาแนวคิดทาง
จิตวิทยา และความปลอดภัยในการทำงานของกลุมคนงานกอสราง โดยศึกษาเฉพาะคนงานกอสรางชาย และ
คนคุมงานจาก 16 หน วยงาน เพื่อศึกษาการทำงานที่ ปลอดภัยของคนงานกอสราง ความสัมพัน ธ ระหวาง
อุบั ติ เหตุ และแนวโน มการเกิ ดอุ บั ติเหตุ บทบาทของคนงานก อสราง และการประเมิ น ความปลอดภั ย ผล
การศึ กษาอธิ บ ายได ว า การจั ด การความปลอดภั ย ในงานก อสราง ประกอบด ว ย มาตรการส งเสริมความ
ปลอดภัย การแนะนำโปรแกรมความปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุ ระบบประกันความปลอดภัย การประเมิน
ความเสี่ยง และการรับรูอันตรายจากอุบัติเหตุในการทำงานและสอดคลองกับงานวิจัยของ Strickland (1978)
งานวิจัยดังกลาว เมื่อนำมาเชื่อมโยงกับการแสดงออกทางพฤติกรรมในการทำงานของพนักงงานนั้น ผูที่มีความ
เชื่ อ อำนาจในตนจะมี ค วามเชื่ อ ว า การมี สุ ข ภาพที่ ดี นั้ น เป น ผลมาจาก การกระทำของตนเอง ดั งนั้ น การ
แสดงออกของพฤติกรรมทางสุขภาพจะเปนไปในทิศทางบวก คือบุคคลนั้นจะเปนผูที่สนใจ เอาใจใสตอสุขภาพ
แสวงหาความรูเพื่ออนามัยที่ดีของตนเองอยูเสมอ สวนผูที่มีความเชื่ออำนาจบุคคลอื่นนั้น จะมีความเชื่อวา
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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สุขภาพของตนจะดีหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับการดูแลของแพทย หรือบุคคลที่เกี่ยวของ แตตรงกันขามกับผูที่มีความ
เชื่ออำนาจความบังเอิญจะมีความเชื่อวา การมีสุขภาพดีหรือไมนั้นจะขึ้นอยูกับดวง โชคชะตา หรือเคราะห
กรรม ความบังเอิญ หรือโอกาสเสี่ยงตางๆ และมักจะเปนบุคคลที่เฉื่อยชา ไมกระตือรือรน หรือสนใจในการ
แสวงหาความรูในการปองกันโรค หรือการปฏิบัติเพื่อสุขภาพอนามัย
ป จจั ยส วนบุ คคล มี ค วามคิ ด เห็ น เรื่องการจั ดการความปลอดภั ย ดานการไดรั บแรงจู งใจด านความ
ปลอดภัย พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ พนักงานไดรับคำชมเชยจากการรวมมือทำกิจกรรม
ดานความปลอดภัย ไดรับของขวัญหรือของที่ระลึกจากการรวมมือทำกิจกรรมดานความปลอดภัย ไดรับการยอมรับ
หรือความกาวหนาในหนาที่การงาน (เชนการเลื่อนตำแหนง) จากการรวมมือทำกิจกรรมดานความปลอดภัย รวมไป
ถึ งได รั บเงิ นเพิ่ มหรือรายได เพิ่ มจากการร วมมื อทำกิ จ กรรมด านความปลอดภัย และได รับทั กษะ ความรู และ
ความสามารถเพิ่มเติม จากการรวมมือทำกิจกรรมดานความปลอดภัย และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิวรรธนกร
สวัสดี (2547) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานปฏิบัติการบริษัท เจริญโภคภัณฑปโตเคมี
จำกัด โดยมีกลุมตัวอยาง ที่ศึกษาคือพนักงานปฏิบัติการจำนวน 170 คนผลการศึกษาดานความคิดเห็นที่มีตอ
การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ พบวา สถานภาพของพนักงานที่มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 คื อ ประสบการณ การทำงานและอัต ราเงิน เดือน แต สถานภาพของพนักงานที่ ไม มี
ความสั ม พั น ธ กั บ การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ในการทำงานอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 คื อ อายุ ระดั บ
การศึกษา สถานภาพทางครอบครัว การทำงานเปนกะ และตำแหนงหนาที่ และจากการศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางป จจั ยที่ ทำให เกิดอุบั ติเหตุจากการทำงานกับ การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน พบวา ลั กษณะการ
ทำงานมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่
ความรูความเขาใจในการปองกันอุบัติเหตุและสภาพแวดลอมการทำงาน ไมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานองคการ ซึ่งประกอบดวย การกำหนดนโยบาย และทิศทางองคการ
บรรยากาศดานความปลอดภัย การจัดสภาพแวดลอม อุปกรณ และเครื่องมือในการทำงาน การจัดใหมีการ
ฝกอบรม มีความคิดเห็นเรื่องการจัดการความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยแบงการอภิปรายเปน
รายยอย ดังนี้
ปจจัยทางดานองคการ มีความคิดเห็นเรื่องการจัดการความปลอดภัย เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและ
ทิศทางองคการ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ องคการไดมีมีการจัดสรรงบประมาณ
เพียงพอ ที่เกี่ยวกับงาน กิจกรรมดานความปลอดภัย มีการประเมินผล การวางแผนงานดานความปลอดภัยเป น
ประจำทุกป กำหนด บทบาทหนาที่ผูที่รับผิดชอบงานดานความปลอดภัย เชน หัวหนางาน ผูบริหาร จป.ทุกระดับ
คณะกรรมการความปลอดภัย และเปนที่ทราบโดยทั่วกันอยางชัดเจน มีคูมือการการปองกันอุบัติเหตุ ที่มีเนื้อหา
ดานความปลอดภัย ที่มีความเขาใจงายและชัดเจน จากบริษัทฯ ตนสังกัด มีการจัดแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
รวมถึงเผยแพรขอมูลขาวสาร ดานความปลอดภัยเปนประจำ และ มีการประชุมเรื่องความปลอดภัยในชวงเชา กับ
หัวหนางาน เจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) คณะกรรมการความปลอดภัย กอนเริ่มปฏิบัติงานซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Goldberg, Dar and Rubin (1991) ศึกษาความสัมพันธของการรับรูถึงภัยอันตรายกับความ
พรอมในการเขารวมโปรแกรมความปลอดภัยของพนักงานสายผลิต จํานวน 396 คนจาก 8 โรงงานในประเทศ
อิสราเอล พบวา การใหคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย การติดตอประสานงานเปนองคประกอบที่สำคัญ ที่
ทำใหพนักงานมีสวนรวมในโปรแกรมความปลอดภัย และยังสอดคลองกับคำกลาวของ นิสคานิน (Niskanen)
(1994) ที่ประเมินสภาพความปลอดภัยของคนงานซอมถนน 193 คน เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ความ
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ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม กับการจัดการปจจัยสวนบุคคล และสภาพการณ ไดกลาววา คนงานรูสึกวาการสราง
นิสัยที่ปลอดภัยไดนั้น ขึ้นอยูกับวิธีการจัดการของผูบังคับบัญชา และการรับฟงความคิดเห็นของหัวหนาคนงาน
ปจจัยทางดานองคการ มีความคิดเห็นเรื่องการจัดการความปลอดภัย เกี่ยวกับบรรยากาศดานความปลอดภั ย
พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป นเพราะ พนั กงานได รวมกันตรวจสอบชุดอุ ปกรณ ความปลอดภั ย
(หมวก ถุงมือ รองเทา เสื้อ) ที่ไดรับจากบริษัทฯตนสังกัด วาอุปกรณดังกลาวผานมาตรฐานความปลอดภัย (มอก.)
เมื่อเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใชอุปกรณ หรือเรื่องเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ ทานมักจะปรึกษากับ หัวหนา
งาน เจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) คณะกรรมการความปลอดภัย มีบรรยากาศในการทำงาน แบบเปนมิตร
ช วย เหลื อกั นอย างพี่ น อง และมั กได รั บ คำชมเชย คำชื่ นชม เมื่ อปฏิ บั ติ งานดี ทำงานบรรลุ เป าหมายที่ วางไว
ความสัมพันธระหวางพนักงาน หัวหนางาน เจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) อยูในระดับที่ดี และหัวหนางาน
ผูบังคับบัญชา ใสใจในการทำงานและความเปนอยูของลูกนองเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Dejoy (1994)
ได ทำการศึ กษาเรื่อง การจั ดการความปลอดภัย ในสถานที่ทำงานอางเหตุผ ลจากการวิเคราะห ทฤษฏีและ
แบบจำลอง จากขอโตแยงที่วา กระบวนการความพยายามที่จะแปลความหมาย และทำความเขาใจสภาวะของ
มนุ ษ ย ทั้ งของตนเองและผู อื่ น โดยยึ ด พฤติ กรรมองค กร แบบจำลองอธิ บ ายถึงข อมู ล ที่ เกี่ ย วข องกั บ ความ
ปลอดภัย และความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล และปจจัยขององคกรภายใตแบบจำลองนี้ ผูที่อยูในสถานที่
ทำงานไดรับการตรวจตราโดยผูจัดกระบวนการ มีจุดเดนอยูที่ การคนหาความปลอดภัยและจัดพฤติกรรมใน
องคกรการรับรองโปรแกรมความปลอดภัย อยูบนพื้นฐานการวิเคราะหการเพิ่มจิตสำนึก บรรยากาศความ
ปลอดภัย ระบบขอมูลดานความปลอดภัย และการฝกอบรมผูควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ปจจัยทางดานองคการ มีความคิดเห็นเรื่องการจัดการความปลอดภัย เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอม
อุปกรณ และเครื่องมือในการทำงานพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ มีการจัดแสงสวาง
ใหเพียงพอในบริเวณทางเดิน พื้นที่ทำงาน และพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ มีการจัดอุปกรณ และเครื่องมือเครื่อง ใชงาน
อยางเปนระเบียบ ภายในสถานที่ทำงาน มีการจัดเวรทำความสะอาด สถานที่ทำงาน เพื่อความสะอาดเรียบรอย มี
การตรวจสอบสภาพอุปกรณ และซอมบำรุงใหดีอยูเสมอกอนนำไปใชงาน และมีอุปกรณชำรุด กอนการใชงาน จะ
เปลี่ ยนชิ้ นใหม ทันที ไม นำอุ ปกรณ ที่ชำรุดไปใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของของ วิ วรรธน กร สวัส ดี (2547)
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานปฏิบัติการบริษัท เจริญโภคภัณฑปโตเคมี จำกัด โดยมีกลุม
ตัวอยาง ที่ศึกษาคือพนักงานปฏิบัติการจำนวน 170 คนผลการศึกษาดานความคิดเห็นที่มีตอการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทำงาน และพนักงานสวนใหญคิดเห็นวาสภาพแวดลอมการทำงานมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุในระดับ
ปานกลาง โดยสภาพแวดลอมการทำงานที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจาการทำงานในระดับมาก คือ แสงสวาง
ในที่ทำงานเสียงดังมากๆในที่ทำงาน สารเคมีในที่ทำงาน ความรอนหรืออุณหภูมิในสถานที่ทำงาน ความไมเปน
ระเบียบในพื้นที่ทำงาน จุดอันตรายของเครื่องจักรที่ไมมีการดครอบ และเพื่อนรวมงาน สำหรับการศึกษาถึง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ พบวา สถานภาพของ
พนั ก งานที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ในการทำงานอย างมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 คื อ
ประสบการณการทำงานและอัตราเงินเดือน แตสถานภาพของพนักงานที่ไมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ
ในการทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว การ
ทำงานเปนกะ และตำแหนงหนาที่ และจากการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยที่ทำใหเกิดอุบัติเหตุจาก
การทำงานกับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน พบวา ลักษณะการทำงานมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทำงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ความรูความเขาใจในการปองกันอุบัติเหตุและ
สภาพแวดลอมการทำงาน ไมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และยั งสอดคลองกั บงานวิจัยของ พูน พร ศรีสะอาด (2533, บทคัดยอ) ไดศึกษาถึ งสภาวะของ
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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ผูป วยที่ ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระหวางเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2534 จำนวน 80 ราย
พบวาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดานตัวคนงาน จากสภาพทางดานจิตใจ เชน อารมณไมปกติ ขาดสมาธิ มพึง
พอใจในงาน ขาดความรูความเขาใจในการทำงาน ในรายที่มีความรูความเขาใจ แตไมยอมใชอุปกรณปองกัน
อัน ตราย หรือไมตรวจสอบอุป กรณ ป องกันอันตรายกอนใชงาน รวมถึงมีการใชยาและเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
รางกาย ประมาท มีการเรงงาน และนอนหลับไมเพียงพอ เปนตน สวนสาเหตุจากโรงงาน ไดแก ไมใหความรู
ไมจัดหาเครื่องปองกันอันตราย หรือจัดใหแตไมเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีสภาพแวดลอม เชน การระบาย
อากาศ และแสงสวางไมดี ไมเพียงพอตอการทำงาน มีสิ่งกีดขวาง ฝุนละออง สารเคมี ความรอน แสง และ
เสียงมากเกินไป
ปจจัยดานองคการ มีความคิดเห็นเรื่องการจัดการความปลอดภัย เกี่ยวกับการจัดใหมีการฝกอบรม
พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ บริษัทฯ จัดใหมีการอบรมเรื่อง “ความปลอดภัยในการ
ทำงาน” ใหกับพนักงานระดับตางๆมีการอบรมเรื่อง "การปองกันอุบัติเหตุ" ใหกับพนักงานระดับตางๆมีการ
อบรมเรื่อง "วิธีการใชงานอุปกรณ" ใหกับพนักงานระดับตางๆมีการอบรมเรื่อง "วิธีการเก็บรักษา อุปกรณ และ
เครื่องมือ" ใหกับพนักงานระดับตางๆ และจัดใหมีการอบรมเรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องตน" ใหกับพนักงาน
ระดับตางๆซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sawacha, E., S. Naoum, and Fong (1999 หนา 309-315) ศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ที่ปลอดภัยในสถานที่กอสราง โดยศึกษาผลกระทบของปจจัยที่มีผลตอความ
ปลอดภัย พบวา การบรรยายเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดใหมีหนังสือเกี่ยวกับความปลอดภัย อุปกรณความ
ปลอดภั ย สิ่ งแวดลอมที่ ป ลอดภั ย และการฝกอบรมในสถานที่ทำงานมีความเชื่อมโยงกับ พฤติกรรมความ
ปลอดภัย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Mattilla (1993 หนา 257-268) ไดศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา และ
ความปลอดภัยในการทำงานของกลุมคนงานกอสราง โดยศึกษาเฉพาะคนงานกอสรางชาย และคนคุมงานจาก
16 หน ว ยงาน เพื่ อศึ กษาการทำงานที่ ป ลอดภั ย ของคนงานก อสร าง ความสั มพั น ธ ระหวางอุ บั ติเหตุ และ
แนวโนมการเกิดอุบัติเหตุ บทบาทของคนงานกอสราง และการประเมินความปลอดภัย ผลการศึกษาอธิบายได
วา การจั ดการความปลอดภั ยในงานก อสราง ประกอบด วย มาตรการสงเสริมความปลอดภั ย การแนะนำ
โปรแกรมความปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุ ระบบประกันความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง และการ
รับรูอันตรายจากอุบัติเหตุในการทำงาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยทั้ง 8 ปจจัย ที่ทำนายพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
อันไดแก การรับรู ขอมูลการขาวสารดานความปลอดภัยในการทำงาน ทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย คานิยม
การได รั บ แรงจู งใจ ด า นความปลอดภั ย การกำหนดนโยบาย และทิ ศ ทางองค การ บรรยากาศด านความ
ปลอดภัย การจัดสภาพแวดลอม อุปกรณ และเครื่องมือในการทำงาน และการจัดใหมีการฝกอบรม โดยแบง
การอภิปรายเปนรายยอย ดังนี้
ปจจัย 3 ปจจัย ที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
การรับรู ขอมูลการขาวสารดานความปลอดภัยในการทำงาน มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทำงาน ทั้ งนี้ อาจเป น เพราะ การไฟฟ า ส วนภูมิ ภ าค เขต 3 ภาคกลางได มี การจัดฝกอบรมประจำป ใหกั บ
พนักงานมีนิทรรศการสัปดาหความปลอดภัยการสาธิต การบรรยาย และการชมวีดีทัศนและหัวหนางาน และ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) ไดใหความรูดานความปลอดภัยใหกับพนักงานรวมไปถึง
แผ น พั บ ใบปลิ ว โปสเตอร วารสารที่ มีให กับ พนั ก งาน ซึ่ งสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Goldberg, Dar and
Rubin (1991) ศึกษาความสัมพันธของการรับรูถึงภัยอันตรายกับความพรอมในการเขารวมโปรแกรมความ
ปลอดภัยของพนักงานสายผลิต จํานวน 396 คนจาก 8 โรงงานในประเทศอิสราเอล พบวา การใหคำแนะนำ
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เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย การติ ด ต อประสานงานเป น องค ป ระกอบที่ ส ำคั ญ ที่ ท ำให พ นั กงานมีส ว นรว มใน
โปรแกรมความปลอดภัย และยังสอดคลองกับคำกลาวของ นิสคานิน (Niskanen) (1994) ที่ประเมินสภาพ
ความปลอดภัยของคนงานซอมถนน 193 คน เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
กับการจัดการปจจัยสวนบุคคล และสภาพการณ ไดกลาววา คนงานรูสึกวาการสรางนิสัยที่ปลอดภัยไดนั้น
ขึ้นอยูกับวิธีการจัดการของผูบังคับบัญชา และการรับฟงความคิดเห็นของหัวหนาคนงาน
บรรยากาศดานความปลอดภั ย มี ผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ทั้ งนี้ อาจเป น เพราะเพื่อน
รวมงานตรวจสอบชุดอุปกรณความปลอดภัย (หมวก ถุงมือ รองเท า เสื้อ) ที่ไดรับจากบริษัทฯ ตนสังกัดวา
อุปกรณดังกลาว ผานมาตรฐานความปลอดภัย (มอก.) และสวมใสชุดอุปกรณความปลอดภัย (หมวก ถุงมือ
รองเท า เสื้ อ) ท านจะรูสึกว า ปลอดภั ยมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ซึ่ งสอดคลองกั บงานวิจั ยของ
Dejoy (1994) ไดทำการศึกษาเรื่อง การจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอางเหตุผลจากการวิเคราะห
ทฤษฏีและแบบจำลอง จากขอโตแยงที่วา กระบวนการความพยายามที่จะแปลความหมาย และทำความเขาใจ
สภาวะของมนุษยทั้งของตนเองและผูอื่น โดยยึดพฤติกรรมองคกร แบบจำลองอธิบายถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัย และความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล และปจจัยขององคกรภายใตแบบจำลองนี้ ผูที่อยูใน
สถานที่ ท ำงานได รั บ การตรวจตราโดยผู จั ด กระบวนการ มีจุด เด น อยู ที่ การค น หาความปลอดภั ย และจั ด
พฤติ ก รรมในองค ก รการรั บ รองโปรแกรมความปลอดภั ย อยู บ นพื้ น ฐานการวิ เคราะห ก ารเพิ่ ม จิ ต สำนึ ก
บรรยากาศความปลอดภัย ระบบขอมูลดานความปลอดภัย และการฝกอบรมผูควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัย
การจัดสภาพแวดลอม อุปกรณ และเครื่องมือในการทำงานมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง มีการจัดแสงสวางใหเพียงพอในบริเวณทางเดิน
พื้นที่ทำงาน และพื้นที่จัดเก็บอุปกรณมีการจัดอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชงานอยางเปนระเบียบ ภายใน
สถานที่ทำงานมีการจัดเวรทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เพื่อความสะอาดเรียบรอย มีการตรวจสอบสภาพ
อุปกรณและซอมบำรุงใหดียูเสมอกอนนำไปใชงาน และมีอุปกรณชำรุด กอนการใชงาน จะเปลี่ยนชิ้นใหมทันที
ไม นำอุป กรณ ที่ชำรุดไปใชซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พูน พร ศรีสะอาด (2533, บทคัดยอ) ได ศึกษาถึง
สภาวะของผูปวยที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมารับการรักษาที่โรงพยาบาลบาง
ปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระหวางเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2534 จำนวน 80
ราย พบวาสาเหตุจากโรงงาน ไดแก ไมใหความรู ไมจัดหาเครื่องปองกันอันตราย หรือจัดใหแตไมเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมีสภาพแวดลอม เชน การระบายอากาศ และแสงสวางไมดี ไมเพียงพอตอการทำงาน มีสิ่งกีด
ขวาง ฝุนละออง สารเคมี ความรอน แสง และเสียงมากเกินไป
ปจจัย 5 ปจจัย ที่ไมมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
ทัศนคติที่มีตอความปลอดภัย เปนปจจัยหนึ่งที่ไมมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน อาจ
มีสาเหตุมาจาก พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของพนักงาน โดยมักจะเลือกรับขาวสารตามความคิดเห็น ความ
สนใจของตน เพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู และหลังจากเลือกเปดรับขาวสารแลว พนักงานจะเลือกรับรู
และตีความขาวสารที่ไดรับแตกตางกันไปตามประสบการณ หรือทัศนคติ ความตองการ ความหวัง แรงจูงใจ
สภาวะรางกาย หรือสภาวะอารมณ ในขณะนั้น และมีแนวโนมจะเลือกจดจำขาวสารเฉพาะในสวนที่ตรงกับ
ความสนใจ ความตองการ ทัศนคติของตนเอง และจะลืมในสวนที่ตนเองไมสนใจ ลืมเรื่องที่ขัดแยงหรือคานกับ
ความคิด เห็ น ของตนเอง ซึ่ งสอดคลองกั บ ทฤษฎีเกี่ยวกับ ความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และ
พฤติกรรม (Practice) ของผูรับสาร กลาว คือ การเปลี่ยนแปลงทั ศนคติขึ้นอยูกับ ความรู ถามี ความรูความ
เข า ใจดี ทั ศ นคติ ก็ จ ะเปลี่ ย นแปลง และเมื่ อ ทั ศ นคติ เปลี่ ย นแปลงแล ว ก็ จ ะมี ก ารยอมรั บ ปฏิ บั ติ หรื อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสอดคลองกับงานวิจัยของ
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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คานิยม เปนปจจัยหนึ่งที่ไมมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน อาจมีสาเหตุมาจาก หลาย
ประการทั้งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดานความปลอดภัย และตัวพนักงานเอง เชน หัวหนาผูควบคุมงาน ไมมีการ
ตรวจชุดอุปกรณความปลอดภัย (หมวก ถุงมือ รองเทา เสื้อ) ไมมีการเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงาน
สรางคานิยมในสถานประกอบการ เจาหนาที่ดานความปลอดภัยไมมีการพูดคุยใหความรู ดานความปลอดภัย
กับพนักงานอยูบอยๆ ละเลยเรื่องความปลอดภัย เชนการตัดสายไฟกอนการปฏิบัติงาน เพราะคิดเพียงวาทำ
แค เพี ย งอี ก นิ ด เดี ย วก็ เสร็ จ ซึ่ งสอดคล อ งกั บ ทฤษฎี ค วามแตกต างระหว างบุ ค คล (Individual Difference
Theory) ทฤษฎีนี้ชี้ใหเห็นวา ผูรับสารแตละคนนั้นมีความแตกตางกันทางจิตวิทยา เชน ทัศนคติ คานิยม และ
ความเชื่ อ ทำให ความสนใจในการเป ด รับ ข าวสารหรือ ตี ค วามหมายจากข าวสารที่ แตกต างกั น ดั งนั้ น ถ า
พนักงานไมมีคานิยมดานความปลอดภัยยางแทจริงแลว จะสงผลใหไมมีความสัมพันธกันกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำงาน
การไดรับแรงจูงใจดานความปลอดภัย เปนปจจัยหนึ่งที่ไมมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทำงาน อาจมีสาเหตุมาจาก พนักงานระดับปฏิบัติการของการไฟฟาสวนภูมิภาคนั้น ไมเคยไดรับ ของขวัญ ของ
รางวัล ของที่ระลึก หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมดานความปลอดภัยใดๆเลย เมื่อศึกษาจากทฤษฎีมาสโลว
นั้ น อธิ บ ายว า ความต องการขั้ น พื้ น ฐานที่ ท ำให มนุ ษ ย เราแสดงออกทางพฤติก รรมต างๆ เพื่ อให ได รับ การ
สนองตอบความต อ งการนั้ น สามารถแยกออกเป น ระดั บ ต า งๆได ดั งนี้ ความต อ งการทางด านร า งกาย
(Physiological Needs) ความต องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต องการความรัก (Love or
Belonging Needs) ความต อ งการยกย อ งนั บ ถื อ จากผู อื่ น (Esteem Needs) และความต อ งการประสบ
ความสำเร็จ (Self Actualization Needs) ซึ่งตัวแปรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการแสดงพฤติกรรมของมนุษย
นั่นก็คือ ความตองการยกยองนับถือจากผูอื่น (Esteem Needs) และความตองการประสบความสำเร็จ (Self
Actualization Needs) ดั งนั้ น ถ าพนั ก งานไม ได รั บ แรงจู งใจดั งกล าว จึ งส งผลให ไม มี ค วามสั ม พั น ธกั น กั บ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
การกำหนดนโยบาย และทิศทางองคการ เปนปจจัยหนึ่งที่ไมมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทำงาน อาจมีสาเหตุมาจาก การวางแผนดำเนินการดานความปลอดภัยของการไฟฟาสวนภูมิภาคนั้น ยังมีการ
บริห ารจัดการที่ ไมดี ถึงแมจะชัดเจนเป น ลายลั กษณ อักษร แตพนักงานไมไดรับ ทราบถึงนโยบาย ระเบี ย บ
ขอบังคับ บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ดานความปลอดภัยอยางแทจริง จากการดำเนินงานดานนี้ สวนมากจะ
ใหความสำคัญและเห็น ประโยชนที่จะได รับ จากการดำเนิน งานในเชิงธุรกิจมากกวา ที่จะมองถึงดานความ
ปลอดภั ย คิ ดว าการดำเนิ น การดานความปลอดภัย เปน การลงทุ น ที่สูญ เปลา ผลประโยชนที่ไดไมเห็น เป น
รูปธรรมอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสราวุธ สุธรรมสา (2542 หนา 166) ที่พบวานายจางหรือ
ผูบริหารของหนวยงาน ไมตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการงานดานความปลอดภัย ซึ่งตัว
แปรดั งกล า วเป น ส ว นหนึ่ ง ของการแสดงพฤติ ก รรมของพนั ก งาน ยั งมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ไม ดี จึ ง ไม มี
ความสัมพันธกันกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
การจัดใหมีการฝกอบรม เปนปจจัยหนึ่งที่ไมมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน อาจมี
สาเหตุมาจาก การอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่ทางบริษัทฯ ตนสังกัดจัดใหนั้นมีแคเพียงปละ 1
ครั้ง เรือ่ งความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีระยะเวลาในการจัดอบรมแคเพียง 1 วัน ทำใหพนักงานไดรับการ
อบรมนอยมาก ทั้งเนื้อหา และระยะเวลา ซึ่งอาจทำใหพนักงานไมไดรับความรูดานความปลอดภัยอยางแทจริง
และจากพฤติกรรมในวันเขาฟงการอบรมนั้น พนักงานไมไดมีสวนรวมเลย ไมไดแสดงความคิดเห็น ระหวางการ
ประชุม ซึ่งทำใหพนักงานขาดความสนใจในหัวขอการบรรยายนั้น และหากมีพนักงานเขาใหมหลังจากการจัด
อบรมไปแลว พนักงานคนดังกลาวก็ไมไดรับการอบรมเลยจนกวาจะถึงปหนา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
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Sawacha, E., S. Naoum, and Fong (1999 หน า 309-315) ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง าน ที่
ปลอดภั ยในสถานที่ กอสราง โดยศึ กษาผลกระทบของปจ จัย ที่ มีผ ลตอความปลอดภั ย พบวา การบรรยาย
เกี่ย วกับความปลอดภั ย การจัดให มีห นังสือเกี่ย วกั บความปลอดภั ย อุป กรณ ความปลอดภั ย สิ่งแวดลอมที่
ปลอดภัย และการฝกอบรมในสถานที่ทำงานมีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมความปลอดภัย และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Mattilla (1993 หนา 257-268) ไดศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา และความปลอดภัยในการทำงาน
ของกลุมคนงานกอสราง โดยศึกษาเฉพาะคนงานกอสรางชาย และคนคุมงานจาก 16 หนวยงาน เพื่อศึกษาการ
ทำงานที่ปลอดภัยของคนงานกอสราง ความสัมพันธ ระหวางอุบัติเหตุและแนวโนมการเกิดอุบัติเหตุ บทบาท
ของคนงานกอสราง และการประเมินความปลอดภัย ผลการศึกษาอธิบายไดวา การจัดการความปลอดภัยใน
งานกอสราง ประกอบดวย มาตรการสงเสริมความปลอดภัย การแนะนำโปรแกรมความปลอดภัย การปองกัน
อุบัติเหตุ ระบบประกันความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง และการรับรูอันตรายจากอุบัติเหตุในการทำงาน
7.ขอเสนอแนะ
จากการทำแบบสอบถามทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ ผูวิจัย มีความเห็น เกี่ยวกับ การปรับ ปรุง
โครงสรางของระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยเริ่มตั้งแตภาครัฐ ควรจัดตั้ง หนวยงานดานความ
ปลอดภั ยฯ ดั งตั วอยางในตางประเทศ ที่มีองคการอิสระต างๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม ใชมีแคเพี ยง 1 องคการ
เหมือนในปจจุบันประเทศไทยมีองคการที่คอยกำกำดูแลเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน คือ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกจาง และยกระดับ
มาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงการบริหารการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทำงาน โดยกำหนดใหเปนหนาที่ของนายจาง ทั้งนี้ผูวิจัยมีความเห็นวา ลูกจางควรไดรับการชวยเหลือจาก
หลายภาคสวนเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มตนความชวยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งภาครัฐมีสวนที่จะให
ความชวยเหลือ รวมมือกันจัดใหมีทั้งองคการไมหวังผลกำไร สถาบันวิจัยทางดานสุขภาพ หนวยงานที่ใหการ
ดูแลคาชดเชยใหแกผู ไดรับ บาดเจ็บ สมาคมนายจางลูกจาง และอื่ นๆ ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถสรุป วาองค การที่
ภาครัฐควรจัดตั้งขึ้นมา สามารถแบงการทำงานออก ดังนี้
ดานการศึกษา : ความสำคัญเกี่ยวกับการเรียนรูดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานแก
เยาวชนสู ง ทั้ ง นี้ ได น ำหั ว ข อ ในเรื่ อ งของความปลอดภั ย และสุ ข ภาพบรรจุ เ ข า ไว ในการเรี ย นการสอน
ระดับพื้นฐาน มีการใหการศึกษาในดานอาชีพแกเยาวชนดวยการเรียนรูในสถานประกอบกิจการ เพื่อเรียนรู
ประสบการณในการทำงานอยางจริงมากขึ้น มีการสนับสนุนงานวิจยั ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใหการศึกษาดาน
อาชีพ ตลอดจนใหโรงเรียนตางๆจัดใหมีการบริหารงานดานความปลอดภัย เชน การตรวจสอบระบบอำนวย
ความสะดวกตางๆ ภายในโรงเรียน มีการเผยแพรและสนับสนุนสื่อในการเรียนการสอนดานความปลอดภัย
รวมไปถึงการจัดโครงการตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย
ดานกิจกรรมสงเสริม : แนะนำระบบการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational
Safety and Health Management System OSH/MS) โดยการเป ด รั บ สมั ค รโรงงานเข า ร ว มโครงการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทางหนวยงานจะสนับสนุนดานวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เมื่อ
โรงงานนำไปปฏิบัติและไดผลดี สามารถลดคาใชจายจากการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานไดแลว ทางหนวยงาน
จะทำการประชาสัมพันธใหโรงงานอื่นๆไดรับรูและนำไปปฏิบัติตาม หรือกิจกรรมการสงเสริมอื่นๆ เชน การจัด
รายการ “Safety Quiz” เปนการจัดรายการแขงขันตอบปญหาทางดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยผาน
ทางสื่อโทรทัศน
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ดานการตรวจ ติดตาม และประเมินผล : เปนโครงการการตรวจ ติดตามพิเศษใหปฏิบัติตามกฎหมาย
ดานความปลอดภัย ซึ่งใชสำหรับควบคุมผูประกอบการตางๆ โดยระดมความคิดเห็นและนำแบบสอบถาม
กิจกรรมตางๆมาประเมินผลเพื่อใหไดโครงการที่สามารถจะนำไปจัดการกับปญหาทางดานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในสถานที่ทำงานอยางไดผล
ดานการฟนฟูสมรรถภาพ : เป นหนวยงานที่ใหการดูแลในดานคาชดเชยใหแกผูไดรับบาดเจ็บหรือ
เจ็บป วยอันเนื่องมาจากการทำ งานตามกฎหมาย ใหบ ริการฟน ฟูสมรรถภาพในการทำงานอยางครบวงจร
เพื่ อให ส ามารถยอมรับ สภาพความพิ การเห็น คุณ คาในตนเอง มีความเชื่อมั่น ที่จ ะกลับ เขาทำงานในสถาน
ประกอบการ/อาชีพอิสระ การชวยเหลือตนเองและดำรงชีวิตในสังคมไดอยางอิสระ
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