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การทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ในพืน้ ที่จงั หวัดสงขลา
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
และลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ตามตัวแปรปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ 2) ศึกษา
ปั จจัยการรับรูแ้ ละทัศนคติเรือ่ งความปลอดภัยในการทางานทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมในการทางานของพนักงาน
และลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา และ 3) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานและลูกจ้าง
ทีป่ ฏิบตั งิ านการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ครอบคลุมพืน้ ที่ 16 อาเภอ จานวน 260 ตัวอย่าง
สถิติท่ใี ช้คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าที
ทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ
ของผูป้ ฏิบตั งิ าน รองลงมาคือ ด้านการใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทางาน ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลีย่ ต่ าสุด คือ ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มรี ะดับการศึกษา ลักษณะของสภาพงานที่ประสบอุบตั เิ หตุในการทางาน และประสบการณ์
การฝึกอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัยต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าคในพื้นที่จงั หวัดสงขลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 นอกจากนี้ยงั
พบว่า ปั จจัยการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในการทางาน และทัศนคติดา้ นความปลอดภัยใน
การทางาน มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
สงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 40.0
คาสาคัญ : การรับรู,้ ทัศนคติ, ความปลอดภัย, พฤติกรรมในการทางาน
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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, Ttest, 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.
Key Words : Perception, Attitude, Safety, Work behavior
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ตัง้ แต่ ทิศ ทางโลกเริม่ เข้า สู่ยุค แห่ งการปฏิว ัติอุ ต สาหกรรม ส่ งผลให้เกือ บทุ ก ประเทศเกิด
การเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ ทัง้ มีการนาเครื่องจักรเข้ามาใช้งานร่วมกับแรงงานมนุ ษย์ ประชาชนเข้าถึง
กระแสไฟฟ้ าในวงกว้าง ตลอดจนการเข้ามามีบทบาทของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทเ่ี ป็ นปั จจัย
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิด
สถานประกอบกิจการหลากหลายทัง้ ภาคครัวเรือน ห้างร้าน รัฐวิสาหกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยกระบวน
การผลิตที่พฒ
ั นาอย่างรวดเร็วมุ่งเน้ นปริมาณ กาลังการผลิตและผลตอบแทนเป็ นสาคัญ ส่งผลให้ขาด
การควบคุ ม ดูแ ล ขาดทัก ษะความรู้ ความชานาญจนเกิดอุ บตั ิเหตุ ท งั ้ ชีว ิต และทรัพ ย์ ส ินขึ้นมากมาย
ตัวอย่างเช่น โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊ กตา ของบริษัท เคเดอร์ อินดัส เตรียล (ไทยแลนด์)
จากัด จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 เกิดเหตุไฟไหม้ โครงสร้างอาคารถล่มทับคนงาน
เสียชีวติ และบาดเจ็บมากกว่า 500 คน อันมีสาเหตุ หลักมาจากการก่อ สร้า งโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน
โครงสร้างเหล็กไม่ทนความร้อน พนักงานขาดทักษะการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน และนายจ้าง

3
ขาดความใส่ใจในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง (โอ พิพฒ
ั พล, 2562)
จึงเป็ นจุดเริม่ ต้นทีท่ ุกภาคส่วนให้ความสาคัญด้านความปลอดภัย เกิดการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย
ในการปฏิบตั งิ าน และเป็ นทีม่ าของการออกกฎหมายบังคับใช้เกีย่ วกับงานด้านความปลอดภัยหลายฉบับ
รวมทัง้ พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ที่ม ี
ใจความโดยกว้างกาหนดให้นายจ้างมีหน้าทีจ่ ดั และดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มสี ภาพการทางาน
และสภาพแวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุ น การปฏิบตั งิ าน
ของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รบั อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย ให้ลูกจ้างมีหน้ าที่ให้
ความร่วมมือกับนายจ้างในการดาเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลกู จ้างและสถานประกอบกิจการ และบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบัญ ญัติน้ี ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง
กาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางาน พ.ศ. 2549 แห่งพระราชบัญ ญัตคิ ุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่มุ่งเน้ นให้บงั คับใช้ในสถาน
ประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น กิจการปิ โตรเคมี การทาเหมืองแร่ การผลิต จ่ายไฟฟ้ าหรือพลังงานอย่ างอื่น
การก่อสร้าง ซ่อมบารุง รือ้ ถอนอาคาร การบรรทุกขนถ่ายสินค้า สถานีบริการน้ ามัน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า
สถานพยาบาล เป็ นต้น
แม้จะมีกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานบังคับใช้ใน
สถานประกอบกิจการ รวมทัง้ ภาครัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค หรือ กฟภ. ที่มพี ้นื ที่รบั ผิดชอบ
ครอบคลุม 74 จังหวัดทัวประเทศ
่
ยกเว้น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุร ี ซึ่งมีภารกิจใน
การจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้ า และดาเนินธุรกิจอื่นทีเ่ กี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจทัง้ ด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม (การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค, 2564) ได้มกี ารกาหนดระบบการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานขึน้ เพื่อให้ผู้บริหารกากับดู แลและให้พนักงาน
ถือปฏิบตั เิ ป็ นแบบแผนเดียวกัน รวมทัง้ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ที่จงั หวัดสงขลา ทีม่ เี ขตรับผิดชอบ
ครอบคลุม 16 อาเภอ และจากรายงานการเกิดอุบตั เิ หตุของ กฟภ. ย้อนหลัง 10 ปี มแี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ตามตัวแปรปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาปั จจัยการรับรูแ้ ละทัศนคติเรือ่ งความปลอดภัยในการทางานทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมใน
การทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
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สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพื้นที่จงั หวัด
สงขลา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง ประสบการณ์ทางาน ประสบการณ์การเกิดอุบตั เิ หตุ
ในการทางาน และประสบการณ์ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทีต่ ่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา แตกต่างกัน
2. ปั จจัยการรับรูแ้ ละทัศนคติเรื่องการจัดการความปลอดภัยในการทางานมีผลต่อพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั มุ่งเน้ นเรื่อง ปั จจัยการรับรูแ้ ละทัศนคติเรื่องความปลอดภัยในการทางานที่มผี ลต่อ
พฤติกรรมในการทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ซึง่ ตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง ประสบการณ์
ในการทางาน ประสบการณ์ การเกิดอุบตั ิเหตุในการทางาน ลักษณะของสภาพงานที่ประสบอุบตั ิเหตุ
และประสบการณ์การฝึกอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัย
ส่วนปั จจัยการรับรูแ้ ละทัศนคติเรื่องการจัดการความปลอดภัยในการทางาน ประกอบด้วย 1)
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัย และ 2) ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ประกอบด้วย
1) การปฏิบ ัติต ามกฎ ระเบียบ ข้อ บังคับ เกี่ยวกับ ความปลอดภัย ในการท างาน 2) การใช้เครื่อ งมือ
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทางาน และ 3) ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ทาการวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ครอบคลุมพืน้ ที่ 16 อาเภอ ซึง่ มีจานวนทัง้ สิน้ 795 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา
การวิจยั ครัง้ นี้เริม่ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564
4. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พืน้ ทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ จังหวัดสงขลา
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
Schramm (1960 อ้างถึงใน อรุโณทัย พยัคฆงพงษ์, 2560) กล่าวถึงการรับรูป้ ระโยชน์ การรับรู้
(Perception) มีรากศัพ ท์มาจากภาษาลาตินว่า “Perceptio” หรือ “Percipio” หมายความว่า การได้มา
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การเก็บรวบรวม การเข้าใจ หรือการตีความหมาย เป็ นกระบวนการแปลความหมายของสิง่ ทีบ่ ุคคล ประสบ
หรือความหมายจากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวของบุคคลนัน้
Pender (1996 อ้างถึงใน ณัฎฐ์ธนัน ธนกมลนันท์, 2561) กล่าวว่าการรับรูป้ ระโยชน์เป็ นระดับ
ความเชื่อของบุคคลหนึ่งจะได้รบั ประโยชน์ใดบ้างจากการแสดงพฤติกรรมหนึ่ง หรือระดับความเชื่อของ
บุคคล หนึ่งว่าเมื่อกระทาพฤติกรรมหนึ่งแล้วจะทาให้ตนได้รบั ผลตอบแทนเชิงบวกจากการกระทานัน้ เช่น
การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ท่สี ามารถช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน หรือช่วยเพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขันให้แก่ผใู้ ช้งานได้
แนวคิ ดและทฤษฎีการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ
วิทยา อยู่สุข (2555) กล่าวว่า สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุจากการทางานนัน้ มาจาก 2 สาเหตุ
หลัก คือ เกิดจากสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัยและการกระทาของพนักงานที่ไม่ปลอดภัย การกระทาที่
ไม่ปลอดภัย การกระทาหรือการปฏิบตั งิ านของคนมีผลทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับตนเองและผู้อ่นื
และด้านการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร/อุปกรณ์ สภาพของการทางานที่ไม่ปลอดภัย หมายถึง สภาพของ
โรงงานอุตสาหกรรม สภาพเครือ่ งจักร สภาพกระบวนการผลิต เครือ่ งจักร อุปกรณ์ เครื่องยนต์ อุปกรณ์
การผลิต ไม่มคี วามปลอดภัยเพียงพอส่งผลทาให้ผทู้ ท่ี างานเกิดอุบตั เิ หตุการบาดเจ็บ การตาย
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติ กรรมความปลอดภัยในการทางาน
วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2557) ได้สรุปแนวการศึกษาพฤติกรรม ความ
ปลอดภัยในการทางานไว้ 3 ด้าน คือ
1. การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกบความปลอดภัยในการทางาน
2. การใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
3. ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จิรศักดิ ์ อมรวัฒน์ เลิศล้า (2557) ศึกษาระดับการรับรู้ระบบความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน บริษทั จตุพร รีโนเวชัน่ จากัด ผลการศึกษา พบว่า 1) พนักงานบริษทั จตุพร รีโนเวชัน่ จากัด
มีระดับการรับรูร้ ะบบความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าระดับ
การรับรูร้ ะบบความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 2) พนักงานบริษัท จตุพร
รีโนเวชัน่ จากัด ที่มเี พศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน การอบรมเรื่องความปลอดภัย
และแผนกงานทีส่ งั กัด แตกต่างกัน มีระดับการรับรูร้ ะบบความปลอดภัยในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี (2561) การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยใน
การทางานของพนัก งานสายงานฝ่ ายผลิต กรณีศึกษาอุ ต สาหกรรมการผลิต ขวดแก้ว ผลการศึกษา
พบว่า ผลการศึกษาระดับความรูท้ ศั นคติและพฤติกรรมด้านความปลอดภัย พบว่า พนักงานฝ่ ายผลิต มี
ความรูด้ ้านความปลอดภัยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง มีทศั นคติต่อความปลอดภั ย และพฤติกรรมด้านความ
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ปลอดภัย เฉลี่ย อยู่ในระดับ ปานกลาง (ร้อ ยละ77.38 และ 75.44 ตามล าดับ ) พนักงานที่มปี ั จ จัยด้าน
ลักษณะส่วนบุคคล และเคยประสบอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ ได้รบั บาดเจ็บมีระดับความรูด้ า้ นความปลอดภัยในการ
ทางานทีแ่ ตกต่างกัน ส่วนความสัมพันธ์ดา้ นความรูแ้ ละพฤติกรรม พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับทีต่ ่ า
(r = 0.30, p-value < 0.05) ส่วนความรูก้ บั ทัศนคติและทัศนคติกบั พฤติกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กนั อยู่
ในระดับที่ต่ ามาก (r = 0.05, p-value < 0.05) และ (r = 0.06, p-value < 0.05) ตามลาดับ ส่วนทัศนคติ
ทีด่ ดี า้ นความปลอดภัยไม่มคี วามเกีย่ วข้องใด ๆ กับปั จจัยส่วนบุคคล
จุฑาภรณ์ เมืองอุดม (2563) ศึกษาการรับรูค้ วามเสีย่ งและวัฒนธรรมความปลอดภัยทีพ่ ยากรณ์
พฤติก รรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานระดับปฏิบ ัติการในอุ ต สาหกรรมยานยนต์และ
ชิน้ ส่วน ผลการศึกษา พบว่า 1) การรับรูค้ วามเสีย่ งมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมความปลอดภัย
และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ได้แก่ ด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน ด้าน
เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน และด้านการจัดการ 2) การรับรูค้ วาม
เสีย่ งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 3)วัฒนธรรมความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานอย่าง
มีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .01 4) วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านความรับผิดชอบของบุค ลากรด้าน
ความปลอดภัย วัฒ นธรรมความปลอดภัยด้านเจตจานงของผู้ บริหารด้านความปลอดภัย วัฒนธรรม
ความปลอดภัย ด้านการสื่อ สาร ด้านความปลอดภัย ในองค์ก าร วัฒ นธรรมความปลอดภัย ด้านขีด
ความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัย การรับรู้ความเสี่ยงด้านสภาพงาน และการรับรู้ความ
เสีย่ งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานได้
ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
วริยา เคนทวาย (2563) ศึกษาปั จจัยการรับรูเ้ รื่องความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
พบว่า คะแนนเฉลี่ยปั จจัยการรับรูเ้ รื่องความปลอดภัย พนักงานด้านทัศนคติในด้านความปลอดภัยและ
ด้านนโยบายด้านความปลอดภัยใกล้เคียงกัน และคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมความด้านความปลอดภัยในการ
ทางาน ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
เป็ นการใช้เครื่องมือ อุ ปกรณ์ ค วามปลอดภัยเพื่อความปลอดภัย ในการท างาน ตามล าดับ ดังนั น้ การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในระดับปฏิบตั ิการในเกิดความปลอดภัยควรที่จะมีการกาหนดนโยบายด้านความ
ปลอดภัยให้ช ัดเจนมากยิ่งขัน้ เน้ นย้าถึงขัน้ ตอนการปฏิบ ัติงาน การใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน ความปลอดภัย
เพื่อทีจ่ ะป้ องกันและลดการเกิด อุบตั เิ หตุจากการทางาน และยังเป็ นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทด่ี ใี นด้าน
ความปลอดภัยในการทางานกับหน่วยงานอีกด้วย
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทาการวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานและลูกจ้างทีป่ ฏิบตั งิ านการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ที่
จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพืน้ ที่ 16 อาเภอ ซึง่ มีจานวนทัง้ สิน้ 795 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้จากการคานวณหาขนาดตัวอย่างของพนักงานและลูกจ้าง
ทีป่ ฏิบตั งิ านการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ครอบคลุมพืน้ ที่ 16 อาเภอ โดยการเทียบจาก
ตารางสัดส่ วนของ Krejcie Morgan (1970 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิล ป์ จารุ, 2555) ที่ระดับความเชื่อ มัน่
ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง 260 ตัวอย่าง โดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multi - Stage Sampling)
ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูม ิ และการสุ่มแบบแบ่งชัน้ โดยใช้สดั ส่วน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เป็ นแบบเลือกตอบ (Check List)
จานวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยการรับรูแ้ ละทัศนคติเรื่องการจัดการความปลอดภัยใน
การทางาน เป็ นมาตรวัดแบบระดับอัตราส่วน 5 ระดับ (Ratio Scale) จานวน 12 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน เป็ นมาตรวัดแบบ
ระดับอัตราส่วน 5 ระดับ (Ratio Scale) จานวน 17 ข้อ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาลักษณะ รูปแบบ วิธกี ารจากตารา หลักการ ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัย
การรับรูแ้ ละทัศนคติเรื่องการจัดการความปลอดภัยในการทางาน และพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทางานของหน่วยงานต่างๆ
2. กาหนดขอบเขตของแบบสอบถามให้ตรงกับกรอบแนวคิดของตัวแปรต้น และตัวแปรตามให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั และนิยามศัพท์ แล้วนาเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของเนื้อหาและภาษาทีใ่ ช้แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
3. ผู้วจิ ยั นาแบบสอบถามที่พ ัฒ นาแล้วไปให้ผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิด้านความปลอดภัยในการท างาน
จานวน 2 ท่าน และผูท้ รงคุณวุฒขิ องการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค จานวน 1 ท่าน เพื่อการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และโครงสร้างการสร้างข้อคาถาม ประกอบด้วย
3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข โอศิร ิ ตาแหน่ งงานอาจารย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.2 ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ลลิล ก่ อ วุ ฒ ิกุ ล รังสี ต าแหน่ ง งานอาจารย์ คณะนิ ติศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.3 นายอนัน รัตนวรรณ ตาแหน่งงานผูจ้ ดั การ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคอาเภอจะนะ

8
4. ผูว้ จิ ยั คานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึง่ พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (ค่า IOC) ในแต่ละ
ข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และหลังจากปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเป็ นที่เรียบแล้วก็เสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษางานวิจยั อีกครัง้ เพื่อความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
5. ผู้วจิ ยั นาแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มพนักงานและลูกจ้างที่มลี กั ษณะคล้าย
กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมันของเครื
่
่องมือ ด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยจากการทดสอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัย
การรับรูแ้ ละทัศนคติการจัดการความปลอดภัยในการทางาน ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ 0.932 ส่วน
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ 0.863 และ
โดยรวมทัง้ ฉบับ ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ 0.928 ซึ่งมีค่าความเชื่อมันมากกว่
่
า 0.70 โดยเป็ นเกณฑ์
ทีส่ ามารถยอมรับได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ติดต่อประสานงานกับผูจ้ ดั การการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคแต่ละอาเภอ ทัง้ 16 อาเภอ เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือและในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั จัดส่งแบบสอบถาม จานวน 260 ชุด ให้กบั กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นพนักงานและลูกจ้างการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลากรอกข้อมูล และขอความร่วมมือส่งแบบสอบถามคืนผูว้ จิ ยั ภายใน
1 สัปดาห์ หากกรณีเกิดเวลาทีก่ าหนดไว้ดงั กล่าว ผู้วจิ ยั จะใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เป็ นรายบุคคล
จากคาถามของแบบสอบถาม
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วเิ คราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วเิ คราะห์ระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยการรับรูแ้ ละทัศนคติเรือ่ งการจัดการความปลอดภัยในการทางาน และพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
3. ทดสอบความแตกต่ างของค่ าที (t-Test) และทดสอบค่ าเอฟ (F-Test) ด้ว ยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) เพื่อ เปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัย ในการท างานของ
พนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ตามตัวแปรปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
และหากมีความแตกต่างให้ใช้การเปรียบเทียบรายคู่ต่อด้วยวิธกี ารแบบ LSD
4. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย
การรับรูแ้ ละทัศนคติเรือ่ งความปลอดภัยในการทางานทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมในการทางานของพนักงานและ
ลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
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ผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 76.54 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 41.15 ซึง่ ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 61.92 โดยปฏิบตั งิ านในตาแหน่ ง
พนักงาน คิดเป็ นร้อยละ 81.92 มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 6 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ซึง่ ส่วน
ใหญ่ ไม่เคยเกิดอุ บตั ิเหตุ ในการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 65.38 ส่ วนมีประสบการณ์ การเกิดอุ บตั ิเหตุใน
การทางาน 1 - 10 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 34.62 โดยไม่เคยเกิดอุบตั ิเหตุ ต ามลักษณะของสภาพงานใน
การทางาน คิดเป็ นร้อยละ 65.39 รองลงมา คือ ประสบอุบตั เิ หตุในลักษณะสภาพหน้างาน คิดเป็ นร้อยละ
18.46 และส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์การฝึกอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัย 1 - 5 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 61.92
2. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปั จจัยการรับรูแ้ ละทัศนคติเรื่องการจัดการความปลอดภัยใน
การทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุ ด ( X = 4.62) และเมื่อ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่ าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ ทัศ นคติด้าน
ความปลอดภัย ( X = 4.75) รองลงมาคือ การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัย ( X = 4.49)
3. กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานและ
ลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพื้นที่จงั หวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52) และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ
ของผูป้ ฏิบตั งิ าน ( X = 4.55) รองลงมาคือ ด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทางาน
( X = 4.55) และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกีย่ วกับความปลอดภัยในการทางาน ( X = 4.45)
4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ตามตัวแปรปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดังตาราง 1
ตาราง 1
การเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพื้นทีจ่ งั หวัดสงขลา ตามตัวแปร
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ (n=260)

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ด้านการปฏิบตั ิ ด้านการใช้ ด้านความพร้อม โดยรวม
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ตามกฎ ระเบียบ เครื่องมือ ทางด้านร่างกาย
อุปกรณ์
และจิตใจ
เพศ
.830
1.158
1.031
.337
อายุ
1.380
1.101
.699
.709
ระดับการศึกษา
1.558
1.447
4.113*
3.440*
ตาแหน่ง
.717
.665
.559
.788
ประสบการณ์ในการทางาน
1.033
.865
.793
.667
ประสบการณ์การเกิดอุบตั เิ หตุในการทางาน
.721
.653
.295
.498
ลักษณะของสภาพงานทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุ
3.861**
3.256*
3.790*
5.100**
ประสบการณ์การฝึกอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัย
5.333**
10.370**
14.907**
13.056**
*p < .05, **p < .01
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จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มรี ะดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทางานของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพื้นที่จงั หวัดสงขลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
กลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะของสภาพงานทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุในการทางาน และประสบการณ์การฝึก
อบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
ในพื้นทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
ด้านการใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทางาน และด้านความพร้อมทางด้านร่างกายและ
จิตใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5. ปั จจัยการรับรูแ้ ละทัศนคติเรื่องความปลอดภัยในการทางานที่มผี ลต่อพฤติกรรมในการทางาน
ของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ดังตาราง 2
ตาราง 2
ปั จจัยการรับรู้และทัศนคติเรือ่ งความปลอดภัย ในการทางานทีม่ ผี ลต่ อพฤติกรรมในการทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่ว น
ภูมภิ าคในพื้นทีจ่ งั หวัดสงขลา (n=260)

ปั จจัยการรับรูแ้ ละทัศนคติเรื่อง
ความปลอดภัยในการทางาน

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ด้านการปฏิบตั ิ ด้านการใช้
ด้านความพร้อม
ตามกฎ
เครื่องมือ
ทางด้านร่างกาย
ระเบียบ
อุปกรณ์
และจิตใจ
1.032
.984
1.035
.358**
.403**
.473**

โดยรวม

Constant
1.018
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัยใน
.408**
การทางาน (X1)
ทัศนคติดา้ นความปลอดภัยในการทางาน (X2)
.382**
.370**
.294**
.351**
32.286
59.674
77.450
85.621
F Test
2
.201
.317
.376
.400
R
.195
.312
.371
.395
Adjusted R2
*p < .05, **p < .01 (ตัวเลขทีเ่ ห็นคือค่า B ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
วแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ)
์

จากตาราง 2 พบว่า ปั จจัยการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในการทางาน และทัศนคติ
ด้านความปลอดภัยในการทางาน มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคในพื้นที่จงั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 40.0 ซึ่งสามารถ
เขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.018+.408X1 +.351X2
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
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1) ปั จจัยการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในการทางาน และทัศนคติดา้ นความปลอดภัย
ในการท างาน มีผ ลต่ อ พฤติก รรมในการท างานด้านการปฏิบ ัติต ามกฎ ระเบีย บ ข้อ บังคับ เกี่ย วกับ
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพื้นที่จงั หวัดสงขลา โดย
สามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 20.1 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.032+.358X1 +.382X2
2) ปั จจัยการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในการทางาน และทัศนคติดา้ นความปลอดภัย
ในการทางาน มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทางาน
ของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพื้นทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล
ได้รอ้ ยละ 31.7 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .984+.403X1 +.370X2
3) ปั จจัยการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในการทางาน และทัศนคติดา้ นความปลอดภัย
ในการทางาน มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานด้านความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพื้นทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล
ได้รอ้ ยละ 37.6 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.035+.473X1 +.294X2
อภิ ปรายผล
1. การเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ตามตัวแปรปั จจัยด้าน
กลุ่มตัวอย่างที่มรี ะดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพื้นที่จงั หวัดสงขลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของจิรศักดิ ์ อมรวัฒน์
เลิศล้า (2557) ศึกษาระดับการรับรูร้ ะบบความปลอดภัยใน การปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั จตุพร
รีโนเวชัน่ จ ากัด ผลการศึก ษา พบว่ า พนั ก งานบริษัท จตุ พ ร รีโนเวชัน่ จ ากัด ที่ม ีร ะดับ การศึก ษา
แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ระบบความปลอดภัยในภาพรวมแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05
กลุ่มตัวอย่างที่มลี กั ษณะของสภาพงานที่ประสบอุบตั ิเหตุในการทางาน และประสบการณ์
การฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของการไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าคในพื้นที่จงั หวัดสงขลา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทางาน ด้านการใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทางาน และด้านความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและจิต ใจของผู้ปฏิบ ัติงาน แตกต่ างกัน อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของพรนิภา บริบูรณ์สุขศรี (2561) การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
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ในการทางานของพนักงานสายงานฝ่ ายผลิต กรณีศกึ ษาอุตสาหกรรมการผลิตขวดแก้ว ผลการศึกษา พบว่า
พนักงานที่มปี ั จจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล และเคยประสบอุบตั เิ หตุถึงขัน้ ได้รบั บาดเจ็บมีระดับความรู้
ด้านความปลอดภัยในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
2. ปั จจัยการรับรูแ้ ละทัศนคติเรื่องความปลอดภัยในการทางานทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมในการทางาน
ของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
ปั จจัยการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในการทางาน และทัศนคติดา้ นความปลอดภัย
ในการทางาน มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพื้นที่
จังหวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 40.0
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1) ปั จจัยการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในการทางาน และทัศนคติดา้ นความปลอดภัย
ในการทางาน มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบาย
ระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 20.1 ทัง้ นี้เนื่องจากหน่วยงานมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ จากการทางาน เช่น การทางานกับเครื่องจักร การทางานกับระบบไฟฟ้ า ช่วยให้มคี วามระมัดระวัง
ในการทางานมากขึน้ และท่านมีความตระหนักเสมอว่างานด้านความปลอดภัยสามารถช่วยลดอุบตั เิ หตุ
ได้ มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานด้านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทางานของพนักงาน
2) ปั จจัยการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในการทางาน และทัศนคติดา้ นความปลอดภัย
ในการทางาน มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทางาน
ของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพื้นทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล
ได้รอ้ ยละ 31.7 ทัง้ นี้เนื่องจากหน่ วยงานมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการทางาน
เช่น การทางานกับเครื่องจักร การทางานกับระบบไฟฟ้ า ช่วยให้มคี วามระมัดระวังในการทางานมากขึ้น
และเมือ่ ท่านพบเห็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ชารุดท่านจะรายงานผูท้ ม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบทันที มีผลต่อพฤติกรรม
ในการทางาน ด้านการใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
3) ปั จจัยการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในการทางาน และทัศนคติดา้ นความปลอดภัย
ในการทางาน มีผลต่อพฤติกรรมในการทางานด้านความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพื้นทีจ่ งั หวัดสงขลา โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล
ได้รอ้ ยละ 37.6 ทัง้ นี้เนื่องจากหน่ วยงานมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการทางาน
เช่น การทางานกับเครื่องจักร การทางานกับระบบไฟฟ้ า ช่วยให้มคี วามระมัดระวังในการทางานมากขึ้น
และท่านสามารถควบคุมสติและจิตใจในการทางานได้ แม้มปี ั ญหาส่วนตัวที่เป็ นกังวล เช่น ปั ญหาเกี่ยวกับ
ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เป็ นต้น มีผลต่ อพฤติกรรมในการทางาน ด้านการใช้เครื่อ งมือ อุปกรณ์ เพื่อ
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
3. กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานและลูกจ้าง
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพื้นที่จงั หวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
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พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน สอดคล้อง
กับการศึกษาของจุฑาภรณ์ เมืองอุดม (2563) ศึกษาการรับรูค้ วามเสีย่ งและวัฒนธรรมความปลอดภัยที่
พยากรณ์พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิน้ ส่วน ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ มากที่สุ ด รองลงมา คือ ด้านการใช้เครื่อ งมือ อุ ปกรณ์ เพื่อ ความปลอดภัยในการท างาน
สอดคล้องกับการศึกษาของจุฑาภรณ์ เมืองอุดม (2563) ศึกษาการรับรูค้ วามเสีย่ งและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทีพ่ ยากรณ์พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิน้ ส่วน ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ด้านเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทางาน สอดคล้องกับการศึกษาของวริยา เคนทวาย (2563) ศึกษาปั จจัยการรับรู้
เรื่องความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านของพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร การไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมความด้านความปลอดภัยในการทางาน
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับเกีย่ วกับความปลอดภัย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ปั จจัยการรับรูแ้ ละทัศนคติเรือ่ งการจัดการความปลอดภัยในการทางานของพนักงานและลูกจ้าง
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
1. ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย จากผลการศึกษา พบว่า การลงบันทึกและติดป้ ายบ่งชีถ้ งึ ความชารุด
เสียหายของเครื่องมือเครือ่ งจักร เพื่อให้พนักงานทราบเป็ นสิง่ ทีต่ ้องปฏิบตั ิ มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด เมื่อเครื่องมือ
เครื่องใช้ทางานผิดพลาด ชารุดเสียหาย ไม่สามารถทางานได้ตามปกติ อาจจะก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ และการ
บาดเจ็บต่อผูใ้ ช้งานได้ จะต้องมีการกาหนดแผนงานการฝึกอบรมเสริมสร้างความตระหนัก ผลกระทบจากการ
เพิกเฉยต่อความปลอดภัย ด้วยกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากการใช้งาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ี
ชารุด เป็ นต้น
2. การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัย จากผลการศึกษา พบว่า ท่านมีการติดตามข้อมูล
หรือมาตรการในการปฏิบตั งิ านด้วยความปลอดภัยทีห่ น่วยงานแจ้งเวียนหรือปิ ดประกาศ มีค่าเฉลีย่ น้อย
ทีส่ ุด พนักงานในหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องให้ความสาคัญและส่งผ่านข้อมูลหรือข่าวสาร มาตรการต่าง
ๆ ทีห่ น่ วยงานประกาศ ในรูปแบบทีก่ ระชับ ดึงดูด น่ าสนใจ พนักงานและลูกจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคในพื้นที่
จังหวัดสงขลา
1. ด้านความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน จากผลการศึกษา เมื่อท่านรูส้ กึ
ว่าไม่สบาย ท่านจะหยุดทางานถึงแม้งานยังไม่เสร็จ มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด ในการปฏิบตั ิ งานที่จะให้เกิด
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ประสิทธิภาพ ร่างกายและจิตใจมีส่วนสาคัญทีจ่ ะส่งเสริมให้ชวี ติ เป็ นสุข เพราะเมือ่ ร่างกายแข็งแรงก็จะไม่
มีโรคภัยมาเบียดเบียนการทางานก็จะไม่มปี ั ญหา โดยเฉพาะงานทีจ่ ะต้องใช้แรงงานทางร่างกาย จะต้อง
มีมาตรการการประเมินสภาพร่างกายของผู้ปฏิบตั งิ านทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบตั งิ านทุกครัง้ จาก
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้
2. ด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทางาน จากผลการศึกษา ท่านจะไม่
ใช้เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ทช่ี ารุดถึงแม้จะจาเป็ นก็ตาม มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด พนักงานจะต้องไม่นาอุปกรณ์
ด้านช่างที่ชารุดมาใช้งาน เพราะจะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุทงั ้ ต่อตนเองและผู้อ่นื ได้ และจะต้องมีมาตรการ
สารวจสภาพการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละประเภทที่ชารุดเสียหาย และมีความถี่ของการ
ชารุดเสียหายย้อนหลัง 3 – 5 อันดับแรกของแต่ละชุดปฏิบตั งิ าน เพื่อดาเนินการจัดซื้อทดแทนเร่ งด่วน
และสารองคงคลังกรณีฉุกเฉิน
3. ด้านการปฏิบตั ิต ามกฎ ระเบียบ ข้อ บังคับ เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการท างาน จากผล
การศึกษา ท่านจะไม่ทางานที่ไม่ได้รบั มอบหมายหรืองานที่ไม่ใช่หน้าทีโ่ ดยตรงของท่าน มีค่าเฉลีย่ น้อย
ที่สุด การท างานเป็ นเรื่อ งปกติท่คี นทางานจะถู กขอให้ทาบางอย่างที่ นอกเหนื อ จากขอบเขตความ
รับ ผิดชอบ ซึ่งอาจไม่ส อดคล้องกับต าแหน่ งหรือหน้ าที่โดยตรง เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรมีค วาม
ยืดหยุ่นและขับเคลื่อนต่อไปได้ ควรกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการทางานด้านต่าง ๆ เพิม่ เติม
เพื่อรองรับการทางานแบบครบวงจรและมีความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาครัง้ ต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของ
บุคลากรกลุ่ม อื่น ๆ ให้ ครอบคลุม
2. ศึกษาเชิงทดลองเปรียบเทียบผลของการจัดการความปลอดภัยในการทางาน เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ระหว่างแผนกทีจ่ ดั ให้มกี ารดาเนินงานตามโปรแกรมความปลอดภัย
ในการทางานกับแผนกการดา เนินงานตามปกติ
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