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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน
และลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ตามตวัแปรปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์2) ศกึษา 
ปัจจยัการรบัรูแ้ละทศันคตเิรือ่งความปลอดภยัในการท างานทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการท างานของพนักงาน
และลกูจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา และ 3) ศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน
ของพนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานและลูกจา้ง
ทีป่ฏบิตังิานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ครอบคลุมพืน้ที ่16 อ าเภอ จ านวน 260 ตวัอย่าง 
สถิติที่ใช้คอื ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าท ี
ทดสอบค่าเอฟ ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวน และการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู 
 ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของ
พนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านความพรอ้มทางด้านร่างกายและจติใจ
ของผูป้ฏบิตังิาน รองลงมาคอื ดา้นการใชเ้ครือ่งมอื อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการท างาน ส่วนดา้นที่
มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด คอื ดา้นการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างาน โดย
กลุ่มตวัอย่างที่มรีะดบัการศกึษา ลกัษณะของสภาพงานที่ประสบอุบตัเิหตุในการท างาน และประสบการณ์
การฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัต่างกนั มพีฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคในพื้นที่จงัหวดัสงขลา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 นอกจากนี้ยงั
พบว่า ปัจจยัการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารดา้นความปลอดภยัในการท างาน และทศันคตดิา้นความปลอดภยัใน
การท างาน มผีลต่อพฤตกิรรมในการท างานของพนกังานและลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดั 
สงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 40.0 
 

ค าส าคญั : การรบัรู,้ ทศันคต,ิ ความปลอดภยั, พฤตกิรรมในการท างาน 
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Abstract 
 

This research purposed to 1) compare the demographic variables of the employees at 
Provincial Electricity Authority (PEA) in Songkhla on the safe behavior at the workplace, 2) 
study the perception and attitude on safety at work that affects the work behavior of the 
employees at PEA in Songkhla, and 3) investigate the safe behavior at work of the employees 
at PEA in Songkhla. The samples were 260 employees from 16 districts of PEA Songkhla. The 
statistical tools used in the analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-
test, F-test with One Way ANOVA, and multiple linear regression. 

The finding reported that the samples were firmly aware of the safe behavior in the 
workplace, specifically on the employees’ physical and psychological readiness followed by the 
safety precaution handling tools and equipment at the workplace, and the compliance with the 
safety rules and regulations at work, the least. Moreover, the samples differed in terms of 
educational backgrounds, the risk associated with working conditions, and the experiences on 
safety training reflected a different safe behavior at the workplace as the statistically significant 
level of .05. Additionally, the perception of the safety information at work and the attitude on 
occupational safety had a 40% influence on the work behavior of the employees at the 
Provincial Electricity Authority (PEA) in Songkhla. 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ตัง้แต่ทิศทางโลกเริม่เข้าสู่ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกือบทุกประเทศเกิด       
การเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ ทัง้มกีารน าเครื่องจกัรเขา้มาใช้งานร่วมกบัแรงงานมนุษย ์ประชาชนเข้าถึง
กระแสไฟฟ้าในวงกวา้ง ตลอดจนการเขา้มามบีทบาทของระบบคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่ป็นปัจจยั
ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาและขยายตวัทางด้านเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมอย่างรวดเรว็ ท า ให้เกิด
สถานประกอบกิจการหลากหลายทัง้ภาคครวัเรอืน ห้างรา้น รฐัวสิาหกจิและภาคอุตสาหกรรม โดยกระบวน 
การผลติที่พฒันาอย่างรวดเรว็มุ่งเน้นปรมิาณ ก าลงัการผลติและผลตอบแทนเป็นส าคญั ส่งผลให้ขาด  
การควบคุม ดูแล ขาดทกัษะความรู้ ความช านาญจนเกิดอุบตัิเหตุทัง้ชวีิตและทรพัย์สินขึ้นมากมาย 
ตวัอย่างเช่น โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานผลติตุ๊กตา ของบรษิัท เคเดอร์ อินดสัเตรยีล (ไทยแลนด์) 
จ ากดั จงัหวดันครปฐม เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2536 เกดิเหตุไฟไหม ้โครงสรา้งอาคารถล่มทบัคนงาน
เสียชีวติและบาดเจบ็มากกว่า 500 คน อนัมสีาเหตุหลกัมาจากการก่อสร้างโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน 
โครงสรา้งเหลก็ไม่ทนความรอ้น พนักงานขาดทกัษะการเตรยีมความพรอ้มในกรณีฉุกเฉิน และนายจา้ง
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ขาดความใส่ใจในการบรหิารและจดัการด้านความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง (โอ พพิฒัพล, 2562) 
จงึเป็นจุดเริม่ต้นทีทุ่กภาคส่วนใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยั เกดิการสรา้งมาตรฐานความปลอดภยั
ในการปฏบิตังิาน และเป็นทีม่าของการออกกฎหมายบงัคบัใชเ้กีย่วกบังานดา้นความปลอดภยัหลายฉบบั 
รวมทัง้พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ที่มี
ใจความโดยกวา้งก าหนดใหน้ายจา้งมหีน้าทีจ่ดัและดูแลสถานประกอบกจิการและลูกจา้งใหม้สีภาพการท างาน 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ รวมทัง้ส่งเสรมิสนับสนุน การปฏบิตังิาน
ของลูกจ้างมใิห้ลูกจ้างได้รบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย จติใจ และสุขภาพอนามยั  ให้ลูกจา้งมหีน้าที่ให้
ความรว่มมอืกบันายจา้งในการด าเนินการและส่งเสรมิดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัแก่ลกูจา้งและสถานประกอบกจิการ และบรหิารจดัการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบัญญัตินี้  ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน พ.ศ. 2549 แห่งพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่มุ่งเน้นให้บงัคบัใช้ในสถาน
ประกอบกจิการต่าง ๆ เช่น กจิการปิโตรเคม ีการท าเหมอืงแร่ การผลติ จา่ยไฟฟ้าหรอืพลงังานอย่างอื่น 
การก่อสรา้ง ซ่อมบ ารุง รือ้ถอนอาคาร การบรรทุกขนถ่ายสนิคา้ สถานีบรกิารน ้ามนั โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ 
สถานพยาบาล เป็นตน้ 
 แมจ้ะมกีฎหมายดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานบงัคบัใชใ้น
สถานประกอบกจิการ รวมทัง้ภาครฐัวสิาหกจิอย่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค หรอื กฟภ. ที่มพีื้นที่รบัผดิชอบ
ครอบคลุม 74 จงัหวดัทัว่ประเทศ ยกเวน้ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุร ีซึ่งมภีารกจิใน
การจดัหา ใหบ้รกิารพลงังานไฟฟ้า และด าเนินธุรกจิอื่นทีเ่กี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ใหเ้กดิความพงึพอใจทัง้ดา้นคุณภาพและบรกิาร โดยการพฒันาองคก์รอย่างต่อเนื่อง มคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม  และสิง่แวดลอ้ม (การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค, 2564) ไดม้กีารก าหนดระบบการบรหิารจดัการความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานขึน้ เพื่อใหผู้้บรหิารก ากบัดูแลและใหพ้นักงาน
ถอืปฏบิตัเิป็นแบบแผนเดยีวกนั รวมทัง้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ที่จงัหวดัสงขลา ทีม่เีขตรบัผดิชอบ
ครอบคลุม 16 อ าเภอ และจากรายงานการเกดิอุบตัเิหตุของ กฟภ. ยอ้นหลงั 10 ปีมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 
  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ตามตวัแปรปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศกึษาปัจจยัการรบัรูแ้ละทศันคตเิรือ่งความปลอดภยัในการท างานทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมใน
การท างานของพนกังานและลกูจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
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สมมติฐานของการวิจยั 
 1.  ปัจจยัด้านประชากรศาสตรข์องพนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพื้นที่จงัหวดั
สงขลา ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์การเกดิอุบตัเิหตุ
ในการท างาน และประสบการณ์ฝึกอบรมเกี่ยวกบัความปลอดภยัทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมความปลอดภยัใน
การท างานของพนกังานและลกูจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา แตกต่างกนั 
 2.  ปัจจยัการรบัรูแ้ละทศันคตเิรื่องการจดัการความปลอดภยัในการท างานมผีลต่อพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการท างานของพนกังานและลกูจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
 

ขอบเขตของการวิจยั  
 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  การวจิยัมุ่งเน้นเรื่อง ปัจจยัการรบัรูแ้ละทศันคตเิรื่องความปลอดภยัในการท างานที่มผีลต่อ
พฤตกิรรมในการท างานของพนกังานและลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ซึง่ตวัแปรอสิระ
และตวัแปรตาม ดงันี้ 
  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) คอื เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์
ในการท างาน ประสบการณ์การเกิดอุบตัิเหตุในการท างาน ลกัษณะของสภาพงานที่ประสบอุบตัิเหตุ 
และประสบการณ์การฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยั 
  ส่วนปัจจยัการรบัรูแ้ละทศันคตเิรื่องการจดัการความปลอดภยัในการท างาน ประกอบดว้ย 1) 
การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารดา้นความปลอดภยั และ 2) ทศันคตดิา้นความปลอดภยั 
  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คอื พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน ประกอบดว้ย 
1) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 2) การใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการท างาน และ 3) ความพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจของผูป้ฏบิตังิาน 
 2.  ขอบเขตดา้นประชากร 
  ประชากรที่ท าการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานและลูกจา้งที่ปฏบิตัิงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคใน
พืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ครอบคลุมพืน้ที ่16 อ าเภอ ซึง่มจี านวนทัง้สิน้ 795 คน 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา  
  การวจิยัครัง้นี้เริม่ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม - ธนัวาคม 2564  
 4. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่ 
  พืน้ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื จงัหวดัสงขลา 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู้ 
 Schramm (1960 อ้างถงึใน อรุโณทยั พยคัฆงพงษ์, 2560) กล่าวถงึการรบัรูป้ระโยชน์ การรบัรู ้
(Perception) มรีากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “Perceptio” หรอื “Percipio” หมายความว่า การได้มา 
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การเกบ็รวบรวม การเขา้ใจ หรอืการตคีวามหมาย เป็นกระบวนการแปลความหมายของสิง่ทีบุ่คคล ประสบ
หรอืความหมายจากสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวัของบุคคลนัน้  
 Pender (1996 อ้างถึงใน ณัฎฐ์ธนัน ธนกมลนันท์, 2561) กล่าวว่าการรบัรูป้ระโยชน์เป็นระดบั
ความเชื่อของบุคคลหนึ่งจะไดร้บัประโยชน์ใดบา้งจากการแสดงพฤตกิรรมหนึ่ง หรอืระดบัความเชื่อของ
บุคคล หนึ่งว่าเมื่อกระท าพฤตกิรรมหนึ่งแล้วจะท าใหต้นไดร้บัผลตอบแทนเชงิบวกจากการกระท านัน้ เช่น 
การใชเ้ทคโนโลยหีรอืนวตักรรมใหม่ที่สามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน หรอืช่วยเพิม่ศกัยภาพ
การแขง่ขนัใหแ้ก่ผูใ้ชง้านได ้
 

แนวคิดและทฤษฎีการเกิดอบุติัเหต ุ
 วทิยา อยู่สุข (2555) กล่าวว่า สาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุจากการท างานนัน้มาจาก 2 สาเหตุ
หลกั คอื เกดิจากสภาพของงานที่ไม่ปลอดภยัและการกระท าของพนักงานที่ไม่ปลอดภยั การกระท าที่ 
ไม่ปลอดภยั การกระท าหรอืการปฏบิตังิานของคนมผีลท าให้เกดิความไม่ปลอดภยักบัตนเองและผู้อื่น 
และด้านการใช้เครื่องมอื เครื่องจกัร/อุปกรณ์ สภาพของการท างานที่ไม่ปลอดภยั หมายถงึ สภาพของ
โรงงานอุตสาหกรรม สภาพเครือ่งจกัร สภาพกระบวนการผลติ เครือ่งจกัร อุปกรณ์ เครื่องยนต์ อุปกรณ์
การผลติ ไมม่คีวามปลอดภยัเพยีงพอส่งผลท าใหผู้ท้ีท่ างานเกดิอุบตัเิหตุการบาดเจบ็ การตาย 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 
 วฑิูรย์ สิมะโชคด ีและวรีพงษ์ เฉลิมจริะรตัน์ (2557) ได้สรุปแนวการศึกษาพฤติกรรม ความ
ปลอดภยัในการท างานไว ้3 ดา้น คอื  
 1.  การปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบความปลอดภยัในการท างาน  
 2. การใชเ้ครือ่งมอือุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั  
 3. ความพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจของ 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 จริศักดิ ์อมรวฒัน์เลิศล ้า (2557) ศึกษาระดบัการรบัรู้ระบบความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานของ
พนักงาน บรษิทั จตุพร รโีนเวชัน่ จ ากดั ผลการศกึษา พบว่า 1) พนักงานบรษิทัจตุพร รโีนเวชัน่ จ ากดั 
มรีะดบัการรบัรูร้ะบบความปลอดภยัในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าระดบั
การรบัรูร้ะบบความปลอดภยัในการปฏบิตัิงาน อยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน 2) พนักงานบรษิัท จตุพร    
รโีนเวชัน่ จ ากดั ที่มเีพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อายุงาน การอบรมเรื่องความปลอดภยั 
และแผนกงานทีส่งักดั แตกต่างกนั มรีะดบัการรบัรูร้ะบบความปลอดภยัในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 พรนิภา บรบิูรณ์สุขศร ี(2561) การศกึษาความรู ้ทศันคตแิละพฤติกรรมด้านความปลอดภยัใน
การท างานของพนักงานสายงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตขวดแก้ว ผลการศึกษา 
พบว่า ผลการศกึษาระดบัความรูท้ศันคตแิละพฤตกิรรมดา้นความปลอดภยั พบว่า พนักงานฝ่ายผลติ มี
ความรูด้้านความปลอดภยัเฉลี่ยอยู่ในระดบัสูง มทีศันคตต่ิอความปลอดภัย และพฤตกิรรมด้านความ
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ปลอดภัยเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ77.38 และ 75.44 ตามล าดบั) พนักงานที่มปัีจจยัด้าน
ลกัษณะส่วนบุคคล และเคยประสบอุบตัเิหตุถงึขัน้ไดร้บับาดเจบ็มรีะดบัความรูด้า้นความปลอดภยัในการ
ท างานทีแ่ตกต่างกนั ส่วนความสมัพนัธด์า้นความรูแ้ละพฤตกิรรม พบว่ามคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัทีต่ ่า 
(r = 0.30, p-value < 0.05) ส่วนความรูก้บัทศันคตแิละทศันคตกิบัพฤตกิรรม ซึ่งมคีวามสมัพนัธก์นัอยู่
ในระดบัที่ต ่ามาก (r = 0.05, p-value < 0.05) และ (r = 0.06, p-value < 0.05) ตามล าดบั ส่วนทศันคติ
ทีด่ดีา้นความปลอดภยัไมม่คีวามเกีย่วขอ้งใด ๆ กบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 จฑุาภรณ์ เมอืงอุดม (2563) ศกึษาการรบัรูค้วามเสีย่งและวฒันธรรมความปลอดภยัทีพ่ยากรณ์
พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบัติการในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิน้ส่วน ผลการศกึษา พบว่า 1) การรบัรูค้วามเสีย่งมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก วฒันธรรมความปลอดภยั 
และพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ได้แก่ ดา้นผูป้ฏบิตังิาน ดา้น
เครื่องมอื เครื่องจกัรและอุปกรณ์ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน และดา้นการจดัการ 2) การรบัรูค้วาม
เสีย่งมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 3)วฒันธรรมความปลอดภยัมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 4) วฒันธรรมความปลอดภยัด้านความรบัผิดชอบของบุคลากรด้าน
ความปลอดภยั วฒันธรรมความปลอดภยัด้านเจตจ านงของผู้บรหิารด้านความปลอดภยั วฒันธรรม
ความปลอดภัยด้านการสื่อสาร ด้านความปลอดภัยในองค์การ วฒันธรรมความปลอดภัยด้านขีด
ความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภยั การรบัรู้ความเสี่ยงด้านสภาพงาน และการรบัรู้ความ
เสีย่งดา้นสุขภาพร่างกายและจติใจ สามารถร่วมกนัพยากรณ์พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานได้
รอ้ยละ 70 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 วรยิา เคนทวาย (2563) ศกึษาปัจจยัการรบัรูเ้รื่องความปลอดภยัและพฤตกิรรมความปลอดภยั
ในการปฏิบตัิงานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดัปทุมธานี  ผลการศึกษา 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยปัจจยัการรบัรูเ้รื่องความปลอดภยั พนักงานดา้นทศันคตใินด้านความปลอดภยัและ
ดา้นนโยบายดา้นความปลอดภยัใกลเ้คยีงกนั และคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมความดา้นความปลอดภยัในการ
ท างาน ดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัความปลอดภยั อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมา
เป็นการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการท างาน ตามล าดับ ดังนัน้การ
ปฏิบตัิงานของพนักงานในระดบัปฏิบตัิการในเกิดความปลอดภยัควรที่จะมกีารก าหนดนโยบายด้านความ
ปลอดภัยให้ชัดเจนมากยิ่งขัน้ เน้นย ้าถึงขัน้ตอนการปฏิบัติงาน การใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
เพื่อทีจ่ะป้องกนัและลดการเกดิ อุบตัเิหตุจากการท างาน และยงัเป็นการช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ใีนดา้น
ความปลอดภยัในการท างานกบัหน่วยงานอกีดว้ย 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ท าการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานและลูกจา้งทีป่ฏบิตังิานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ที่
จงัหวดัสงขลา ครอบคลุมพืน้ที ่16 อ าเภอ ซึง่มจี านวนทัง้สิน้ 795 คน 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดจ้ากการค านวณหาขนาดตวัอย่างของพนักงานและลูกจา้ง
ทีป่ฏบิตังิานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ครอบคลุมพืน้ที ่16 อ าเภอ โดยการเทยีบจาก
ตารางสดัส่วนของ Krejcie Morgan (1970 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 
รอ้ยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 260 ตวัอย่าง โดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi - Stage Sampling) 
ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบชัน้ภมู ิและการสุ่มแบบแบ่งชัน้โดยใชส้ดัส่วน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่   
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์เป็นแบบเลอืกตอบ (Check List) 
จ านวน 8 ขอ้   
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัการรบัรูแ้ละทศันคตเิรื่องการจดัการความปลอดภยัใน
การท างาน เป็นมาตรวดัแบบระดบัอตัราส่วน 5 ระดบั (Ratio Scale) จ านวน 12 ขอ้ 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน เป็นมาตรวดัแบบ
ระดบัอตัราส่วน 5 ระดบั (Ratio Scale) จ านวน 17 ขอ้ 
 

การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ  
 1. ศกึษาลกัษณะ รูปแบบ วธิกีารจากต ารา หลกัการ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัปัจจยั
การรบัรูแ้ละทศันคตเิรื่องการจดัการความปลอดภยัในการท างาน และพฤตกิรรมความปลอดภยัในการ
ท างานของหน่วยงานต่างๆ 
 2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถามใหต้รงกบักรอบแนวคดิของตวัแปรต้น และตวัแปรตามให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั และนิยามศพัท ์แลว้น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยัเพื่อตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งของเนื้อหาและภาษาทีใ่ชแ้ลว้น ามาปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสม 
 3.  ผู้วจิยัน าแบบสอบถามที่พัฒนาแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภยัในการท างาน 
จ านวน 2 ท่าน และผูท้รงคุณวุฒขิองการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จ านวน 1 ท่าน เพื่อการตรวจสอบความตรง
เชงิเนื้อหา (Content Validity) และโครงสรา้งการสรา้งขอ้ค าถาม ประกอบดว้ย  
  3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข โอศิร ิต าแหน่งงานอาจารย์ ภาควชิาอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
  3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรงัสี ต าแหน่งงานอาจารย์ คณะนิติศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  3.3 นายอนนั รตันวรรณ ต าแหน่งงานผูจ้ดัการ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอ าเภอจะนะ 
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 4. ผูว้จิยัค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง ซึง่พบว่ามคี่าดชันีความสอดคลอ้ง (ค่า IOC) ในแต่ละ
ขอ้อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และหลงัจากปรบัปรุงแก้ไขแบบสอบถามเป็นที่เรยีบแล้วก็เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรกึษางานวจิยัอกีครัง้เพื่อความสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 5. ผู้วจิยัน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) กบักลุ่มพนักงานและลูกจา้งที่มลีกัษณะคล้าย
กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื ด้วยการวเิคราะห์หาค่าสมัประสทิธิ ์
อลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยจากการทดสอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยั
การรบัรูแ้ละทศันคติการจดัการความปลอดภยัในการท างาน ได้ค่า -Coefficient เท่ากบั 0.932 ส่วน
แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน ไดค้่า -Coefficient เท่ากบั 0.863 และ
โดยรวมทัง้ฉบบั ไดค้่า -Coefficient เท่ากบั 0.928 ซึ่งมคี่าความเชื่อมัน่มากกว่า 0.70 โดยเป็นเกณฑ์
ทีส่ามารถยอมรบัได ้  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1.  ผูว้จิยัตดิต่อประสานงานกบัผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคแต่ละอ าเภอ ทัง้ 16 อ าเภอ เพื่อ
ขอความอนุเคราะหแ์ละขอความรว่มมอืและในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 2.  ผูว้จิยัจดัส่งแบบสอบถาม จ านวน 260 ชุด ใหก้บักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นพนักงานและลูกจา้งการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลากรอกขอ้มลู และขอความร่วมมอืส่งแบบสอบถามคนืผูว้จิยั ภายใน 
1 สปัดาห ์หากกรณีเกดิเวลาทีก่ าหนดไว้ดงักล่าว ผู้วจิยัจะใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์เป็นรายบุคคล
จากค าถามของแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ 
 1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วเิคราะห์ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์
ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 2. ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชว้เิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็
ต่อปัจจยัการรบัรูแ้ละทศันคตเิรือ่งการจดัการความปลอดภยัในการท างาน และพฤตกิรรมความปลอดภยั
ในการท างานของพนกังานและลกูจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
 3. ทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) เพื่อเปรยีบเทียบพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
พนักงานและลกูจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ตามตวัแปรปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
และหากมคีวามแตกต่างใหใ้ชก้ารเปรยีบเทยีบรายคู่ต่อดว้ยวธิกีารแบบ LSD 
 4. การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวเิคราะห์ปัจจยั
การรบัรูแ้ละทศันคตเิรือ่งความปลอดภยัในการท างานทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการท างานของพนักงานและ
ลกูจา้งการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
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ผลการวิจยั 
 1.  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 76.54 มอีายุระหว่าง 31-40 ปี คดิเป็น
รอ้ยละ 41.15 ซึง่สว่นใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 61.92 โดยปฏบิตังิานในต าแหน่ง
พนักงาน คดิเป็นรอ้ยละ 81.92 มปีระสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 6 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 ซึง่ส่วน
ใหญ่ไม่เคยเกิดอุบตัิเหตุในการท างาน คดิเป็นร้อยละ 65.38 ส่วนมปีระสบการณ์การเกิดอุบตัิเหตุใน  
การท างาน 1 - 10 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 34.62 โดยไม่เคยเกิดอุบตัิเหตุตามลกัษณะของสภาพงานใน  
การท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 65.39 รองลงมา คอื ประสบอุบตัเิหตุในลกัษณะสภาพหน้างาน คดิเป็นรอ้ยละ 
18.46 และสว่นใหญ่มปีระสบการณ์การฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยั 1 - 5 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 61.92 
 2. กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัการรบัรูแ้ละทศันคตเิรื่องการจดัการความปลอดภยัใน
การท างานของพนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มากที่สุด ( X = 4.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทศันคติด้าน 
ความปลอดภยั ( X = 4.75) รองลงมาคอื การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารดา้นความปลอดภยั (X = 4.49) 
 3. กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเห็นต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานและ

ลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพื้นที่จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (X = 4.52) และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านความพรอ้มทางด้านร่างกายและจติใจ

ของผูป้ฏบิตังิาน ( X = 4.55) รองลงมาคอื ดา้นการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการท างาน 
(X = 4.55) และดา้นการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน (X = 4.45) 
 4. การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ตามตวัแปรปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 
การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานและลกูจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพื้นทีจ่งัหวดัสงขลา ตามตวัแปร
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์(n=260) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์

พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน 
ดา้นการปฏบิตั ิ

ตามกฎ ระเบยีบ 
ดา้นการใช้
เครื่องมอื  
อุปกรณ์ 

ดา้นความพรอ้ม
ทางดา้นร่างกาย 

และจติใจ 

โดยรวม 

เพศ  .830 1.158 1.031 .337 
อายุ   1.380 1.101 .699 .709 
ระดบัการศกึษา  4.113* 1.558 1.447 3.440* 
ต าแหน่ง  .717 .665 .559 .788 
ประสบการณ์ในการท างาน  1.033 .865 .793 .667 
ประสบการณ์การเกดิอุบตัเิหตุในการท างาน .721 .653 .295 .498 
ลกัษณะของสภาพงานทีป่ระสบอุบตัเิหตุ 3.861** 3.256* 3.790* 5.100** 
ประสบการณ์การฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยั 5.333** 10.370** 14.907** 13.056** 
*p < .05, **p < .01 
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  จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมความปลอดภยัใน   
การท างานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพื้นที่จงัหวดัสงขลา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏบิตัิตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัเกี่ยวกบั
ความปลอดภยัในการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  กลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะของสภาพงานทีป่ระสบอุบตัเิหตุในการท างาน และประสบการณ์การฝึก 
อบรมเกี่ยวกบัความปลอดภยัต่างกนั มพีฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
ในพื้นทีจ่งัหวดัสงขลา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างาน 
ดา้นการใชเ้ครือ่งมอื อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการท างาน และดา้นความพรอ้มทางดา้นรา่งกายและ
จติใจของผูป้ฏบิตังิาน แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 5. ปัจจยัการรบัรูแ้ละทศันคติเรื่องความปลอดภยัในการท างานที่มผีลต่อพฤติกรรมในการท างาน
ของพนกังานและลกูจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ดงัตาราง 2 
 

ตาราง 2 
ปัจจยัการรบัรู้และทศันคติเรือ่งความปลอดภยัในการท างานทีม่ผีลต่อพฤติกรรมในการท างานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาคในพื้นทีจ่งัหวดัสงขลา (n=260) 

ปัจจยัการรบัรูแ้ละทศันคตเิรื่อง 
ความปลอดภยัในการท างาน 

พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน 
ดา้นการปฏบิตั ิ

ตามกฎ  
ระเบยีบ 

ดา้นการใช้
เครื่องมอื  
อุปกรณ์ 

ดา้นความพรอ้ม
ทางดา้นร่างกาย

และจติใจ 

โดยรวม 

Constant 1.032 .984 1.035 1.018 
การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารดา้นความปลอดภยัใน
การท างาน (X1) 

.358** .403** .473** .408** 

ทศันคตดิา้นความปลอดภยัในการท างาน (X2) .382** .370** .294** .351** 
F Test 32.286 59.674 77.450 85.621 
R2 .201   .317   .376   .400   
Adjusted R2 .195   .312   .371   .395   
*p < .05, **p < .01 (ตวัเลขทีเ่หน็คอืค่า B ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ) 
 

  จากตาราง 2 พบว่า ปัจจยัการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารด้านความปลอดภยัในการท างาน และทศันคติ
ด้านความปลอดภยัในการท างาน มผีลต่อพฤตกิรรมในการท างานของพนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคในพื้นที่จงัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ได้รอ้ยละ 40.0 ซึ่งสามารถ
เขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.018+.408X1 +.351X2 

  หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
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  1)  ปัจจยัการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารดา้นความปลอดภยัในการท างาน และทศันคตดิา้นความปลอดภยั
ในการท างาน มีผลต่อพฤติกรรมในการท างานด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ   
ความปลอดภยัในการท างานของพนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพื้นที่จงัหวดัสงขลา โดย
สามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 20.1 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.032+.358X1 +.382X2 

  2)  ปัจจยัการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารดา้นความปลอดภยัในการท างาน และทศันคตดิา้นความปลอดภยั
ในการท างาน มผีลต่อพฤตกิรรมในการท างานดา้นการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการท างาน
ของพนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพื้นทีจ่งัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล 
ไดร้อ้ยละ 31.7 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .984+.403X1 +.370X2 

  3) ปัจจยัการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารดา้นความปลอดภยัในการท างาน และทศันคตดิา้นความปลอดภยั
ในการท างาน มผีลต่อพฤตกิรรมในการท างานด้านความพรอ้มทางด้านร่างกายและจติใจของผู้ปฏบิตังิาน
ของพนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพื้นทีจ่งัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล 
ไดร้อ้ยละ 37.6 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.035+.473X1 +.294X2 

 
อภิปรายผล 

 

 1. การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ตามตวัแปรปัจจยัดา้น  

  กลุ่มตวัอย่างที่มรีะดบัการศึกษาต่างกนั มพีฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพื้นที่จงัหวดัสงขลา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการ
ท างาน แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของจริศกัดิ ์อมรวฒัน์
เลศิล ้า (2557) ศกึษาระดบัการรบัรูร้ะบบความปลอดภยัใน   การปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั จตุพร 
รโีนเวชัน่ จ ากัด ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบรษิัทจตุพร รโีนเวชัน่ จ ากัด ที่มีระดับการศึกษา 
แตกต่างกนั มรีะดบัการรบัรู้ระบบความปลอดภยัในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
  กลุ่มตวัอย่างที่มลีกัษณะของสภาพงานที่ประสบอุบตัิเหตุในการท างาน และประสบการณ์  
การฝึกอบรมเกี่ยวกบัความปลอดภยัต่างกนั มพีฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคในพื้นที่จงัหวดัสงขลา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .01 เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัความปลอดภยัใน
การท างาน ดา้นการใชเ้ครือ่งมอื อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการท างาน และดา้นความพรอ้มทางดา้น
ร่างกายและจติใจของผู้ปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกับ
การศกึษาของพรนิภา บรบิูรณ์สุขศร ี(2561) การศกึษาความรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมดา้นความปลอดภยั
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ในการท างานของพนกังานสายงานฝ่ายผลติ กรณศีกึษาอุตสาหกรรมการผลติขวดแก้ว ผลการศกึษา พบว่า 
พนักงานที่มปัีจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล และเคยประสบอุบตัเิหตุถึงขัน้ได้รบับาดเจบ็มรีะดบัความรู้
ดา้นความปลอดภยัในการท างานทีแ่ตกต่างกนั 
  

 2.  ปัจจยัการรบัรูแ้ละทศันคตเิรื่องความปลอดภยัในการท างานทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการท างาน
ของพนกังานและลกูจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา  
  ปัจจยัการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารดา้นความปลอดภยัในการท างาน และทศันคตดิา้นความปลอดภยั
ในการท างาน มผีลต่อพฤตกิรรมในการท างานของพนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพื้นที่
จงัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 40.0  
  หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
  1) ปัจจยัการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารดา้นความปลอดภยัในการท างาน และทศันคตดิา้นความปลอดภยั
ในการท างาน มผีลต่อพฤตกิรรมในการท างานดา้นการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัความปลอดภยั
ในการท างานของพนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิาย
ระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 20.1 ทัง้นี้เนื่องจากหน่วยงานมกีารอบรมพนักงานเกี่ยวกบัอนัตรายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้จากการท างาน เช่น การท างานกบัเครื่องจกัร การท างานกบัระบบไฟฟ้า ช่วยให้มคีวามระมดัระวงั
ในการท างานมากขึน้ และท่านมคีวามตระหนักเสมอว่างานด้านความปลอดภยัสามารถช่วยลดอุบตัเิหตุ
ได้ มผีลต่อพฤตกิรรมในการท างานด้านการปฏบิตัิตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัความปลอดภยัใน
การท างานของพนกังาน 

  2) ปัจจยัการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารดา้นความปลอดภยัในการท างาน และทศันคตดิา้นความปลอดภยั
ในการท างาน มผีลต่อพฤตกิรรมในการท างานดา้นการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการท างาน
ของพนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพื้นทีจ่งัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล 
ไดร้อ้ยละ 31.7 ทัง้นี้เนื่องจากหน่วยงานมกีารอบรมพนักงานเกี่ยวกบัอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการท างาน 
เช่น การท างานกบัเครื่องจกัร การท างานกบัระบบไฟฟ้า ช่วยให้มคีวามระมดัระวงัในการท างานมากขึ้น 
และเมือ่ท่านพบเหน็เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ช ารุดท่านจะรายงานผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบทนัท ีมผีลต่อพฤตกิรรม
ในการท างาน ดา้นการใชเ้ครือ่งมอื อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน 

  3) ปัจจยัการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารดา้นความปลอดภยัในการท างาน และทศันคตดิา้นความปลอดภยั
ในการท างาน มผีลต่อพฤตกิรรมในการท างานด้านความพรอ้มทางด้านร่างกายและจติใจของผู้ปฏบิตังิาน
ของพนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพื้นทีจ่งัหวดัสงขลา โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล 
ไดร้อ้ยละ 37.6 ทัง้นี้เนื่องจากหน่วยงานมกีารอบรมพนักงานเกี่ยวกบัอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการท างาน 
เช่น การท างานกบัเครื่องจกัร การท างานกบัระบบไฟฟ้า ช่วยให้มคีวามระมดัระวงัในการท างานมากขึ้น 
และท่านสามารถควบคุมสตแิละจติใจในการท างานได ้แมม้ปัีญหาส่วนตวัที่เป็นกงัวล เช่น ปัญหาเกี่ยวกบั
ครอบครวั เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น มผีลต่อพฤติกรรมในการท างาน ด้านการใช้เครื่องมอื อุปกรณ์เพื่อ
ความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน 
 3. กลุ่มตวัอย่าง มคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานและลกูจา้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพื้นที่จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นความพรอ้มทางด้านร่างกายและจติใจของผูป้ฏบิตังิาน สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของจุฑาภรณ์ เมอืงอุดม (2563) ศกึษาการรบัรูค้วามเสีย่งและวฒันธรรมความปลอดภยัที่
พยากรณ์พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิน้ส่วน ผลการศกึษา พบว่า พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน ดา้นผูป้ฏบิตังิาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการท างาน 
สอดคล้องกบัการศกึษาของจุฑาภรณ์ เมอืงอุดม (2563) ศกึษาการรบัรูค้วามเสีย่งและวฒันธรรมความ
ปลอดภยัทีพ่ยากรณ์พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิน้ส่วน ผลการศกึษา พบว่า พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน ด้านเครื่องมอื เครื่องจกัร
และอุปกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และด้านการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบั
ความปลอดภยัในการท างาน สอดคล้องกบัการศกึษาของวรยิา เคนทวาย (2563) ศกึษาปัจจยัการรบัรู้
เรื่องความปลอดภยัและพฤตกิรรมความปลอดภยัในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค จงัหวดัปทุมธานี ผลการศกึษา พบว่า พฤตกิรรมความด้านความปลอดภยัในการท างาน 
ดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัความปลอดภยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 ปัจจยัการรบัรูแ้ละทศันคตเิรือ่งการจดัการความปลอดภยัในการท างานของพนักงานและลูกจา้ง
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
 1. ทศันคตดิา้นความปลอดภยั จากผลการศกึษา พบว่า การลงบนัทกึและตดิป้ายบ่งชีถ้งึความช ารุด
เสยีหายของเครื่องมอืเครือ่งจกัร เพื่อใหพ้นกังานทราบเป็นสิง่ทีต่้องปฏบิตั ิมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด เมื่อเครื่องมอื
เครื่องใช้ท างานผดิพลาด ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ อาจจะก่อให้เกดิอุบตัเิหตุ และการ
บาดเจบ็ต่อผูใ้ชง้านได ้จะตอ้งมกีารก าหนดแผนงานการฝึกอบรมเสรมิสรา้งความตระหนัก ผลกระทบจากการ
เพกิเฉยต่อความปลอดภยั ด้วยกรณีศกึษาเกี่ยวกบัอุบตัเิหตุที่เกดิจากการใช้งาน เครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่
ช ารดุ เป็นตน้ 
 2. การรบัรูข้อ้มลูข่าวสารดา้นความปลอดภยั จากผลการศกึษา พบว่า ท่านมกีารตดิตามขอ้มูล
หรอืมาตรการในการปฏบิตังิานดว้ยความปลอดภยัทีห่น่วยงานแจง้เวยีนหรอืปิดประกาศ มคี่าเฉลีย่น้อย
ทีสุ่ด พนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งใหค้วามส าคญัและส่งผ่านขอ้มลูหรอืขา่วสาร มาตรการต่าง 
ๆ ทีห่น่วยงานประกาศ ในรปูแบบทีก่ระชบั ดงึดูด น่าสนใจ พนักงานและลูกจา้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้
งา่ย เพื่อความปลอดภยัในการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 
 
 พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานและลูกจา้งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในพื้นที่
จงัหวดัสงขลา 
 1. ดา้นความพรอ้มทางดา้นร่างกายและจติใจของผูป้ฏบิตังิาน จากผลการศกึษา เมื่อท่านรูส้กึ
ว่าไม่สบาย ท่านจะหยุดท างานถงึแม้งานยงัไม่เสรจ็ มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในการปฏบิตัิ งานที่จะให้เกิด
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ประสทิธภิาพ รา่งกายและจติใจมสี่วนส าคญัทีจ่ะส่งเสรมิใหช้วีติเป็นสุข เพราะเมือ่ร่างกายแขง็แรงกจ็ะไม่
มโีรคภยัมาเบยีดเบยีนการท างานกจ็ะไม่มปัีญหา โดยเฉพาะงานทีจ่ะต้องใชแ้รงงานทางร่างกาย จะต้อง
มมีาตรการการประเมนิสภาพร่างกายของผู้ปฏบิตังิานทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัปฏบิตังิานทุกครัง้จาก
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 
 2. ดา้นการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการท างาน จากผลการศกึษา ท่านจะไม่
ใชเ้ครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ทีช่ ารุดถงึแมจ้ะจ าเป็นกต็าม มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด พนักงานจะต้องไม่น าอุปกรณ์
ด้านช่างที่ช ารุดมาใช้งาน เพราะจะท าให้เกดิอุบตัิเหตุทัง้ต่อตนเองและผู้อื่นได้ และจะต้องมมีาตรการ
ส ารวจสภาพการใช้งานของเครื่องมอืและอุปกรณ์แต่ละประเภทที่ช ารุดเสยีหาย และมคีวามถี่ของการ
ช ารุดเสยีหายยอ้นหลงั 3 – 5 อนัดบัแรกของแต่ละชุดปฏบิตังิาน เพื่อด าเนินการจดัซื้อทดแทนเร่งด่วน
และส ารองคงคลงักรณฉุีกเฉิน 
 3. ด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัเกี่ยวกับความปลอดภยัในการท างาน จากผล
การศกึษา ท่านจะไม่ท างานที่ไม่ได้รบัมอบหมายหรอืงานที่ไม่ใช่หน้าทีโ่ดยตรงของท่าน มคี่าเฉลีย่น้อย
ที่สุด การท างานเป็นเรื่องปกติที่คนท างานจะถูกขอให้ท าบางอย่างที่ นอกเหนือ จากขอบเขตความ
รบัผดิชอบ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับต าแหน่งหรอืหน้าที่โดยตรง เพื่อให้การขบัเคลื่อนองค์กรมคีวาม
ยดืหยุ่นและขบัเคลื่อนต่อไปได ้ควรก าหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมทกัษะการท างานดา้นต่าง ๆ เพิม่เตมิ
เพื่อรองรบัการท างานแบบครบวงจรและมคีวามปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิาน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การศกึษาครัง้ต่อไปควรขยายขอบเขตการศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานของ
บุคลากรกลุ่ม อื่น ๆ ให ้ครอบคลุม 
 2. ศกึษาเชงิทดลองเปรยีบเทยีบผลของการจดัการความปลอดภยัในการท างาน เพื่อเปรยีบเทยีบ
พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน ระหว่างแผนกทีจ่ดัให้มกีารด าเนินงานตามโปรแกรมความปลอดภยั
ในการท างานกบัแผนกการด า เนินงานตามปกต ิ
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