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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยประเภทความสัมพันธเปรียบเทียบ (Correlational-Comparative
Study) มีจุดมุงหมายดังนี้ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพนักงานปฏิบัติการที่ทํางานในโรงงานที่ผานการ
รับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000 กับพนักงานปฏิบัติการในโรงงานที่ยัง
ไมผานการรับรองมาตรฐาน วามีจิตลักษณะและพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานแตกตางกัน
หรือไม อยางไร ในกลุมพนักงานประเภทตาง ๆ 2) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธรวมระหวางตัวแปรในกลุม
ลักษณะสถานการณในการทํางานกับตัวแปรในกลุมจิตลักษณะวาเกี่ยวของกับพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานมากเพียงใด ในกลุมพนักงานปฏิบัติการประเภทตาง ๆ 3) เพื่อศึกษาวา
ตัวแปรในกลุมลักษณะสถานการณในการทํางาน จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ
รวมกัน สามารถทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานไดมากเพียงใด ในกลุมพนักงาน
ปฏิบัติการประเภทตาง ๆ 4) เพื่อศึกษาวาพนักงานปฏิบัติการประเภทใดที่มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอย และปจจัยเชิงเหตุสําคัญที่เกี่ยวของ 4) เพื่อศึกษาวาพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานมีความเกี่ยวของกับความถี่ของการเจ็บปวยที่เคยเกิดขึ้นจากการทํางาน
มากเพียงใด ในพนักงานปฏิบัติการประเภทตาง ๆ
กรอบแนวคิดดานสาเหตุประเภทตาง ๆ ของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมีพื้นฐาน
มาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) และไดศึกษาสาเหตุดานจิตลักษณะ
โดยใชตัวแปรจากทฤษฎีตนไมจริยธรรม รวมทั้งตัวแปรจิตลักษณะดานความชอบเสี่ยง ซึ่งเปน
องคประกอบหนึ่งของการมีภูมิคุมกันตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก
4 โรงงาน จํานวน 553 คน ไดมาดวยวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้นกําหนดโควตา (Stratified Quota
Random Sampling) เปนพนักงานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001: 2000 จาก 2 โรงงาน จํานวนพนักงาน 283 คน และเปนพนักงานที่ทํางานในโรงงาน

-2ที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO จาก 2 โรงงาน จํานวนพนักงาน 270 คน เปนชาย 302 คน
หญิง 251 คน อายุเฉลี่ย 31.94 ป และอายุงานเฉลี่ย 5.79 ป
ตัวแปรอิสระหลักในการวิจัยมี 3 กลุม ไดแก 1) กลุมตัวแปรสถานการณในการทํางาน
ประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน และ
ประเภทโรงงาน 2) กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง 3) กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ
ประกอบดวย 2 ตัวแปร คือ ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน และเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน สวนกลุมตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํ างานตามหน าที่ พฤติ กรรมป องกั นอั นตรายจากการทํ างานนอกเหนื อหน าที่ และสถิ ติ
การเจ็บปวยจากการทํางาน 2 ดาน (การรายงานตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน)
รวมทั้ งยั งมี กลุ มตั ว แปรด า นลั ก ษณะชี ว สั ง คมและภู มิ ห ลั ง ซึ่ ง ใช ใ นการแบ ง กลุ ม ย อ ยเพื่ อ การ
วิเคราะหขอมูลในรายละเอียด
เครื่องมือวัดตัวแปรในการศึกษานี้เปนแบบมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating
Scales) จํานวน 11 แบบวัด สรางขึ้นใหมในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 6 ฉบับ โดยไดมีการหาคุณภาพ
รายขอ เพื่อคัดเลือกขอที่มีมาตรฐานสูง ตลอดจนมีการหาคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของแบบวัดแตละชุด ซึ่งมีคาระหวาง .62 ถึง .94
สมมติ ฐ านในการวิ จั ย นี้ มี 9 ข อ ซึ่ ง มี พื้ น ฐานการตั้ ง สมมติ ฐ านมาจากรู ป แบบทฤษฎี
ปฏิสัมพันธนิยม สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานมี 2 ประเภท ไดแก 1) การวิเคราะหความแปรปรวน
แบบสองทาง และแบบสามทาง เมื่อพบปฏิสัมพันธที่มีนัยสําคัญจึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู
ดวยวิธีการของเชฟเฟ และ 2) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 3 แบบ คือ แบบมาตรฐาน แบบเปนขั้น
และแบบมีลําดับ เพื่อนําผลการวิจัยไปประยุกตใชตอไป การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ไดทํา
ทั้งในกลุมรวม และกลุมยอย 12 ถึง 14 กลุม ซึ่งแบงตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของ
กลุมตัวอยาง
ผลการวิจัยที่สําคัญมี 5 ประการ ดังนี้
ประการแรก ผลการเปรียบเทียบเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และสถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน ของพนักงาน
ปฏิบัติการจากโรงงาน 2 ประเภท ปรากฏวา 1) พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001: 2000 มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงาน

-3ที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบในกลุมรวม และกลุมยอย 5 กลุม (ไดแก
กลุมชาย กลุมอายุมาก กลุมที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง กลุมที่มีอายุงานมาก และกลุมที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย) และยังพบวาพนั กงานที่ทํางานในโรงงานที่ผา น
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบในกลุมพนักงานอายุมาก และ
กลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย 2) พนักงานที่ทํางานในโรงงานทีผ่ า น
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
มากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบในพนักงานที่มี
อายุงานมาก และพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย 3) พนักงานที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเองนอยกวา
พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบชัดเจนในกลุมรวม และ
3 กลุมยอย (ไดแก กลุมโสด กลุมอายุนอย และกลุมที่มีอายุงานนอย) และ 4) พนักงานที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง
พบวา 4.1 เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่ทํางาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบผลใน
กลุมรวม โดยเฉพาะผูที่อายุนอย 4.2 เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา พบในพนักงาน 4 ประเภท (อายุนอย และอายุมาก มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลานอย
และมีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก) นอกจากนี้ 4.3) ยังพบอีกวาผูที่ทํางานอยู
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO แตมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีความถี่ของ
การเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงานมากที่สุด พบในกลุมรวม และกลุมยอย
3 กลุม (ไดแก กลุมชาย กลุมที่แตงงานแลว และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก)
ซึ่งไมเปนไปตามความคาดหมาย แสดงวา ยังมีพนักงานอีกหลายประเภท ทั้งในโรงงานที่ผานและ
ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO ที่ควรไดรับการพัฒนาเพื่อใหมีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานใหมากขึ้น
ประการที่สอง พบผลจากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางที่สอดคลองกันวา พนักงาน
ปฏิบัติการที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มาก ไดแก พนักงานในกลุมรวม ที่สําคัญคือ พนักงานหญิง อายุมาก
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ใฝสัมฤทธิ์สูง มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีความชอบเสี่ยงนอย ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงานมาก รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานสูง
มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก สําหรับลักษณะของพนักงานที่มีสถิติการเจ็บปวย
จากการทํางาน 2 ดาน (จากการรายงานตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) นอย ไดแก
พนักงานในกลุมรวม ที่สําคัญคือ พนักงานหญิง อายุงานมาก ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง และ
มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
ประการที่สาม ผลจากการวิจัยชี้ใหเห็นวา พนักงานปฏิบัติการที่ควรไดรับการพัฒนา เนื่องจาก
เปนพนักงานที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน 2 ดาน (ดานตามหนาที่ และดานนอกเหนือหนาที่) นอย ไดแก พนักงานชาย พนักงาน
ที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก พนักงานอายุนอย พนักงานที่มีอายุงานนอย และ
พนักงานที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจต่ํา สวนพนักงานที่มีความถี่ของการเจ็บปวย (จากการรายงาน
ตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) มาก ไดแก พนักงานชาย พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก พนักงานอายุนอย และพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
ประการที่สี่ ผลจากการวิจัยนี้ พบวา กลุมตัวแปรจิตลักษณะ และสถานการณในการทํางาน
จํานวน 8 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานแตละดาน ไดอยางชัดเจน
ดังนี้ 1) ทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ ไดรอยละ 52.4 ในกลุมรวม
และทํานายไดสูงสุดรอยละ 64.0 ในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001: 2000 2) ทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ไดรอยละ
51.7 และทํานายไดสูงสุดรอยละ 64.4 ในกลุมพนักงานอายุนอย ตัวทํานายสําคัญของพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน 2 ดาน คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกัน
อันตรายจากการทํางาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
สรุปไดวา เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน เปนปจจัยที่มีบทบาทสําคัญ
เปนลําดับแรกในการอธิบายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ทั้งดานตามหนาที่ และ
นอกเหนือหนาที่ เมื่อใชกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม และสถานการณในการทํางาน จํานวน 6 ตัวแปร
เปนตัวทํานายรวมกัน สามารถทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ไดรอยละ 51.0 ในกลุมรวม และทํานายไดสูงสุดรอยละ 64.8 ในกลุมพนักงานที่ครอบครัวมีระดับ
เศรษฐกิ จต่ํ า โดยมี ตัว ทํา นายสํา คั ญ คือ แรงจูงใจใฝสั ม ฤทธิ์ ลั ก ษณะมุง อนาคต-ควบคุ ม ตน

-5การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
และความชอบเสี่ยง ดังนั้นปจจัยเชิงเหตุสําคัญที่ควรพัฒนาในพนักงานกลุมเสี่ยง (ดังกลาวในผล
ประการที่สาม) ตลอดจนพนักงานทั่วไป เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย เปนตน
ประการสุดทาย กลุมตัวแปรพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน 2 ดาน (คือ ตามหนาที่
และนอกเหนือหนาที่) สามารถทํานายสถิติการเจ็บปวยจากการทํางานแตละดานได ดังนี้ 1) ทํานาย
ความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง ไดรอยละ 4.8 ในกลุมรวม และทํานายไดสูงสุด
รอยละ 13.1 ในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย 2) ทํานายความถี่
ของการเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงานไดรอยละ 10 ในกลุมรวม และทํานายได
สูงสุดรอยละ 31.4 ในกลุมพนักงานอายุนอย ตัวทํานายสําคัญของความถี่ในการเจ็บปวยจากการ
ทํางานที่ไดจากการรายงานตนเอง และจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน คือ พฤติกรรม
ป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ และพฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน
นอกเหนือหนาที่ ตามลําดับ
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติเพื่อพัฒนา ดังนี้ พนักงานกลุมที่มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอย ตามที่ระบุไวในผลการวิจัยประการที่สาม เปนกลุมที่ควรไดรับการพัฒนา
เปนลําดับแรก ๆ โดยการเสริมสรางเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และ
ควรมีการฝกอบรมพัฒนาจิตลักษณะเดิมใหสูงขึ้น เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และฝกอบรมเพื่อลดลักษณะชอบเสี่ยงของพนักงานใหนอยลง ควบคูไปดวยกัน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป ควรทําการวิจัยเชิงทดลองประเมินผล (Evaluative-Experimental
Study) เพื่อสรางตนแบบกิจกรรมพัฒนาจิตลักษณะ เชน เจตคติที่ดีตอการปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยงนอย กอนนําไปใช
กับพนักงานกลุมเสี่ยง และพนักงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมในวงกวาง นอกจากนี้ ควรมีการ
บริหารจัดการกับสถานการณในการทํางานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เชน สงเสริมใหมีการสนับสนุนทาง
สังคมจากหัวหนางานและผูรวมงานมากขึ้น รวมทั้งใหความสําคัญกับการจัดใหพนักงานเขารับ
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรู และทักษะดานความปลอดภัยในการทํางาน
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This correlational-comparative study was aimed at investigating the antecedent
and consequential factors of preventive behavior from work injury of plastic industrial
operational workers. There were five research objectives. First, to examine the
effectiveness of the quality management system which certified by ISO 9001: 2000
through comparing and contrasting employees who worked in the plants with ISO 9001:
2000 certificate to the ones who worked in the plants without ISO 9001: 2000 certificate
on two types of preventive behavior from work injury and recording of work-injury
frequency. Secondly, to investigate the interactional effects of situational factors and
psychological characteristics on preventive behavior from work injury. Thirdly,
to investigate the influence of situational, psychological-trait, and psychological–state
factors on preventive behavior from work injury of workers in terms of predictive power
and predictors. Fourthly, to pinpoint the at-risk groups of workers who displayed less
preventive behavior from work injury and their protective factors. Finally, to examine the
relationship between preventive behavior from work injury and recording of work-injury
frequency.
Interactionism Model was used as conceptual framework of this study.
Important variables from, e.g., the Psychology Theory of Work and Moral Behavior and
the principle of psychological Immunity in the Philosophy of Sufficiency Economy were
studied as antecedents of preventive behavior from work injury among workers.
Samples of this study were operational workers in plastic industry from 4 plants in
Bangkok and vicinities. Two plants were certified an quality administration by ISO 9001:
2000, the other two were not. Stratified quota random sampling were used to obtain
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and 270 workers from the plants without ISO 9001: 2000 certificate, 302 males and
251 females with average age of 31.94 years, and average tenure of 5.79 years.
In this study, three groups of independent variables were assessed. The first
group was situational factors, consisting of 4 variables, i.e., social support from
supervisors and peers, work-safety modeling, perceived benefit of work-safety skill
training and types of the plant. The second group was psychological traits, consisting of
3 variables, i.e., needs for achievement, future orientation and self control, and risk
preference. The third group was psychological states, consisting of work-injury
preventive knowledge and favorable attitude toward preventive behavior from work
injury. The preventive behavior from work injury as dependent variable group consisting
of in-role preventive behavior from work injury and extra-role preventive behavior from
work injury. This study also assessed work-injury frequency in two approaches (worker’s
self reports and work-injury records from plant’s health care units).
Most of questionnaires in this study were in form of summated rating scale. Six
sets of questionnaires were newly constructed for this study. All questionnaires were
tried out to 100 workers similar to the samples. Items were selected by Item-Total
Correlation criterion. Reliability in terms of Alpha Coefficient was computed to each set
of questionnaires with a range of .62 to .94
Nine research hypotheses, based on Interactionism Model, were tested by two
type of statistics. First, Two-Way and Three-Way Analysis of Variance were employed.
The significant interaction effects are tested by pos hoc test in terms of Scheffe’.
Secondly, Multiple Regression Analysis in terms of Standard, Stepwise, and hierarchical
were used to find the predictive power and important predictors of dependent variables.
Data were analyzed both in total sample and other 12 to 14 subgroups.
There were 5 important findings as follows:
First, results from Two-Way ANOVA indicated that 1) Workers in the plants with
ISO 9001: 2000 certificate reported more favorable attitude toward preventive behavior
from work injury than the ones who worked in the plants without ISO 9001: 2000
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SES, more tenure, and less overtime working load groups) Furthermore, workers who
were employed in the plants with ISO 9001: 2000 certificate and possessed higher
future orientation and self control, had higher favorable attitude toward preventive
behavior from work injury than their counterparts. This result was found in 2 subgroups
(older and less overtime working load groups). 2) Workers in the plants with ISO 9001:
2000 certificate reported more in-role preventive behavior from work injury than the ones
who work in the plants without ISO 9001: 2000 certificate. This result was found in 2
subgroups (more tenure and less overtime working load). 3) Workers in the plants with
ISO 9001: 2000 certificate reported more extra-role preventive behavior from work injury
than their opposites. This result was found in Total samples and 3 subgroups (single,
younger and less tenure workers). 4) Workers who were employed in the plants with
ISO 9001: 2000 certificate and reported higher future orientation and self control were:
4.1) the ones who had more in-role preventive behavior from work injury than their
opposites. This result was found in total sample especially younger workers; 4.2) the
ones who had more extra-role preventive behavior from work injury than their opposites.
This result was found in 4 subgroups; however 4.3) it was found that workers who were
employed in the plants with ISO 9001: 2000 certificate but possessed lower future
orientation and self control, had highest injurious frequencies at work reported by health
care units. This result was found in total sample and 3 subgroups (male, married, and
more overtime working load). This later unexpected result reveals that various groups of
workers who are employed in both the plants with ISO 9001: 2000 certificate and the
plants without ISO 9001: 2000 certificate, need to be enhanced work-safety skills.
Secondly, for two types of preventive behavior from work injury, it was consistently
found that females reported of performing more than their male counterpart. The older,
more tenure, high SES and less overtime working load workers also showed more on
two types of preventive behavior from work injury than their opposites. The ones who
possessed high needs for achievement, high future orientation and self control, but low
risk preference revealed more on two types of preventive behavior from work injury. The
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benefit of work-safety skill training and had more work-safety modeling showed higher
on two types of preventive behavior from work injury. For two aspects of work-injury
frequency, it was found to be low in females more than in male counterpart. The more
tenure, high SES and less overtime working load workers also showed lower on two
aspects of injurious frequencies at work than their counterparts.
Thirdly, results from this study pinpointed 5 at-risk groups of workers who
reported relatively low favorable attitude toward preventive behavior from work injury
and less preventive behavior from work injury. There were male, younger, less tenure,
low SES, and more overtime working load workers. Furthermore, the results also
indicated 4 at-risk groups of workers who reported relatively high injurious frequencies
at work. There were male, younger, low SES and more overtime working load workers.
Fourthly, all psychological and situational predictors, total of 8 variables could
account for the variance of in-role preventive behavior from work injury and extra-role
preventive behavior from work injury in total sample with 52.4% and 51.7% respectively.
The highest predictive percentage of 64.0% for in-role preventive behavior from work
injury was found in ones who worked in the plants with ISO 9001: 2000 certificate, and
64.4% for extra-role preventive behavior from work injury, was found in younger
workers. In sum, the most important predictor of these two types of preventive behaviors
was favorable attitude toward preventive behavior from work injury, followed by social
support from supervisors and peers, perceived benefit of work-safety skill training,
needs for achievement and work-safety modeling. In addition, all psychological-trait
and situational predictors, total of 6 variables could account for the variance of favorable
attitude toward preventive behavior from work injury in total sample with 51.0%.
The highest predictive percentage of 64.8% was found in workers with low SES.
The important predictors were needs for achievement, future orientation and self-control,
and work-safety modeling.
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from work injury and recording of work-injury frequency (by self-report and records from
health care unit in each plant), it was found that the two types of preventive behavior
from work injury could predict; 1) self report of injurious frequencies at work with 4.8% in
total sample, and with the highest predictive percentage of 13.1% in low overtime
working load group; 2) recording of work injurious frequency from health care unit with
10% in total sample and with the highest predictive percentage of 31.4%
in younger workers. The most important predictors of the two types of work injurious
frequencies was the in-role preventive behavior from work injury followed by the
extra-role preventive behavior from work injury.
For implication, the results indicated that in order to enhance preventive behavior
from work injury in male, younger, less tenure, low SES ,more overtime working load
workers, at least three psychological characteristics should be hightened, i.e, favorable
attitude toward preventive behavior from work injury, needs for achievement, and future
orientation and self control. Findings of this study also indicated that in order to improve
favorable attitude toward preventive behavior from work injury, two psychological
characteristics and two situational factors should be appropriately provide to workers:
hightening needs for achievement and future orientation and self-control, appropriate
exposure to work-safety modeling and appropriate social support from supervisors and
peers.
For future Research, an evaluative experimental study should be conducted to
find the effectiveness of psychological and situational training modules, based on the
findings of this study before applied to the mentioned at-risk workers as well as widely
implementing to various groups of operational workers.
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ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ใหคําปรึกษาแนะนําตั้งแตเริ่มพัฒนาโครงรางการวิจัย และยังได
ทุมเทเวลาใหกับศิษยอยางไมเหน็ดเหนื่อยจนงานวิจยั นี้สําเร็จลงไดอยางสมบูรณ และอาจารย ดร.จรัล
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ที่แตงตัง้ เพิม่ เติม ทีก่ รุณาสละเวลามาเปนกรรมการสอบปากเปลา พรอมทัง้ ใหคาํ แนะนําที่เปนประโยชน
ตองานวิจัยนี้เปนอยางมาก
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยอัจฉรา สุขารมย อาจารย ดร.มนัส บุญประกอบ และ
อาจารยทัศนา ทองภักดี ที่ไดกรุณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตลอดจนใหคําแนะนํา
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณ ผูบ ริหารและพนักงานในโรงงานผลิตพลาสติก ทีอ่ นุเคราะหใหทดลองใชเครื่องมือ
และดําเนินการเก็บขอมูลสําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้
ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน ทีไ่ ดใหคําแนะนําหลายประการในการ
ทําวิจัยครั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเขียนสรุปผล
การวิเคราะหขอ มูล อาจารยอนุ เจริญวงศระยับ และอาจารย ดร.นําชัย ศุภฤกษชยั สกุล ที่ใหคาํ แนะนํา
ในการวิเคราะหขอมูล และเพื่อน ๆ ปริญญาโทสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต รุน 4 ภาคพิเศษ
ทุกทานที่ใหกาํ ลังใจ และชวยเหลือในการทําปริญญานิพนธครัง้ นี้
จุรีพร ภิบาลจันทร
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จากการทํางาน ในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชัว่ โมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก ............. 319
98 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตราย
จากการทํางาน ในกลุมพนักงานโสด .......................................................................... 319
99 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน ในกลุม พนักงานทีท่ าํ งานในโรงงานทีย่ ังไมผา นการรับรองมาตรฐาน ISO ........... 319
100 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพือ่ ปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน ในกลุม พนักงานทีท่ าํ งานในโรงงานที่ผา นการรับรองมาตรฐาน ISO ................... 320
101 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย ในกลุม พนักงานหญิง .......................................................................... 320
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102 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย ในกลุม พนักงานที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง ................................... 321
103 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย ในกลุม พนักงานที่มีจาํ นวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย .............. 321
104 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
พิจารณาตามลักษณะมุง อนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสีย่ ง และการมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย ในกลุมพนักงานทีท่ ํางานในโรงงานที่ยงั ไมผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO ........................................................................................................ 322
105 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสีย่ ง ในพนักงานกลุมรวม ............... 322
106 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสีย่ ง ในกลุมพนักงานชาย ............... 322
107 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่แตงงานแลว ........ 323
108 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสีย่ ง ในกลุมพนักงานทีม่ ีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก ........................................................................... 323
109 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสีย่ ง ในกลุมพนักงานหญิง ............. 323
110 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสีย่ ง ในกลุมพนักงานทีม่ ีระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวสูง ........................................................................................ 324
111 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสีย่ ง ในกลุมพนักงานทีท่ ํางาน
ในโรงงานที่ผา นการรับรองมาตรฐาน ISO .................................................................. 324
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112 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย ในพนักงานกลุม รวม ................................................................ 324
113 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย ในกลุม พนักงานชาย ................................................................ 325
114 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย ในกลุม พนักงานที่แตงงานแลว .................................................. 325
115 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย ในกลุม พนักงานที่มรี ะดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา ................... 326
116 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุง อนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย ในกลุมพนักงานทีท่ ํางานในโรงงานที่ผา นการรับรองมาตรฐาน ISO ........ 326
117 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
พิจารณาตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย ในกลุม พนักงานที่มจี ํานวนชัว่ โมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก ........ 327
118 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสีย่ ง ในพนักงานกลุมรวม ............... 327
119 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสีย่ ง ในกลุมพนักงานทีม่ ีระดับ
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120 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสีย่ ง ในกลุมพนักงานทีม่ ีจํานวน
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121 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสีย่ ง ในกลุมพนักงานหญิง .............. 328
122 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุง อนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่แตงงานแลว ..... 329
123 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่มีอายุงานนอย .... 329
124 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสีย่ ง ในกลุมพนักงานทีท่ ํางาน
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125 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก ..... 330
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ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
ในกลุม พนักงานที่ทาํ งานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ............................. 330
127 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
ในกลุม พนักงานที่ทาํ งานในโรงงานที่ยงั ไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO ...................... 330
128 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในพนักงาน
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129 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในกลุมพนักงานชาย.. 331
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131 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยในกลุมพนักงาน
ที่ทาํ งานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ..................................................... 332
132 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในกลุมพนักงาน
ที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา ........................................................................... 332
133 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในกลุมพนักงาน
ที่มีจํานวนชัว่ โมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก ........................................................... 332
134 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุง อนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย ในกลุมพนักงานทีม่ ีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย ………... 333
135 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
พิจารณาตามลักษณะมุง อนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางทีด่ ี
ในการทํางานอยางปลอดภัย ในกลุมพนักงานทีม่ ีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
จากการที่ ป ระเทศไทยได มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งทางเศรษฐกิ จ ของประเทศจาก
ภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการมากขึ้น ในการปรับเปลี่ยนนี้ ไดมีการนํา
เครื่องจักร อุปกรณที่ทันสมัยมาใชในการทํางาน อีกทั้งปริมาณการใชสารอันตรายในอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมยัง คงมี ปริมาณเพิ่ม ขึ้ น โดยในป 2547 มี ปริ มาณการใชสารอัน ตรายรวมทั้ ง สิ้น 28.0
ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2546 ประมาณ 1.1 ลานตัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ. 2548: 27)
สถานการณดานความตองการใชปโตรเคมี ที่มีแนวโนมการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นมากในอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง ทั้งในประเทศและในตลาดโลก (สภาอุตสาหกรรมไทย. 2548: 18-22) อาทิเชน อุตสาหกรรม
พลาสติกและผลิตภัณฑพลาสติก อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ สิ่งทอและเครื่องนุงหม ชิ้นสวนยานยนต
ฯลฯ สงผลใหอุตสาหกรรมปโตรเคมีในชวงที่ผานมาปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น หลายประเทศตางให
ความสํ า คั ญ กั บ อุ ต สาหกรรมป โ ตรเคมี ม ากขึ้ น รวมทั้ ง ประเทศไทยด ว ย จากศั ก ยภาพของ
อุตสาหกรรมป โตรเคมี ที่ มี แนวโน ม จะเติ บ โตอยา งต อเนื่อ งไปไดอีก 1 – 2 ป ทํ า ใหผู ป ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมนี้ มี ก ารขยายการลงทุน และเพิ่ ม กํา ลัง การผลิ ตทั้ ง ในอุ ต สาหกรรมป โตรเคมี และ
อุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ งให ม ากขึ้ น รวมถึ ง อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ซึ่ งสอดคล องกั บผลการสํ ารวจของ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยในหลาย ๆ แหง (ธรรมนูญ
อานันโทไทย. 2548: 14-16) พบวา อุตสาหกรรมดาวเดนของประเทศไทย ในอีก 5 ป จํานวน 14 กลุม
นั้น มีกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก และกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี รวมอยูดวย
เมื่อภาคอุตสาหกรรมไดขยายตัวเพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมหลายประเภทไดนําสารเคมี และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณการผลิตสินคา ประกอบกับ
กระบวนการผลิตที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น จึงสงผลกระทบโดยตรงตอแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
กลุ ม ซึ่ ง มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงนี้ ม ากที่ สุ ด ป จ จุ บั น มี ส ถานประกอบการ
ในภาคเอกชน จํานวน 343,576 แหง มีแรงงานจํานวน 7,992,025 คน และจากสถิติการประสบอันตราย
จากการทํางานในชวง 4 ป ที่ผานมา พบวา มีอัตราผูประสบอันตรายจากการทํางานเฉลี่ยตอปสูงถึง
รอยละ 28.11 โดยมีจํานวนผูประสบอันตรายจากการทํางาน ป พ.ศ. 2546 จํานวน 210,673 คน (รอยละ
29.95) ป พ.ศ. 2547 จํานวน 215,534 คน (รอยละ 29.18) ป พ.ศ. 2548 จํานวน 214,235 คน (รอยละ
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27.75) ป พ.ศ. 2549 จํานวน 204,257 คน (รอยละ 25.56) ประเภทของอุตสาหกรรมทีม่ จี าํ นวนแรงงาน
ประสบอันตรายจากการทํางานใน 5 ลําดับแรก คือ อุตสาหกรรมการกอสราง อุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องดื่มและอาหาร การคาเครื่องไฟฟา ยานพาหนะ อุตสาหกรรมการหลอหลอม กลึงโลหะ และ
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก (สํานักงานประกันสังคม. 2550: ออนไลน)
จากผลการศึกษาวิ จัยขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO: International Labour
Organization) (วิฑูรย สิมะโชคดี ; และวีระพงษ เฉลิมจิระรัฒน. 2546: 41) ไดสรุปวา การเกิดอุบัติเหตุ
เฉลี่ยรอยละ 15 มีสาเหตุมาจากความบกพรองของสภาพแวดลอมในการทํางาน และอีกรอยละ 85
มีสาเหตุมาจากความบกพรองในการปฏิบัติงานของคนงาน การประสบอันตรายจากการทํางาน เมื่อเกิดขึ้น
แลวยอมสงผลใหเกิดความสูญเสียขึ้นทุกครั้ง ไมวาจะเปนการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพลภาพ หรือ
เสียชีวิต ตลอดจนยังกอใหเกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชาติ อีกทั้งยัง
สงผลตอสภาพจิตใจของผูประสบอันตรายและบุคคลในครอบครัวผูประสบอันตราย ในประเทศไทย
ปรากฏหลักฐานความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการประสบอันตรายจากการทํางาน พบวา มีการจาย
คาทดแทนและคารักษาพยาบาลตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน ใหแกผูประสบอันตรายที่อยูใน
ความคุมครองของกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นตามลําดับ คือ ในป
พ.ศ. 2546 เปนเงิน 1,480.36 ลานบาท ป พ.ศ. 2547 เปนเงิน 1,490.19 ลานบาท ป พ.ศ. 2548 เปน
เงิน 1,638.37 ลานบาท และป พ.ศ. 2549 เปนเงิน 1,684.23 ลานบาท (สํานักงานประกันสังคม.
2550: ออนไลน)
แนวทางการจัดการหรือปองกันความสูญเสีย เชื่อวาอุบัติเหตุหรือความสูญเสียจะมีสาเหตุ
ที่คลายกัน โดยเกือบรอยละ 90 ของสาเหตุของอุบัติเหตุที่กอใหเกิดความสูญเสียนั้นเกิดจากคนที่ขาด
ความรูความเขาใจ และทักษะในการทํางาน ซึ่งสวนใหญก็คือผูปฏิบัติงานในโรงงานนั่นเอง โดยสาเหตุ
ของการเกิดอันตรายจากการทํางาน เชน ประมาทเลินเลอ รูเทาไมถึงการณ ใชอุปกรณผิดพลาดหรือไม
ระมัดระวัง ไมใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล ไมทํางานตามขั้นตอน ซอมเครื่องจักรขณะทํางาน
หยอกลอในระหวางทํางาน เปนตน (กลุมบริษัทฟูจิคุระ ประเทศไทย. 2543: ไมปรากฏเลขหนา) หาก
ตองการจะลดจํานวนอุบั ติเหตุห รือความสูญเสีย ใหไดผลจึง จําเปนที่จะตองดําเนิน การแกไขที่คน
ภายใตสิ่งที่เรียกวา “พฤติกรรม” (พิรุณ ยลวิเศษ. 2543: ออนไลน)
จากหลักฐานดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการประสบ
อัน ตรายจากการทํ า งานมี มู ลคา สู ง มาก โดยสาเหตุสํ า คัญที่ ทํา ใหเ กิ ดอุบั ติ เ หตุห รื อความสู ญเสี ย
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทําที่ไมปลอดภัยของ
ผูปฏิบัติงานนั่นเอง โดยมีหลักฐานการวิจัยในอดีตที่ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุหรือปจจัยปกปองสําคัญ
ของการลดอันตรายหรือเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เชน
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ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและปนดาย
(ธวัชชัย ศรีพรงาม. 2547) พบวา ปจจัยเชิงเหตุที่มีบทบาทสําคัญในการทํานายพฤติกรรมการทํางาน
อยางปลอดภัย ดานภายในตัวบุคคล ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความเชื่ออํานาจในตน สวน
ปจจัยภายนอกตัวบุคคล หรือสถานการณแวดลอม ไดแก การเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนรวมงาน
มีการรับรูสภาพแวดลอมที่เสี่ยงในโรงงาน และ ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหนา นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมขับขี่อยางปลอดภัยของพนักงานขับรถยนต
โดยสารประจําทาง ขสมก. (รวิกาญจน เดือนดาว. 2547) พบวา ปจจัยเชิงเหตุที่มีบทบาทสําคัญในการ
ทํานายพฤติกรรมขับขี่อยางปลอดภัย ดานภายในตัวบุคคล ไดแก ประสบการณทางสังคม ลักษณะ
มุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน และการมี อ คติ ต อ ผู ใ ช ร ถประเภทอื่ น ส ว นป จ จั ย ภายนอกตั ว บุ ค คล หรื อ
สถานการณแวดลอม ไดแก ปทัสถานจากคนรอบขาง การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน และ
สถานการณยั่วยุในการขับขี่
ยิ่งกวานั้น มีหลักฐานงานวิจัยที่แสดงใหเห็นความสําคัญของการนําระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9000 มาใชในหนวยงาน พบวา มูลเหตุจูงใจที่สําคัญในการนําระบบมาตรฐาน ISO
9000 มาใชในหนวยงาน คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององคกร ภาพพจนที่ดี และเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาขององคกร (อุมาภรณ ธุวะนุติ. 2542: 51; ไพบูลย วิสุทธิเศรษฐ;
และคนอื่น ๆ. 2541: 50) นอกจากนี้ ยังพบประโยชนที่เดนชัดจากการนําระบบมาตรฐาน ISO มาใช
ไดแก การมีระบบเอกสารที่ดีขึ้น ระดับของคุณภาพสูงขึ้น และพนักงานรูจักหนาที่และความรับผิดชอบ
(บรรเจิด สวนพรหม. 2542: 57) โดยปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกที่ผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9000 จํานวน 385 แหง (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. 2550:
ออนไลน) ในการวิจัยครั้งนี้จึงมุงทําการศึกษาเปรียบเทียบประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 (อานความหมายในนิยามศัพทเฉพาะ หนา 8) กับ โรงงานที่ยัง
ไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ซึ่งคาดวาโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO เปน
โรงงานที่พนักงานปฏิบัติการมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม ไดรับการฝกอบรมทักษะ
ในการทํางานที่ดี และมีระบบการควบคุมการผลิตที่ไดมาตรฐาน ตามขอกําหนดขององคการระหวางประเทศ
วาดวยการมาตรฐาน (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. 2550: ออนไลน; อางอิงจาก
International Standard Organization. 2000) ซึ่งทําใหพนักงานปฏิบัติการมีความปลอดภัยในการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐานดังกลาว จึงเปนประเด็น
นาสนใจที่จะตรวจสอบวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
หรือไม เพียงใด
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ดัง นั้ น จากสภาพปญหาการประสบอัน ตรายจากการทํา งานของผูปฏิบัติง านในโรงงาน
อุ ต สาหกรรม ที่ มี ส ถิ ติ ใ นระดั บ สู ง โดยเฉพาะในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต พลาสติ ก ซึ่ ง เป น สถาน
ประกอบการที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเภทอุตสาหกรรมที่มีพนักงานประสบอันตรายจากการทํางานสูง
(สํานักงานประกันสังคม. 2550: ออนไลน) ประกอบกับแนวโนมการขยายตัวทางการผลิตและการลงทุน
ของอุตสาหกรรมประเภทนี้ก็มีสูง ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก โดยในการวิจัยครั้งนี้ มีการบูรณาการ
ปจจัยที่อาจเปนสาเหตุสําคัญของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ทั้งที่เปนปจจัยภายนอก
ตัว บุค คล และป จจั ย ภายในตัว บุ ค คล โดยมี ห ลั ก ฐานจากผลการวิจั ย ในอดี ต พบว า เป น ป จ จั ย ที่ มี
บทบาทสําคัญตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ปจจัยภายนอกตัวบุคคล หรือ ลักษณะ
สถานการณในการทํางานตาง ๆ (เชน ประเภทของโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO กับโรงงาน
ที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และการไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในหนวยงาน เปนตน) สวน
ปจจัยภายในตัวบุคคล หรือ ลักษณะจิตใจที่เกี่ยวของ (เชน ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และเจตคติทดี่ ี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน เปนตน) ซึ่งคาดวาปจจัย 2 กลุม ดังกลาว จะรวมกันทํานาย
และอธิบายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานของพนักงานปฏิบัติการไดอยางชัดเจน ผลการวิจัยนี้
คาดวาจะใหประโยชนทั้งในเชิงวิชาการ คือ การขยายความรูเกี่ยวกับปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรม
ประเภทเดี ย วกั น และใช ข อ มู ล ที่ ค น พบครั้ ง นี้ เ ป น แนวทางในการพั ฒ นาพนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารให มี
พฤติกรรมปองกันตนเองและผูรวมงานจากอันตรายที่อาจจะเกิดจากการทํางานและชวยลดการเกิด
อุบัติเหตุหรือโรคตาง ๆ จากการทํางานลงได เปนการเสริมสรางสวัสดิภาพในการทํางานภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งกําลังมีการขยายตัวอยางรวดเร็วในประเทศไทย

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพนักงานปฏิบัติการที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000 กับพนักงานปฏิบัติการในโรงงานที่ยังไมผานการ
รับรองมาตรฐาน วามีจิตลักษณะและพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานแตกตางกันหรือไม
อยางไร ในกลุมพนักงานประเภทตาง ๆ
2. เพื่อศึก ษาปฏิ สัม พั น ธ รว มระหวา งตั ว แปรในกลุ ม ลัก ษณะสถานการณใ นการทํา งาน
กับตัวแปรในกลุมจิตลักษณะวาเกี่ยวของกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากเพียงใด
ในกลุมพนักงานปฏิบัติการประเภทตาง ๆ
3. เพื่อศึกษาวาตัวแปรในกลุม ลักษณะสถานการณในการทํ างาน จิตลักษณะเดิม และ
จิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ ร ว มกั น สามารถทํ า นายพฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน
ไดมากเพียงใด ในกลุมพนักงานปฏิบัติการประเภทตาง ๆ
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4. เพื่อศึกษาวาพนักงานปฏิบตั ิการประเภทใดที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอย และปจจัยเชิงเหตุสําคัญที่เกี่ยวของ
5. เพื่อศึกษาวาพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมีความเกี่ยวของกับความถี่ของ
การเจ็บปวยที่เคยเกิดขึ้นจากการทํางานของพนักงานปฏิบัติการประเภทตาง ๆ มากเพียงใด

ความสําคัญของการวิจัย
1. ไดทราบถึงปจจัยดานจิตลักษณะและสถานการณในการทํางานที่มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมของพนักงานปฏิบัติการ
ประเภทตาง ๆ
2. ปจจัยตางๆ ในขอ 1 สามารถนําไปใชเปนขอมูลปจจุบันเพื่อชี้แนวทางในการปรับนโยบาย
ตลอดจนวางแผนและกําหนดมาตรการตาง ๆ ในดานการพัฒนาพนักงานปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความ
พรอมใหแกบุคลากรกลุมนี้ ตั้งแตกอนเขาทํางาน
3. ได ทราบวา พนักงานปฏิบัติ การประเภทใดที่เ ปน กลุมเสี่ ยงซึ่ งควรจะไดรับการพัฒ นา
โดยเรงดวน
4. ไดขอมูลที่สามารถนําไปใชเปนพื้นฐานในการวิจัยขั้นสูงตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
1. ในการวิจัยครั้งนี้ ไดใชรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) เปน
แนวทางในการประมวลเอกสาร เพื่อกําหนดตัวแปรเชิงเหตุ ในการทํานายพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม เปนรูปแบบทางทฤษฎีที่ศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย
หรื อสาเหตุ การกระทํ าของมนุ ษย ซึ่ งได ข อสรุ ปว า สาเหตุ ของพฤติ กรรมมนุ ษย มี อย างน อย 4 สาย
(Magnusson; & Endler. 1977: 18-21) สายที่ 1 จิตลักษณะเดิมเปนลักษณะทางจิตที่ติดตัวบุคคลมา
จากประสบการณที่ไดรับจากปฏิสัมพันธในครอบครัวและสถานศึกษา มีลักษณะคงที่ ไมแปรเปลี่ยน
ไปตามสถานการณโดยงาย เชน จิตลักษณะตาง ๆ ในทฤษฎีตนไมจริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2543)
ซึ่งเปนจิตลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของคนไทยที่สําคัญ เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิต เปนตน สายที่ 2 ลักษณะสถานการณ คือ สาเหตุภายนอกตัวบุคคล หมายถึง
สถานการณปจจุบันที่บุคคลเผชิญอยู ซึ่งอาจเอื้อหรือขัดขวางตอการกระทําพฤติกรรมหนึ่ง ๆ เชน
ประเภทของโรงงานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงหรือต่ํา การมีประสบการณในการฝกอบรม เปนตน
สายที่ 3 จิตลักษณะตามสถานการณ เปนจิตลักษณะของบุคคลที่เกิดจากการปฏิสัมพันธแบบภายใน
ตน เปนสาเหตุสายหนึ่งที่มีอิทธิพลมากตอพฤติกรรมบุคคล โดยจิตลักษณะสายนี้ของแตละบุคคลจะมี
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ความไวตอการเปลี่ยนแปลงไปหรืออยูภายใตอิทธิพลของสถานการณ เชน เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการ
ทํางานอยางปลอดภัย เปนตน สายที่ 4 อิทธิพลรวมระหวางสถานการณกับจิตลักษณะเดิม หรือ การ
ปฏิ สั ม พั น ธ แ บบกลไกระหว า งสถานการณ กั บ จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม ซึ่ ง เป น การปฏิ สั ม พั น ธ ภ ายนอก
จิตลักษณะเดิมที่ติดตัวมากับสถานการณที่บุคคลเผชิญอยูและสงผลโดยตรงตอพฤติกรรม
2. ในการวิจัยครั้งนี้ ไดใชทฤษฎีตนไมจริยธรรม ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543) เปน
กรอบแนวคิ ด ในการกํ า หนดป จ จัย เชิ ง เหตุ ด า นจิ ต ใจในกลุ ม จิ ตลั ก ษณะเดิ ม และจิ ต ลั ก ษณะตาม
สถานการณ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน ทฤษฎี ต น ไม จ ริ ย ธรรม
เปนทฤษฎี ที่ แสดงถึ ง สาเหตุของพฤติกรรมของคนดี และพฤติ กรรมของคนเกง ทฤษฎีนี้สรา งจาก
ผลการวิจัยที่เปรียบเทียบลักษณะทางจิตใจ ของผูที่มีพฤติกรรมอยางหนึ่งในปริมาณที่แตกตางกัน
ทั้ง ๆ ที่ผูกระทําเหลานี้ อยูในสถานการณเดียวกัน หรือคลายคลึงกัน โดยการศึกษาวิจัยคนไทยอายุ
6 ถึง 60 ป จํานวน 5,000 คน ซึ่งเปนผลจากการวิจัยในประเทศไทยหลายสิบเรื่องภายในระยะ 25 ปมานี้
และได เ สนอจิ ต ลั ก ษณะพื้ น ฐานโดยทั่ ว ไปของคนไทยที่ สํ า คั ญ ซึ่ง เป น สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมคนดี
และคนเกง ออกเปน 2 กลุม สาเหตุกลุมแรก ประกอบดวยจิตลักษณะ 5 ประการ คือ เชน แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตน และเจตคติ
คุณธรรมและคานิยมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมหรือสถานการณนั้น สวนสาเหตุกลุมที่สองประกอบดวย
ลักษณะพื้นฐานทางจิตของบุคคล 3 ประการ คือ สติปญญาหรือความเฉลียวฉลาด สุขภาพจิต และ
การมีประสบการณทางสังคม
3. ในการวิจัยครั้งนี้ ไดใชทฤษฎีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนกรอบพื้นฐาน
ในการกําหนดตัวแปรตามดานพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ โดยใชกรอบ
การศึกษาของวิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล (2544) เปนตัวกําหนด ซึ่งไดแบงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ออกเปน 4 องคประกอบ คือ 1) ดานความชวยเหลือ (Helping) 2) ดานมารยาทและ
ความสุภาพ (Courtesy) 3) ดานการทําความดีใหกับสังคมในองคการ (Civic virtue) และ 4) ดาน
ความเขมแข็งมั่นคง (Firmness)
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ไดแก พนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดรอบกรุงเทพฯ 5 จังหวัด (ไดแก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)
จํานวน 63 โรงงาน มีพนักงานทั้งสิ้น 37,200 คน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2550: ออนไลน)
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ไดแก พนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดรอบกรุงเทพฯ 3 จังหวัด (ไดแก นครปฐม ปทุมธานี และสมุทรสาคร) จํานวน 600 คน
กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นกําหนดโควตา (Stratified Quota Random Sampling)
(Kerlinger; & Lee. 2000) มีตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามครบถวนสมบูรณ จํานวน 553 คน เปน
พนักงานปฏิบตั ิการในโรงงานที่ผา นการรับรองมาตรฐาน ISO จํานวน 283 คน และเปนพนักงานปฏิบตั ิการ
ในโรงงานทีย่ ังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO จํานวน 270 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระมี 4 กลุม ไดแก
1.1 กลุมสถานการณในการทํางาน
1.1.1 การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
1.1.2 การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
1.1.3 การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
1.1.4 ประเภทโรงงาน
1.2 กลุมจิตลักษณะเดิม
1.2.1 ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
1.2.2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
1.2.3 ความชอบเสี่ยง
1.3 กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ
1.3.1 ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน
1.3.2 เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
1.4 ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัว อายุงาน และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
2. ตัวแปรตาม
2.1 พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
2.1.1 พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
2.1.2 พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
2.2 สถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน
2.2.1 ความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง
2.2.2 ความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. อุตสาหกรรมผลิตพลาสติก หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตดวยการนํา
วัตถุดิบพลาสติกชนิดตาง ๆ เชน ผง เม็ด ไปหลอขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ เชน เครื่องใช
บนโตะอาหาร และเครื่องครัว แผนฟลม ฟอยส และแถบทําดวยพลาสติก ถุงและกระสอบพลาสติก
และผลิตภัณฑพลาสติกอื่น ๆ
2. พนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก หมายถึง พนักงาน
ปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานในสวนที่เปนขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ไดแก การผสมวัตถุดิบ การ
ขึ้นรูป และการตกแตงชิ้นงาน
3. มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 : 2000 หมายถึง มาตรฐาน
ระบบการบริหารงานขององคกร ซึ่งมุงเนนดานคุณภาพ ที่ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกใหการยอมรับและ
นําไปใชอยางแพรหลาย กําหนดขึ้นโดยองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International
Organization for Standardization, ISO) เปนการรวม ISO 8402 คํานิยามศัพทดานคุณภาพ และ
ISO 9000-1 เขาดวยกัน โดยใหคํานิยามศัพทที่ใชในอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 และอธิบายเกี่ยวกับ
หลักการพื้นฐานของการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Principles-QMP) ซึ่งมีหลักสําคัญ
8 ประการ ไดแก 1) การใหความสําคัญกับลูกคา 2) ความเปนผูนํา 3) การมีสวนรวมของบุคลากร
4) การบริหารเชิงกระบวนการ 5) การบริหารที่เปนระบบ 6) การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 7) การตัดสินใจ
บนพื้นฐานของความเปนจริง 8) ความสัมพันธกับผูขายเพื่อประโยชนรวมกัน สําหรับขอกําหนดระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เปนการรวม ISO 9001, 9002, 9003 ฉบับป 1994 เดิม เปน
ฉบับเดียว เพื่อใหองคกรใชแสดงความสามารถในการทําตามความตองการของลูกคา และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถนําไปใชปฏิบัติภายในองคกร หรือใชเพื่อการรับรองได เนื้อหาของขอกําหนด
ไดจัดแบงเปน 5 กลุม เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารงานขององคกร คือ 1) ระบบการบริหารงาน
คุณภาพ 2) ความรับผิดชอบดานการบริหาร 3) การบริหารดานทรัพยากร 4) การผลิต และ/หรือการ
บริการ 5) การวัด วิเคราะห และการปรับปรุง
4. โรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมผลิต
พลาสติก ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพตามขอกําหนด ISO 9001 : 2000
จากหนวยรับรองที่เปนที่ยอมรับ วาไดมีการจัดระบบงานในองคกร ขั้นตอนการดําเนินงาน ตลอดจน
มีการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการทํางาน และมีบุคลากรในการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑสากล
โดยเฉพาะขอกําหนดที่มีความเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก ระบบการควบคุม
กระบวนการผลิต และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บปวย
จากการทํางาน และอัตราการหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวยจากการทํางาน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้ เ ปน การประมวลแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข องเพื่ อกํา หนดตั วแปรตาม
ตัวแปรอิสระ และนิยามปฏิบัติการของตัวแปรเหลานั้น และแสดงหลักฐานความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตามเพื่อเปนพื้นฐานในการตั้งสมมติฐานของการวิจัย โดยจะนําเสนอเปน 2 สวนใหญ ๆ
ส ว นแรก คื อ การประมวลความหมาย และวิ ธี วั ด พฤติ ก รรมการป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน
สวนที่สอง ประมวลแนวการวิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และประมวล
ความเกี่ยวของระหวางตัวแปรอิสระหลักแตละดาน (ในกลุมจิตลักษณะและสถานการณในการทํางาน)
กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการทํางาน

พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน : ตัวแปร ความหมาย และวิธีการวัด
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of work life, QWL) ไดนํามาใชเปนครั้งแรก
ในประเทศอุตสาหกรรม เนื่องจากการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมทําใหเกิดระบบวิธีการทํางานและ
เงื่อนไขในการทํางานซึ่งกอใหเกิดความยากลําบาก และเกิดภาวะอันตรายตอผูทํางานและครอบครัว
โดยเปนเรื่องของการแกไขปญหาแรงงาน ใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (วลัยพร ศิริภิรมย.
2541: 12; อางอิงจาก Delamotte; & Takezawa. 1984; Lehere. 1982) ซึ่งวิธีการแกไขปญหา
แรงงานของกลุมประเทศอุตสาหกรรมนั้นจะมีความแตกตางกันไปในแตละสังคม วามีสิ่งใด เงื่อนไขใด
ที่เปนปญหา ประเทศตาง ๆ ในยุโรปไดมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยผานขอเรียกรองทาง
กฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน สวนในสหรัฐอเมริกาไดใชวิธีโดยมีการดําเนินงานรวมกันระหวาง
พนักงานและฝายบริหารในการยอมรับรวมกันถึงความปรารถนาและความเอาใจใสตอคุณภาพชีวิต
การทํางาน
รอบินสเทน (วลัยพร ศิริภิรมย. 2541: 14; อางอิงจาก Robinstein. 1983) ไดใหคําจํากัด
ความของคุณภาพชีวิตในการทํางานไววาเปนกระบวนการที่องคการนํามาใช เพื่อสงเสริมใหพนักงาน
ไดเพิ่มศักยภาพในการทํางาน โดยใหไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอชีวิตการ
ทํ า งานของตนเอง รวมไปถึ ง การมี ส ว นร ว มในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ กระบวนการทํ า งาน การใช
ทรัพยากรตาง ๆ ที่สัมพันธเกี่ยวของกับงาน นอกจากนี้ เวอรเตอร และเดวิส (Werther; & Davis. 1996:
499) ยังไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานวา หมายถึง สภาพของการอํานวยการที่ดี
สิ่งแวดลอมที่ดี มีคาจางและผลประโยชนที่ดี มีงานที่นาสนใจและทาทาย และมีผลตอบแทนที่ดี
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การที่จะระบุวาบุคคลใดมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีตองใชตัวชี้วัด 8 ประการ (Walton.
1974:12) เปนเกณฑตัดสิน ดังนี้ คือ 1) คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and fair
compensation) 2) สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (Safe and healthy
environment) 3) โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (Development of human capacities)
4) ความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน (Growth and security) 5) ความสัมพันธกับบุคคล
อื่น และการทํางานรวมกัน (Social integration) 6) สิทธิสวนบุคคล (Constitutionalism) 7) จังหวะ
ชีวิตโดยรวม (Total life space) 8) การคํานึงถึงความเปนประโยชนตอสังคม (Social relevance of
work life) โดยประเด็นที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน คือ สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ (Safe and healthy working condition) นั่นคือ ผูปฏิบัติงานควรจะไดรับความ
ปลอดภัยจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสิ่งแวดลอมในการทํางาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การทํางานอยางเพียงพอ มีการปองกันอุบัติเหตุ และไมเกิดผลเสียตอสุขภาพ และไดกําหนดมาตรฐาน
ที่แนนอนเกี่ยวกับการคงไวซึ่งสภาพแวดลอม และสิ่งแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ดังนั้นสภาพการทํางานที่ทําใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี จึงมีลักษณะที่สงเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัย เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ที่ดีที่สุด ซึ่งจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
และทําใหบุคคลมีความรูสึกวาไมตองมีชีวิตอยางหวาดระแวง วิตกกังวลตอการเสี่ยงอันตรายหรือ
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (สมพงษ เกษมสิน. 2526: 87)
สวัสดิภาพในการทํางาน
จากการขยายตั ว ทางด า นอุ ต สาหกรรมการผลิ ต (เอมอั ชฌา วั ฒ นบุ ร านนท . 2539:
145 - 156) โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทไดนําสารเคมีและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการผลิต
ซึ่งแรงงานยังขาดความรูความเขาใจและประสบการณในการใชเครื่องมือเครื่องจักร ขาดการฝกอบรม
เกี่ยวกับงานในหนาที่ ซึ่งทําใหประสบปญหาสุขภาพและสวัสดิภาพในการทํางานดานอุตสาหกรรม โดย
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานอุตสาหกรรมนั้น แบงออกได เปน 2 ประเภท ดังนี้ 1) การเจ็บปวย
และ/หรือการเกิดโรคตาง ๆ ผูปฏิบัติงานอาจเกิดการเจ็บปวยหรือเปนโรคตาง ๆ จากการทํางานที่สัมผัส
หรือเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพ (เชน เสียง ความสั่นสะเทือน ความรอน ความเย็น แสงสวาง
กัมมันตภาพรังสี รังสีแมเหล็กไฟฟา เปนตน) จากสิ่งแวดลอมทางเคมี (เชน สารเคมี ซึ่งอาจเปนสาร
กั ด กร อ นได สารเป น พิ ษ สารที่ ร ะเบิ ด ได สารที่ เ ติ ม ออกซิ เ จน ของเหลวไวไฟ และแก ส อั น ตราย)
จากสิ่งแวดลอมทางชีววิทยา การเจ็บปวยจากการที่รางกายไดรับการติดเชื้อจากผลของการทํางานในที่
ที่ตองสัมผัสกับตัวเชื้อโรคตาง ๆ (เชน เชื้อรา ทําใหเกิดอาการแพ ฝุนฝาย ทําใหเกิดโรคบีสซิโนซีส ซึ่งมี
ผลต อ ระบบทางเดิ น หายใจ ปอดอั ก เสบ เป น ต น ) 2) การบาดเจ็ บ และ/หรื อ พิ ก ารจากอุ บั ติ เ หตุ
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ผูปฏิบัติงานมีโอกาสไดรับบาดเจ็บหรือพิการจากการเกิดอุบัติเหตุขณะทํางานได ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
อุบัติเหตุจากเครื่องจักรหรือเครื่องยนตกลไก อุบัติเหตุจากการใชเครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ ซึ่งอาจ
เกิดจากความไมระมัดระวังในการใชหรือเครื่องมือชํารุด อุบัติเหตุจากการขนสงหรือเคลื่อนยายวัสดุ
สิ่งของ การยกของหรือหยิบสิ่งของตาง ๆ เชน ถูกสิ่งของหลนทับ ตกจากที่สูง ถูกชน ถูกกระแทก หกลม
อุบัติเหตุจากสารเคมี เชน กรด ดาง ทําใหผิวหนังเปนแผล ตาบอด จากการระเบิด ลุกไหม และ
อุบัติเหตุจากพลังงานหรือเชื้อเพลิง เชน ถูกไฟไหม น้ํารอนลวก ไอน้ํารอน กระแสไฟฟาดูด
สําหรับปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
พลาสติก (ชมรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานนวนคร. 2548: ออนไลน) สามารถแบงได
เปน 2 สวนสําคัญ ดังนี้ 1) ปญหาดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ไมเหมาะสม เชน ปญหาเรื่องไอระเหย
จากการหลอมพลาสติกที่สงผลกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานหรืออาจสงผลกระทบตอชุมชน
ใกลเคียง เสียงดังจากเครื่องจักร (เครื่องบด/เครื่องตัด/เครื่องผสม) ความรอนจากเครื่องหลอมพลาสติก
เปนตน 2) ปญหาดานความปลอดภัยในโรงงาน เกี่ยวกับการใชสารเคมีและวัตถุอันตราย เชน สถานที่
จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย การใชและปองกันอันตรายจากสารเคมี อันตรายจากเครื่องจักร
การปองกันอัคคีภัย อันตรายจากการยกและขนยายวัสดุ เปนตน
การปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมตองคํานึงถึงสวัสดิภาพในการทํางาน “สวัสดิภาพ”
หรือ “ความปลอดภัย” ตามความหมายที่สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดใหไวก็คือ สวัสดิภาพ หมายถึง ปราศจากอันตราย หรือปราศจากการบาดเจ็บหรือ
การตาย ทรัพยสินเสียหาย หรือทําใหเสียเวลาที่มีคาไป (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท. 2539: 2 ; อางอิงจาก
American Association for Health, Physical Education and Recreation. 1968: 1) สวัสดิการเพื่อการ
ปองกันอุบัติเหตุหรือการสรางความปลอดภัยแกโรงงานนั้น วิฑูรย สิมะโชคดี และ วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน
(2546: 19-20) ไดใหความหมายของ ภัย (Hazard) วาเปนสภาพการณซึ่งมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดการ
บาดเจ็บตอบุคคลหรือความเสียหายตอทรัพยสินหรือวัสดุ หรือกระทบกระเทือนตอขีดความสามารถ
ในปฏิบัติการปกติของคน และอันตราย (Danger) หมายถึง ระดับความรุนแรงที่เปนผลเนื่องมาจากภัย
อันตรายจากภัยอาจมีระดับสูงหรือมาก/นอยก็ได ขึ้นอยูกับมาตรการในการปองกัน เชน การทํางานบนที่สูง
สภาพการณเชนนี้ถือไดวาเปนภัย ซึ่งอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บถึงตายได หากมีการพลัดตกลงมา ในกรณีนี้
ถือไดวามีอันตรายอยูระดับหนึ่ง หากแตระดับอันตรายจะลดนอยลง ถาผูปฏิบัติงานใชสายนิรภัย
ขณะทํางาน เพราะโอกาสของการพลัดตกและกอใหเกิดความบาดเจ็บลดนอยลง ดังนั้น อันตรายจาก
การทํางาน ที่กอใหเกิดความเสียหายตอผูปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน หรือตอทรัพยสิน จึงขึ้นอยูกับระดับ
ความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้น โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจากการขาดการควบคุมภัย
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สําหรับความหมายของ “การปองกัน” ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2546: 30) ไดใหความหมาย
ของการปองกันวา เปนการลด หรือขจัดสิ่ง หรือสภาพ หรือผลที่ไมนาปรารถนาที่เกิดแกบุคคล แกกลุม
หรือแกสังคม เชน ความโง จน เจ็บ การมีจริยธรรมเสื่อม การซื้อสิทธิขายเสียงทางการเมือง การเลน
การพนัน การทะเลาะวิ วาททํารายกันระหวางวัยรุนต างสถาบัน เปนตน ในการจั ดการเพื่อปองกัน
เหตุราย หรือผลเสียนั้น ตองลดหรือเปลี่ยนสาเหตุตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จะทําใหผลเสียลดลง หรือทําให
ผลเสียมีลักษณะที่เปลี่ยนไป ซึ่งสอดคลองกับความหมายของความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การ
ปราศจากภัย (วิฑูรย สิมะโชคดี; และ วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน. 2546: 19) ซึ่งในทางปฏิบัติเปนไปไมได
ที่จะขจัดภัยทุกชนิดใหหมดไปโดยสิ้นเชิง ความปลอดภัยจึงถูกกําหนดใหหมายรวมถึงการปราศจาก
อันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นดวย นอกจากนี้ กรมแรงงาน (2532: 10) ไดใหความหมายของความปลอดภัย
ในการทํางาน คือ สภาพการทํางานที่ปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดอุบัติเหตุ ประสบอันตราย โรค การเจ็บปวย
หรือความเดือดรอนรําคาญ เนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวของกับงาน ดังนั้น การปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน จึงหมายถึง การปฏิบัติตนเพื่อลด หรือขจัดสิ่งหรือสภาพที่เปนภัย อันตรายตอสุขภาพอนามัย
หรือความเสี่ยงตอความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากการทํางาน
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีจะเกิดไดขึ้นอยูกับพฤติกรรมของบุคคลในองคการหรือ
หน ว ยงาน จึ ง มี นั ก วิ ช าการให ค วามสนใจและศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมในองค ก าร เคทซ (Katz)
ไดอธิบายพฤติกรรมของบุคคลในองคการไว 3 ประการ คือ 1) บุคคลจะเขามาทํางาน และถูกชักจูงให
แสดงพฤติกรรมภายใตระบบงานขององคการ 2) บุคคลจะปฏิบัติงานภายใตบทบาทที่กําหนดไวแลว
และ 3) บุคคลตองมีการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ และการกระทํากิจกรรมขึ้นเอง เพื่อใหบรรลุจุดประสงค
ขององคการ (วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล.2547: 26 ; อางอิงจาก Smith; Organ; & Near. 1983; Bolon.
1997; citing Katz. 1964 : 132) นักวิชาการในกลุมนี้ไดจําแนกพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ
ตามบทบาทออกเปน 2 พฤติกรรม ไดแก พฤติกรรมตามบทบาท (In-role behavior) หมายถึง
พฤติกรรมที่แสดงขึ้นตามระบบงานที่องคการกําหนดไวแลว และพฤติกรรมบทบาทพิเศษ (Extra-role
behavior) หมายถึง พฤติกรรมนอกเหนือจากบทบาทที่องคการกําหนด กระทําขึ้นดวยความเต็มใจ
และ/หรื อ สร า งสรรค พ ฤติ ก รรมขึ้ น เอง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ จุ ด มุ ง หมายของพฤติ ก รรมองค ก าร
(Organization behavior) ที่ตองการพัฒนาสมาชิกในองคการใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน โดย
ในชวงศตวรรษที่ 19-20 นัก วิชาการไดให ความสนใจศึ กษาเกี่ยวกับพฤติกรรมบทบาทพิเศษของ
สมาชิกในองคการ อาทิ เชน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (Organizational citizenship
behavior) พฤติกรรมเอื้อสังคมในองคการ (Prosocial organizational behavior) การปฏิบัติงาน
ตามสถานการณ (Contextual performance) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นดวยตนเองในองคการ (วิริณธิ์
ธรรมนารถสกุล. 2544: 1 ; อางอิงจาก Organizational spontaneity, Motowidlo; & Borman. 1997: 68;
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Organ. 1997: 85; George; & Jones. 1997: 153) จากการศึกษาพฤติกรรมบทบาทพิเศษที่ผานมา
เชน การขายตรง ไดแก ประกันชีวิต เวชภัณฑและอุปกรณทางการแพทย (e.g., Natemeyer; et al.
1997; Brown; & Peterson. 1993) พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม (e.g., Sharlicki; & Latham.
1997; Morrison. 1994) พนักงานในโรงพยาบาล (Bolon. 1997) เปนตน พบวา พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการสงผลทางบวกตอประสิทธิผลขององคการ และสงผลใหการปฏิบัติงานของ
บุคคลดีขึ้น
พฤติกรรมของบุคคลในองคการถือเปนการปฏิบัติตามหนาที่ และการปฏิบัติตนในการที่จะ
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านตามหน า ที่ เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดแบงพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม ออกเปน 2 พฤติกรรมยอย คือ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่ และ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 1247) ไดใหความหมายคําวา หนาที่ หมายถึง
กิจที่จะตองทําดวยความรับผิดชอบ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ถือเปนหนาที่ของ
ผูปฏิบัติงานทุกคนจะตองพึงกระทํา ผูที่จะปฏิบัติงานตามหนาที่ไดจะตองมีวินัย เนื่องจากวินัย
มีความสําคัญและมีความจําเปนสําหรับการอยูรวมกันในสังคม วินัยเปนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
แบบแผนหรือขอตกลงที่สังคมใหประพฤติตาม เพื่อความสงบสุขของสวนรวมและสังคม ประเทศที่มี
ความเปนประชาธิปไตยตองมีวินัยเปนพื้นฐาน ประชากรตองเคารพกฎเกณฑ และกติกาของสังคม
เคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หากไมสามารถสรางวินัยแกคนในชาติ การพัฒนา
ประชาธิปไตยยอมหวังผลสําเร็จไดยาก (พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต). 2538: 1) ซึ่งสอดคลองกับ
ความหมายการมีวินัยของฉันทนา ภาคบงกช และคนอื่น ๆ (2539: 72) วาหมายถึง การที่บุคคลปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขอบังคับ ขอตกลงที่สังคมกําหนดให เพื่อใหบุคคลอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข
สําหรับลัดดาวัลย เกษมเนตร และคนอื่น ๆ (2539: 26) ไดใหความหมายคําวาพฤติกรรมการมีวินัย วา
หมายถึง ปริมาณการกระทําพฤติกรรมตามกฎเกณฑ หรือคานิยมของโรงเรียน เพื่อทําใหสังคมของ
โรงเรียนนั้นอยูรวมกันอยางมีความสุข อาจกลาวไดวา หากบุคคลปฏิบัติงานในหนาที่โดยยึดตาม
ระเบียบวินัยของหนวยงานอยางเครงครัดมากเพียงใด ก็ยอมทํางานไดอยางมีประสิทธิผลและปลอดภัย
ไดมีผูทํ าการวิ จัยพฤติ กรรมที่คลายคลึ งกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานของพนักงาน
ปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม เชน วไลพร ภิญโญ (2544: 6) ไดใหความหมายของพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางาน คือ การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย รวมถึงการกระทําอื่น ๆ อันจะกอใหเกิด
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ความปลอดภัยในการทํางาน เชน แตงกายรัดกุม ไมหยอกลอเลนกันในบริเวณที่ทํางาน ไมทํางาน
โดยมิไดรับมอบหมายหรือไมใชหนาที่ของตน ไมใชเครื่องมือผิดประเภท ใชอุปกรณปองกันอันตราย
สว นบุคคลทุ กครั้ง ที่ ทํา งานในบริเ วณที่อัน ตราย ตรวจตรา ดู แลทํ าความสะอาดในบริ เวณที่ทํางาน
ใหสะอาดอยูเสมอ และรวมถึงการแนะนําเพื่อนรวมงานที่ทํางานอยางไมปลอดภัยใหปฏิบัติงานอยาง
ถูกตองและปลอดภัย เปนตน สวนสิริพัชร เปรมัษเฐียร (2543: 4) ไดใหความหมายของความปลอดภัย
ในการทํางาน วาเปนพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย
การเจ็ บป วย หรื อความเดื อดร อนรํ าคาญ เช น การปฏิ บั ติ ต ามกฎความปลอดภั ย ของโรงงาน การ
ปฏิ บั ติ ง านตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารทํ า งานที่ ได รั บ การอบรมมาอย า งเคร ง ครั ด ใช อุ ป กรณ ป อ งกั น
อุบัติเหตุทุกชนิดที่โรงงานจัดเตรียมไว แตงกายดวยเสื้อผาที่เหมาะสม สํารวจความเรียบรอยของ
เครื่องจักรกอนใชงาน รวมทั้งการตักเตือนเพื่อนรวมงานใหเห็นความสําคัญของความปลอดภัย และ
ชัยวัฒน ทิพยลมัย (2543: 8) ไดใหความหมายของพฤติกรรมความปลอดภัย หมายถึง การกระทํา
หรือปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ จากความรูและประสบการณ ทําใหมีการกระทําหรือแสดงออก
ที่ปราศจากภัย หรือพิษภัยจากอันตราย การบาดเจ็บ การเสี่ยงภัยหรือการสูญเสียจากการทํางาน
นอกจากนี้ ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 51) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย
สวนบุคคล โดยใหความหมายวา การทํางานของพนักงานดวยความไมประมาท ปฏิบัติตามนโยบาย
แหงความปลอดภัยของโรงงาน เพื่อมิใหเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุตอตนเอง และบุคคลอื่น รวมทั้ง
การมีสุขภาพสมบูรณไมเปนโรคที่เกิดจากการทํางาน โดยกระทําใน 2 ดาน คือ 1) การเตรียมตัวกอนทํางาน
และ หลังทํางาน เชน การแตงกาย การตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ การเก็บกวาด ทําความสะอาด
เปนตน และ 2) ขณะทํางาน เชน ใชอุปกรณปองกันอันตราย ไมหยอกลอเลนกันระหวางทํางาน เปนตน
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ หมายถึง
การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และการ
ปองกันอันตรายของหนวยงาน ทั้งในการเตรียมตัวกอนปฏิบัติงาน (เชน การแตงกาย การตรวจสอบ
ความพร อ มของอุ ป กรณ ) ขณะปฏิ บั ติ ง าน (เช น การสวมอุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คล
ที่หนวยงานจัดให ปฏิบัติงานตามขั้นตอน/วิธีการทํางานอยางเครงครัด ไมหยอกลอกันระหวางทํางาน)
และหลังจากการปฏิบัติงาน (เชน การเก็บกวาด ทําความสะอาด)
การวัด
ในการวิจัยพฤติกรรมทํางานอยางปลอดภัยของพนักงานโรงงานผลิตกระดาษ สิริพัชร
เปรมัษเฐียร (2543) ไดสรางแบบวัดพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 20 ขอ ลักษณะ
เปนแบบมาตรประเมินรวมคา 5 ระดับ ตั้งแต “นอยที่สุด/ไมเคย” ถึง “บอยที่สุด” มีคาอํานาจจําแนก
รายขอระหวาง .32 - .68 และคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .85 และนลินี ประทับศร
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(2543) ไดสรางแบบวัดพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน แบบวัดมี 4 ดาน ไดแก ดานการตรวจ
ความปลอดภัยและพัฒนาสภาพการทํางาน ดานการสนับสนุนกฎความปลอดภัย ดานการแนะนําและ
ฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย และดานการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ จํานวน 22 ขอ วัดจาก
ความถี่ที่ปฏิบัติ ลักษณะแบบวัดเปนแบบมาตรประเมินรวมคา 5 ระดับ ตั้งแต “ปฏิบัติทุกครั้ง” ถึง
“ไมเคยกระทําเลย” โดยแบบวัดมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .95 สวนชัยวัฒน ทิพยลมัย (2543) ไดสราง
แบบวัดพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 20 ขอ ลักษณะเปนแบบมาตรประเมินรวมคา
5 ระดับ ตั้งแต “ไมเคยกระทํา” ถึง “ทุกครั้ง” มีคาความเชื่อมั่นของแบบวัดเทากับ .86 นอกจากนี้
ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) ไดสรางแบบวัดพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยสวนบุคคล ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยสวนบุคคลใน 2 ดาน คือ 1) การเตรียมตัวกอนทํางานและ
หลังการทํางาน เชน การแตงกาย การตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ การเก็บกวาด ทําความสะอาด
เปนตน และ 2) ขณะทํางาน เชน การใชอุปกรณปองกันอันตราย ไมหยอกลอกันระหวางทํางาน วัดดวย
มาตรประเมินรวมคา 6 หนวย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” จํานวน 20 ขอ โดยแบบวัดมีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .74
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบวัดพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ขึ้นเอง โดยใชแนวคิด “วินัย” และเนื้อหาจากแบบวัดพฤติกรรมทํางานอยางปลอดภัยที่เคยใชในการ
วิจัยในอดีต เปนกรอบในการสรางแบบวัด
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ในประเทศไทยได มี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมนอกเหนื อ หน า ที่ หรื อ พฤติ ก รรมที่ ส ง เสริ ม
สนับสนุนใหบุคคลอื่นหรือบุคคลใกลชิดเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เชน พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อน
ปองกันตนจากการคุกคามทางเพศ (อนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ. 2549) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ (วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล. 2544, 2547 ; เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล. 2542) และพฤติกรรมการให
การสนับสนุนการทํางานอยางปลอดภัย (ธวัชชัย ศรีพรงาม. 2547) สําหรับการวิจัยในครั้งนี้จะ
ทําการศึกษาพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ในมิติของการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (Organizational citizenship behaviors,
OCB) ไดมีการนํามาศึกษาครั้งแรกในงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ:
ธรรมชาติ และปจจัยนํา” โดยสมิทธิ์ ออรแกน และเนียร (วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล. 2544: 37; อางอิง
จาก Smith; Organ; & Near. 1983) มีลักษณะเปนพฤติกรรมบทบาทพิเศษ (Extra role) ซึ่งเปน
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พฤติ ก รรมนอกเหนื อ จากการทํ า หน า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย โดยพฤติ ก รรมมี ลั ก ษณะสํ า คั ญ
3 ประการ คือ เปนการกระทําที่ 1) ตัดสินใจดวยตนเอง 2) ไมตระหนักถึงผลตอบแทนในระบบรางวัล
ขององคการ และ 3) สงเสริมและสนับสนุนใหการทําหนาที่ในองคการมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ในป ค.ศ.
1988 ออรแกน (วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล. 2544: 42 ; อางอิงจาก Organ. 1988 : 7-13) ไดขยาย
องค ป ระกอบของพฤติ กรรมการเป นสมาชิ กที่ ดี ขององค การเป น 5 องค ประกอบ คื อ การช วยเหลื อ
ผูรวมงาน การมีมโนสํานึก การมีน้ําใจเปนนักกีฬา ความสุภาพ และการทําความดีใหสังคมในองคการ
ตอมาออรแกน (วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล. 2544: 37 ; อางอิงจาก Organ. 1997 : 88-89, 95) ไดนิยาม
พฤติกรรมการเป นสมาชิ กที่ ดีขององคการขึ้นใหม หมายถึง การปฏิบั ติหรือการกระทํ าที่ส งเสริ มการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ ทั้งสภาพแวดลอมทางดานสังคม และดานจิตใจในองคการ พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการนั้น เปนพฤติกรรมบทบาทพิเศษที่สงผลในทางบวกตอประสิทธิผลขององคการ
และสงผลใหการปฏิบัติงานของบุคคลดีขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปน
พฤติกรรมที่ 1) สนั บสนุ นการทํ างานของผูรวมงานและเพิ่มผลิตภาพการจัดการ 2) ทําใหมีกํ าลัง
แรงงานเพิ่มขึ้นโดยไมตองเพิ่มบุคลากร 3) บุคลากรสามารถทํางานไดหลายบทบาท 4) มีการชวยเหลือ
การทํางานของผูรวมงานทั้งภายในและภายนอกกลุมงาน 5) สามารถรักษาและดึงดูดบุคลากรที่ดี
ใหคงอยูกับองคการ 6) เพิ่มเสถียรภาพการปฏิบัติงานในองคการ และ 7) เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปรับตัวขององคการ (Podsakoff; & MacKenzie. 1997: 135-139)
ดังนั้น พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ คือ พฤติกรรมบทบาทพิเศษประเภทหนึ่ง
ซึ่งเป นพฤติ กรรมที่นอกเหนื อจากการทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย และเปน พฤติกรรมที่สง ผล
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอผลการปฏิบัติงาน จากการวิจัยพฤติกรรมทํางานที่ใกลเคียงกับพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ นั่นคือ พฤติกรรมการใหการสนับสนุนการทํางาน
อยางปลอดภัย โดยธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 59) ใหความหมายวา เปนการกระทําของพนักงานที่ให
การสนับสนุนเพื่อนรวมงานใน 3 ดาน คือ 1) ดานจิตใจและอารมณ เชน การพูดใหกําลังใจ การแสดงความ
ดีใจเมื่อเพื่อนรวมงานไดรับรางวัล หรือปฏิบัติงานไดถูกตอง การพูดปลอบโยน ความหวงใยเมื่อเพื่อน
รวมงานมีเรื่องทุกขใจ 2) ดานขอมูลขาวสาร เชน การแนะนําการปฏิบัติงานที่ถูกวิธี และ 3) ดานวัสดุ
สิ่งของ เชน การชวยจัดหาหรือจัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน เปนตน เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการทํางาน
อยางปลอดภัย
จากการประมวลเอกสารขางตน สรุปไดวา พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในฐานะสมาชิกที่ดีขององคกร หมายถึง การปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปนการตัดสินใจ
ดวยตนเอง ที่จะชวยเหลือผูรวมงานภายในและภายนอกกลุมงาน ใหสามารถปฏิบัติงานเพื่อสราง
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ผลผลิตไดตามเปาหมาย โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานของผูรวมงานและเสถียรภาพการ
ปฏิบัติงานในองคการเปนสําคัญ
การวัด
สมิทธิ์ ออรแกน และเนียร (วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล. 2544: 42; อางอิงจาก Smith;
Organ; & Near. 1983: 653-667) เปนนักวิชาการกลุมแรกที่สรางเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการขึ้น มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และมีจํานวนขอคําถามเริ่มตนที่
16 ข อ จากการวิ เคราะห องค ประกอบเชิ งสํ ารวจ ใช การหมุ นแกนแบบตั้ งฉากด ว ยวิ ธี แ วร ริ แ มกซ
(Orthogonal varimax rotation) พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมี 2 องคประกอบหลัก
คือ องค ประกอบการช วยเหลื อผู ร วมงาน (Altruism) และองค ประกอบการมี มโนสํ านึ ก (Generalized
compliance) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 38.6 และ 15.5 ตามลําดับ มีคาความ
เชื่อมั่นสอดคลองภายในเทากั บ .88 และ .85 ตามลํ าดับ เครื่อ งมือชุดนี้ถื อไดว าเป นเครื่องมือวัด
ตนแบบในการพัฒนาเครื่องมือวัดในระยะตอมา
ในป ค.ศ. 1988 ออรแกน (วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล. 2544: 42 ; อางอิงจาก Organ.
1988 : 7-13) ไดขยายองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปน 5 องคประกอบ คือ
การช วยเหลื อผู ร ว มงาน การมี ม โนสํ า นึ ก การมี น้ํ า ใจเป น นั ก กี ฬ า (Sportsmanship) ความสุ ภ าพ
(Courtesy) และการทําความดีใหสังคมในองคการ (Civic virtue) จากการศึกษาโดยใชขอมูลเชิง
ประจักษในงานวิจัยหลายชิ้นที่สนับสนุนองคประกอบทั้ง 5 นี้ เชน การศึกษาของ พอดซาคอฟ และ
คนอื่น ๆ (Podsakoff; et al.) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา ดัชนีวัดความกลมกลืน
Tucker-Lewis Fit Index (TLI) มีคาเทากับ .94 มีคาความเชื่อมั่นสอดคลองภายในเทากับ .70 - .85
ตอมา มอรแมน (Moorman. 1991: 848-849; citing Podsakoff; et al. 1990) ใชเครื่องมือวัดดังกลาว
มาวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา ดัชนีวัดความกลมกลืน Comparative Fit Index (CFI)
มีคาเทากับ .90 และคา TLI มีคาเทากับ .88
สําหรับในประเทศไทยไดมีผูทําการศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ไดแก วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล (2544) ไดทําการศึกษาโดยการพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ และการตรวจสอบอิทธิพลของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการตอผล
การปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลเอกชน โดยเครื่ อ งมื อ วั ด ประกอบด ว ย
4 องค ป ระกอบ คื อ 1) ด า นความช ว ยเหลื อ (Helping) หมายถึ ง การแสดงพฤติ ก รรมที่ ใ ห ค วาม
ชวยเหลือผูรวมงานในองคการเพื่อผลประโยชนโดยรวมขององคการ การแสดงพฤติกรรมจะสงผล
โดยตรงทางบวกต อ ผู ร ว มงาน และสมาชิ ก ในหน ว ยงานทํ า ให ภ าพรวมของการทํ า งานเป น ที ม
มีประสิทธิภาพ ทําใหองคการมีประสิทธิผลสูงขึ้น 2) ดานมารยาทและความสุภาพ (Courtesy) หมายถึง
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การแสดงพฤติกรรมที่บงบอกถึงการรูจักกฎระเบียบในการทํางาน การใหเกียรติยกยองผูรวมงานและ
ผูรับบริการ 3) ดานการทําความดีใหกับสังคมในองคการ (Civic virtue) หมายถึง การแสดงพฤติกรรม
ที่ทําใหเกิดความสงบสุข มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี ตลอดจนใหการสนับสนุนและเผยแพรชื่อเสียง
ขององคการ และ 4) ดานความเขมแข็งมั่นคง (Firmness) การแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความเขมแข็ง
ในการทํา งาน ความสามารถในการเผชิญกั บป ญ หาอัน เป น ความมั่ น คงของบุ คคลในการทํ า งาน
ขอคําถามเปนมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” เครื่องมือวัดมีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .90 และมีคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันให
คาสถิติไค-สแควรที่ได มีนัยสําคัญทางสถิติ และมีดัชนีความกลมกลืน GFI = 0.98 , AGFI = 0.96
และ RMSEA = 0.016 นอกจากนี้ ไดมีการวัดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่คลายคลึงกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ คือ ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) ไดสรางแบบวัดพฤติกรรมการใหการสนับสนุน
การทํางานอยางปลอดภัย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใหการสนับสนุนในดานการทํางาน
อยางปลอดภัยกับเพื่อนรวมงาน โดยการที่พนักงานเปนผูใหการสนับสนุนกับเพื่อนรวมงานใน 3 ดาน
คือ 1) ดานจิตใจและอารมณ เชน การพูดใหกําลังใจ การแสดงความยินดีเมื่อเพื่อนรวมงานไดรับ
รางวัล หรือปฏิบัติงานไดถูกตอง การพูดปลอบโยน แสดงความหวงใยเมื่อเพื่อนรวมงานมีเรื่องทุกขใจ
2) ดานขอมูลขาวสาร เชน การแนะนําการปฏิบัติงานที่ถูกวิธี และ 3) ดานวัสดุสิ่งของ เชน การชวยเหลือ
จัดเตรียมอุปกรณในการทํางาน เปนตน เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย วัดดวยมาตร
ประเมินรวมคา 6 หนวย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” จํานวน 15 ขอ โดยแบบวัดมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .84
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบวัดพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือ
หนาที่ขึ้นเอง โดยใชองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของวิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล(2544 :
73) เปนกรอบแนวทางในการสราง โดยปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับบริบทในการทํางานของพนักงาน
ปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้ 1) ดานการชวยเหลือ (Helping) หมายถึง การแสดงพฤติกรรม
ของพนักงานปฏิบั ติการที่ ใหความชว ยเหลือผูรวมงานเกี่ยวกั บความปลอดภั ยในการทํา งาน เชน
แนะนํา ผูรวมงานเกี่ยวกั บวิ ธีการใช วัสดุ อุปกรณ เครื่องมื อเครื่ องใช ในการทํางาน รวมถึง แนะนํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางถูกวิธี การจัดเตรียมอุปกรณการปองกันอันตรายจากการทํางาน
ใหผูรวมงานสวมใส 2) ดานการทําความดีใหสังคมองคการ (Civic virtue) หมายถึง การแสดงพฤติกรรม
ของพนักงานปฏิบัติการที่ทําใหเกิดความสงบเรียบรอย มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี เชน เมื่อพบเห็น
สถานการณไมปลอดภัยหรือสถานการณที่อาจกอใหเกิดอันตรายแลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
(เชน เครื่องจักรชํารุดไมพรอมปฏิบัติงาน เกิดอัคคีภัย เปนตน) หรือเก็บกวาด ทําความสะอาดเมื่อพบ
เศษวัสดุตกอยูบนพื้น รวมถึง การใชวัสดุอุปกรณอยางทะนุถนอม และ 3) ดานความเขมแข็งและมั่นคง
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(Firmness) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของพนักงานปฏิบัติการที่บงบอกถึงความเขมแข็งในการ
ทํางาน ความสามารถในการเผชิญกับปญหาอันเปนความมั่นคงของบุคคลในการทํางาน

แนวการวิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรม
ในชวงยี่สิบกวาปที่ผานมา นักพฤติกรรมศาสตร (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2547: 141 ; อางอิงจาก
Fiedler. 1967; Magnusson; & Endler. 1977; Tette; & Burnett. 2003) ไดเสนอวา การศึกษาตัวแปร
อิสระทีละตัวกับตัวแปรตามทีละตัว เปนสิ่งที่ลาสมัย เนื่องจากไมทําใหนักวิจัยเห็นภาพรวมเกี่ยวกับ
สาเหตุตาง ๆ ของตัวแปรตามนั้น ๆ ไดอยางครบถวน รวมทั้งสาเหตุของตัวแปรตามหนึ่ง ๆ มิใชมีเพียง
ประเภทเดียว หรือเพียงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเทานั้น แตเกิดจากสาเหตุหลายประเภท และจากหลายตัว
ในแตละประเภทประกอบกัน ดังนั้น รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) จึงถูก
เสนอขึ้นมา และเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน
รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) ไดเสนอวา (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.
2541: 105-108; อางอิงจาก Magnusson; & Endler. 1977). พฤติกรรมทางสังคมของมนุษยเกิดจาก
สาเหตุที่สําคัญอยางนอย 4 ประการ คือ 1) สาเหตุทางสถานการณ เปนสาเหตุที่อยูภายนอกตัวบุคคล
ที่สงผลตอพฤติกรรมของบุคคล เชน การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบขาง วิธีการอบรมเลี้ยงดู
ของผูปกครอง และปทัสถานทางสังคม เปนตน 2) สาเหตุทางจิตลักษณะเดิม เปนสาเหตุทางจิตใจ
ภายในตัวบุคคลที่ติดตัวมาแตดั้งเดิม ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมของบุคคล เชน ความเชื่ออํานาจในตน
เหตุผลเชิงจริยธรรม เอกลักษณแหงตน เปนตน 3) สาเหตุรวมระหวางจิตลักษณะกับสถานการณ
ที่เรียกวา ปฏิสัมพันธแบบกลไก (Mechanical Interaction) โดยมีตัวแปรทางจิตลักษณะเดิมกับ
ตัวแปรทางสถานการณ ที่สงผลตอตัวแปรตามตัวหนึ่ง เชน ปฏิสัมพันธระหวางการรับรูวิธีการอบรม
เลี้ยงดูแบบหนึ่ง (สถานการณ) กับ ความเชื่ออํานาจในตน (จิตลักษณะเดิม) ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน เปนตน และ 4) สาเหตุทางจิตลักษณะเดิมตามสถานการณ หรือที่เรียกวา
ปฏิสัมพันธแบบในตน (Organismic Interaction) ซึ่งเปนผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางจิตลักษณะเดิม
ของบุ คคล กั บสถานการณ ที่ บุ คคลนั้ น กํ า ลั งเผชิ ญอยู ทํ าให เกิ ดจิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ ซึ่ ง
จิตลักษณะเหลานี้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ เชน ความเครียดในการทํางาน ประสิทธิผลแหงตน
ในการทํางาน และเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เปนตน (ดูภาพประกอบ 1)
โดยอาศัยรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงทําการประมวลเอกสาร
งานวิจัยที่แสดงถึงความเกี่ยวของระหวางปจจัยเชิงสาเหตุตาง ๆ 4 กลุมกับพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน ไดแก กลุมตัวแปรสถานการณในการทํางาน กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม กลุมตัวแปร
จิตลักษณะตามสถานการณ และกลุมตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง ตอไปนี้เปนรายละเอียด
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เกี่ยวกับความหมาย การวัด ตัวแปรอิสระในกลุมตาง ๆ และหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ลักษณะสถานการณ เชน
- การสนับสนุนทางสังคม
- การรับรางวัล-ลงโทษ เปนตน

อดีต
- ครอบครัว
- โรงเรียน

Mechanical
Interaction

จิตลักษณะเดิม เชน
- เหตุผลเชิงจริยธรรม
- เอกลักษณแหงตน เปนตน

พฤติกรรมของบุคคล

Organismic
Interaction
จิตลักษณะตามสถานการณ เชน
- เจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
- ความวิตกกังวลตามสถานการณ เปนตน

ภาพประกอบ 1 รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model)
ที่มา : ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2541; อางอิงจาก Magnusson; & Endler. 1977).
วารสารทันตาภิบาล. ปที่ 10 ฉบับที่ 2 หนา 105-108
สถานการณในการทํางานกับจิตลักษณะตามสถานการณ และพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน
นักจิตวิทยาเจาของทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (Ecological System Theory) (งามตา วนินทานนท;
และคนอื่น ๆ. 2545ก: 32-33; อางอิงจาก Bronfenbrenner. 1989: 188, 226-229) ไดพยายามชีใ้ หเห็นวา
สถานที่และสถานการณซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่มนุษยอาศัยอยูเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของมนุษย
การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสภาพแวดลอม ยอมสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอมนุษย
ที่อยูภายใตสภาพแวดลอมนั้น ๆ ดังนั้น สถานการณทางสังคมที่บุคคลประสบอยูในปจจุบัน เชน สถานที่
หรือสภาพแวดลอมในการทํางาน จึงสามารถสงผลกระทบตอลักษณะทางจิตใจ และพฤติกรรมของ
บุคคลที่เผชิญสภาพแวดลอมนั้นอยู
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ตอไปนี้เปนการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
สถานการณในการทํางาน 3 ดาน ไดแก การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
และประเภทโรงงาน (ผานหรือไมผานการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 :
2000) อาจมี ตอ จิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ และพฤติ ก รรมปอ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานของ
พนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม
การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน กับ จิตลักษณะ
ตามสถานการณ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
แนดเลอร (Nadler; & Nadler. 1989: 6) ใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรวา
หมายถึง การจัดประสบการณในการเรียนรูในชวงเวลาที่กําหนดเพื่อนํามาใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และ/หรือ เพื่อความกาวหนาของบุคคล และแบงกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรออกเปน 3 กิจกรรม ไดแก
การฝกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) (Nadler; & Nadler.
1989: 39) การฝกอบรม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนระบบเพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ ทักษะและวิธีการปฏิบัติงานในปจจุบันใหดีขึ้น และเปนการเตรียมใหบุคลากรมีโอกาส
กาวหนาในตําแหนงงานที่สูงขึ้นอีกดวย นอกจากนี้ โกลดสเทน (ชูชัย สมิทธิไกร. 2540: 5; อางอิงจาก
Goldstein. 1993) ใหความหมายของการฝกอบรมวาเปนกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ
เพื่อสรางหรือเพิ่มพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude)
อันจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยทั่วไปแลวการฝกอบรมบุคลากรในองคการมีวัตถุประสงค (ชูชัย สมิทธิไกร. 2540: 6;
อางอิงจาก Wexley; & Cathan. 1991) ดังนี้ 1) เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักรูในตนเองของแตละ
บุคคล 2) เพื่อเพิ่มพูนทักษะการทํางานของแตละบุคคล 3) เพื่อเพิ่มพูนแรงจูงใจของแตละบุคคล
โดยการฝกอบรมพนักงานนั้นมีบทบาทในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคการไดในหลายทาง เชน
1) ชวยพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ และเจตคติของพนักงาน 2) ชวยลดคาใชจายดานการ
บริหารบุคคล 3) ชวยเตรียมพนักงานกอนการกาวขึ้นไปสูตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้น 4) ชวยขจัดความ
ลาหลังดานทักษะ เทคโนโลยี วิธีการทํางาน และการผลิต การฝกอบรมจะชวยใหพนักงานขององคการ
มีความรู ทักษะ และความสามารถที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และชวยใหองคการสามารถ
แขงขันกับผูอื่นได 5) ชวยในการประกาศใชนโยบายหรือขอบังคับขององคการ เปนตน (ชูชัย สมิทธิไกร.
2540: 14-16 ; อางอิงจาก Wexley; & Cathan. 1991)
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สรุปไดวา การฝกอบรมเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาบุคลากรซึ่งไดรับความ
นิยมในการนํามาใชเพิ่มคุณภาพการทํางานของบุคลากร ตลอดจนเตรียมความพรอมใหบุคลากรที่จะ
ทํ า งานในหน า ที่ และประยุ ก ต ใ ช ใ นการพั ฒ นาจิ ต ลั ก ษณะด า นต า ง ๆ เช น เจตคติ และลั ก ษณะ
มุงอนาคต-ควบคุ มตน นอกจากนั้ นการฝกอบรมเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ถูกจั ดขึ้นมาเพื่อชว ย
พั ฒ นา/ส ง เสริ ม ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการทํ า งานสู ง ขึ้ น เช น เป น หั ว หน า งานที่ ส ามารถ
บริ ห ารงานและผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาได ดี ขึ้ น หรื อ เป น ช า งเทคนิ ค ที่ มี ค วามสามารถในการซ อ มแซม
เครื่องจักรไดดีขึ้น เปนตน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ไดใหความหมายของการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน หมายถึง ประสบการณที่ไดจากการพิจารณารวมกัน
ระหวางปริมาณการไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน และปริมาณการ
รับรูประโยชนของการฝกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการปองกันอันตรายจากการทํางาน
การวัดการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
เปรมสุรีย เชื่อมทอง (2536) ไดสรางแบบวัดปริมาณการอบรมของบุคลากร ซึ่งประกอบดวย คําถาม
เกี่ยวกับจํานวนครั้งที่ไดรับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงาน โดยรายงานถึงการไดรับการอบรม
หรือไมไดรับการอบรมในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา โดยใชมาตรประเมินรวมคา 4 หนวย เมื่อนําไปใชกับ
กลุมผูบริหาร พบวา มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .62 สําหรับกรรณิกา ศิลปพรหมมาศ (2547) ไดปรับปรุง
แบบวัดของเปรมสุรีย เชื่อมทอง (2536) เพื่อใชในการศึกษากับกลุมพยาบาล มีเนื้อหาเกี่ยวกับปริมาณ
การไดเขารับกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการพยาบาลจิตเวชจาก 2 กิจกรรม คือ 1) การฝก
ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในรอบ 3 ป เชน ฝกอบรมเฉพาะทางดานการพยาบาลจิตเวช และการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการใชการสื่อสารเพื่อการบําบัดหรือสรางสัมพันธภาพ เปนตน 2) การพัฒนาดานการ
พยาบาลจิตเวช เชน จากการไดรับคําแนะนํา หรือสอนแนะจากผูบังคับบัญชา หรือจากพยาบาลผูมี
คุณวุฒิสูงกวา (ไดแก พยาบาลเฉพาะทาง พยาบาลที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท เอก) แบบวัด
แบงเปน 2 สวน สวนแรก ถามเกี่ยวกับปริมาณการไดรับการฝก จํานวน 6 ขอ เปนมาตรวัด 4 ระดับ จาก
“มากกวา 10 ครั้ง” ถึง “ไมไดรับการฝกอบรม” สวนที่ 2 ถามเกี่ยวกับประโยชนจากการฝกอบรม
มีขอคําถามจํานวน 20 ขอ แบบวัดเปนแบบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก “มากที่สุด” ถึง “นอย
ที่สุด” คะแนนที่ไดเปนผลคูณของคะแนนจากสวนที่ 1 และ สวนที่ 2 โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .98
นอกจากนี้ กิตติรัตน ชัยรัตน (2547) ไดสรางแบบวัดประสบการณจากการไดรับการฝกอบรมและ/หรือ
เขาคายวิทยาศาสตร ลักษณะของประโยคขอคําถามเกี่ยวกับประสบการณของนักเรียนที่ไดจากการ
พิจารณารวมกันระหวางความถี่ที่นักเรียนไดรับการฝกอบรมและ/หรือเขาคายวิทยาศาสตรในชวง 2 ป
การศึกษา และการรับรูประโยชนของการไดเขารวมใน 3 ดาน คือ 1) ดานการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร
2) ดา นการประยุกต ใชในชี วิตประจําวัน 3) ดานความรูรอบตัว แบง คําถามเปน 2 ตอน ตอนแรก
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ถามถึง จํา นวนครั้ ง ของการเข า ร ว มฝ กอบรมและ/หรื อ เขา ค า ยวิ ท ยาศาสตร ข องนัก เรี ย นแตล ะคน
ตอนที่ 2 ถามเกี่ยวกับการรับรูประโยชนของการเขารวมกิจกรรมฝกอบรมและ/หรือเขาคายวิทยาศาสตร
ในแตละครั้งวามีมากเพียงใด ประกอบดวยประโยคคําถาม 10 ขอ แตละประโยคมีมาตรวัด 6 หนวย
จาก “จริ ง ที่ สุ ด ” ถึ ง “ไม จ ริ ง เลย” คะแนนที่ ไ ด เ ป น ผลคู ณ ของจํ า นวนครั้ ง และการรั บ รู ป ระโยชน
จากกิ จ กรรมฝ ก อบรมและ/หรื อ เข า ค า ยวิ ท ยาศาสตร โดยแบบวั ด มี ค า ความเชื่ อ มั่ น เท า กั บ .93
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบวัดการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการ
ทํางานขึ้นเองตามนิยามปฏิบัติการ
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ กับ จิตลักษณะ
ตามสถานการณ
ผลงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ป ระโยชน จ ากการฝ ก อบรมฯ กั บ
ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน เชน พรเทพ เสถียรนพเกา (2543: 61-62)
ศึกษาผลการฝกอบรมเพื่อพัฒนาเจตคติตอการอนุรักษน้ําของนักเรียนประถมศึกษา กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 73 คน พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาเจตคติตอ
การอนุรักษน้ํา มีเจตคติตอพฤติกรรมการอนุรักษน้ําสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมที่ไมไดรับ
การฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนบัสตัน และฮาท (อนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ.
2549: 17 ; อางอิงจาก Buston; & Hart. 2001) ไดทําการวิจัยประเมินผลโครงการเพศศึกษา
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนอายุ 13-15 ป จํานวน 7,630 คน จาก 25 โรงเรียน โดยนักเรียนที่เขารวม
โครงการไดรับการสอนเกี่ยวกับเพศศึกษาเปนเวลา 2 ป จํานวน 20 บทเรียน แลวทําการวัดเกี่ยวกับ
เจตคติตอการรักรวมเพศ พบวา นักเรียนที่เขารวมโครงการมีเจตคติที่ดีตอโครงการ ตลอดจนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการรักรวมเพศมากขึ้น เชนเดียวกันกับงานวิจัยของอนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ (2549:
74-75) ศึกษาปจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวางบาน โรงเรียน และจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมปองกันการคุกคามทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโครงการกาวยางอยางเขาใจ
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนหญิงที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 5 จํานวน 480 คน พบวา
นักเรียนที่เขารวมโครงการฯ มีความรูในการปองกันการคุกคามทางเพศมากกวานักเรียนที่ไมเขารวม
โครงการฯ พบผลเช น นี้ ใ นกลุ ม นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นดี ม าก สอดคล องกั บงานวิ จั ยของนพรั ตน
ศรีแปดริ้ว (2546: 70) ศึกษาตัวแปรดานลักษณะทางจิต ลักษณะทางพุทธ และลักษณะทางสังคม
ที่ใชจําแนกการเขารับการฝกอบรมทางพุทธศาสนาของเยาวชนไทย จํานวน 300 คน กลุมละ 100 คน
พบวา ความรูเกี่ยวกับโครงการฝกอบรมทางพุทธศาสนาสามารถจําแนกกลุมเยาวชนที่เขารับการอบรม
ทางพุท ธศาสนาออกจากกลุ ม เยาวชนที่ไมไดรับการฝ กอบรมทางพุ ทธศาสนาได อย างมีนัยสํ าคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 โดยสามารถคาดคะเนการเขารับการฝกอบรมทางพุทธศาสนาไดรอยละ 81.5
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นอกจากนี้ สุรินธร กลัมพากร และคนอื่น ๆ (2547ก: 51) ไดทําการศึกษาการประยุกตทฤษฎีขั้นตอน
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในการป อ งกั น อาการปวดเมื่ อ ยกล า มเนื้ อ ของกลุ มคนงานเย็ บจั กร
อุตสาหกรรม การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง กลุมตัวอยางเปนคนงานในโรงงานทํารองเทา 2 โรงงาน
จํานวน 70 คน โดยสุมตัวอยางเขากลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ กลุมละ 35 คน พบวา หลังการ
ทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับการปองกันอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อมากกวา
กลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปไดวา การฝกอบรมเปนปจจัยเชิงเหตุ
ที่สําคัญที่ทําใหเกิดความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม ดังนั้น ในงานวิจัยครัง้ นีจ้ งึ คาดไดวา พนักงาน
ปฏิบัติการที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางานมาก
จะมีความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานปฏิบัติการที่รับรูประโยชน
จากการฝกอบรมนอย
ผลงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ป ระโยชน จ ากการฝ ก อบรมฯ กั บ
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน เชน งานวิจัยของออมเดือน สดมณี
พรเทพ เสถียรนพเกา และสุขุมาล เกษมสุข (2544: 78) เรื่องประสิทธิผลในการฝกอบรมทักษะ และ
จิตลักษณะที่มีผลตอพฤติกรรมประหยัดน้ําและไฟฟาของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุมตัวอยางคือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 108 คน โดยสุมเขากลุมทดลอง 54 คน และกลุมควบคุม
54 คน พบวา เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม และหลังการฝกอบรม 1 เดือน นักเรียนกลุมที่ไดรับการฝกอบรม
มีคะแนนเจตคติตอการประหยัดน้ําและไฟฟาสูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พิสมัย วิบูลยสวัสดิ์ และคนอื่น ๆ (2547: 116) ทําการวิจัยเชิงทดลองเรื่องผลของการฝกจิตลักษณะ
และทั ก ษะการพั ฒ นาเพื่ อ นต อ การช ว ยเพื่ อ นป อ งกั น ความเสี่ ย งต อ โรคเอดส ใ นนั ก ศึ ก ษาชาย
ระดับอุดมศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชายระดับปริญญาตรีอายุ 18-23 ป จํานวน 267 คน โดยให
กลุมที่ 1 ฝกจิตลักษณะและทักษะการพัฒนาเพื่อน กลุมที่ 2 ฝกเฉพาะทักษะการพัฒนาเพื่อน กลุมที่ 3
ฝกจิตลักษณะ และกลุมที่ 4 ไมไดรับการฝกจิตลักษณะหรือทักษะการพัฒนาเพื่อน พบวา นักศึกษาชาย
ที่ไดรับการฝกจิตลักษณะดานการปองกันโรคเอดสเปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงเอดสดานเพศสัมพันธมากกวานักศึกษาชายที่ไมไดรับการฝก นอกจากนี้ ศิริกุล กลิ่นทอง (2549:
102-103) ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานของขาราชการที่เขารวม
โครงการการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท กลุมตัวอยางจํานวน 485 คน ประกอบดวย ขาราชการทีเ่ ขารวม
โครงการการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท จํานวน 245 คน และขาราชการทั่วไปที่ไมไดเขารวมโครงการ
จํานวน 240 คน พบวา ขาราชการที่เขารวมโครงการการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทมีเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมการทํางานมากกวาขาราชการที่ไมไดเขารวมโครงการ พบผลเชนนี้ในกลุมขาราชการหญิง
ขาราชการที่ ไม ไดสั ง กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ข าราชการที่ ปฏิบัติราชการในตางจังหวัด และ
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ขาราชการที่ใสบาตร สรุปไดวา การฝกอบรมเปนปจจัยเชิงเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ที่เหมาะสม ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวาพนักงานปฏิบัติการที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมาก จะมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
มากกวา พนักงานปฏิบัติการที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย
ผลงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ป ระโยชน จ ากการฝ ก อบรมฯ กั บ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ตัวอยางเชน ผลงานวิจัยของนีออน พิณประดิษฐ และ
คนอื่น ๆ (2546: 73) ซึ่งทําการวิจัยตัวบงชี้ทางจิตสังคมของพฤติกรรมการทํางานในขาราชการตํารวจ
สังกัดตํารวจภูธร ภาค 4 มีกลุมตัวอยาง จํานวน 1,209 คน พบวา ตํารวจที่มีการเห็นประโยชนจากการ
ฝกอบรมสูง มีพฤติกรรมการทํางานทั่วไปมากกวากลุมที่มีการเห็นประโยชนจากการฝกอบรมต่ํา พบผล
เชนนี้ในกลุมตํารวจชั้นประทวน สายงานจราจร และสายงานปองกันปราบปราม และยังพบอีกวาตํารวจ
ที่ทํางานตรงกับอุปนิสัยมาก และเห็นประโยชนจากการฝกอบรมมากมีพฤติกรรมการทํางานปองกัน
ปราบปรามมากกวา ผูที่เห็นประโยชนจากการฝกอบรมนอย เชนเดียวกับงานวิจัยของศิริกุล กลิ่นทอง
(2549: 97-98) พบวา ขาราชการหญิงที่เขารวมโครงการการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทมีพฤติกรรม
การบริการประชาชนมากกวาขาราชการหญิงที่ไมไดเขารวมโครงการ และงานวิจัยของสุรินธร กลัมพากร
และคนอื่น ๆ (2547ก: 52) พบวา คนงานในกลุมทดลอง มีพฤติกรรมการปองกันอาการปวดเมื่อย
กลามเนื้อดานการปฏิบัติตัวขณะทํางาน และการบริหารรางกายมากกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ยังพบผลวิจัยวา ผูที่ไดรับการอบรมเรื่องความปลอดภัย
ในการทํางานตางกัน จะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกัน ซึ่งพบในผูปฏิบัติงาน
หลายกลุม เชน กลุมหัวหนางานระดับตนในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (นลินี
ประทับศร. 2543: 106) กลุมคนงานกอสราง (คมสันต ธงชัย. 2549: 60) และ กลุมพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม (รัตนวรรณ ศรีทองเสถียร. 2542: 100-101) สรุปไดวา การฝกอบรมเปนปจจัยเชิงเหตุ
ที่สําคัญที่ทําใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค ดังนั้น
ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวา พนักงานปฏิบัติการที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันอันตรายจากการทํางานมากจะมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงาน
ปฏิบัติการที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย
จากการประมวลเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ ขางตน
สามารถสรุ ป ได ว า การฝ ก อบรมเป น ป จ จั ย เชิ ง เหตุ ที่ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให บุ ค คลมี ค วามรู เจตคติ ที่ ดี ต อ
พฤติกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังกอใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวา พนักงานปฏิบัติการที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันอันตรายจากการทํางานมาก จะมีความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน มีเจตคติที่ดี
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ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวา
พนักงานปฏิบัติการที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานกับจิตลักษณะตามสถานการณ
และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม หมายถึ ง ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล ซึ่ ง ประกอบด ว ย
การสนับสนุนทางสังคม 4 ดาน ดังนี้ 1) การสนับสนุนทางดานอารมณ (Emotion support) หมายถึง
ความเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส การแสดงความรัก ความผูกพันตอกัน การยอมรับนับถือ และ
เห็นคุณคาระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกัน 2) การสนับสนุนดานการประเมินเปรียบเทียบ (Appraisal
support) หมายถึง การไดรับขอมูลยอนกลับ และการเปรียบเทียบตนเองกับผูที่อยูรวมในสังคม 3) การ
สนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information support) หมายถึง การไดรับขอมูลขาวสาร คําแนะนํา
ขอเสนอแนะแนวทาง และการใหคําปรึกษา ซึ่งสามารถนําไปใชแกปญหาได และ 4) การสนับสนุนดาน
สิ่งของหรือบริการ (Instrumental support) หมายถึง การไดรับความชวยเหลือในรูปวัตถุ หรือสิ่งของ
เวลา เงิน หรือแรงงาน เพื่อสงเสริมหรือชวยแกปญหา (นีออน พิณประดิษฐ; และคนอื่น ๆ. 2546:
33-34 ; อางอิงจาก House. 1981) ฮับบารค มูเลนแคมป และบราวน (Hubbard; Muhlenkamp; &
Brown. 1984: 226) ไดสรุปวา การสนับสนุนทางสังคมเปนโครงสรางหลายมิติซึ่งประกอบดวยการ
ติดตอสื่อสารในแงดี ทําใหมีความรูสึกผูกพัน มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งจะทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน คอบบ (Cobb 1976: 300) กลาววา การสนับสนุนทางสังคมเปนการที่
บุคคลไดรับขอมูลขาวสารและเขาใจวามีบุคคลที่ใหความรักความเอาใจใส มีคนเห็นคุณคา ยกยอง
และรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคมที่มีความผูกพันและชวยเหลือกัน และศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2532: 64)
ไดสรุปไววา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรูถึงแหลงบุคคลที่จะใหความชวยเหลือดานอารมณ
เชน ความรัก ความเห็นใจ ความเอื้ออาทร การยอมรับจากกลุมหรือดานขอมูลขาวสารและการชวยเหลืออื่น ๆ
นอกจากนี้ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2547ข: 3) กลาววา พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลสองคนในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง โดยผูที่ใหการสนับสนุนทางสังคม
จะใหการสนับสนุนใน 3 ดาน คือ 1) การสนับสนุนทางดานอารมณ (Emotional support) เชน การแสดง
ความเปนหวงเปนใย เห็นใจ แสดงความรัก การยอมรับ เปนตน 2) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
(Informational support) เชน การใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการทํางาน ขอมูลยอนกลับ การใหรางวัลลงโทษ การกลาวติชม เปนตน และ 3) การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ รวมทั้งทรัพยากร งบประมาณ
และแรงงาน (Material support) เชน บริการ เงิน สิ่งของ เครื่องมือที่จําเปน เปนตน
สรุ ป ได ว า การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม เป น การให ค วามช ว ยเหลื อ แก บุ ค คลที่ อ ยู ใ น
สถานการณใดสถานการณหนึ่ง ทั้งดานขอมูลขาวสาร วัสดุอุปกรณ และดานอารมณ ความรูสึก ดังนั้น
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ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได ให ค วามหมายของการสนับ สนุ น ทางสั ง คมจากบุ ค คลในหน ว ยงานหมายถึ ง
การรับรูถึงการไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ในดานอารมณ ไดแก ความรัก
การยอมรั บ ด า นข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การทํ า งาน และการสนั บ สนุ น ด า นวั ส ดุ อุ ป กรณ ใ นการ
ปฏิบัติงาน
การวัดการสนับสนุนทางสังคม
การวัดการสนับสนุนทางสังคมในประเทศไทยนั้น ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2532) ไดนํา
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม (Social Support Questionnaire. Sarason; et al. 1983) มาดัดแปลง
ใชวัดการสนับสนุนทางสังคมที่เนนการวัดประเภทของบุคคลที่ใหการสนับสนุนทางสังคม 3 ดาน คือ
ดานอารมณ ดานขอมูลขาวสาร และดานวัตถุสิ่งของ โดยวัดการสนับสนุนทางสังคมที่มาจากหลายแหลง
เชน หัวหนา เพื่อนรวมงาน เพื่อนทั่ว ๆ ไป และบุคคลอื่น ๆ เปนตน มีขอคําถาม จํานวน 28 ขอ เปนมาตร
ประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นํามาใชกับครู 150 คน มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .87 ตอมาณัฐสุดา สุจินันทกุล (2541) ไดนําแบบวัดของศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2532) มาปรับปรุง
ใชกับกลุมตัวอยางที่เปนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 299 คน วัดดวยแบบวัดมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ
จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .90 และสุพัตรา ธรรมวงษ (2544) ไดศึกษา
ในกลุมพยาบาลวิชาชีพ ลักษณะคําถามประกอบดวย การรับรูการสนับสนุนในดานวัสดุสิ่งของ และ
ดานขอมูลยอนกลับและขอมูลขาวสารจากบุคคลในหนวยงาน จํานวนขอคําถาม 14 ขอ พบวา มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .92 สวนดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร มาคนอง (2547) ไดสรางแบบวัด
การสนับสนุนทางสังคม โดยวัดการสนับสนุนทางสังคมใน 3 ดาน คือ ดานอารมณ ดานขอมูลขาวสาร
และดานวัสดุ อุปกรณ จากสมาชิกในหนวยงานที่ประกอบดวย หัวหนาหนวยงาน และเพื่อนรวมงาน
มีขอคําถามจํานวน 20 ขอ แบบวัดเปนแบบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”
แบบวัดมีคาอํานาจจําแนกรายขอแบบ Item-Total Correlation ระหวาง .60 ถึง .81 คาความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .97 นอกจากนี้ ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) ไดสรางแบบวัดการสนับสนุน
ทางสังคมจากฐานแบบวัดของ Bhantumnavin (2000: 185) ดวยมาตรประเมินรวมคา 6 หนวย ตั้งแต
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่พนักงานไดรับการสนับสนุนชวยเหลือใน 3 ดาน คือ
1) ดานขอมูลขาวสาร 2) ดานวัสดุสิ่งของ และ 3) การสนับสนุนดานจิตใจและอารมณจากหัวหนา
เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหพนักงานมีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย โดยมีขอคําถาม จํานวน 15 ขอ
และแบบวัดมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .92 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
ของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร มาคนอง (2547) มาปรับปรุงใหเขากับลักษณะของกลุมตัวอยาง
ที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้
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งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมกั บ จิ ต ลั ก ษณะตาม
สถานการณ
ผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการสนั บสนุนทางสังคมกับความรูเกี่ยวกับ
การปองกันอันตรายจากการทํางาน เชน ฐานันดร เปยศิริ (2545: 133) ไดทําการศึกษาปจจัย
ทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาของนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวม
โครงการหองเรียนสีเขียว พบวา นักเรียนที่มีการสนับสนุนทางสังคมในโรงเรียนมากเปนผูมีความรู
เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟามากกวานักเรียนที่มีการสนับสนุนทางสังคมในโรงเรียนนอย พบผลเชนนี้
ในกลุมรวม และกลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุมนักเรียนที่บิดามีการศึกษามาก กลุมนักเรียนที่มารดา
มีการศึกษามาก กลุมนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง และกลุมนักเรียนที่มีฐานะครอบครัวสูง นอกจากนี้
ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 166) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางาน
อยางปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและปนดาย จํานวน 485 คน พบวา การสนับสนุน
ทางสังคม เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 เมื่อรวมกับตัวแปรอีก 7 ตัว สามารถทํานายความรูเกี่ยวกับ
การทํางานอยางปลอดภัยในกลุมพนักงานแผนกสิ่งทอ ไดรอยละ 42.5 มีคาเบตาเทากับ .31 สรุปไดวา
การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ๆ ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้
จึงคาดไดวา พนักงานปฏิบัติการที่ไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในหนวยงานมากจะเปนผูมีความรู
เกี่ ย วกั บ การป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานมากกว า พนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น
ทางสังคมนอย
ผลงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมกั บ เจตคติ ที่ ดี ต อ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน เชน การศึกษาของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร
มาคนอง (2547: 108) พบวา ครูที่รายงานวาตนไดรับการสนับสนุนจากองคกรมาก เปนผูที่มีเจตคติที่ดี
ตองานมากกวาครูที่รายงานประเภทตรงขาม พบในกลุมครูไดรับการอบรมนอย และกลุมฐานะต่ํา
สําหรับงานวิจัยของชวนชัย เชื้อสาธุชน (2546: 121-122) ที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวบงชี้ทางจิตสังคมของพฤติกรรม
ประหยัดทรัพยากรของอาจารยในสถาบันราชภัฏ พบวา การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบขา ง
เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1 เมื่อรวมกับอีก 2 ตัวแปร สามารถทํานายเจตคติที่ดีตอการประหยัด
ทรัพยากรในกลุมรวม ไดรอยละ 8 สอดคลองกับงานวิจัยของศิริกุล กลิ่นทอง (2549: 197-198) พบวา
การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบขางเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1 สามารถทํานายเจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมการทํางานในกลุมขาราชการอายุนอย ไดรอยละ 46.9 และกลุมขาราชการที่มี อายุ
ราชการนอยทํานายไดรอยละ 46.5 โดยมีคาเบตาเทากับ .23 และ .26 ตามลําดับ เชนเดียวกับ
การศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของพนักงานขับรถ
โดยสารประจําทาง ขสมก. จํานวน 413 คน (รวิกาญจน เดือนดาว. 2547: 62-63) พบวา พนักงาน
ขับรถโดยสารประจําทาง ขสมก. ที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมากเปนผูมีเจตคติที่ดี
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ตอพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยมากกวาพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง ขสมก. ที่ไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพื่อนรวมงานนอย นอกจากนี้ ผลการวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 78-80)
ยังพบวา พนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหนามาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการทํางาน
อยางปลอดภัยมาก พบผลเชนนี้ ในกลุมรวมและ 3 กลุมยอย ไดแก 1) กลุมพนักงานที่ทํางานเปนผลัด/กะ
2) กลุมพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย (กลุมพนักงานชาย กลุมพนักงานที่มีฐานะครอบครัวดี
และกลุมพนักงานอายุมากที่มีความรูเกี่ยวกับการทํางานอยางปลอดภัยนอย) 3) กลุมพนักงานอายุมาก
ที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมากและมีความรูเกี่ยวกับการทํางานอยางปลอดภัยมาก จึงสรุปไดวา
การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมที่เหมาะสม ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้
จึงคาดไดวา พนักงานปฏิบัติการที่ไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในหนวยงานมากจะเปนผูมีเจตคติที่ดี
ตอการปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวาพนักงานปฏิบัติการที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย
ผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน เชน งานวิจัยของนีออน พิณประดิษฐ และคนอื่น ๆ (2546: 83) พบวา
ตํารวจที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากมีพฤติกรรมการทํางานมากกวากลุมที่ไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมนอย โดยพบผลในกลุ มชั้ นสั ญญาบัตร ชั้น ประทวน สายงานสอบสวน และสายงานป อ งกั น
ปราบปราม เชนเดียวกับงานวิจัยศิริกุล กลิ่นทอง (2549: 152-154) พบวา ขาราชการที่ไดรับการ
สนั บสนุน ทางสังคมจากเพื่ อ นรว มงานมาก เปน ผูมี พ ฤติก รรมสนับสนุ นทางสั งคมแกเพื่ อนร วมงาน
มากกวาขาราชการที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานนอย พบผลในกลุมยอยที่สําคัญ คือ
กลุมขาราชการหญิง กลุมขาราชการเงินเดือนมาก กลุมขาราชการที่มีระดับสูง กลุมขาราชการที่ใสบาตร
กลุ มขาราชการที่ไม นั่ งสมาธิ และกลุม ข า ราชการที่เ ขา ร ว มโครงการ สอดคล องกั บผลการวิ จัยของ
รวิกาญจน เดือนดาว (2547: 75-76) พบวา พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง ขสมก. ที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมากเปนผูที่มีพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยมากกวาพนักงาน
ขับรถโดยประจําทาง ขสมก. ที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานนอย นอกจากนี้งานวิจัย
ของกมลวรรณ สุวรรณโชติ (2548: 115) พบวา การสนับสนุนจากคนรอบขาง เปนตัวทํานายสําคัญ
ลําดับที่ 1 เมื่อรวมกับตัวแปรอื่นอีก 11 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมเสริมสรางเพื่อน ในกลุมรวมได
รอยละ 49.6 (คาเบตา .33) สอดคลองกับการศึกษาของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 89-91, 96-98, 193)
พบวา พนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหนามาก มีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย
ส ว นบุ ค คล และพฤติ ก รรมการให การสนั บสนุ นการทํ างานอย า งปลอดภั ย มาก และยั งพบอี ก ว า
การสนับสนุนทางสังคม เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 3 เมื่อรวมกับตัวแปรอีก 9 ตัว สามารถทํานาย
พฤติกรรมการสนับสนุนการทํางานอยางปลอดภัยในกลุมรวมไดรอยละ 52.4 โดยมีคาเบตาเทากับ .14
สรุปไดวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เหมาะสม ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้
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จึงคาดไดวา พนักงานปฏิบัติการที่ไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในหนวยงานมากจะเปนผูมีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานปฏิบัติการที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคม สามารถ
สรุ ปได ว า การสนั บสนุ นทางสั งคมมี ความสั มพั นธ กั บความรู เจตคติ ที่ ดี ต อพฤติ กรรมต าง ๆ รวมทั้ ง
พฤติกรรมที่เหมาะสม ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวา พนักงานปฏิบัติการที่ไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมากจะเปนผูมีความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน
มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
มากกวาพนักงานปฏิบัติการที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย
การมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน กับจิตลักษณะตามสถานการณ และพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน
การเรียนรู (นภาพร ปรีชามารถ. 2539: 25; อางอิงจาก Bandura. 1977) เกิดจาก
การที่ บุ ค คลสั ง เกต หรื อ เลี ย นแบบสิ่ ง ที่ อ ยู ร อบตั ว และนํ า มาปฏิ บั ติ โ ดยการเลื อ กแบบอย า งของ
พฤติกรรมที่ตนสังเกตเห็นวา เมื่อทําแลวไดรับการเสริมแรงหรือไดรับความพึงพอใจ โดยมนุษยซึ่งเปน
สมาชิกของสังคมจะไดรับขอมูลขาวสาร และทักษะตาง ๆ ทางสังคม โดยการเรียนรูที่เกิดจากการ
สังเกตและการเลียนแบบสิ่งที่ตนเห็นรอบขาง ผานการตีความสิ่งเหลานี้ เพื่อใหความหมายสําหรับตน
นอกจากนี้ แบนดูราชี้ใหเห็นวาตั้งแตเกิดมนุษยจะมีความสนใจในสิ่งตาง ๆ รอบตัว จะสังเกตและ
เลียนแบบพฤติกรรมตาง ๆ ทั้งที่งายและซับซอนเมื่อมีโอกาส
การมีแบบอยางหรือตัวแบบจัดเปนลักษณะการถายทอดทางสังคมในงานอยางหนึ่ง
ซึ่งผูถายทอด (Socializing agents) อาจเปนพอแม ครู เพื่อนรวมงาน ตัวแบบในละครหรือหนังสือ
การถายทอดทางสังคมอาจพิจารณาวาเปนแบบทางการ ซึ่งผูถายทอดมักไดแก นักศึกษาทุกระดับ
รวมทั้งผูฝกอบรมในหนวยงานตาง ๆ ดวย สวนการถายทอดแบบไมเปนทางการ ผูถายทอดมักไดแก
พอแม เพื่อนหรือสื่อตาง ๆ อีกทั้งการถายทอดทางสังคมจะเปนกระบวนการสองทางที่ผูถายทอดและ
ผูรับการถายทอดสามารถมีอิทธิพลซึ่งกันและกันได (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2544: 1) และแบนดูรา
(Bandura. 1986: 47) มีความเชื่อวา การรับรูของคนเรานั้นเกิดขึ้นจากการสังเกตจากตัวแบบ ซึ่งจะ
แตกตางจากการเรียนรูจากประสบการณตรงที่ตองอาศัยการลองผิดลองถูก เพราะนอกจากจะสูญเสีย
เวลาแลว ยังอาจมีอันตรายไดในบางพฤติกรรม ในการเรียนรูโดยผานตัวแบบนั้น ตัวแบบเพียงคนเดียว
สามารถที่จะถายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไดพรอม ๆ กัน
ทฤษฎีการเรียนรูโดยตัวแบบ (Social Cognitive Learning Theory) แบงกระบวนการ
เรียนรูแบบมีตัวแบบไว 4 กระบวนการ (Bandura. 1997: 89) ไดแก 1) การเอาใจใส (Attentional
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processes) คือ การที่ผูเลียนแบบมีความใสใจ สนใจรับรูในการกระทําของตัวแบบเพื่อทําการ
เลียนแบบ 2) การเก็บจํา (Retention processes) ซึ่งตอเนื่องจากกระบวนการแรก คือ เมื่อสนใจแลว
มีความสามารถในการจดจําการกระทําของตัวแบบไดมากนอยเพียงใดในการเลียนแบบ 3) การแสดงออก
(Production processes) เมื่อจดจําการกระทําของตัวแบบไดแลว แบบอยางที่เคยเห็นและเก็บจํา
ไวแลวนั้น จะเปนตัวกระตุนใหบุคคลพยายามแสดงพฤติกรรมที่คลายคลึงกับตัวแบบ และ 4) สิ่งลอใจ
และการจูงใจ (Incentive and motivation) คือ การที่ผูเลียนแบบสามารถเลียนแบบจากตัวแบบได
ทําใหเกิดความรูสึกพอใจและเปนการไดชื่นชมตัวแบบไปพรอมกัน ทําเสมือนการไดรับรางวัลทางออม
คือ เปนรางวัลแกจิตใจของตนเอง และเมื่อประสบความสําเร็จก็จะยิ่งภูมิใจในตัวแบบมากขึ้น
สรุปไดวา การมีแบบอยางถือเปนลักษณะการถายทอดทางสังคมในงานอยางหนึ่ง
ซึ่งผูถายทอดที่เปนตัวแบบจะมีอิทธิพลตอการทําพฤติกรรมตอผูที่ไดเห็นตัวแบบ ดังนั้น ในการวิจัย
ครั้งนี้ไดใหความหมายของการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย หมายถึง การรับรูของ
พนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารจากการสั ง เกตเห็ น แบบอย า งที่ ดี ข องการทํ า งานอย า งปลอดภั ย จากบุ ค คล
ในโรงงานอุตสาหกรรมมากนอยเพียงใด
การวัดการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
แบบวัดการไดรับการถายทอดทางสังคมในการทํางานอยางไมเปนทางการในงาน
ของวิรัติ ปานศิลา (2542) วัดปริมาณการไดรับการถายทอดทางสังคมในงานแบบไมเปนทางการดวยการ
สอน บอกเลา แนะนํา ชี้แนะ หรือทําเปนแบบอยาง จากการมีปฏิสัมพันธกับผูบริหาร ทีมงาน/ผูร ว มงาน
เพื่อนรวมงานตามบทบาทหนาที่ 4 ดานหลัก คือ ดานบริหาร บริการ วิชาการ และการปฏิบัติงาน
สนับสนุนการสาธารณสุข พบวา มีความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .95 สําหรับนีออน
พิณประดิษฐ และคนอื่น ๆ (2546) ไดสรางแบบวัดการเห็นแบบอยางในการทํางานของขาราชการตํารวจ
ประกอบดวยประโยคบอกเลาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ และผลของ
การกระทํานั้น ๆ ตามอุดมคติของขาราชการตํารวจ ซึ่งไดเห็นและพิจารณาผลของการกระทํานั้น ๆ
ทั้งดีและไมดี และนํามาเปนแบบอยางในการปฏิบัติหนาที่มากนอยเพียงใด ซึ่งไดพัฒนามาจากแบบวัด
ของพงศธร เครียดธฤมาล (2537) จํานวน 15 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .76 นอกจากนี้ธวัชชัย ศรีพรงาม
(2547) ไดสรางแบบวัดการเห็นแบบอยางจากเพื่อนรวมงาน วัดโดยการใหพนักงานรายงานวาตนได
รับทราบเกี่ยวกับการถายทอดการกระทําตาง ๆ หรือการเห็นแบบอยางจากเพื่อนรวมงานเกี่ยวกับการ
ประพฤติปฏิบัติในการทํางานอยางปลอดภัยในลักษณะของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการมีสวนรวม
ในกิจกรรมความปลอดภัยเพียงใด แบบวัดเปนแบบมาตรประเมินรวมคา 6 หนวย จํานวน 10 ขอ
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .86 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบวัดการเห็นแบบอยางจากเพือ่ นรวมงาน
ของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) มาปรับปรุงใหเขากับลักษณะของกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้
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งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยกับ
จิตลักษณะตามสถานการณ
ผลงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานอย า ง
ปลอดภัย กับความรูเ กี่ยวกับการปองกั นอันตรายจากการทํ างาน เชน งานวิจัยของกุ ห ลาบ
ไทรโพธิ์ภู (2546: 160) เรื่องปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 587 คน พบวา การเห็นแบบอยางการรักษาความสะอาดจาก
ครอบครัว เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 3 เมื่อรวมกับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และการรับรู
ปทัสถานทางสังคมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด สามารถทํานายความรูเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
ในกลุมรวม ไดรอยละ 18.3 โดยทํานายไดรอยละ 24.5 ในกลุมที่มีฐานะสูง และรอยละ 27.1 ในกลุม
ที่มารดามีการศึกษามาก และนิภาพร โชติสุดเสนห (2545: 61) ทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเชิงเหตุ
ของพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 400 คน พบวา
นักศึกษาที่มีแบบอยางจากบิดามารดามากเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากกวา
นักศึกษาที่มีแบบอยางจากบิดามารดานอย เชนเดียวกับงานวิจัยของจรัล อุนฐิติวัฒน (2548: 67)
เรื่ อ งกลวิ ธี ก ารถ า ยทอดทางสั ง คมขององค ก ารที่ ส งผลต อความพึ งพอใจในงานและความผู กพั น
ในองคการสําหรับพนักงานสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ จํานวน 433 คน พบวา การถายทอดทางสังคม
แบบมีตัวแบบหรือไมมีตัวแบบมีอิทธิพลทางตรงดานบวกตอความรูเกี่ยวกับองคการ โดยมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ .11 นอกจากนี้งานวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 122-123) พบวา พนักงานที่มกี ารเห็น
แบบอยางจากเพื่อนรวมงานมาก มีความรูเกี่ยวกับการทํางานอยางปลอดภัยมาก พบผลเชนนี้ในกลุมรวม
และ 5 กลุมยอย ไดแก กลุมพนักงานหญิง กลุมพนักงานที่มีอายุนอย กลุมพนักงานที่มีสถานภาพโสด
กลุมพนักงานที่ทํางานเปนผลัด/กะ และกลุมพนักงานแผนกปนดายที่มีสุขภาพจิตดีนอย แตมีการรับรู
สภาพแวดลอมที่เสี่ยงในโรงงานมาก สรุปไดวา ผูที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานมากเปนผูที่มีความรู
ดานตาง ๆ มากกวาผูที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานนอย ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวา
พนักงานปฏิบัติการที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีความรูเกี่ยวกับการปองกัน
อันตรายมากกวาพนักงานปฏิบัติการที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย
ผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการมีแบบอยางที่ดีกับเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน เชน เกษม จันทศร (2541: 118) ไดทําการศึกษาปจจัยเชิงเหตุ
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมตานทานการเสพยาบาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 560 คน พบวา นักเรียนที่มีแบบอยางจากผูใหญที่ใกลชิดเสพสิ่งเสพติดนอย มีเจตคติไมดี
ตอยาบามากกวานักเรียนที่มีแบบอยางจากผูใหญที่ใกลชิดเสพสิ่งเสพติดมาก เชนเดียวกันกับงานวิจัย
ของดวงกมล ทรัพยพิทยากร (2547: 127) ศึกษาเรื่องปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับการใช
อิ น เทอร เ น็ ต ของนั ก ศึ ก ษา กลุ ม ตั ว อย า งเป น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 403 คน พบว า
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นักศึกษาที่มีแบบอยางจากบุคคลรอบขางมาก เปนผูมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
อย า งเปน ประโยชน ม ากกวา นัก ศึก ษาที่มี แบบอย า งจากบุคคลรอบขา งน อย สํ า หรับ งานวิจัย ของ
กมลวรรณ สุวรรณโชติ (2548: 102) พบวา การเห็นแบบอยางที่ดีจากบิดามารดา เปนตัวทํานาย
สําคัญลําดับที่ 2 เมื่อรวมกับตัวแปรอื่นอีก 11 ตัว สามารถทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการเปน
กัลยาณมิตรในกลุมรวมไดรอยละ 53.1 (คาเบตา .23) และทํานายไดสูงสุดในกลุมที่มีเกรดเฉลี่ยสูง
โดยทํานายไดรอยละ 65.7 (คาเบตา .22) นอกจากนี้ ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 126-127, 171)
พบวา พนักงานที่มีการเห็นแบบอยางจากเพื่อนรวมงานมากมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการทํางาน
อยางปลอดภัยมากกวาพนักงานที่มีการเห็นแบบอยางจากเพื่อนรวมงานนอย โดยพบผลเชนนีใ้ นกลุม รวม
และทุกกลุมยอย และยังพบผลอีกวาการเห็นแบบอยางจากเพื่อนรวมงาน เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1
เมื่อรวมกับตัวแปรอีก 6 ตัว สามารถรวมกันทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย
ในกลุมรวมไดรอยละ 31.6 โดยมีคาเบตาเทากับ .30 สรุปไดวา ผูที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานมาก
เปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกวาผูที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานนอย ดังนั้น
ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวา พนักงานปฏิบัติการที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก
มีเ จตคติ ที่ดี ตอพฤติกรรมที่ เหมาะสมมากกวาพนักงานปฏิบัติ การที่มีแบบอยางที่ดีในการทํา งาน
อยางปลอดภัยนอย
ผลงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานอย า ง
ปลอดภัยกับพฤติกรรมปองกั นอันตรายจากการทํางาน เชน งานวิจัย ของกุหลาบ ไทรโพธิ์ภู
(2546: 111) พบวา นักเรียนที่มีการเห็นแบบอยางการรักษาความสะอาดจากครอบครัวมากเปนผูมี
พฤติกรรมการรักษาความสะอาดสวนตัวมากกวา นักเรียนที่มีการเห็นแบบอยางการรักษาความสะอาด
จากครอบครัวนอย สําหรับงานวิจัยของฐานันดร เปยศิริ (2545: 140,145,149) พบวา นักเรียนที่เห็น
แบบอยางการประหยัดไฟฟาจากครอบครัวมาก เปนผูมีพฤติกรรมการใชไฟฟาอยางคุมคามากกวา
เปนผูมีพฤติกรรมการใชไฟฟาในครอบครัวอยางคุมคามากกวา และเปนผูมีพฤติกรรมการประหยัด
ไฟฟาเพื่อสวนรวมมากกวานักเรียนที่เห็นแบบอยางจากครอบครัวนอย และชัยยุทธ กุลตังวัฒนา และ
คนอื่น ๆ (2547: 112-113) ไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรมในการ
บริการของมัคคุเทศกไทย จํานวน 598 คน พบวา มัคคุเทศกที่มีแบบอยางที่ดีมากมีพฤติกรรมการดูแล
สุขอนามัยของนักทองเที่ยวมากกวามัคคุเทศกที่มีแบบอยางที่ดีนอย สอดคลองกับงานวิจัยของนีออน
พิณประดิษฐ และคนอื่น ๆ (2546: 83) พบวา ตํารวจที่มีการเห็นแบบอยางที่ดีมาก มีพฤติกรรมการ
ทํางานมากกวากลุมที่เห็นแบบอยางที่ดีนอย พบผลในกลุมชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน สายงานสอบสวน
และสายงานปองกันปราบปราม นอกจากนี้ งานวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 189,193) พบวา
การเห็นแบบอยางจากเพื่อนรวมงาน เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 เมื่อรวมกับตัวแปรอีก 10 ตัว
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สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย และพฤติกรรมการสนับสนุนการทํางานอยางปลอดภัย
ในกลุมรวม ไดรอยละ 43.3 และ รอยละ 54.4 โดยมีคาเบตาเทากับ .11 และ .14 สรุปไดวา ผูที่มี
แบบอยางที่ดีในการทํางานมากเปนผูที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกวาผูที่มีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานนอย ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวา พนักงานปฏิบัติการที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยา งปลอดภัย มาก มี พ ฤติกรรมปอ งกัน อัน ตรายจากการทํ า งานมากกว า พนัก งานปฏิบัติการที่ มี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย
จากการประมวลเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน สามารถ
สรุ ป ได ว า การมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความรู เจตคติ ที่ ดี ต อ พฤติ ก รรม
ที่เหมาะสม และยังกอใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวา พนักงาน
ปฏิบัติการที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก จะมีความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตราย
จากการทํางาน มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และมีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานมากกวาพนักงานปฏิบัติการที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย
ประเภทโรงงาน กับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000: 2000 (สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. 2550: ออนไลน) เปนมาตรฐานระบบการบริหารงานขององคกร ซึ่งมุงเนน
ดานคุ ณภาพ ที่ประเทศตา ง ๆ ทั่ วโลกใหการยอมรับและนํ าไปใช อย างแพร หลาย กํ า หนดขึ้นโดย
องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization,
ISO) โดยโรงงานที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานฯ จะตองมีการจัดองคกร การบริหารงาน ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ตลอดจนมีการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการทํางาน และมีบุคลากรในการดําเนินงาน
เปนไปตามเกณฑสากล
เนื้อหาขอกําหนดของมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000
แบงได 5 กลุม คือ 1) ระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality management systems) เปนการให
รายละเอียดทั่วไปในการจัดทําระบบการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งจะตองจัดระบบใหเปนลายลักษณ
อัก ษรเพื่ อ นํ า ไปปฏิ บั ติ และมี ก ารปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื่อ ง
โดยกํ า หนดกระบวนการที่ จํ า เป น
ความสัมพันธของกระบวนการ และกฎเกณฑตาง ๆ ที่จะใชใหเกิดประสิทธิผล ตลอดจนตองมี
ทรัพยากร และขอมูลพอเพียงในการที่จะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคได โดยขอกําหนดดานเอกสาร
ที่องคกรจะตองจัดทําใหมีขึ้นไดแก นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงคดานคุณภาพ คูมือคุณภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว เอกสารอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับองคกร และบันทึกคุณภาพ
2) ความรับผิดชอบดานการบริหาร (Management responsibility) ผูบริหารระดับสูงมีหนาที่ในการ
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จัดการบริหารงานระบบการบริหารงานคุณภาพ โดยการกําหนดกลยุทธการบริหารงานในองคกร เพื่อให
ทราบความตองการของลูกคา และทําใหเกิดความพึงพอใจ โดยการกําหนดนโยบายคุณภาพ/วัตถุประสงค
ดานคุณภาพและการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพ กําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและแตงตั้ง
ตัวแทนฝายบริหาร (Quality management representative, QMR) ตลอดจนจัดระบบสื่อสารขอมูล
ภายในองคกร เพื่อใหบุคลากรในองคกร รับรูขอมูลขาวสารในองคกร และมีการทบทวนการบริหารงาน
เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมเพียงพอ ของระบบ เพื่อหาทางปรับปรุงระบบขององคกรตอไป 3) การบริหาร
ดานทรัพยากร (Resource management) ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคลากรและโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค
องคกรตองกําหนด และจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนขึ้นในระบบ โดยการกําหนดความสามารถของบุคลากร
ทําการฝกอบรม และสรางจิตสํานึกของบุคลากร ตลอดจนกําหนด จัดหา และบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน
เชน อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค ฯลฯ และกําหนดดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม
เพื่อใหไดผลิตภัณฑ/การบริการตามที่กําหนด 4) การผลิต และ/หรือการบริการ (Product realization)
องคกรจะตองกําหนดกระบวนการผลิต/บริการที่ให โดยคํานึงถึงเปาหมาย/ขอกําหนดดานคุณภาพ
ที่จะใหแกลูกคา/ผูรับบริการ มีการดําเนินการ และควบคุมกระบวนการ เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ/
การบริการ ที่เปนไปตามความตองการ ของลูกคา/ผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ 5) การวัด วิเคราะห
และการปรับปรุง (Measurement, analysis and improvement) เปนการเฝาติดตามและตรวจวัด
กระบวนการ และผลิตภัณฑ/บริการ วาสามารถดําเนินการไดตามความตองการของลูกคา/ผูรับบริการ
หรือไม โดยผานกระบวนการบริหารระบบบริหารงานคุณภาพ ดวยการตรวจประเมินภายใน และมีการ
วิเคราะหขอมูล เพื่อแสดงถึงความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบ และมีการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง การปองกันแกไขเพื่อใหไดผลิตภัณฑ/บริการที่ตองการ
ระบบมาตรฐานการบริหารงาน ISO 9000 มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินธุรกิจ
ในปจจุบั น ซึ่งองคก รต า ง ๆ ที่ นํา ระบบนี้ไปใชจะไดรับประโยชน (สํา นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม. 2542: 2) ดังนี้ 1) คุณภาพของสินคาและบริการมีความสม่ําเสมอถูกตองตรงตามความ
ตองการของลูกคา 2) การทํางานมีประสิทธิภาพ ของเสียในระบบลดลง เนื่องจากมีระบบการทํางาน
ที่ถูกตองในทุก ๆ ขั้นตอน สงผลใหตนทุนการดําเนินงานลดลง 3) มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง ทําใหพนักงานเขาใจบทบาทและหนาที่อยางชัดเจน สงผลใหมีศักยภาพในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการประสานงานที่ดีในองคกร 4) การคนหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาและ
ข อ บกพร อ งสามารถทํ า ได อ ย า งรวดเร็ ว สามารถแก ไ ขและป อ งกั น การเกิ ด ป ญ หาซ้ํ า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยพบหลักฐานงานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการนําระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9000 มาใชในหนวยงาน เชน งานวิจัยของทศพล เตชะอําพลกุล (2541: 49) พบวา
เหตุผลสําคัญในการตัดสินใจนําระบบ ISO 9000 มาประยุกตใช คือ เหตุผลดานการบริหารเปนหลัก
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และเห็นวาเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยกระตุนใหเกิดการปรับปรุงการทํางานในสวนตาง ๆ ใหสอดคลอง
กับหลักการในการพัฒนาทฤษฎีการบริหารอยางมีหลักเกณฑ และยังพบวามูลเหตุจูงใจที่สําคัญในการ
นําระบบมาตรฐาน ISO มาใชในหนวยงาน คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององคกร ภาพพจน
ที่ดี และเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา (อุมาภรณ ธุวะนุติ. 2542: 51; ไพบูลย วิสุทธิเศรษฐ;
และคนอื่น ๆ. 2541: 50) นอกจากนี้ บรรเจิด สวนพรหม (2542: 57) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 พบวา ประโยชนที่เดนชัดที่สุด 3 ประการ ไดแก การมี
ระบบเอกสารที่ดีขึ้น ระดับของคุณภาพสูงขึ้น และพนักงานรูจักหนาที่และความรับผิดชอบ
จากรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 พบวา
โรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีระบบในการจัดองคกร การบริหารงาน ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ตลอดจนมีการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการทํางาน และมีบุคลากรในการดําเนินงาน
เปนไปตามเกณฑสากล โดยเฉพาะขอกําหนดสําคัญที่มีความเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน คือ การควบคุมกระบวนการผลิต และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เชน การจัดใหมี
การวางแผนการผลิต มีเอกสารวิธีการปฏิบัติงานตามความจําเปน การใชและบํารุงรักษาเครื่องจักร
และอุปกรณที่เหมาะสม มีเครื่องมือวัดอยางพรอมเพรียงและมีการควบคุมการใชงาน มีการดําเนิน
กิจกรรมการตรวจสอบระหวางกระบวนการผลิตและการตรวจสอบขั้นสุดทาย รวมทั้งจัดการฝกอบรม
ผูปฏิบัติงานใหมีความสามารถในการปฏิบัติงาน และใหมีการปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดไว
(ชัยณรงค สาดพุม. 2550: 194) ซึ่งอาจนําไปสูการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บปวยจาก
การทํางาน และอัตราการหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวยจากการทํางานได ดังนั้น โรงงาน
ที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO จึงเปนโรงงานที่พนักงานปฏิบัติการนาจะมีความรูความเขาใจ และ
การปฏิบัติที่คํานึงถึงความปลอดภัยตอตนเองและผูรวมงานมากกวาพนักงานในโรงงานที่ยังไมผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO แตปจจุบันในประเทศไทยยังไมพบวามีงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
การทํางานอยางปลอดภัยของพนักงานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO กับพนักงานในโรงงาน
ที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO อยางไรก็ตาม มีหลักฐานงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุม
ขาราชการที่เขารวมโครงการการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทกับขาราชการที่ไมไดเขารวมโครงการ
(ศิริกุล กลิ่นทอง. 2549: 126-127) พบวา ขาราชการที่เขารวมโครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
เปนผูมีพฤติกรรมบริการประชาชนมากกวาขาราชการที่ไมไดเขารวมโครงการ นอกจากนี้ ยังพบวาการ
เขารวมโครงการฝกอบรมสงผลตอพฤติกรรมที่เหมาะสมของวัยรุนดวย เชน งานวิจัยของอนรรฆนงค
เรียบรอยเจริญ (2549: 78-79) พบวา นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ ปที่ 5 ที่เขารวมโครงการ
กาวยางอยางเขาใจ (โครงการฝกอบรมความรูความเขาใจเรื่องเพศศึกษา) มีพฤติกรรมปองกันตนจาก
การคุกคามทางเพศมากกวานักเรียนชั้นเดียวกัน แตไมไดรับการอบรมตามโครงการนี้ โดยกอนหนานี้
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ฐานันดร เปยศิริ (2545: 93-95) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบในกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนที่เขารวมโครงการหองเรียนสีเขียว และนักเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการ พบวา นักเรียนที่อยู
ในโรงเรียนที่เขารวมโครงการหองเรียนสีเขียว เปนผูที่มีพฤติกรรมประหยัดไฟฟาในครอบครัวมากกวา
นักเรียนที่อยูในโรงเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการฯ
จึงสรุปไดวา บุคคลที่ไดเขารวมโครงการฝกอบรม และอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย
มากเทาไร ก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เชน พฤติกรรมบริการประชาชนในขาราชการ พฤติกรรมปองกันตน
จากการคุกคามทางเพศ พฤติกรรมประหยัดพลังงาน มากตามไปดวย ดังนั้น จึงคาดไดวา พนักงาน
ปฏิบัติการที่อยูในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO จะมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานมากกวาพนักงานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรอง ISO
จิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
จิตลักษณะเดิมเปนลักษณะทางจิตใจที่ติดตัวบุคคลมาจากประสบการณที่ไดรับจาก
ปฏิสัมพันธในครอบครัวและสถานศึกษา มีลักษณะคงที่ ไมแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณโดยรวม
(Magnusson; & Endler. 1977: 18-21)
ทฤษฎีตนไมจริยธรรม
ทฤษฎีตนไมจริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2543) เปนทฤษฎีที่แสดงถึงสาเหตุของ
พฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมของคนเกง ทฤษฎีนี้สรางจากผลการวิจัยที่เปรียบเทียบลักษณะ
ทางจิตใจของผูที่มีพฤติกรรมอยางหนึ่งในปริมาณที่แตกตางกัน ทัง้ ๆ ทีผ่ กู ระทําเหลานี้ อยูใ นสถานการณ
เดียวกันหรือคลายคลึงกัน โดยการศึกษาวิจัยคนไทยอายุ 6 – 60 ป จํานวน 5,000 คน ซึ่งเปนผลวิจัย
ในประเทศหลายสิบเรื่องภายในระยะเวลา 25 ป และไดเสนอจิตลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของคนไทย
ที่สําคัญ ซึ่งเปนสาเหตุของพฤติกรรมคนดี และคนเกง ออกเปน 2 กลุม สาเหตุกลุมแรก ประกอบดวย
จิตลักษณะ 5 ประการ คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความเชื่ออํานาจในตน และเจตคติ คุณธรรมและคานิยมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมหรือสถานการณนั้น
สวนสาเหตุกลุมที่สองประกอบดวยลักษณะพื้นฐานทางจิตของบุคคล 3 ประการ คือ สติปญญาหรือ
ความเฉลียวฉลาด สุขภาพจิต และการมีประสบการณทางสังคม โดยทฤษฎีตนไมจริยธรรมไดเสนอ
ความสัมพันธในเชิงสาเหตุและผลระหวางจิตลักษณะหลายดานกับจิตลักษณะอื่น ๆ และพฤติกรรม
ของมนุษยในภาพของตนไม ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ สวนแรก คือ รากของตนไม ประกอบดวย
จิตลักษณะพื้นฐานที่สําคัญของมนุษย 3 ดาน คือ 1) สุขภาพจิต 2) สติปญญา และ 3) ประสบการณ
ทางสังคม จิตลักษณะทั้งสามตัวนี้เปนสาเหตุของจิตลักษณะอีก 5 ตัวที่อยูบริเวณลําตน และยังเปน
สาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและเกงที่เปรียบเสมือนผลไมบนตนอีกดวย สวนที่สอง คือ สวนของลําตน
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ซึ่งประกอบดวยจิตลักษณะที่สําคัญ 5 ดาน ไดแก 1) เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน 3) ความเชื่ออํานาจในตน 4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ 5) คานิยม คุณธรรม และเจตคติ
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเปาหมาย ทฤษฎีตนไมจริยธรรม ไดเสนอวา จิตลักษณะทั้ง 5 ดาน และ/หรือ
จิตลักษณะที่รากอีก 3 ดาน เปนสาเหตุทําใหเกิดพฤติกรรมซึ่งเปนผลไมบนตน สวนที่สาม คือ ผลไม
หรือดอกไมบนตนไม แสดงถึงพฤติกรรมของคนดี เกง และมีสุข ซึ่งแบงเปนพฤติกรรม 7 ดาน คือ
พฤติกรรมจริยธรรม พฤติกรรมครอบครัว พฤติกรรมการทํางาน พฤติกรรมสุขภาพกาย สุขภาพจิต
และการบริโภค พฤติกรรมประชาธิปไตย พฤติกรรมพลเมืองดี และพฤติกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
(ดูภาพประกอบ 2)

ภาพประกอบ 2 ทฤษฎีตนไมจริยธรรมแสดงจิตลักษณะพื้นฐาน และองคประกอบ
ทางจิตใจของพฤติกรรมทางจริยธรรม
ที่มา : ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2543). ทฤษฎีตนไมจริยธรรม : การวิจัยและพัฒนาบุคคล. หนา 7
ตอไปนี้เปนการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
จิตลักษณะเดิม ประกอบดวย ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง
ที่มีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม
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ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน กับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
มิสเชล (วิรัติ ปานศิลา. 2542: 67; อางอิงจาก Mischel. 1974: 287) ไดกลาวถึงลักษณะ
มุงอนาคต (Future orientation) วาเปนการรูจักคิดถึงอนาคตที่ยาวไกลออกไปในอนาคต แลวเห็นผลดี
และผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลและไกลอันจะเกิดกับตนและสังคม ฉะนั้นบุคคลจะสามารถ
บังคับตนเองใหอดไดรอได หรือควบคุมตนเอง การควบคุมตนเองจึงหมายรวมถึงความสามารถของ
บุคคลที่จะกระทําหรืองดเวนการกระทําบางชนิดที่ตองใชความอดทนหรือเสียสละ และสามารถกระทํา
พฤติกรรมนั้นไดอยางมีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมเปนเวลานานพอที่จะนําไปสูผลที่ตองการ
ในอนาคตได ลักษณะมุงอนาคต (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2547: 3-5 ; อางอิงจาก Devolder; & Lens.
1982) คือ ลักษณะทางจิต (บุคลิกภาพ) ประเภทหนึ่งของบุคคลในอันที่จะคาดการณไกล และเห็น
ความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ลักษณะมุงอนาคตนี้มี 3 องคประกอบ คือ 1) ความสามารถ
คาดการณไกล วาอะไรจะเกิดในอนาคตทั้งใกลและไกล 2) ความเชื่อวาสิ่งที่จะเกิดในอนาคตนั้น อาจเกิด
กับตนไดเชนเดียวกับที่จะเกิดกับผูอื่น และ 3) สิ่งที่จะเกิดในอนาคตมีคุณคาหรือความสําคัญทีไ่ มลดลง
สําหรับการควบคุมตน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2547: 7-8) หรือที่เรียกวาทั่วไปวา “วินัยในตนเอง” นั้น
หมายถึ ง การบั งคั บตนเอง การปรั บปรุ งตนเอง หรื อ การจั ดระเบี ยบพฤติ กรรมบางชนิ ดของตนเอง
เพื่อเปาหมายของการจัดสรางพฤติกรรมใหมที่นาปรารถนา เพิ่มปริมาณพฤติกรรมนั้น และอนุรักษ
พฤติ กรรมที่ ดี มี ประโยชน ตลอดจนการลดหรื อขจั ดพฤติ กรรมเดิ มที่ ไมน าปรารถนาให หมดไปจากตน
โดยการจัดการของตนเองและไมตองพึ่งการควบคุมบังคับจากผูอื่น และการที่บุคคลมีจิตลักษณะ
ดานการมุงอนาคตสูงจะสงผลใหบุคคลนั้นทํางานอยางขยันขันแข็งในปจจุบันเพื่อที่จะรอรับผลที่ดี
ในอนาคต ในสภาพสังคมปจจุบันนั้นยิ่งสังคมมีความเจริญกาวหนามากขึ้น บุคคลก็ยิ่งจะตองรอคอย
ผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองยาวนานมากขึ้นเทานั้น เชน การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความสงบสุข
ของสังคม การปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดผลดีในระยะยาวมากกวาผลในปจจุบันทันที
(บุญรับ ศักดิ์มณี . 2532: 7 ; อางอิงจาก Skinner. 1986: 568-574) ลักษณะมุงอนาคต กับ
ความสามารถในการควบคุมตน ตองพัฒนาไปดวยกันจึงจะเกิดพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ตองการ
ถาจิตลักษณะใดพัฒนาไมเต็มที่จะทําใหเกิดความบกพรองทางจริยธรรมได เนื่องจากขั้นแรกบุคคล
ตองเล็งเห็นประโยชนในอนาคตวามีความสําคัญ ตอมาจึงแสดงพฤติกรรมอดไดรอได ควบคุมเวลาใหแก
ตนเองไดวาควรกระทําอะไรกอนหลัง ซึ่งในที่นี้คือการที่พนักงานเห็นวาถาไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ก็อาจทําใหตนไดรับอันตรายจากการทํางานได สวนการ
ควบคุมตนนั้น บุคคลจะแสดงออกมาเปนพฤติกรรมของการอดไดรอไดในสภาพการณตาง ๆ กลาวคือ
ผูปฏิบัติงานมีการปฏิบัติตนตามระเบียบอยางเครงครัด ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ตั้งใจปฏิบัติตน
ตามคําสั่งของหัวหนางานอยางสม่ําเสมอ และเลือกรับผลดีในอนาคตแทนผลเล็กนอยในปจจุบัน
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สรุปไดวา ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน คือ ความสามารถในการคาดการณ เล็งเห็น
ความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดประโยชนกับตนเองในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการควบคุมบังคับ
ตนเองใหรูจักอดได รอได เพื่อรอรับผลประโยชนที่ยิ่งใหญกวา หรือสําคัญกวาที่จะมีมาในอนาคต และ
ในการวิจัยครั้งนี้ไดใหความหมายของลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน หมายถึง การมีความสามารถในการ
คาดการณไกล เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดประโยชนกับตนเองในอนาคต รวมทั้งความสามารถ
ในการควบคุม บังคับตนเองใหรูจักอดได รอได เพื่อรอรับผลประโยชนที่ยิ่งใหญกวา หรือสําคัญกวา
ที่จะมีมาในอนาคต
การวัดลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) ไดพัฒนาแบบวัดลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนที่ใชกับ
ขาราชการพลเรือน โดยมีขอคําถามฉบับละ 10 ขอ รวมเปน 20 ขอ โดยแบบวัดลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .78 และแบบวัดการควบคุมตน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .81
ซึ่ง มี ลัก ษณะเปน มาตรประเมิ น ค า 6 ระดับ จาก “จริ ง ที่ สุด ” ถึ ง “ไม จริ ง เลย” ผู ต อบจะได คะแนน
ในชวง 20-120 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนสูงแสดงวามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง ผูตอบที่ได
คะแนนต่ํา แสดงวามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา ตอมาดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่น ๆ
(2536) ไดพัฒนาแบบวัดลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนที่ใชในงานวิจัยเรื่อง ลักษณะทางจิตและ
พฤติกรรมของนักเรียนที่อยูในสภาวะเสี่ยงในครอบครัวและแนวทางปองกัน โดยมีขอคําถามจํานวน
20 ขอ แต ละขอประกอบดวยประโยคบอกเลา 20 ประโยค ใหนัก เรีย นรายงานถึ งความสามารถ
คาดการณไกล เห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บังคับตนเองใหอดไดรอได หรือเลือกที่จะ
ไมรับผลประโยชนเล็กนอยในทันที แตจะรอรับประโยชนที่ยิ่งใหญกวา หรือสําคัญกวาที่จะตามมา
ทีหลัง ซึ่งเปนแบบวัดมาตรประเมินรวมคา 6 หนวย จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” พิสัยคะแนน
อยูระหวาง 20-120 คะแนน ผูที่มีคะแนนสูงแสดงวาเปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง ผูที่ได
คะแนนต่ํ า แสดงว า มี ลัก ษณะมุง อนาคต-ควบคุม ตนต่ํา โดยแบบวั ดมีค า ความเชื่ อ มั่ น เทา กับ .64
นอกจากนี้ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร มาคนอง (2547) ไดนําแบบวัดของจินตนา บิลมาศ และ
คนอื่น ๆ (2529) จํานวน 20 ขอ แบบวัดเปนแบบมาตรประเมินรวมคา 6 หนวย จาก “จริงที่สุด” ถึง
“ไมจริงเลย” มาปรับลดใหเหลือ 10 ขอ โดยเปนการวัดความสามารถที่จะคาดการณ และวางแผนเพื่อ
รอรับผลดี และปองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนควบคุมตนเองใหรูจักรอไดรอไดอยาง
เหมาะสม แบบวัดมีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง 3.00 ถึง 8.24 และมีคาความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .68 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําแบบวัดลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนของ
จินตนา บิลมาศ และคนอื่น ๆ (2529) มาใชวัดลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนของพนักงานปฏิบัติการ
ในโรงงานอุตสาหกรรม
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งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนกับพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน เชน งานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยทางสภาพแวดลอม และจิตลักษณะที่เกี่ยวของ
กับพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (สุภาสิณี นุมเนียม. 2546: 88)
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 576 คน พบวา ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
รวมกับตัวแปรจิตลักษณะเดิม สามารถทํานายพฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ในโรงเรียนไดรอยละ
39.9 มี ค า เบต า เท า กั บ .54 โดยมี ลัก ษณะมุง อนาคต-ควบคุ ม ตนเป น ตั ว ทํ า นายสํ า คัญ ลํ า ดั บที่ 1
สําหรับสุรพงษ ชูเดช และอนิสรา จรัสศรี (2542: 54) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางจิตลักษณะ
ที่สําคัญของนักศึกษากับพฤติกรรมอนุรักษน้ํา กลุมตัวอยางคือนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 จํานวน 364 คน
พบวา นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตสูง มีพฤติกรรมการอนุรักษน้ําสูงกวานักศึกษาที่มีลักษณะ
มุงอนาคตต่ํา และมีผลงานวิจั ยที่พบว าผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงจะมีพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาสูงกวาผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา เชน พฤติกรรมซื่อสัตยในงานของมัคคุเทศก
(ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา; และคนอื่น ๆ. 2547: 116-117) พฤติกรรมซื่อสัตยในงานของเจาหนาที่จัดเก็บ
รายได (อภิรดี โสภาพงศ. 2547) พฤติกรรมทํางานสินเชื่ออยางมีความรับผิดชอบ (มยุรฉัตร สุขดํารงค.
2547: 58) สําหรับนีออน พิณประดิษฐ และคนอื่น ๆ (2546: 92-93) พบวา ลักษณะมุง อนาคตควบคุมตน
เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 โดยเมื่อรวมกับตัวแปรอื่นอีก 10 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางาน
ทั่วไปของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในกลุมรวมไดรอยละ 39.8 (คาเบตา .27) โดยทํานายไดสูงสุด
ในกลุมอายุราชการนอย คือ รอยละ 47.6 (คาเบตา .25) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาปจจัยทางจิตสังคม
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ อ ย า งปลอดภั ย ของพนั ก งานขั บ รถโดยสารประจํ า ทาง ขสมก.
(รวิกาญจน เดือนดาว. 2547 : 91, 149) พบวา พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง ขสมก. ที่มีลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยมากกวา พนักงานขับรถโดยสาร
ประจําทาง ขสมก. ที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย พบผลเชนนี้ในกลุมรวม และทุกกลุมยอย
และยังพบวาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเปนตัวทํานายที่สําคัญลําดับที่ 2 ของพฤติกรรมการขับขี่
อยางปลอดภัย โดยรวมกับตัวแปรอื่นอีก 4 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย
ในกลุมรวมไดรอยละ 26.6 (คาเบตา .23) และทํานายไดสูงสุดรอยละ 34.9 (คาเบตา .27) ในกลุม
ฐานะไมดี นอกจากนี้ผลงานวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 189) พบวา พนักงานที่มีลักษณะ
มุงอนาคตควบคุมตนมากมีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการใหการ
สนั บ สนุ น การทํ า งานอย า งปลอดภั ย มากกว า พนั ก งานที่ มี ลั ก ษณะมุ ง อนาคตควบคุ ม ตนต่ํ า และ
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนยังเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 เมื่อรวมกับอีก 9 ตัวแปร สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยสวนบุคคล ในกลุมพนักงานชาย ไดรอยละ 39.2 โดยมี
คาเบตาเทากับ .18

42
จากการประมวลเอกสารขางตนสามารถสรุปไดวา บุคคลที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง จะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกวาบุคคลที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา ดังนั้น
ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวา พนักงานปฏิบัติการที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูงจะมีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานปฏิบัติการที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement motive) เปนแรงจูงใจทางสังคมที่เกี่ยวกับการทํางาน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์หรือความตองการสัมฤทธิผลเปนลักษณะภายในที่สําคัญลักษณะหนึ่ง ซึ่งผลักดัน
บุคคลใหเกิดความพากเพียรพยายามที่จะทํางานจนสําเร็จลงดวยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม (งามตา วนินทานนท.
2545: 401-402) ลักษณะสําคัญของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2547: 1-2;
อางอิงจาก McClelland; & Winter. 1971: 50-51) คือ 1) เปนผูรับรูเหตุการณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ทํางานเพื่อใหเกิดความสําเร็จ มากกวาที่จะรับรูเหตุการณในแงอื่น ๆ รวมทั้งมีความไวในการรับรู
เหตุการณ โดยคิดคาดการณทั้งความสําเร็จและลมเหลว 2) เปนผูยอมรับปญหาและดําเนินการ
แกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะถือวาการแกปญหาคืองานที่จะตองทําใหสําเร็จดวยดีและใหเกิดผล
ถาวร โดยมองสถานการณที่เปน ปญหาในแงมุมที่ตนจะเขาไปรับผิดชอบดําเนินการแก ไขโดยเร็ว
ดวยความรูความสามารถและความพยายามของตน 3) เปนผูที่เพียรพยายามสรางสภาพแวดลอม
ให ส ามารถทํ า งานเป น ผลสํ า เร็ จ อย า งงดงาม และตั้ ง เป า ประสงค ใ นการทํ า งานให เ หมาะสมกั บ
ขีดความสามารถของตน ไมยากหรืองายจนเกินไป 4) ดําเนินงานหรือแกปญหาอยางมีระเบียบขั้นตอน
มีความบากบั่นอดทน ทํางานอยางวองไว มีประสิทธิภาพสูง ไมรังเกียจการปฏิบัติใด ๆ ที่จะนําไปสู
ความสําเร็จในการทํางาน 5) เมื่อทํางานสําเร็จก็เกิดความพอใจ ชื่นใจ มีความสุข แตเมื่อทํางาน
ลมเหลวก็ไมยอทอ ตองการขอมูลยอนกลับหรือการประเมินผล ที่จะชี้ขอดีขอเสียของผลงานของตน
เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้นในโอกาสตอไป
สรุ ปได ว า แรงจู งใจใฝ สั มฤทธ คื อ ลั กษณะภายในของบุ คคลซึ่ งผลั กดั นให เกิ ดความ
พากเพียรพยายามที่จะทํางานจนสําเร็จลงดวยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม โดยมีลักษณะสําคัญ คือ มีพฤติกรรม
การทํ า งานเพื่ อ มุ ง ให บ รรลุ เ ป า หมายที่ ว างไว อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เมื่ อ ประสบ
ความสําเร็จก็เกิดความสุข ความภาคภูมิใจ แตเมื่อเกิดความลมเหลวก็ไมทอแท กลับพรอมที่จะลอง
พยายามทําใหม ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงไดใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง การที่
พนักงานปฏิบัติการทํางานดวยความตั้งใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ดวยความอดทน ไมทอแท
พรอมที่จะปรับปรุงการทํางานใหดีอยูเสมอ
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การวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สามารถวัดไดหลายวิธี (งามตา วนินทานนท. 2545:
413-421 ; อางอิงจาก MacClelland; et al. 1966; Hermans, 1970) เชน แมคเคลแลนด และ
คนอื่น ๆ วัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของบุคคลดวยวิธีการเลาเรื่องจากภาพ (Thematic Apperception
Test, TAT) การวัดปริมาณแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูใหญที่มีการศึกษาต่ําอาจกระทําดวยวิธีการ
สัมภาษณ นอกจากนี้ยังมีวิธีการวัดปริมาณแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อีกวิธีหนึ่งคือ การวัดโดยใหผูตอบ
รายงานเกี่ยวกับตนเองในแบบวัดปรนัย เนื่องจากมีขอวิพากษวิจารณวาการวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ดวยแบบวัดประเภทเลาเรื่องจากภาพ TAT ของแมคเคลแลนด มีปญหาในเรื่องใหคาความเชื่อมั่น
ในระดับต่ํา และขาดความเที่ยงตรงเมื่อตรวจสอบกับสภาวการณที่เกี่ยวของ สําหรับการวัดแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ในประเทศไทยนั้น บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) ไดสรางแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ขึ้นเพื่อใช
ในการวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของขาราชการพลเรือนสามัญ โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของ
ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ตามที่เฮอรแมน (Hermans. 1970) กําหนดไว 10 ประการ เปนเนื้อหาของ
ขอคําถาม แบบวัดมีขอคําถาม จํานวน 20 ขอ เปนแบบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด”
ถึง “ไมจริงเลย” โดยแบบวัดมีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง 2.75 – 7.45 และคาความเชื่อมั่นเทากับ
.84 ตอมาโกศล มีคุณ และณรงค เทียมเมฆ (2545) ไดนําแบบวัดฉบับเดียวกันนี้ไปใชกับครูผูสอน
ในระดับประถมศึกษา ปรากฏวาขอคําถามแตละประโยคมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 2.68 – 8.25
และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .85 นอกจากนี้ ศิริกุล กลิ่นทอง (2549) ไดนําแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ของบุญรับ ศักดิ์มณี (2532) มาปรับใชกับกลุมขาราชการ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 12 ขอ
เปนแบบวัดแบบมาตรประเมินรวมคา 6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” มีคาอํานาจจําแนกรายขอ
ระหวาง 4.92 – 8.81 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .80 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําแบบวัดแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ของบุญรับ ศักดิ์มณี (2532) มาใชในการวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของพนักงานปฏิบัติการ
ในโรงงานอุตสาหกรรม
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน เชน ผลการวิจัยของศิริกุล กลิ่นทอง (2549: 152-154) พบวา ขาราชการที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์สูงมีพฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแกเพื่อนรวมงานมากกวาขาราชการที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
สําหรับการศึกษาของอภิรดี โสภาพงศ (2547: 70-74,123-125) พบวา เจาหนาที่จัดเก็บรายไดที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงเปนผูมีพฤติกรรมซื่อสัตยในงานและพฤติกรรมการทํางานอยางมุงอนาคตสูงกวา
เจาหนาที่จัดเก็บรายไดที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และยังพบอีกวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวทํานาย
ลําดับที่ 1 เมื่อรวมกับตัวแปรอีก 6 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมซื่อสัตยในงานและพฤติกรรม
การทํางานอยางมุงอนาคต ในกลุมรวม ไดรอยละ 26.7 และรอยละ 42.3 เชนเดียวกับงานวิจัยของ
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นีออน พิณประดิษฐ และคนอื่น ๆ (2546: 92-93) พบวา ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวทํานาย
สําคัญลําดับแรก เมื่อรวมกับตัวแปรอื่นอีก 10 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานทั่วไปของ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนไดรอยละ 36.4 และ 39.8 ในกลุมรวม โดยมีคาเบตาเทากับ .42
และ .36 ตามลําดับ สวนมยุรฉัตร สุขดํารงค (2547: 54) พบวา พนักงานสินเชื่อที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
สูงเปนผูมีพฤติกรรมทํางานอยางมีความรับผิดชอบสูงกวาพนักงานสินเชื่อที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
สอดคลองกับการศึกษาของรวิกาญจน เดือนดาว (2547 : 93-94) พบวา พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง
ขสมก. ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง เปนผูมีพฤติกรรมการขับขี่อยางมีมารยาทมากกวาพนักงานขับรถโดยสาร
ประจําทาง ขสมก. ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา นอกจากนี้ พนิดา ธนวัฒนากุล (2547: 52) ศึกษาปจจัย
ทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทํางานบริการอยางมีความรับผิดชอบของพนักงานชางในกลุม
บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน) จํานวน 123 คน พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวทํานาย
สําคัญลําดับที่ 3 เมื่อรวมกับอีก 6 ตัวแปร สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานบริการอยางมี
ความรับผิดชอบในกลุมรวมไดรอยละ 33.6 (คาเบตา .16)
จากการประมวลเอกสารขางตนสามารถสรุปไดวา บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
จะมีพฤติกรรมที่พึงประสงคมากกวาบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวา
พนักงานปฏิบัติการที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวา
พนักงานปฏิบัติการที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
ความชอบเสี่ยง กับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นัก จิตวิ ท ยามีความเห็น วา บุคคลแตละคนมีระดับของความต องการการกระตุน
เรงเราตางกัน (Ripa; et al., 2001: 1372; citing Zuckerman. 1979, 1994) โดยไดกําหนดสังกัป
ของคําวา “การแสวงหาความรูสึกตื่นเตน” (Sensation seeking) และใหความหมายวา เปนการ
แสวงหาความรูสึกตื่นเตนจากประสบการณที่แปลกใหม สลับซับซอน หรือลี้ลับ หรือในสภาวการณ
ที่วิกฤติหรือตึงเครียดตาง ๆ เชน การแสวงหาความหวาดเสียวผจญภัย การแสวงหาความตื่นเตนจาก
การกระทําที่ละเมิดกฎระเบียบ หรือขอหาม การแสวงหาความสนุกตื่นเตน และมีนักจิตวิทยากลุมหนึ่ง
(Gardner; & Steinberg. 2005) ไดใหความหมายของการรับรูความเสี่ยง (Risk perception) หมายถึง
การที่ บุ ค คลรั บ รู ว า การทํ า กิ จ กรรมใดกิ จ กรรมหนึ่ ง แล ว อาจก อ ให เ กิ ด ผลในทางที่ ต รงกั น ข า มกั บ
ที่ตองการ และใหความหมายของความชอบเสี่ยง (Risk preference) วา การที่บุคคลเชื่อวาจะมี
ผลประโยชนเกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมหนึ่งมากกวาการลงทุน นอกจากนี้ ในงานวิจัย เรื่อง การวิจัย
เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดทางจิตแบบพหุมิติดานการมีภูมิคุมกันตน (ดุจเดือน พันธุมนาวิน; และ งามตา
วนินทานนท. 2551: 234) ไดใหความหมายของความชอบเสี่ยง หมายถึง การรับรูและความรูสึกชอบหรือ
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พอใจในการแสดงพฤติกรรม ดังนี้ 1) อยากทดลองสิ่งใหมที่ตื่นเตนทาทายที่ผูอื่นอาจเคยทําสําเร็จ
มาแลว และการกระทํานั้นอาจใหผลตอบแทนที่ตองการ ถึงแมจะมีความเสี่ยงอันตรายสูง หรืออาจเกิด
ผลเสียมากกวาก็ตาม 2) ตระหนักถึงผลเสียหรืออันตรายที่จะเกิดในอนาคตตอสังคม จากการที่ตนเอง
จะกระทําหรือไมกระทํา จึงตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงหรือปองกันไวกอน 3) ตระหนักถึงผลเสียหรืออันตราย
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการมีปฏิสัมพันธหรือการเห็นแบบอยางที่ไมดีจากคนรอบขาง แตก็ยังคิด
เสี่ยงที่จะกระทํา 4) ตระหนักถึงผลเสียหรืออันตรายที่จะเกิดในอนาคตตอตนเอง จึงตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยง
หรือปองกันไวกอน
สรุปไดวา ความชอบเสี่ยง เปนลักษณะทางจิตที่แสดงถึงความรูสึกชอบหรือพอใจกับ
การกระทําที่ตื่นเตน ทาทาย แมวาการกระทํานั้นจะเปนอันตรายตอตนเองก็ตาม และกระทําพฤติกรรม
เหลานั้น เพราะหวังรางวัล หรือการยอมรับจากผูอื่น หรือเคยทํา/เคยเห็นผูอื่นทําพฤติกรรมเหลานั้น
สําเร็จมาแลวในอดีต และในการวิจัยครั้งนี้ไดใหความหมายของความชอบเสี่ยง หมายถึง การรับรูและ
ความรูสึกชอบหรือพอใจในการแสดงพฤติกรรมที่อยากทดลองสิ่งใหมที่ตื่นเตนทาทายที่ผูอื่นอาจเคยทํา
สําเร็จมาแลว และการกระทํานั้นอาจใหผลตอบแทนที่ตองการ ถึงแมจะมีความเสี่ยงอันตรายสูง หรือ
อาจเกิดผลเสียมากกวาก็ตาม รวมถึงการตระหนักถึงผลเสียหรืออันตรายที่จะเกิดในอนาคตตอสังคม
ผลเสียหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการมีปฏิสัมพันธหรือการเห็นแบบอยางที่ไมดีจากคน
รอบขาง แตก็ยังคิดเสี่ยงที่จะกระทํา และตระหนักถึงผลเสียหรืออันตรายที่จะเกิดในอนาคตตอตนเอง
จึงตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงหรือปองกันไวกอน
การวัดความชอบเสี่ยง
นักจิตวิทยากลุมหนึ่ง (งามตา วนินทานนท. 2550: 35 ; อางอิงจาก Gardner; &
Steinberg. 2005) ไดวัดความชอบเสี่ยง โดยใหผูถูกศึกษาไดรับการกระตุนดวยสถานการณสมมติ
5 สถานการณ ไดแก การเขาไปพัวพันการมีเพศสัมพันธแบบไมมีอุปกรณคุมกําเนิด นั่งรถรวมไปกับ
คนขับรถที่เมาสุรา ทดลองใชยาที่ไมรูวาเปนยาเสพติดหรือไม ลักลอบเขาไปในรานคาเพื่อขโมยของ
บางอยางที่ตองการอยางมาก และขับรถเร็ว (90 ไมลตอชั่วโมง) บนทางดวนในเวลากลางคืน แตละ
สถานการณจะมีตัวเลือกให 4 ตัวเลือก ผูตอบได 1 คะแนน (หมายถึง ความเสี่ยงมีความสําคัญเหนือ
ผลประโยชน) ถึง 4 คะแนน (หมายถึง ผลประโยชนมีความสําคัญเหนือความเสี่ยง) คาความเชื่อมั่น
ของคะแนนจากการตอบเทากับ .68 สําหรับในประเทศไทย โดยสวนใหญเปนการวัดการรับรูความ
เสี่ยงอันตรายจากการทํางานในภาคอุตสาหกรรม เชน ในกลุมผูควบคุมงาน คนงานกอสราง คนงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ เปนตน ดังเชน คมสันต สินธวัชวงศ (2546) ไดสรางแบบวัด
การรับรูความเสี่ยง จํานวน 3 ดาน (ดานสุขภาพ ดานสภาพการทํางาน และดานเครื่องมือเครื่องจักร)
โดยมีเนื้อหาใหพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน รวมทั้งความรุนแรงของการเกิด
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อุบัติเหตุ แบบวัดเปนประเภทมาตรประเมินรวมคา จํานวน 30 ขอ มีมาตรวัด 5 หนวย จาก “โอกาส
เสี่ยงมากที่ สุด ” ถึง “โอกาสเสี่ยงนอยที่สุด” มีค าความเชื่อมั่น แบบสัมประสิท ธิ์แอลฟ าเท ากับ .79
สวนนิตยา ศรีโพธิ์ขาม (2547) สรางแบบวัดการรับรูความเสี่ยงที่ถามถึงสภาวะที่เสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุในกระบวนการผลิต แบบวัดเปนประเภทมาตรประเมินรวมคา จํานวน 23 ขอ มีมาตรวัด 4
หนวย จาก “รับรูวามีความเสี่ยงมากที่สุด” ถึง “รับรูวาไมมีความเสี่ยงเลย” มีคาความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .91 สําหรับนภาพร มัทยพงษถาวร (2543) สรางแบบวัดการรับรูความเสี่ยง
ในการทํางาน จํานวน 3 ดาน ประกอบดวย ดานสุขภาพรางกาย ดานสภาพการทํางาน และดานการใช
เครื่องมือเครื่องจักร แบบวัดเปนประเภทมาตรประเมินรวมคา จํานวน 36 ขอ มีมาตรวัด 4 หนวย
จาก “เสี่ยงมากที่สุด” ถึง “ไมมีโอกาสเสี่ยงเลย” มีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .90
นอกจากนี้ ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) ไดสรางแบบวัดการรับรูสภาพแวดลอมที่เสี่ยงในโรงงาน วัดโดย
การรายงานของพนักงานวา พนักงานพบเห็นดวยตนเอง หรือการรับรูผานบุคคลใกลชิดถึงสภาพแวดลอม
ของสถานที่ทํางานนั้นวา มีลักษณะที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมากนอยเพียงใด มีสภาพที่เอื้อตอการ
ทํางานมากนอยเพียงใด แบบวัดเปนประเภทมาตรประเมินรวมคา จํานวน 10 ขอ มีมาตรวัด 6 หนวย
จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” มีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .82 นอกจากนี้
ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท (2551) ไดสรางแบบวัดความชอบเสี่ยง โดยแบบวัดเปน
แบบมาตรประเมินรวมคา มีมาตรวัด 6 หนวย ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” มีขอคําถามจํานวน
10 ขอ คาอํานาจจําแนกระหวาง .21 - .46 แบบวัดมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .60 ในงานวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยนําแบบวัดความชอบเสี่ยงของดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท (2551) มาใช
ในการวัดความชอบเสี่ยงของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความชอบเสี่ยงกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน การวิจัยในตางประเทศ ตัวอยางเชน นักวิจัยกลุมหนึ่ง (งามตา วนินทานนท. 2550: 30;
อางอิงจาก Dahlen; & White, 2006) ทําการวิจัยความเกี่ยวของระหวางบุคลิกภาพหลัก 5 มิติ ความตองการ
แสวงหาความตื่นเตน การมีอารมณโกรธขณะขับขี่ กับพฤติกรรมการขับขี่ที่ไมปลอดภัย ผูถูกศึกษา
เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งชายและหญิง จากหลากหลายเชื้อชาติรวมกัน จํานวน 312 คน นักศึกษา
เหลานี้เปนผูที่รายงานวา ขับรถ 60 ไมลตอสัปดาห พบผลวา นอกเหนือจากเพศ อายุ และความเร็ว
ในการขับขี่แล ว พฤติกรรมการรับรูแบบเสี่ย งหรือไม ปลอดภัยในการขับขี่ สามารถทํานายไดจ าก
ปริมาณอารมณโกรธขณะขับขี่และความตองการแสวงหาความตื่นเตนที่มีมากและการเปดเผยตนที่มี
นอย ความกาวราวในการขับขี่ สามารถทํานายไดดวยปริมาณความมั่นคงทางอารมณที่มีนอย แตมี
อารมณ โ กรธขณะขับ ขี่ ม ากและมี ความต อ งการแสวงหาความตื่น เตน มาก การขาดสมาธิ จ ดจ อ
เกี่ยวของกับการมีความตองการแสวงหาความตื่นเตนมาก การลดลงของความสามารถในการควบคุม
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เกี่ยวข องกั บการลดลงของความเห็นชอบและปริมาณอารมณ โกรธขณะขับขี่ที่มี มาก นอกจากนี้
การขับเคลื่อนรถ อุบัติเหตุที่รุนแรงมากและอุบัติเหตุเล็กนอย สามารถทํานายไดจากความตองการ
แสวงหาความตื่นเตนในปริมาณมาก ดังนั้น อาจกลาวไดวา ความเสี่ยงหรือความไมปลอดภัยในการ
ขับรถอันเนื่องมาจากพฤติกรรมตาง ๆ ดังกลาวขางตน สวนใหญจะขึ้นกับปริมาณของความตองการ
แสวงหาความตื่นเตนมาก และการมีอารมณโกรธขณะขับขี่มากเปนสําคัญ สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับ
ความชอบเสี่ยงในประเทศไทยยังมีไมมากนัก ซึ่งโดยสวนใหญเปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง
และการรั บ รู ค วามเสี่ ย ง ตั ว อย า งเช น งานวิ จั ย ในกลุ ม นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา เกษม จั น ทศร (2541:
61-62, 108-128) ทําการวิจัยปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมตานทานการเสพยาบา กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 560 คน พบวา นักเรียนกลุมที่อยูใน
สถานการณเสี่ยงมาก มีพฤติกรรมเสพสารเบื้องตนมากกวากลุมที่อยูในสถานการณเสี่ยงนอย และ
ยังพบวาสถานการณเสี่ยงตอการเสพยาบาเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1 เมื่อรวมกับจิตลักษณะ
อีก 3 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการเสพสารเบื้องตนไดรอยละ 40.2 และผลงานวิจัยของสุภัทรา
ชูเกียรติ (2543: 106) เรื่องความเชื่อในแหลงอํานาจควบคุมทางสุขภาพ และแบบแผนความเชื่อ
ดานสุขภาพที่มีผลตอพฤติกรรมปองกันการติดเชื้อเอดสของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน
480 คน พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการติด
เชื้อโรคเอดส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับงานวิจัยในกลุมวัยทํางาน เชน คมสันติ์
สินธวัชวงศ (2546: 84) ทําการวิจัยการรับรูความเสี่ยง และพฤติกรรมดานความปลอดภัยของ
ผูควบคุมงานดานสายอากาศในการไฟฟานครหลวง จํานวน 259 คน พบวา การรับรูความเสี่ยง
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และยังมีงานวิจัย
ที่พบผลเชนเดียวกันนี้ ในกลุมคนงานกอสราง (นภาพร มัทยพงษถาวร. 2543: 90) และกลุมพนักงาน
ในโรงงานประกอบรถยนต (นิตยา ศรีโพธิ์ขาม. 2547: 114) นอกจากนี้ งานวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม
(2547: 113-114) พบวา พนักงานที่มีการรับรูสภาพแวดลอมที่เสี่ยงในโรงงานมากเปนผูที่มีพฤติกรรม
ทํางานอยางปลอดภัยสวนบุคคลมากกวาพนักงานที่มีการรับรูสภาพแวดลอมที่เสี่ยงในโรงงานนอย
จากการประมวลเอกสารขางตนสามารถสรุปไดวา บุคคลที่รับรูความเสี่ยงสูงเปน
ผูที่มีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมที่ปลอดภัยสูง ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวา ตัวแปร
ความชอบเสี่ยงจะเปน ตัว แปรสํา คัญที่สามารถทํานายพฤติกรรมป องกั นอั นตรายจากการทํา งาน
ไดอยางเดนชัด
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จิตลักษณะตามสถานการณ กับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
จิตลักษณะตามสถานการณ เปนผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางจิตลักษณะเดิมของบุคคล
กับสถานการณที่บุคคลนั้นกําลังเผชิญอยู ทําใหเกิดจิตลักษณะตามสถานการณ ซึ่งจิตลักษณะเหลานี้
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ เชน ความเครียดในการทํางาน ประสิทธิผลแหงตนในการทํางาน และ
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เปนตน
ตอไปนี้เปนการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
จิตลักษณะตามสถานการณ ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน และ
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ที่มีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม
ความรู เ กี่ ย วกั บ การป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน กั บ พฤติ ก รรมป อ งกั น
อันตรายจากการทํางาน
ความรู (Knowledge) ตามความหมายของพจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of
Education) ไดใหความหมายของความรูวาเปนขอเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) กฎเกณฑ และ
รายละเอียดตาง ๆ ที่มนุษยไดรับและเก็บรวบรวมสะสมไว (Good. 1973: 325) เชนเดียวกับสมิทธิ์
(ธวัชชัย ศรีพรงาม. 2547: 42; อางอิงจาก Smith. 1977: 531) ไดกลาวถึงความรูวา คือ ความรู
เกี่ยวกับขอเท็จจริง กฎเกณฑ และโครงสรางที่เกิดขึ้นจากการคนควา หรือเปนความรูที่เกี่ยวของ
กับสถานที่ สิ่งของหรือบุคคลซึ่งไดจากการสังเกต ประสบการณหรือจากการรายงานการรับรูขอเท็จจริง
เหลานี้ตองชัดเจน และอาศัยเวลา (Bloom; Thomas; & George. 1971: 271) นอกจากนี้ ลวน สายยศ
และอังคณา สายยศ (2543: 42) กลาววา ความรูเปนความสามารถในการระลึกนึกออกสิ่งที่ไดเรียนรู
มาแลว คือ ความจํานั่นเอง โดยแบงเปนความรูดานเนื้อหา ความรูเกี่ยวกับวิธีดําเนินการในเนื้อหา และ
ความรูเกี่ยวกับความคิดรวบยอด นอกจากนี้ มอริสัน (Morrison. 2002: 1150) กลาววา ความรอบรูในงาน
เป นความรู ว าจะทํ างานชิ้ นหนึ่ งได อ ย า งไร นอกจากการเรี ย นรู ที่ จ ะทํ า งานให สํ า เร็ จ อย า งไรแล ว
ความหมายของการรอบรู ใ นงาน ยั ง รวมถึ ง ความเข า ใจในหน า ที่ งานที่ รั บ มอบหมาย ลํ า ดั บ
ความสําคัญกอนหลังของงาน การเรียนรูที่จะจัดการกับปญหาประจําวันไดอยางไร ตลอดจนเขาใจ
วิธีการใชอุปกรณในการทํางานดวย (Hsiung; & Hsieh. 2003: 579)
พฤติกรรมดานความรู หรือความสามารถทางดานสติปญญา (Cognitive domain)
แบงเปน 6 ระดับ (Bloom. 1975: 65) โดยเรียงจากพฤติกรรมงายไปสูยาก ดังนี้ 1) ความรู
(Knowledge) เปนพฤติกรรมขั้นตนเกี่ยวกับความจําไดหรือระลึกได 2) ความเขาใจ (Comprehension)
เปนกิจกรรมที่ตอเนื่องจากความรู ตองมีความรูมากอนจึงจะเขาใจ ความเขาใจนี้จะแสดงออกมาเปน
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รูปของการแปลความ ตีความ และคาดคะเน 3) การนําไปใช (Application) เปนการนําทฤษฎี วิธีการ
กฎเกณฑ และแนวความคิดตาง ๆ ไปใช 4) การวิเคราะห (Analysis) เปนขั้นที่บุคคลมีความสามารถ
และมีทักษะจําแนกเรื่องราวที่สมบูรณใด ๆ ออกเปนสวนยอย ๆ และมองเห็นความสัมพันธอยางแนชัด
ระหวางสวนประกอบเหลานั้น รวมทั้งมองเห็นการผสมผสานระหวางสวนประกอบที่รวมกันเปนปญหา
หรือสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง 5) การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถของบุคคล
ในการรวบรวมสวนยอยตาง ๆ เขาเปนสวนรวมที่มีโครงสรางใหม มีความชัดเจนและมีคุณภาพสูง
6) การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินคุณคาของเนื้อหา วัสดุ วิธีการ วินิจฉัย
ตีราคาสิ่งของตาง ๆ โดยมีกฎเกณฑที่บุคคลสรางขึ้น หรือมีอยูแลวก็ได
สําหรับความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบด ว ย 1) ความรู เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการใช เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รในการปฏิ บั ติ ง าน
ผูปฏิบัติงานจะตองเรียนรูวิธีการทํางานของเครื่องมือเครื่องจักร และปฏิบัติงานตามขั้นตอนหรือคูมือ
ที่กําหนดไว รวมทั้งดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องจักรใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัยอยูเสมอ
2) ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ผูปฏิบัติงานตองสวมใส
อุปกรณปองกันอันตรายใหถูกตองเหมาะสมกับสภาพงานแตละประเภท เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงานเมื่อตองทํางานกับเครื่องจักร หรืองานที่เกี่ยวของกับสารเคมีหรือ
สิ่งอันตรายตาง ๆ เปนตน 3) กฎแหงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สถานที่ทํางานควรมีกฎ ระเบียบ
ตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันอันตรายไวใหเห็นเดนชัด และผูปฏิบัติงานควรเอาใจใสและ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด และปฏิบัติงานดวยความไมประมาท
ดังนั้น ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน คือ ขอมูล ขอเท็จจริง
ขาวสารและประสบการณตาง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ประกอบดวย
ขอเท็จจริง กฎ ระเบียบ วิธีการ ลําดับขั้นตอน และหลักเกณฑตาง ๆ ที่ไดมีการรวบรวม ประมวล
วิเคราะห และสรุปผลเรียบรอยแลว โดยในการวิจัยครั้งนี้ไดใหความหมายของความรูเกี่ยวกับการ
ทํางานอยางปลอดภัย หมายถึง การที่พนักงานปฏิบัติการทราบถึงขอมูล ขอเท็จจริง เกี่ยวกับการ
ปองกันอันตรายจากการทํางาน ไดแก กฎระเบียบ วิธีการ ขาวสาร และหลักการปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน
การวัดความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน
การวัดความรูความจํา (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 125-129)
เปนการวัดความสามารถในการระลึก (Recall) เรื่องราวขอเท็จจริง หรือประสบการณตาง ๆ หรือเปน
การวัดการระลึกประสบการณตาง ๆ หรือประสบการณเดิมที่บุคคลไดรับจากการสอน การบอกกลาว
การฝ ก ฝนของผู สอน รวมทั้ งจากตํ ารา จากสิ่ งแวดล อมต าง ๆ ซึ่ งคํ าถามที่ ใช ในการวั ดความรู นั้ น
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แบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก 1) ถามความรูในเรื่อง เปนการถามรายละเอียดของเนื้อหา ขอเท็จจริงตาง ๆ
ของเรื่องราวทั้ งหลาย ประกอบดวย คําถามประเภทตาง ๆ เชน ศั พท นิยาม กฎ ความจริง รวมไปถึง
รายละเอียดของเนื้อหาตาง ๆ 2) ถามความรูในวิธีดําเนินการ เปนการถามวิธีปฏิบัติตาง ๆ แบบแผน
ประเพณี ขั้นตอนของการปฏิบัติทั้งหลาย เชน ถามระเบียบแบบแผน ลําดับขั้นตอน แนวโนม การจัด
ประเภท และหลักเกณฑตาง ๆ 3) ถามความรูรวบยอดในเนื้อเรื่อง เปนการถามความสามารถในการ
จดจําขอสรุป หรือหลักการของเรื่องราวที่เกิดจากการผสมผสานลักษณะตาง ๆ เพื่อรวบรวมและยนยอ
ลงมาเปนหลักหรือหัวใจของเนื้อหานั้น ๆ
งานวิจัยที่มีการวัดความรู เชน อนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ (2549) ไดสรางแบบ
วัดความรูเกี่ยวกับลักษณะของการคุกคามทางเพศ และการดูแลปองกันตนจากการคุกคาม แบงเปน
2 มิติ มิติแรกเปนการตอบวา “ถูก” หรือ “ผิด” มิติที่สอง เปนระดับความมั่นใจในคําตอบจากมิติแรก
มี 3 ระดับ คือ “นอย” “ปานกลาง” และ “มาก” จํานวน 12 ขอ และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .73 และ
จรัล อุนฐิติวัฒน (2548) ไดสรางแบบวัดความรอบรูในงานโดยปรับปรุงจากแบบวัดในงานวิจัยของ
มอริสัน (Morrison. 1993: 2002) จํานวน 10 ขอ เปนแบบวัดมาตรประเมินรวมคา 5 ระดับ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนการบรรยายถึงความคิดเห็นในการทํางานแลวใหผูตอบตอบระดับความคิดเห็น
ในการทํางานวาเห็นดวยมากนอยเพียงใด จาก “เห็นดวยที่สุด” ถึง “ไมเห็นดวยที่สุด” มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธรายขออยูระหวาง .22 ถึง .82 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .85 นอกจากนี้ วิสุทธิ์
อริยภิญโญ (2539) ไดสรางแบบวัดความรูเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยเปนแบบวัดที่วัดความรูทั่วไป
ขอเท็จจริง กฎเกณฑ ขอมูลรายละเอียด ความเขาใจเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัย เปนแบบวัด
ชนิดมี 2 ตัวเลือกใหเลือกตอบ คือ “ใช” หรือ “ไมใช” จํานวน 14 ขอ โดยมีคาความเชื่อมั่นแบบ
สอดคลองภายในเทากับ .53 สําหรับการวัดความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางานนั้น
ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) ไดสรางแบบวัดความรูเกี่ยวกับการทํางานอยางปลอดภัย โดยการใหพนักงาน
ตอบคําถามในดานการรับทราบถึงขอเท็จจริง ขอมูล หลักการ และผลของการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
ที่มีตอตนเองและสวนรวม จํานวน 10 ขอ ในแตละขอแบงเปน 2 มิติ มิติแรกเปนการตอบวา “ถูก” หรือ
“ผิด” มิติที่สอง เปนระดับความมั่นใจในคําตอบจากมิติแรก มี 3 ระดับ คือ “นอย” “ปานกลาง” และ
“มาก” แบบวัดมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .68 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบวัดความรูเกี่ยวกับ
การปองกันอันตรายจากการทํางานขึ้นเองตามนิยามปฏิบัติการ
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน
กับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน เชน การศึกษาของกุหลาบ ไทรโพธิ์ภู (2546 : 179)
พบวา ความรูเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 3 เมื่อรวมกับตัวแปร
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการรักษาความสะอาด และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน รวมเปน 3 ตัวแปร
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สามารถทํานายพฤติกรรมการรักษาความสะอาดสวนรวมในกลุมมารดาที่มีการศึกษามาก ไดรอยละ
49.4 ผลงานวิจัยของอนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ (2549: 112-113) พบวา นักเรียนที่มีความรูในการ
ปองกันการคุกคามทางเพศมาก มีพฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนปองกันตนจากการคุกคามทางเพศ
มากกวานักเรียนที่มีความรูในการปองกันการคุกคามทางเพศนอย และงานวิจัยนิภาพร โชติสุดเสนห
(2545: 43-44, 76, 78) พบวา นักศึกษาที่มีความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมาก มีพฤติกรรม
รักษาระเบียบ และพฤติกรรมเสริมสรางและอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวมากกวา นักศึกษาที่มีความรู
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนอย สวนงานวิจัยของ รัชนี พุดขุนทด และ ธานินทร สุธีประเสริฐ
(2545: 78) เรื่องปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมื อ งสุ พ รรณบุ รี จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จํ า นวน 430 คน พบว า ความรู เ กี่ ย วกั บ โรค
ไข เ ลื อ ดออกมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การปฏิ บั ติ ต นในการป องกั น และควบคุ ม โรคไข เ ลื อ ดออกอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรวิกาญจน เดือนดาว (2547: 108-109)
ที่ศึกษาถึงปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของพนักงานขับรถ
โดยสารประจําทาง ขสมก. จํานวน 413 คน พบวา พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง ขสมก. ที่มีความรู
เกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัยมาก เปนผูมีพฤติกรรมการขับขี่อยางมีมารยาทมากกวา พนักงานขับรถ
โดยสารประจําทาง ขสมก. ที่มีความรูเกี่ยวกับการขับขี่อยางปลอดภัยนอย พบผลในกลุมพนักงานขับรถ
โดยสารประจํ า ทาง ขสมก. ที่ หั ด ขั บ รถเอง สํ า หรั บ ผลงานวิ จั ย ในกลุ ม ผู ป ฏิ บั ติ ง านในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่พบวา ความรูเกี่ยวกับการทํางานอยางปลอดภัยมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การทํางานอยางปลอดภัย เชน นลินี ประทับศร (2543: 106) สิริพัชร เปรมัษเฐียร (2543: 89)
และสุดาจันทร บุญยัษเฐียร (2543: 73) นอกจากนี้ ผลการวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 189) พบวา
ความรูเกี่ยวกับการทํางานอยางปลอดภัยเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 เมื่อรวมกับตัวแปรอีก 9 ตัว
สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยสวนบุคคลในกลุมที่ทํางานเปนผลัด/กะ ไดรอยละ
39.3 โดยมีคาเบตาเทากับ .63
จากการประมวลเอกสารข างต นสามารถสรุ ปได ว า บุ คคลที่ มี ความรู เกี่ ยวกั บเรื่ องนั้ น ๆ
มาก จะเปนผูที่มีพฤติกรรมในเรื่องนั้น ๆ ไดอยางเหมาะสม เชน พฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย
พฤติกรรมรักษาความสะอาด พฤติกรรมสนับสนุนใหเพื่อนปองกันตนจากการคุกคามทางเพศ และ
พฤติกรรมขับขี่อยางปลอดภัย เปนตน ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวา ตัวแปรความรูเกี่ยวกับการปองกัน
อันตรายจากการทํางาน สามารถเปนตัวแปรสําคัญในการทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานได
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เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน กับพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน
เจตคติ คือ จิตลั กษณะประเภทหนึ่งของบุ คคล เกิ ดจากการรูคิ ดเชิ งประมาณคา
เกี่ยวกับบุคคล หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดในแงใหประโยชนหรือโทษมากนอยเพียงใด ทําใหมีความโนมเอียงไป
ทางชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจตอสิ่งตาง ๆ โดยมีอารมณเปนสวนประกอบ รวมทั้งความพรอม
ที่จะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอยาง เชน ใหการสนับสนุนชวยเหลือหรือขัดขวางทําลาย เปนตน (งามตา
วนินทานนท. 2535: 215) สวนฟชบายและไอนเซน (วิรัติ ปานศิลา. 2542: 70 ; อางอิงจาก Fishbein;
& Ajzen. 1975 : 336-339) มีความเห็นวาเจตคติเปนสิ่งที่นักจิตวิทยาสังคมคิดขึ้นมาเพื่อเปนเครื่องมือ
ที่ใชทําความเขาใจพฤติกรรมมนุษย ทั้งนี้เพราะบุคคลจะทําอะไรยอมขึ้นอยูกับความเชื่อความรูสึก
และความเขาใจ มีผูเชื่อวาเจตคติเปนจิตลักษณะที่เกิดจากการเรียนรูทางสังคม ตั้งแตวัยเยาวที่บุคคล
ไดกระทําพฤติกรรมใดแลวไดผลตอบแทน ตอมาบุคคลนั้นก็จะคาดหวังและเชื่อวาไดรับผลตอบแทน
ในลักษณะเดียวกันนั้น ถาเขากระทําพฤติกรรมนั้นหรือพฤติกรรมประเภทเดียวกันนั้นอีก แตถาบุคคล
กระทําพฤติกรรมใดแลวยังไมไดผลตอบแทนหรือไดรับผลตอบแทนโดยที่เขาไมไดกระทําพฤติกรรมใด
เลย ก็จะทําใหเขารับรูวาพฤติกรรมใดหรือสิ่งใดใหประโยชนและอะไรใหโทษ ซึ่งมีผลทําใหเขามีเจตคติ
ที่ดีและไมดีตอสิ่งนั้น นอกจากนี้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก (2524: 5-9) ไดให
ความหมายของเจตคติวา ความรูสึกที่แสดงออกอยางมั่นคงตอบุคคลหรือสถานการณตาง ๆ ใน 2
ลักษณะ คือ มีทิศทาง (Direction) บวกหรือลบ ดีหรือเลว และปริมาณ (Magnitude) เปนความเขมขน
หรือความรุนแรง ซึ่งบุคคลอาจจะมีเจตคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางรุนแรง และมีเจตคติตออีกสิ่งหนึ่งเบา
บางขึ้นอยูกับความสําคัญของสิ่งเหลานั้นดวย
เจตคติของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดประกอบดวย 3 องคประกอบ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน;
และคนอื่น ๆ. 2531: 125-127; อางอิงจาก McGuire. 1969: 155-156) คือ 1) ความรูเชิงประมาณคา
(Cognitive component) หมายถึง การที่บุคคลมีความรูเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งวาดี มีประโยชนมากนอย
เพียงใด บุคคลสวนมากมักมีความรูเชิงประเมินคาของสิ่งตาง ๆ เพียงเล็กนอย ทําใหเกิดอคติหรือความ
ลําเอียงไดมาก เนื่องจากองคประกอบความรูเชิงประเมินคาสิ่งหนึ่งเปนตนกําเนิดของเจตคติของบุคคล
ตอสิ่งนั้น ฉะนั้นการเปลี่ยนเจตคติที่สําคัญคือ การปรับองคประกอบความรูเชิงประเมินคาในเรื่องนั้น
ใหตรงกับความเปนจริง โดยการใหความรูเกี่ยวกับคุณหรือโทษตอสิ่งนั้นเพิ่มเติมแกบุคคล 2) ความรูสึก
พอใจ (Affective component) หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจตอสิ่งนั้น ซึ่ง
สวนใหญความรูสึกพอใจของบุคคลจะเกิดขึ้นเอง และสอดคลองกับความรูเชิงประเมินคาเกี่ยวกับสิ่งนั้น
3) ความพรอมกระทํา (Behavioral intention component) หมายถึง การที่บุคคลพรอมที่จะชวยเหลือ
สนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบและพรอมที่จะทําลายหรือเพิกเฉยตอสิ่งที่เขาไมพอใจ เปนองคประกอบ
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ที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อบุคคลมีความรูเชิงประเมินคา และมีความรูสึกชอบหรือไมชอบสิ่งนั้นแลว สิ่งซึ่ง
สอดคลองกันและติดตามมา คือ ความพรอมที่จะกระทําการใหสอดคลองกับความรูสึกของตนตอสิ่ง
นั้นดวย
สรุปไดวาเจตคติ คือ ความรูเกี่ยวกับประโยชนและโทษ ความรูสึกชอบและไมชอบสิ่งตาง ๆ
ของบุคคล รวมทั้งความพรอมที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ไดใหความหมายของ
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน หมายถึง ความรูเชิงประเมินคาของพนักงาน
ปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมวาเปนสิ่งมีประโยชนหรือโทษเพียงใด และความรูสึกพอใจ ไมพอใจ ชอบ
หรือไมชอบพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน รวมถึงความพรอมที่จะกระทําพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน
การวัดเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
การวั ด เจตคติ ต อ สถานการณ ต า ง ๆ ได มี ก ารวั ด ในงานวิ จั ย หลายเรื่ อ ง เช น
ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2532) ไดสรางแบบวัดเจตคติตอสภาพการทํางาน จํานวน 2 ดาน รวม 20 ขอ คือ
ดานความรู และความรูสึกพอใจของครูที่มีตอการทํางานในหนาที่ครูผูสอน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ
.56 ดานที่ 2 เปนแนวโนมของการกระทําพฤติกรรมการสอนและอบรมนักเรียน มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .58 สวนณัฐสุดา สุจินันทกุล (2541) ไดศึกษาถึงปจจัยดานครอบครัว การทํางาน และลักษณะ
สวนบุคคลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 299 คน โดยไดสราง
เครื่องมือวัดเจตคติตอพฤติกรรมการพยาบาล เนื้อหาของแบบสอบถาม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ การรู
เชิงประเมิน คาเกี่ยวกับการชวยเหลือ ดูแลผูติดเชื้อทางดานร างกาย จิตใจและสังคม วาเปนเรื่อง
มีประโยชนหรือโทษเพียงใด ทําใหเกิดความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ ตลอดจนเกิดความพรอมที่จะ
สนับ สนุ น ช ว ยเหลือ หรื อ หลี ก เลี่ ย งการกระทํ า นั้ น แบบวัด เป น แบบมาตรประเมิ น รวมคา 6 หนว ย
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 24 ขอ คาความเชื่อมั่นเทากับ .86 ตอมาวิเชียร ธรรมาธร (2547: 97)
ไดสรางแบบวัดเจตคติที่ดีตองาน โดยปรับปรุงมาจากแบบวัดของศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2532) และบุญรับ
ศักดิ์มณี (2532) เพื่อใชในการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมี
จริยธรรม ความอุทิศตนของขาราชการกรมกําลังพลทหารอากาศ โดยแบบวัดเปนแบบมาตรประเมิน
รวมค า 6 หน ว ย จาก “จริ ง ที่ สุ ด ” ถึ ง “ไม จ ริ ง เลย” จํ า นวน 10 ข อ มี ค า ความเชื่ อ มั่ น เท า กั บ .84
นอกจากนี้ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) ไดสรางแบบวัดเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็น ชอบ/ไมชอบ ตอพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย รวมถึงความ
คิดเห็นตอประโยชนและโทษของการแสดงพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย และพรอมที่จะแสดง
พฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย ซึ่งวัดดวยมาตรประเมินรวมคา 6 หนวย ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง
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“ไมจริงเลย” จํานวน 15 ขอ โดยแบบวัดมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .82 สําหรับในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดสรางแบบวัดเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานขึ้นเองตามนิยามปฏิบัติการ
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
กับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน เช น อ อ มเดื อ น สดมณี และอุ ษ า ศรี จิ น ดารั ต น
(2549: 58-59) ศึกษาปจจัยทางจิตสังคมและความสุขใจที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานของครูระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางเปนครูประถมศึกษา จํานวน 235 คน และครูมัธยมศึกษา
จํานวน 320 คน พบวา ครูที่มีเจตคติตอการปฏิรูปการศึกษาสูงมีพฤติกรรมการทํางานตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาดีกวาครูที่มีเจตคติตอการปฏิรูปการศึกษาต่ํา โดยตัวแปรเจตคติตอการปฏิรูป
การศึกษาเปนตัวแปรสําคัญลําดับที่ 1 ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานของครูตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาทั้งในกลุมรวม และกลุมยอย 18 กลุม โดยในกลุมรวมทํานายไดรอยละ 66.5 มีคา
เบตาเทากับ .78 สําหรับทิพยสุดา จันทรแจมหลา (2544: 196) ศึกษาพฤติกรรมการสนับสนุนทาง
สังคมของผูดูแลผูติดเชื้อเอดส จํานวน 415 คน โดยศึกษาพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม
และใน 4 มิติ คือ ดานอารมณ ดานขอมูลขาวสาร ดานสังคม และดานวัตถุ สิ่งของ เงินและแรงงาน พบวา
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมแกผูติดเชื้อเอดสเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1 เมื่อรวมกับ
ตัวแปรอีก 9 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแกผูติดเชื้อเอดสในภาวะวิกฤติ
ดานรวมไดรอยละ 62.9 ในกลุมรวม (คาเบตา .30) และทํานายไดสูงสุดในกลุมระดับการศึกษา ป. 4
หรือต่ํากวา คือ รอยละ 67.4 (คาเบตา .20) สอดคลองกับการศึกษาของกรรณิกา ศิลปพรหมมาศ
(2547: 166, 228) พบวา เจตคติตอพฤติกรรมพยาบาลจิตเวชเปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1 เมื่อรวมกับ
ตัวแปรอื่นอีก 9 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการพยาบาลที่เคารพสิทธิผูปวยในกลุมรวมไดรอยละ
56.7 โดยมีคาเบตาเทากับ .27 และสามารถทํานายไดสูงสุดในกลุมสถานภาพโสด คือ รอยละ 69.3
(คาเบตา .61) ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของรวิกาญจน เดือนดาว (2547: 149) พบวา เจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัย เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1 เมื่อรวมกับตัวแปรอีก 9 ตัว
สามารถทํานายพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยในกลุมรวมไดรอยละ 33.4 (คาเบตา .31) และทํานาย
ไดสูงสุดในกลุมรอบขับมาก คือ รอยละ 44.1 (คาเบตา .42) และงานวิจัยของกมลวรรณ สุวรรณโชติ
(2548: 128) พบวา เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการเปนกัลยาณมิตร เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 1
เมื่อรวมกับตัวแปรอื่นอีก 13 ตัวแปร สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมเสริมสรางเพื่อนในกลุมรวม
ไดรอยละ 55.7 (คาเบตา .40) และทํานายไดสูงสุดในกลุมเกรดเฉลี่ยสูง โดยทํานายไดรอยละ 62.8
(คาเบตา.39) สําหรับผลงานวิจัยที่พบผลวา เจตคติตอความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน เชน งานวิจัยของ นลินี ประทับศร (2543: 107) และ
สุรชัย ไพศาลพันธ (2541: 57) นอกจากนี้ ผลการวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 78-80, 189, 193)
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พบวา พนักงานที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมการทํางาน
อยางปลอดภัยสวนบุคคลมาก และมีพฤติกรรมการใหการสนับสนุนการทํางานอยางปลอดภัยมาก
พบผลในกลุมรวม และยังพบอีกวาเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย เปนตัวทํานาย
สําคัญลําดับที่ 1 เมื่อรวมกับตัวแปรอีก 9 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย
สวนบุคคลไดรอยละ 43.3 โดยมีคาเบตาเทากับ .56 และสามารถทํานายพฤติกรรมสนับสนุนการทํางาน
อยางปลอดภัยในกลุมรวมไดรอยละ 52.4 โดยมีคาเบตาเทากับ .56
จากการประมวลเอกสารขางตนสามารถสรุปไดวา เจตคติตอพฤติกรรมการทํางาน
เกิดจากการรูคิดเชิงประมาณคาเกี่ยวกับบุคคล หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดในแงใหประโยชนหรือโทษมากนอย
เพียงใด ทําใหมีความโนมเอียงไปทางชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจตอสิ่งตาง ๆ รวมทั้งความพรอม
ที่จะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอยาง เชน ใหการสนับสนุนชวยเหลือหรือขัดขวางทําลาย ทําใหบุคคล
สามารถแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ในโอกาสที่เหมาะสมเปนประโยชน เจตคติจึงมีผลตอบุคคลทําใหมี
พฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวาพนักงาน
ปฏิบัติการที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานสูงจะมีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายต่ํา
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน กับสถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน
การปองกันอันตรายจากการทํางานเปนพฤติกรรมที่ชวยใหผูปฏิบัติงานนั้นปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือโรคจากการทํางาน ดังเชน ผลงานวิจัยของ สมนึก กิ่งกาญจนาธร (2544:
89) ทําการศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายของคนงานโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จํานวน 400 คน พบวา พฤติกรรมปองกันอันตรายมีความสัมพันธกับประวัติการประสบ
อันตรายจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี (สุธาทิพย โคบาล.
2546: 109) พบวา คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณโลหะที่มีประสบการณเกิดอุบัติเหตุ
ตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคนงาน
สวนใหญที่ไมเคยเกิดอุบัติเหตุ มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุดีกวาคนงานที่เคยประสบอุบัติเหตุ
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ จึงคาดไดวา พนักงานปฏิบัติการที่มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานมาก จะมีสถิติการเจ็บปวยที่เกิดจากการทํางานนอยกวาพนักงานปฏิบัติการที่มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายนอย
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ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตอไปนี้เปนการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
ลักษณะพื้นฐานทางชีวสังคมและภูมิหลังของบุคคลกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว อายุงาน และจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือน
เพศกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ผลงานวิจัยของลาม บุญคง (2545: 40) ทําการศึกษาความตระหนักเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จํานวน 382 คน พบวา พนักงาน
ที่ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเพศชายกับเพศหญิง มีความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรมดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย ดานความปลอดภัยเกีย่ วกับการใช
สารเคมี ภ ายในโรงงาน และโดยภาพรวม แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
เชนเดียวกับผลงานวิจัยของ รัตนวรรณ ศรีทองเสถียร (2542: 100-101) พบวา พนักงานหญิงมี
พฤติกรรมความปลอดภัยดีกวาพนักงานชาย นอกจากนี้งานวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 197-198)
พบวา พนักงานชายมีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยนอยกวาพนักงานหญิง
จากการประมวลเอกสารขางตนพบวา เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
การทํางานอยางปลอดภัย ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวา พนักงานปฏิบัติการเพศหญิงจะมี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานปฏิบัติการเพศชาย
อายุกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
งานวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 197-198) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยทางจิตสังคม
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและปนดาย
พบวา พนัก งานที่ มี อ ายุ นอ ยมี พ ฤติก รรมการใหก ารสนับ สนุน การทํา งานอย า งปลอดภัย น อ ยกว า
พนักงานที่มีอายุงานมาก
จากการหลักฐานงานวิจัยขางตนพบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
การทํางานอยางปลอดภัย ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวา พนักงานปฏิบัติการที่มีอายุมากจะมี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานปฏิบัติการอายุนอย
สถานภาพสมรสกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
งานวิจัยของสิริพัชร เปรมัษเฐียร (2543: 87) พบวา พนักงานที่มีสถานภาพสมรส
แตกตางกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคลองกับผลการวิจัยของนิตยา ศรีโพธิ์ขาม (2547: 112) พบวา พนักงานที่มีสถานภาพสมรส
แตกตา งกั น มี พ ฤติ ก รรมการทํ า งานปลอดภัย แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .01
นอกจากนี้งานวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 211-212) พบวา พนักงานที่มีสภานภาพโสด
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มีพฤติกรรมการใหการสนับสนุนการทํางานอยางปลอดภัยนอยกวาพนักงานที่มีสถานภาพสมรสอื่น
ซึ่ ง อาจเป น เพราะป จ จั ย พื้ น ฐานของคนที่ แ ต ง งานจะต อ งมี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบครอบครั ว จึ ง มี ค วาม
ระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากกวาคนที่เปนโสด หมาย หรือหยาราง
ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวา พนักงานปฏิบัติการที่มีสถานภาพแตงงานจะมี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานปฏิบัติการที่มีสถานภาพโสด
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
บุญชู ชาวเชียงขวาง และคนอื่น ๆ (2544) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานของคนงานกอสรางในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 234 คน พบวา รายไดมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับ
ผลการวิจัยของ วิวรรธกร สวัสดี (2547: 67) พบวา อัตราเงินเดือนมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนนอยมีอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุมากกวาพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม
(2547: 197-198) พบวา พนักงานที่มีฐานะของครอบครัวไมดีมีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย
นอยกวาพนักงานที่มีฐานะของครอบครัวดี
จากการประมวลเอกสารข า งต น พบว า ฐานะทางเศรษฐกิ จ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมที่เกี่ ยวกั บความปลอดภัยในการทํางาน ดังนั้น ในงานวิจัย ครั้งนี้จึงคาดไดวา พนัก งาน
ปฏิบัติการที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวดีจะมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวา
พนักงานปฏิบัติการที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวไมดี
อายุงานกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
งานวิจัยของวิวรรธกร สวัสดี (2547: 62) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิด
อุบัติเหตุของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑปโตรเคมี จํากัด จํานวน 170 คน พบวา
ประสบการณการทํางานมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และยังพบผลวิจัยวาผูที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกตางกันมีพฤติกรรมการทํางาน
ปลอดภัยแตกตางกัน (ชัยวัฒน ทิพยลมัย. 2543: 69-70; นิตยา ศรีโพธิ์ขาม. 2547: 111) เชนเดียวกับ
ผลงานวิจัยของนภาพร มัทยพงษถาวร (2543: 89) ทําการศึกษาการรับรูความเสี่ยง และพฤติกรรม
ความปลอดภั ยในการทํ างานของคนงานก อสราง ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 300 คน พบว า
คนงานที่ มีประสบการณการทํางานมากมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดีกวาคนงานที่มี
ประสบการณการทํางานนอย นอกจากนี้งานวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 205-206) พบวา
พนักงานที่มีอายุงานนอยมีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยนอยกวาพนักงานที่มีอายุงานมาก
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จากการประมวลเอกสารข า งต น พบว า อายุ ง านมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรม
ที่เกี่ยวกับการทํางานอยางปลอดภัย ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงคาดไดวา พนักงานปฏิบัติการที่มีอายุงาน
มากจะมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานปฏิบัติการที่มีอายุงานนอย
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน กับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ผลงานวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547: 151-152) พบวา พนักงานทีท่ าํ งานหนักมาก
เปนผูมีความเครียดในการทํางานมากกวาพนักงานที่ทํางานหนักนอย และผลงานวิจัยของวิวรรธกร
สวัสดี (2547: 69) พบวา ลักษณะการทํางาน (การทํางานลวงเวลา) มีความสัมพันธกับการเกิด
อุบัติเหตุจากการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของสุรินธร
กลัมพากร และคนอื่น ๆ (2547ข: 47) ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปองกันการปวดหลัง
ส ว นล า งในผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า น กลุ ม อาชี พ ตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ า พบว า ชั่ ว โมงการทํ า งานในแต ล ะวั น
มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมปองกันการปวดหลังสวนลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปไดวา หากรางกายไมพรอมที่จะปฏิบัติงานไมวาจะเปนความเหนื่อยลาจากการ
ทํางานติดตอกันเปนระยะเวลานาน อาจทําใหประสิทธิภาพของการทํางานลดลง และอาจมีความเสี่ยง
ตอการเกิดอุบัติเหตุได ดังนั้น จึงคาดไดวา พนักงานปฏิบัติการที่มีชั่วโมงการทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
จะมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานปฏิบัติการที่มีชั่วโมงการทํางานลวงเวลา
ตอเดือนมาก

สรุปความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ทําการกําหนดปจจัยเชิงสาเหตุที่สําคัญของการมีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน 2 ดาน ของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก โดยอาศัยแนวคิด
ตามทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) เปนแนวทางในการประมวลเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของ
พบว า กลุ มตั ว แปรด า นสถานการณ ใ นการทํ า งาน ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตราย
จากการทํ างาน ไดแก 1) การรั บรู ประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกั นอั นตรายจากการทํา งาน
2) การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และ 3) การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
กลุมจิตลักษณะเดิม ไดแก 1) ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน 2) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
และ
3) ความชอบเสี่ยง กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก 1) ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตราย
จากการทํางาน และ 2) เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในสวนของปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมจิตลักษณะกับกลุมสถานการณในการทํางาน
ซึ่งจะสงผลตอการแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน พบหลักฐานจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวของในอดีต ตัวอยางเชน พบปฏิสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน
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กับ ประสบการณทางสังคม เชน งานวิจัยของรวิกาญจน เดือนดาว (2547) พบผลในกลุมรวม และ
กลุมพนักงานขับรถอายุนอย กลุมพนักงานที่หัดขับรถเอง พนักงานขับรถที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุม
ตนมาก และมีประสบการณทางสังคมมาก มีพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยมากกวาพนักงานขับรถ
ที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย และมีประสบการณทางสังคมนอย นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่พบ
ปฏิสัมพันธระหวาง ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน การสนับสนุนทางสังคม ความรูเ กีย่ วกับการทํางาน
อยางปลอดภัย เชน ในงานวิจัยของ ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) ซึ่งพบผลวา ในกลุมพนักงานแผนกสิ่งทอ
ที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนมาก ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหนามาก และมีความรูเกี่ยวกับ
การทํางานอยางปลอดภัยมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยสวนบุคคลมากกวา พนักงาน
ที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนนอย ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหนานอย และมีความรูเกี่ยวกับ
การทํางานอยางปลอดภัยนอย และยังพบปฏิสัมพันธระหวางสุขภาพจิตดี การเห็นแบบอยางจากเพื่อน
และการรับรูสภาพแวดลอมที่เสี่ยงในโรงงาน พบผลในกลุมพนักงานอายุมาก พบคูที่มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ เชน พนักงานที่มีสุขภาพจิตดีมาก เห็นแบบอยางจากเพื่อนรวมงานมาก และมีการรับรู
สภาพแวดลอมที่เสี่ยงในโรงงานมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมการใหการสนับสนุนการทํางานอยางปลอดภัย
มากกวา พนักงานที่มีสุขภาพจิตดีนอย เห็นแบบอยางจากเพื่อนรวมงานนอย และมีการรับรูสภาพแวดลอม
ที่เสี่ยงในโรงงานนอย
ในสวนของการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมชีวสังคมดวยกัน เพื่อคนหากลุม
บุคคลประเภทที่เสี่ยงตอการมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอย มีหลักฐานงานวิจัยในอดีต
ที่พบ เชน งานวิจัยของดุจเดือน พันธุมนาวิน และ อัมพร มาคนอง (2547) พบวา ในกลุมครูที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสูง และไดรับการฝกอบรมมาก ครูเพศหญิงเปนผูที่มีพฤติกรรมการรับนวัตกรรมมากกวา
ครูเพศชาย นอกจากนี้ ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) พบวา พนักงานกลุมเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการใหการ
สนับสนุนการทํางานอยางปลอดภัยนอย พบปฏิสัมพันธระหวางเพศ และฐานะของครอบครัว ดังนี้
1) พนักงานที่มีฐานะครอบครัวไมดี ถาเปนเพศหญิง เปนผูที่มีพฤติกรรมการใหการสนับสนุนการทํางาน
อยางปลอดภัยมากกวาพนักงานชาย 2) พนักงานชาย ถามีฐานะของครอบครัวดี เปนผูที่มีพฤติกรรม
การใหการสนับสนุนการทํางานอยางปลอดภัยมากกวา พนักงานที่มีฐานะของครอบครัวไมดี และยัง
พบอีกวา พนักงานชายที่มีฐานะครอบครัวไมดี เปนกลุมที่มีพฤติกรรมการใหการสนับสนุนการทํางาน
อยางปลอดภัยนอยที่สุด และยังพบปฏิสัมพันธระหวางอายุการทํางาน ขนาดของบริษัท และระดับ
การศึกษา คือ พนักงานที่ทํางานอยูในบริษัทขนาดเล็ก มีการศึกษามาก ถาพนักงานมีอายุงานมาก
เปนผูมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยมากกวา พนักงานที่มีอายุงานนอย ดังนั้น
สมมติฐานที่ 1 – 4 ของการวิจัยนี้ จึงตั้งขึ้นตามหลักฐานดังกลาว สวนสมมติฐานที่ 5, 6 และ 8 ตั้งขึ้น
ตามกรอบแนวคิดของรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม ที่กลาววา พฤติกรรมใด ๆ ของมนุษยยอมเกิดขึ้น
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จากหลากหลายสาเหตุ การจะอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลไดอยางครอบคลุม ควรอธิบาย
ดวยสาเหตุอยางนอย 4 สายสาเหตุ
สําหรับการตั้งสมมติฐานที่ 7 นั้น ตั้งขึ้นจากหลักฐานการวิจัยจากตางประเทศและในประเทศ
ที่ไดใชรูปแบบการเสริมสรางสุขภาพและปองกันปญหาทางสุขภาพ (P) ดวยการใหความรู (K) และ
เสริมสรางเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม (A) หรือ K + A = P ในชวงแรกที่โรคเอดสระบาดขึ้นในโลกนั้น
นักพัฒนาดานสาธารณสุข ไดจัดการพัฒนาโดยใชรูปแบบ K + A = P ซึ่งสวนใหญเปนการใหความรู และให
“สารขู ” (เจตคติ ที่ ไ ม ดี ต อ โรคเอดส ) ซึ่ ง ผลการประเมิ น โครงการรณรงค ดั ง กล า วในหลายประเทศ เช น
สหรั ฐ อเมริ ก า อั ง กฤษ และออสเตรเลี ย พบว า ให ผ ลดี ต อ จิ ต ใจในระยะแรก แต ไ ม นํ า ไปสู ก ารกระทํ า
ที่เหมาะสม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2548: 131; อางอิงจาก Popham. 1993; Ruiter; et al. 2001;
Albarracin; et al. 2003) จึงมีนักวิชาการจํานวนมากที่เสนอวา ควรจะพัฒนาจิตลักษณะดานอื่น ๆ ควบคูกัน
ไปกับการใหความรูและเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม เชน ลักษณะมุงอนาคต (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2548: 131;
อางอิงจาก Popham. 1993; Rothspan; & Read. 1996) ความเชื่ออํานาจในตนดานสุขภาพ และความเชื่อ
ประสิทธิผลแหงตน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2548: 131; อางอิงจาก Ruiter; et al. 2001; Ogden. 2003)
สําหรับผลการวิจัยในประเทศไทย เชน วรวรรณ อัศวกุล และคนอื่น ๆ (2546) พบวา มารดาที่มีพฤติกรรม
การดู แ ลทั น ตสุ ข ภาพบุ ต รอย า งเหมาะสม คื อ มารดาที่ ไ ม เ พี ย งแต มี ค วามรู และเจตคติ ที่ ดี ต อ การดู แ ล
ทันตสุขภาพบุตรเทานั้น ยังตองมีการเสริมสรางลักษณะทางจิตใจแกมารดา เชน ลักษณะมุงอนาคตสูง ความ
เชื่ออํานาจในตนในการเลี้ยงดูลูกใหมีสุขภาพดี และสุขภาพจิตที่ดี ประกอบกับการใหความรู และเสริมสราง
เจตคติที่ดีตอการดูแลทันตสุขภาพบุตรไปดวย จึงจะสงผลใหมารดามีพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพแกลูก
อยางเหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้ในงานวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) พบวา นอกจากเจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยเปนปจจัยเชิงเหตุสําคัญของพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย
ของพนักงานกลุมเสี่ยงที่เปนพนักงานชายแลว ควรมีการพัฒนาลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนดวย ตอมา
อนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ (2549) พบผลการวิจัยที่สนับสนุนผลงานวิจัยในอดีตวา จิตลักษณะเดิม ไดแก
ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน ความเชื่ อ อํ า นาจในตน และสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี สามารถทํ า นายพฤติ ก รรม
การปองกันตนจากการคุกคามทางเพศของนักเรียนไดเพิ่มขึ้นจากการใชตัวแปรตามรูปแบบการเสริมสราง
สุขภาพและปองกันปญหาสุขภาพของทางสาธารณสุข แสดงวา การพัฒนาบุคคลดวยการใหความรูและ
เจตคติ ไม ส ามารถทํ า นายพฤติ ก รรมได ม ากเท า กั บ การพั ฒ นาจิ ต ลั ก ษณะเดิ ม ควบคู กั น ไปด ว ย และ
จากหลักฐานขางตน ทําใหคาดไดวากลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิมในการวิจัยนี้ (ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง) จะสามารถเพิ่มปริมาณการทํานายพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน จากปริมาณการทํานายที่กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ (ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
การปองกันอันตรายจากการทํางาน และเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน) ทํานายได
อยางมีนัยสําคัญ ดังปรากฏตามภาพแสดงกรอบแนวคิดและความสัมพันธระหวางตัวแปร (ภาพประกอบ 3)
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จิตลักษณะเดิม
- ลักษณะมุงอนาคต ควบคุมตน
- แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
- ความชอบเสี่ยง

สถานการณในการทํางาน
- การรับ รูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
- การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ในหนวยงาน
- การมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย

- ประเภทโรงงาน

- เพศ
- อายุงาน

พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน

จิตลักษณะตามสถานการณ

- ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตราย
จากการทํางาน
- เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน

- ตามหนาที่ (เตรียมตัว ขณะ และ
หลังปฏิบัตงิ าน)
- นอกเหนือหนาที่

สถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน
(การรายงานตนเอง และบันทึก
การรักษาพยาบาลของโรงงาน)

ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
- ชั่วโมงการทํางานลวงเวลาตอเดือน

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดและความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ที่ศึกษา
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นิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษา
กลุมตัวแปรตาม
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน หมายถึง การปฏิบัติตนเพื่อลด และขจัด
สภาพหรือสิ่งที่เปนภัย อันตรายตอสุขภาพอนามัย หรือความเสี่ยงตออันตรายของพนักงานปฏิบัติการ
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากการทํางาน โดยแบงศึกษาใน 2 ดาน ดังนี้
1) พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ หมายถึง การรายงานของผูป ฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการกระทําเพื่อลดและขจัดสภาพหรือสิ่งที่อาจทําใหเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานในหนาที่
โดยยึดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและการปองกันอันตราย
ของหนวยงาน อยางเครงครัด ทั้งในการเตรียมตัวกอนปฏิบัติงาน (เชน การแตงกาย การตรวจสอบ
ความพรอมของอุปกรณ) ขณะปฏิบัติงาน (เชน การสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่หนวยงาน
จัดให ปฏิบัติงานตามขั้นตอน/วิธีการทํางานอยางเครงครัด) และหลังจากการปฏิบัติงาน(เชน การ
เก็บกวาด ทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ทํางาน) วัดโดยแบบวัดที่สรางขึ้นตามนิยามปฏิบัติการ เปน
ประเภทมาตรประเมินรวมคา มีมาตรวัด 6 หนวย ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” ผูตอบที่ไดคะแนน
สูงกวาคาเฉลี่ยแสดงวามีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาผูที่ไดคะแนน
ต่ํากวาคาเฉลี่ย
2) พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ หมายถึง การรายงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปนการตัดสินใจดวยตนเอง ที่จะชวยเหลือ
ผูรวมงานภายในและภายนอกกลุมงาน ใหสามารถปฏิบัติงานเพื่อสรางผลผลิตไดตามเปาหมาย โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานของผูรวมงานและเสถียรภาพการปฏิบัติงานในองคการเปน
สําคัญ โดยเปนการกระทํา ดังนี้ 1) ดานการชวยเหลือ (Helping) เปนการใหความชวยเหลือผูรวมงาน
เพื่อสนับสนุนใหมีความปลอดภัยในการทํางาน เชน แนะนําผูรวมงานเกี่ยวกับวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน รวมถึงแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางถูกวิธี 2) ดานการทําความ
ดีใหสังคมองคการ (Civic virtue) เปนการแสดงพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความสงบเรียบรอย มีบรรยากาศ
ในการทํางานที่ดี เชน รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทันที เมื่อพบเห็นสถานการณที่อาจกอใหเกิด
อันตรายแกผูอื่น (เชน เครื่องจักรชํารุด ไมพรอมปฏิบัติงาน) หรือเก็บกวาด ทําความสะอาดเมื่อพบ
เศษวัสดุตกอยูบนพื้น รวมถึง การใชวัสดุอุปกรณอยางทะนุถนอม และ 3) ดานความเขมแข็งและมั่นคง
(Firmness) เปนการแสดงพฤติกรรมของพนักงานปฏิบัติการที่บงบอกถึงความเขมแข็งในการทํางาน
ความสามารถในการเผชิญกับปญหาอันเปนความมั่นคงของบุคคลในการทํางาน วัดโดยแบบวัดที่สรางขึ้น
ตามนิยามปฏิบัติการ แบบวัดเปนแบบมาตรประเมินรวมคา มีมาตรวัด 6 หนวย ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง
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“ไมจริงที่สุด” ผูตอบที่ไดคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยแสดงวามีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ มากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย
สถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน หมายถึง ความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางาน
โดยเก็บขอมูลจาก 2 แหลง ดังนี้
1) จากการรายงานตนเองของพนักงานปฏิบัติการโดยตรง เกี่ยวกับความถีใ่ นการประสบ
อุบัติเหตุและการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางาน โดยใหพนักงานปฏิบัติการตอบแบบวัดความถี่การ
เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน ในชวงเวลา 6 เดือนที่ผานมา แบบวัดเปนแบบมาตรประเมินรวม
คา 4 ระดับ ตั้งแต “บอยมาก” ถึง “ไมเคยเกิดเลย” ผูตอบที่ไดคะแนนสูงแสดงวามีปริมาณการเกิด
อุบัติเหตุและการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางานมาก
2) จากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน ที่ไดจัดเก็บขอมูลไวยอนหลัง 6 เดือน
ที่ผานมา
กลุมตัวแปรดานสถานการณในการทํางาน
การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน หมายถึง
ประสบการณที่ผูปฏิบัติงานไดรับโดยประเมินรวมกันระหวางปริมาณการไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การปองกันอันตรายจากการทํางาน และปริมาณการรับรูประโยชนของการฝกอบรมนั้น ๆ วัดโดยแบบวัด
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น คําถามในแตละขอมี 2 ตอน ตอนแรก ถามจํานวนครั้งของการเขารับการฝกอบรม
ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายของพนักงานปฏิบัติการในชวงเวลา 2 ป ที่ผานมา ตอนที่ 2 ถาม
เกี่ยวกับการรับรูประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม ในดานการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยของผูตอบเอง
ตลอดจนเพื่อนรวมงาน และหนวยงาน เแบบวัดเปนแบบมาตรประเมินรวมคา มีมาตรวัด 6 หนวย
ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” คะแนนที่พนักงานปฏิบัติการไดคือผลคูณระหวางจํานวนครั้งที่เขา
รับ การฝ ก อบรมความรู เ กี่ ยวกับ การปอ งกัน อั นตรายจากการทํา งานกับ คะแนนการรับรูประโยชน
จากการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ผูตอบที่ไดคะแนน
สูงกว าคาเฉลี่ยแสดงวามีการรับรูประโยชนจากการฝ กอบรมเพื่ อปองกันอันตรายจากการทํ างาน
มากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน หมายถึง การรับรูของพนักงานถึง
การไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน 3 ดาน คือ 1) การ
สนับสนุนดานจิตใจอารมณ เชน การใหกําลังใจ การปลอบโยน การแสดงความยินดี 2) การสนับสนุน
ดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทํางาน และ 3) การสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงาน วัด
โดยแบบวัดที่ปรับปรุงมาจากแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร
มาคนอง (2547) แบบวัดเปนแบบมาตรประเมิน รวมคา มี มาตรวัด 6 หนวย ตั้ง แต “จริ งที่สุด ” ถึง
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“ไมจริ ง ที่ สุด” ผูต อบที่ ได ค ะแนนสูง กวา คา เฉลี่ย แสดงว าไดรั บการสนั บสนุน ทางสั ง คมจากบุ ค คล
ในหนวยงานมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย
การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย หมายถึง ปริมาณการรายงานของ
พนักงานจากการสังเกตเห็นแบบอยางที่ดีในการกระทําพฤติกรรมการทํางาน ของหัวหนาและเพื่อน
ร ว มงาน เช น การปฏิ บั ติ ง านตามกฎระเบี ย บ การใช อุป กรณ ป องกั น อั น ตรายส ว นบุค คล เป น ต น
วามีมากนอยเพียงใด วัดโดยแบบวัดที่ปรับปรุงมาจากแบบวัดการเห็นแบบอยางจากเพื่อนรวมงาน
ของธวั ช ชั ย ศรี พ รงาม (2547) แบบวัด เป น แบบมาตรประเมิ น รวมค า มี ม าตรวั ด 6 หน ว ย ตั้ ง แต
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” ผูตอบที่ไดคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยแสดงวามีการเห็นแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัยมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย
ประเภทโรงงาน หมายถึง โรงงานที่ผ านการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001: 2000 และโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐานฯ โดยโรงงานที่ผานการรับรอง
มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ หมายถึงโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบงานจากหนวยรับรอง
ที่เปนที่ยอมรับวา ไดมีการจัดองคกร ขั้นตอนการดําเนินงาน ตลอดจนมีการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อ
ตอการทํางาน และมีบุคลากรเปนไปตามเกณฑสากล
กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน หมายถึง ปริมาณการรายงานของพนักงานปฏิบัติการ
เกี่ยวกับตนเองวามีความสามารถในการคาดการณไกล เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดประโยชน
กับตนเองในอนาคต รวมทั้งมีความสามารถในการควบคุมบังคับตนเองใหรูจักอดไดรอได เพื่อรอรับ
ผลประโยชนที่ยิ่งใหญกวา หรือสําคัญกวาที่จะมีมาในอนาคต วัดโดยแบบวัดลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตนของจินตนา บิลมาศ และคนอื่น ๆ (2529) แบบวัดเปนแบบมาตรประเมินรวมคา มีมาตรวัด
6 หนว ย ตั้ง แต “จริง ที่สุด” ถึง “ไม จริงที่สุด ” ผู ตอบที่ไดคะแนนสูงกว า ค าเฉลี่ ยแสดงวา มีลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตน มากกวาผูท่ไี ดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง การที่พนักงานปฏิบัติการทํางานดวยความตั้งใจ และ
มุงมั่น เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ดวยความมุมานะ อดทนในการทํางาน ไมทอถอย พรอมที่จะ
ปรับปรุงการทํางานใหดีอยูเสมอ ปรับปรุงมาจากแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของบุญรับ ศักดิ์มณี
(2532) เปนแบบมาตรประเมินรวมคา มีมาตรวัด 6 หนวย ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” ผูตอบ
ที่ไดคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยแสดงวามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย
ความชอบเสี่ยง หมายถึง การรับรูและความรูสึกชอบหรือพอใจในการแสดงพฤติกรรม
ดังนี้ 1) อยากทดลองสิ่งใหมที่ตื่นเตนทาทายที่ผูอื่นอาจเคยทําสําเร็จมาแลว และการกระทํานั้นอาจให
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ผลตอบแทนที่ตองการ ถึงแมจะมีความเสี่ยงอันตรายสูง หรืออาจเกิดผลเสียมากกวาก็ตาม 2) ตระหนัก
ถึงผลเสียหรืออันตรายที่จะเกิดในอนาคตตอสังคม จากการที่ตนเองจะกระทําหรือไมกระทํา จึงตั้งใจ
ที่จะหลีกเลี่ยงหรือปองกันไวกอน 3) ตระหนักถึงผลเสียหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการมี
ปฏิสัมพันธหรือการเห็นแบบอยางที่ไมดีจากคนรอบขาง แตก็ยังคิดเสี่ยงที่จะกระทํา 4) ตระหนักถึง
ผลเสียหรืออันตรายที่จะเกิดในอนาคตตอตนเอง จึงตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงหรือปองกันไวกอน เปนแบบวัด
ประเภทมาตรประเมินรวมคาที่นํามาจากงานวิจัยของดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท
(2551) โดยแตละขอคําถามมีมาตรวัด 6 หนวย ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” ผูตอบที่ไดคะแนน
ต่ํากวาคาเฉลี่ยแสดงวามีความชอบเสี่ยงมากกวาผูที่ไดคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย
กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ
ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน หมายถึง การที่พนักงาน
ปฏิบัติการทราบถึงขอมูล ขอเท็จจริง เกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ไดแก กฎระเบียบ
วิธีการ ขาวสาร และหลักการปองกันอันตรายจากการทํางาน วัดโดยแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึน้ จากเนือ้ หา
ของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ของสถาบันวิจัยความปลอดภัยในการทํางาน
(ชัยยุทธ ชวลิตรนิธิกุล; และคนอื่น ๆ. ม.ป.ป.) แบบวัดในแตละขอแบงเปน 2 สวน สวนแรกเปนการ
ตอบวา “ถูก” หรือ “ผิด” สวนที่สอง เปนระดับความมั่นใจในคําตอบจากสวนแรก มี 3 ระดับ คือ “นอย”
“ปานกลาง” และ “มาก” ผู ต อบที่ไ ดค ะแนนสู ง กว า คา เฉลี่ ย แสดงว า มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การป อ งกั น
อันตรายจากการทํางานมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน หมายถึง ปริมาณการรู
การคิ ด เชิ ง ประเมิ น คา เกี่ย วกับ ประโยชนห รื อ โทษของการปฏิ บัติ ต นตามระเบี ย บเพื่ อ การป องกั น
อันตรายจากการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหเกิดความรูสึกพอใจ
ไมพอใจ หรือชอบ ไมชอบในการปฏิบัติการปองกันอันตรายจากการทํางาน และตามมาซึ่งความพรอม
ที่จะสนับสนุน หรือตอตาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน วัดโดยใชแบบวัดเจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ที่สรางขึ้นจากนิยามปฏิบัติการ แบบวัดเปนแบบมาตร
ประเมิ นรวมค า มีมาตรวัด 6 หน วย ตั้ งแต “จริง ที่สุด” ถึง “ไมจริง ที่สุด” ผูตอบที่ได คะแนนสูงกวา
คาเฉลี่ยแสดงวามีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
คาเฉลี่ย
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ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว หมายถึง ปริมาณรายไดทั้งหมดของครอบครัวตอเดือน
พิจารณารวมกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ใชจายเงินจากเงินรายไดดังกลาว ในกลุมครอบครัวที่มี
รายได น อ ยหากมี จํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ใ ช จ า ยเงิ น น อ ยก็ แ สดงว า มี ร ะดั บ เศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวที่ดีกวาครอบครัวที่มีรายไดเทากันแตมีจํานวนสมาชิกที่ใชจายเงินมากกวา
สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 พนักงานปฏิบัติการที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐานระบบ
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง เปนผูมี 1) เจตคติ
ที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวา 2) พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่มากกวา 3) พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวา แตมีสถิติ
การเจ็บปวยจากการทํางาน 2 ดาน (การรายงานตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน)
นอยกวา พนักงานปฏิบัติการที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2000 และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
สมมติฐานที่ 2 พนักงานปฏิบัติการที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงานมาก และมีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการ
ทํางานมาก เปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวา มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวา หรือมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่มากกวา พนักงานปฏิบัติการในลักษณะตรงขาม
สมมติฐานที่ 3 พนักงานปฏิบัติการที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีความชอบ
เสี่ยงนอย และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก เปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ป อ งกัน อั น ตรายจากการทํา งานมากกวา มี พ ฤติกรรมป อ งกัน อั น ตรายจากการทํา งานตามหน า ที่
มากกวา หรือมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวา พนักงานปฏิบัติการ
ในลักษณะตรงขาม
สมมติฐานที่ 4 พนักงานปฏิบัติการเพศชาย มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
และมีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา เปนผูที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
หรือมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยกวา แตมีสถิติการเจ็บปวยจาก
การทํางาน 2 ดาน (การรายงานตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) มากกวาพนักงาน
ปฏิ บั ติ ก ารเพศหญิ ง ที่ มี จํ า นวนชั่ ว โมงทํ า งานล ว งเวลาต อ เดื อ นน อ ย และมี ร ะดั บ เศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวสูง
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สมมติฐานที่ 5 พนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ป น โสด อายุ น อ ย และมี อ ายุ ง านน อ ย เป น ผู มี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ หรือมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่นอยกวา แตมีสถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน 2 ดาน (การรายงานตนเอง และบันทึก
การรักษาพยาบาลของโรงงาน) มากกวา พนักงานปฏิบัติการที่แตงงานแลว อายุมาก และมีอายุงานมาก
สมมติฐานที่ 6 ตัวทํานายชุดที่ 3 ประกอบดวย ตัวทํานายชุดที่ 1 คือ ตัวทํานายกลุมตัวแปร
จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง)
และตัวทํานายชุดที่ 2 คือตัวทํานายกลุมตัวแปรสถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร (ไดแก การรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
หนวยงาน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย) รวมเปน 6 ตัวแปร สามารถทํานาย
ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน หรือเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางาน ไดมากกวาตัวทํานายชุดที่ 1 หรือตัวทํานายชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่ง อยางนอยรอยละ 5
สมมติฐานที่ 7 ตัวทํานายชุดที่ 5 ประกอบดวย ตัวทํานายกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม
3 ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง และกลุมตัวแปร
สถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร ไดแก การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตราย
จากการทํางาน การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย รวมเปน 6 ตัวแปร (ตัวทํานายชุดที่ 3) รวมกับตัวทํานายกลุมตัวแปรจิตลักษณะตาม
สถานการณ 2 ตั ว แปร ได แก ความรู เกี่ยวกับการปองกันอั นตรายจากการทํ างาน และเจตคติ ที่ดี ต อ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน (ตัวทํานายชุดที่ 4) รวม 8 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ หรือพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือ
หนาที่ ไดมากกวาตัวทํานายชุดที่ 3 หรือตัวทํานายชุดที่ 4 ชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียว อยางนอยรอยละ 5
สมมติฐานที่ 8 เมื่อควบคุมอิ ทธิพลของกลุมตัวแปรลําดับที่ 1 คือ จิตลั กษณะตาม
สถานการณ (ไดแก ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน และเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน) ใหคงที่แลว กลุมตัวแปรลําดับที่ 2 คือ กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม
จํานวน 3 ตัวแปร (ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความชอบเสี่ยง) สามารถ
เพิ่มปริมาณการทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ หรือพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ไดอยางมีนัยสําคัญ
สมมติฐานที่ 9 กลุมตัวแปรพฤติกรรม 2 ดาน (พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่) รวมกัน สามารถทํานายความถี่
ในการเจ็บปวยจากการปฏิบัติงานไดอยางมีนัยสําคัญ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาจิตลักษณะและสถานการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานของผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกที่ผานการรับรองมาตรฐานระบบ
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000 เปนการวิจัยเชิงความสัมพันธเปรียบเทียบ (CorrelationalComparative Study) โดยการวิจัยครั้งนี้ไดมีการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับดังตอไปนี้

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
พนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดรอบกรุงเทพฯ 5 จังหวัด (ไดแก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)
จํานวน 63 โรงงาน มีพนักงานทั้งสิ้น 37,200 คน เปนเพศชาย 14,646 คน และเพศหญิง 22,554 คน
โดยเปนโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000 จํานวน
23 โรงงาน มีพนักงานทั้งสิ้น 12,992 คน แบงเปนเพศชาย 6,058 คน และเพศหญิง 6,934 คน
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2550: ออนไลน)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ทําการศึกษาตัวแปรทั้งสิ้น 19 ตัวแปร จึงควรมีขนาดตัวอยางอยางนอย
380 ตัวอยาง ซึ่งกําหนดขึ้นโดยใชอัตราสวนระหวางหนวยตัวอยางและจํานวนพารามิเตอรหรือตัวแปร
20: 1 (นงลักษณ วิรัชชัย. 2542: 54; อางอิงจาก Lindeman; Merenda; & Gole. 1980: 163 ; Weiss.
1972) เนื่องจากในการวิจัยนี้ ไดมีการวิเคราะหขอมูลทั้งในกลุมรวม และกลุมที่แยกยอยตามลักษณะ
ชีวสังคมและภูมิหลัง จํานวน 12 กลุม จึงไดเพิ่มจํานวนตัวอยาง เพื่อใหปริมาณตัวอยางในกลุมยอย
มีจํานวนเพียงพอในการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติแตละแบบ โดยกลุมตัวอยาง คือ พนักงานปฏิบัติการ
ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดรอบกรุงเทพฯ 3 จังหวัด (ไดแก
นครปฐม ปทุมธานี และสมุทรสาคร) จํานวน 600 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นกําหนดโควตา
(Stratified Quota Random Sampling) (Kerlinger ; & Lee. 2000) คํานวณจากตัวแปรในการ
สุมตัวอยาง จํานวน 4 ตัวแปร คือ 1) ประเภทโรงงาน แบงเปน 2 ประเภท ไดแก โรงงานที่ผานการ
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รับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 และโรงงานที่ยังไมผานการรับรอง 2) จํานวนโรงงานแตละประเภท
ประเภทละ 2 โรงงาน โดยในโรงงานแตละประเภทแบงเปน 2 ขนาด ซึ่งแบงตามจํานวนพนักงาน ไดแก
โรงงานขนาดกลางมีพนักงานตั้งแต 300 – 600 คน และโรงงานขนาดใหญมีพนักงานจํานวนมากกวา
600 คนขึ้นไป รวมเปน 4 โรงงาน 3) ลักษณะงาน จํานวน 2 ประเภท ไดแก งานกระบวนการขึ้นรูป
และตกแตงชิ้นงาน 4) จํานวนพนักงานปฏิบัติการในโรงงาน แตละประเภทงาน ประเภทละ 75 คน
(2 x 2 x 2 x 75) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สุมโรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดรอบกรุงเทพฯ ดวยวิธีจับ
สลาก ดังนี้ 1) สุมโรงงานที่มีพนักงานจํานวน 300 – 600 คน แบงเปนโรงงานที่ผานและไมผานการรับรอง
มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ประเภทละ 1 แหง 2) สุมโรงงานที่มีพนักงาน
ตั้งแต 601 คนขึ้นไป แบงเปนโรงงานที่ผานและไมผานการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001 : 2000 ประเภทละ 1 แหง
ขั้นตอนที่ 2 สุมพนักงานปฏิบัติการที่ทํางานในกระบวนการขึ้นรูป และตกแตงชิ้นงาน
ประเภทละ 75 คน (โดยสุมพนักงานที่เปนเพศชาย และเพศหญิงในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน)
ตาราง 1 จํานวนตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูล
ประเภทโรงงาน
ขนาดโรงงาน จํานวน
โรงงาน
ผานการรับรอง
กลาง
1
ISO 9001: 2000
ใหญ
1
ไมผานการรับรอง
กลาง
1
ISO 9001: 2000
ใหญ
1
รวม
4

กลุมตัวอยาง
ที่เก็บขอมูล แบบสอบถามสมบูรณ

150
150
150
150
600

135
148
127
143
553

จากกลุม ตัวอยางจํานวน 600 คน ไดแบบสอบถามที่ตอบครบถวนสมบูรณ จํานวน 553 คน
เปนพนักงานปฏิบัติการในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO จํานวน 283 คน และเปนพนักงาน
ในโรงงานทีย่ ังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO จํานวน 270 คน

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ สรางขึ้นตามกรอบแนวทางของนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร
ตาง ๆ มีทั้งหมด 5 กลุม ประกอบดวย กลุมที่ 1 แบบวัดตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน กลุมที่ 2 แบบวัดตัวแปรสถานการณในการทํางาน กลุมที่ 3 แบบวัดตัวแปรจิตลักษณะเดิม
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กลุมที่ 4 แบบวัดตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ กลุมที่ 5 แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมของ
พนักงานปฏิบตั ิการ รายละเอียดตามลําดับตอไปนี้
กลุมที่ 1 แบบวัดตัวแปรพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และสถิติการเจ็บปวย
จากการทํางาน
1) พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
2) พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
3) สถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน (ความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง
และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน)
กลุมที่ 2 แบบวัดตัวแปรสถานการณในการทํางาน
1) การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
2) การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
3) การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
4) ประเภทโรงงาน
กลุมที่ 3 แบบวัดตัวแปรจิตลักษณะเดิม
1) ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
2) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
3) ความชอบเสี่ยง
กลุมที่ 4 แบบวัดตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ
1) ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน
2) เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
กลุมที่ 5 แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของพนักงานปฏิบัติการ ไดแก
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว อายุงาน และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดือน
การสรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. แบบวัดพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และสถิติการเจ็บปวยจาก
การทํางาน ประกอบดวยแบบวัดพฤติกรรม 2 ตัวแปร และสถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน 1 ตัวแปร คือ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
และความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง
1) พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ เปนแบบวัดที่ใชวัดการ
รายงานของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกระทําเพื่อลดและขจัดสภาพหรือสิ่งที่อาจทําใหเกิดอันตรายจาก
การปฏิบัติงานในหนาที่ โดยยึดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
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และการปองกันอันตรายของหนวยงาน อยางเครงครัด ทั้งในการเตรียมตัวกอนปฏิบัติงาน (เชน การ
แตงกาย การตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ) ขณะปฏิบัติงาน (เชน การสวมอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลที่หนวยงานจัดให ปฏิบัติงานตามขั้นตอน/วิธีการทํางานอยางเครงครัด) และหลังจากการ
ปฏิบัติงาน (เชน การเก็บกวาด ทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ทํางาน) ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสราง
แบบวั ด ขึ้ น เองจากนิ ย ามปฏิ บั ติ ก าร เป น แบบวั ด ประเภทมาตรวั ด ประเมิ น รวมค า 6 หน ว ย จาก
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” มีขอคําถาม 25 ขอ เมื่อนําแบบวัดไปทดลองใชกับพนักงานปฏิบัติการ
จํานวน 100 คน พบวา แบบวัดมีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .27 ถึง .56 มีคาความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .80 ผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามไวใชจริงจํานวน 15 ขอ เมื่อนําไปใชกับ
กลุมตัวอยางจริง พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 33 ถึง 88 คะแนน มีคาอํานาจจําแนกรายขอ อยูระหวาง
.20 ถึง .65 มีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .84
ตัวอยาง แบบวัดพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
(0) ฉันสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายตลอดเวลาในขณะทํางาน
................ ................
จริงที่สุด
จริง

................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

................
ไมจริง

................
ไมจริงที่สุด

เกณฑการใหคะแนน กรณีเปนขอความทางบวก ไดคะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” ตามลําดับ แตถาเปนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
2) พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ เปนแบบวัดที่ใช
วัดการรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปนการตัดสินใจดวยตนเอง
ที่จะชวยเหลือผูรวมงานภายในและภายนอกกลุมงาน ใหสามารถปฏิบัติงานเพื่อสรางผลผลิตไดตาม
เปาหมาย โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยในการทํางานของผูรวมงานและเสถียรภาพการปฏิบัติงาน
ในองคการเปนสําคัญ โดยเปนการกระทําใน 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานการชวยเหลือ (Helping) เปนการให
ความชวยเหลือผู รวมงาน เพื่อสนั บสนุน ใหมีความปลอดภัยในการทํางาน 2) ดานการทําความดี
ใหสังคมองคการ (Civic virtue) เปนการแสดงพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความสงบเรียบรอย มีบรรยากาศ
ในการทํางานที่ดี และ 3) ดานความเขมแข็งและมั่นคง (Firmness) เปนการแสดงพฤติกรรมของ
พนักงานปฏิบัติการที่บงบอกถึงความเขมแข็งในการทํางาน ความสามารถในการเผชิญกับปญหาอันเปน
ความมั่นคงของบุคคลในการทํางาน ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสรางแบบวัดขึ้นเองจากนิยามปฏิบัติการ
โดยใชองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของวิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล(2544) เปนกรอบแนวทาง
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ในการสร าง แบบวั ดเป นประเภทมาตรวัดประเมิ นรวมคา 6 หน วย จาก “จริ งที่ สุด” ถึ ง “ไม จริ งที่สุด”
มีขอคําถาม 18 ขอ เมื่อนําแบบวัดไปทดลองใชกับพนักงานปฏิบัติการ จํานวน 100 คน พบวา แบบวัด
มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .29 ถึง .60 มีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ
.76 ผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามไวใชจริง จํานวน 10 ขอ เมื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง พิสัยของ
คะแนนอยูระหวาง 28 ถึง 60 คะแนน มีคาอํานาจจําแนกรายขอ อยูระหวาง .35 ถึง .58 มีคาความ
เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .80
ตัวอยาง แบบวัดพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
(0) ฉันใหคําแนะนําวิธีการทํางานที่ปลอดภัยใหกับเพื่อนรวมงานคนใหม
................ ................ ................
................
................ ................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
เกณฑการใหคะแนน กรณีเปนขอความทางบวก ไดคะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” ตามลําดับ แตถาเปนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
3) แบบวัดสถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน วัดจาก 2 แหลงขอมูล ดังนี้
- บันทึกความถี่ของการเจ็บปวยที่เกิดจากอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน
ที่โรงงานไดจัดเก็บขอมูลไว ในชวงระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา
- แบบวัดความถี่ของการเจ็บปวยจากการไดรับอุบัติเหตุหรือเกิดอาการเจ็บปวย
จากการทํางาน เปนคําถามที่ใหพนักงานปฏิบัติการรายงานเกี่ยวกับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ และ
โรคจากการทํางานที่เกิดขึ้นในชวงเวลา 6 เดือนที่ผานมา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยแบบวัดเปนประเภท
มาตรประเมินรวมคา จํานวน 15 ขอ แตละขอมีมาตรวัด 4 หนวย จาก “ไมเคยเกิดเลย” ถึง “บอยมาก”
เมื่อนําแบบวัดไปทดลองใชกับพนักงานปฏิบัติการ จํานวน 100 คน พบวา แบบวัดมีคาอํานาจจําแนก
รายขออยูระหวาง .34 ถึง .60 มีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .81 ผูวิจัยไดคัดเลือก
ขอคําถามไวใชจริง จํานวน 12 ขอ เมื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง พิสัยของคะแนนอยูระหวาง 0 ถึง
34 คะแนน มีคาอํานาจจําแนกรายขอ อยูระหวาง .41 ถึง .60 และมีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟาเทากับ .84
ตัวอยาง แบบวัดความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางาน
(0) ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา ทานถูกวัตถุดิบที่มีความรอนลวกตามรางกาย มากนอยเพียงใด
................
................
................
................
บอยมาก
บอย
นอย
ไมเคยเกิดเลย
(5 ครั้งขึ้นไป)
(3-4 ครั้ง)
(1-2 ครั้ง)
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เกณฑ ก ารให ค ะแนนในการตอบมีดั ง นี้ ตอบ “ไม เ คยเกิ ดเลย” ได 0 คะแนน
ตอบ “นอย” ได 1 คะแนน ตอบ “บอย” ได 2 คะแนน และ ตอบ “บอยมาก” ได 3 คะแนน
2. แบบวั ด การรั บ รู ป ระโยชน จ ากการฝก อบรมเพื่ อ ป อ งกัน อั น ตรายจากการ
ทํางาน เปนแบบวัดที่สรางขึ้นเองตามนิยามปฏิบัติการ โดยมีแนวจากแบบวัดประสบการณและ
การรับรูประโยชนจากกิจกรรมฝกอบรมและ/หรือเขาคายวิทยาศาสตรของกิตติรัตน ชัยรัตน (2547)
เปนการถามเกี่ยวกับประสบการณที่ผูปฏิบัติงานไดรับโดยประเมินรวมกันระหวางปริมาณการไดรับ
การฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน และปริมาณการรับรูประโยชน ของการ
ฝกอบรมนั้น ๆ โดยคําถามในแตละขอมี 2 ตอน ตอนแรก ถามจํานวนครั้งของการเขารับการฝกอบรม
ความรูเ กี่ ย วกั บ การป อ งกั น อั น ตรายของพนั ก งานปฏิ บั ติก ารในช ว งเวลา 1 ป ที่ ผ า นมา ตอนที่ 2
ถามเกี่ยวกับการรับรูประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม ในดานการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยของ
ผูตอบเอง ตลอดจนเพื่อนรวมงาน และหนวยงาน ลักษณะแบบวัดเปนประเภทมาตรประเมินรวมคา
จํานวน 19 ขอ แตละขอมีมาตรวัด 6 หนวย ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” คะแนนที่ผูปฏิบัติงานได
คือผลคูณของจํานวนครั้งที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางานกับ
คะแนนการรับรูประโยชนจากการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน เมื่อนําแบบวัดไปทดลองใชกับพนักงานปฏิบัติการ จํานวน 100 คน พบวา แบบวัดมีคาอํานาจ
จําแนกรายขออยูระหวาง .86 ถึง .96 มีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .93 ผูวิจัย
ไดคัดเลือกขอคําถามไวใชจริง จํานวน 10 ขอ เมื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง พิสัยคะแนนอยูระหวาง
31 ถึง 100 คะแนน มีคาอํานาจจําแนกรายขอ อยูระหวาง .56 ถึง .84 และมีคาความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .94
ตัวอยาง แบบวัดการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตอนแรก ในรอบ 1 ปที่ผานมา ทานเคยเขารับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการทํางาน และความปลอดภัย
ในการทํางาน จํานวน ............... ครั้ง
ตอนที่ 2 ในการเขารวมกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการทํางาน และความปลอดภัยในการทํางานแตละครั้ง
ทานเห็นวา กิจกรรมตอไปนี้มีประโยชนกับทานเพียงใด
(0) ไดรับความรูเกี่ยวกับการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายอยางถูกตองกอนปฏิบัติงาน
................ ................
จริงที่สุด
จริง

................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

................
ไมจริง

................
ไมจริงที่สุด
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เกณฑการใหคะแนน กรณีเปนขอความทางบวก ไดคะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” ตามลําดับ แตถาเปนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
3. แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน เปนแบบวัดที่ผูวิจัย
ปรับปรุงมาจากแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร มาคนอง (2547)
แบบวัดมีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .60 ถึง .81 คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ
.97 โดยถามเกี่ยวกับการรับรูถึงการไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานใน 3 ดาน คือ 1) ดานจิตใจอารมณ 2) ดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทํางาน และ 3) ดาน
การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงาน และเมื่อผูวิจัยนําแบบวัดมาปรับปรุงไดขอคําถามประเภท
มาตรประเมินรวมคา จํานวน 20 ขอ แตละขอมีมาตรวัด 6 หนวย ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด”
เมื่อนําแบบวัดไปทดลองใชกับพนักงานปฏิบัติการ จํานวน 100 คน พบวา มีคาอํานาจจําแนกรายขออยู
ระหวาง .32 ถึง .75 คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .92 ผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถาม
ไวใชจริง จํานวน 12 ขอ เมื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง พิสัยคะแนนอยูระหวาง 23 ถึง 72 คะแนน
มีคาอํานาจจําแนกรายขอ อยูระหวาง .21 ถึง .76 มีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .88
ตัวอยาง แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
(0) หัวหนาของฉันไมคอยสนใจแนะนําเกี่ยวกับวิธีปองกันอันตรายจากการทํางาน
................ ................
จริงที่สุด
จริง

................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

................
ไมจริง

................
ไมจริงที่สุด

เกณฑการใหคะแนน กรณีเปนขอความทางบวก ไดคะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” ตามลําดับ แตถาเปนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
4. แบบวัดการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย เปนแบบวัดที่ปรับปรุง
จากแบบวัดการเห็นแบบอยางจากเพื่อนรวมงาน ของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) แบบวัดมีคาอํานาจ
จําแนกรายขอแบบ Item-Total Correlation ระหวาง .46 ถึง .66 คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟาเทากับ .86 ถามเกี่ยวกับการรายงานของพนักงานจากการสังเกตเห็นแบบอยางที่ดีในการกระทํา
พฤติกรรมตาง ๆ ในการทํางาน ของหัวหนาและเพื่อนรวมงาน วามีมากนอยเพียงใด และเมื่อผูวิจัย
นําแบบวัดมาปรับปรุงไดขอคําถามประเภทมาตรประเมินรวมคา จํานวน 21 ขอ แตละขอมีมาตรวัด
6 หนวย ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” เมื่อนําแบบวัดไปทดลองใชกับพนักงานปฏิบัติการ จํานวน
100 คน พบวา มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .27 ถึง .50 คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
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เทากับ .76 ผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามไวใชจริง จํานวน 12 ขอ เมื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง พิสัย
คะแนนอยูระหวาง 23 ถึง 72 คะแนน มีคาอํานาจจําแนกรายขอ อยูระหวาง .32 ถึง .57 มีคาความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .80
ตัวอยาง แบบวัดการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
(0) เพื่อนของฉันชอบฝาฝนระเบียบในการแตงกายกอนเขาทํางานอยูบอย ๆ
................ ................
จริงที่สุด
จริง

................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

................
ไมจริง

................
ไมจริงที่สุด

เกณฑการใหคะแนน กรณีเปนขอความทางบวก ไดคะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” ตามลําดับ แตถาเปนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
5. แบบวัดลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ในการวิจัยครั้งนี้นําแบบวัดลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตน ของจินตนา บิลมาศ และคนอื่น ๆ (2529) มาใช แบบวัดเปนประเภทมาตร
ประเมินรวมคา จํานวน 20 ขอ แตละขอมีมาตรวัด 6 หนวย ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” มีคา
อํานาจจําแนกรายขอระหวาง .20 ถึง .52 คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .68 ซึ่งเปน
การถามเกี่ยวกับความสามารถของผูปฏิบัติงานในการคาดการณไกล เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะ
เกิดประโยชนกับตนเองในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการควบคุมบังคับตนเองใหรูจักอดไดรอได
เพื่ อ รอรั บ ผลประโยชน สํ า คั ญ กว า ที่ จ ะมี ม าในอนาคต และเมื่ อ นํ า มาใช จ ริ ง ได ตั ด ข อ คํ า ถามที่ มี
คาอํานาจจําแนกรายขอต่ําออก โดยแบบวัดที่ใชจริงมีขอคําถาม จํานวน 16 ขอ มีคาอํานาจจําแนก
รายขอ อยูระหวาง .20 ถึง .51 มีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .73 และพิสัยคะแนน
อยูระหวาง 43 ถึง 86 คะแนน
ตัวอยาง แบบวัดลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
(0) ฉันจะระมัดระวังในการทํางานเฉพาะเมื่อมีคนมาคอยจองจับผิด
................ ................
จริงที่สุด
จริง

................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

................
ไมจริง

................
ไมจริงที่สุด

เกณฑการใหคะแนน กรณีเปนขอความทางบวก ไดคะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” ตามลําดับ แตถาเปนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
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6. แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ในการวิจัยครั้งนี้นําแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ
บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) จํานวน 12 ขอ มาใช เปนประเภทมาตรประเมินรวมคา จํานวน 20 ขอ แตละ
ขอมีมาตรวัด 6 หนวย ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .33 ถึง
.58 คา ความเชื่ อมั่น แบบสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า เท า กั บ .80 ซึ่ง เปน การถามถึง การรั บรู ของพนั กงาน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทํางานดวยความตั้งใจ และมุงมั่น เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ดวยความมุ
มานะ อดทนในการทํางาน ไมทอถอย พรอมที่จะปรับปรุงการทํางานใหดีอยูเสมอ และเมื่อนํามาใชจริง
ไดตัดขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกรายขอต่ําออก โดยแบบวัดที่ใชจริงมีขอคําถาม จํานวน 14 ขอ
มีคาอํานาจจําแนกรายขอ อยูระหวาง .32 ถึง .64 มีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .83
และพิสัยคะแนนอยูระหวาง 44 ถึง 90
ตัวอยาง แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
(0) เมื่อเริ่มตนทําสิ่งใด ฉันจะพยายามทําจนกระทั่งสําเร็จ
................ ................
จริงที่สุด
จริง

................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

................
ไมจริง

................
ไมจริงที่สุด

เกณฑการใหคะแนน กรณีเปนขอความทางบวก ไดคะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” ตามลําดับ แตถาเปนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
7. ความชอบเสี่ยง ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบวัดความชอบเสี่ยงของดุจเดือน
พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท. (2551) เปนแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมคา จํานวน 10
ขอ แตละขอมีมาตรวัด 6 หนวย ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” มีคาอํานาจจําแนกรายขออยู
ระหวาง .03 ถึง .46 คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .60 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรู
และความรูสึกชอบหรือพอใจในการแสดงพฤติกรรม ดังนี้ 1) อยากทดลองสิ่งใหมที่ตื่นเตนทาทายทีผ่ อู นื่
อาจเคยทํ า สํ า เร็ จ มาแล ว และการกระทํา นั้น อาจใหผ ลตอบแทนที่ต อ งการ ถึ ง แมจ ะมี ค วามเสี่ ย ง
อันตรายสูง หรืออาจเกิดผลเสียมากกวาก็ตาม 2) ตระหนักถึงผลเสียหรืออันตรายที่จะเกิดในอนาคตตอ
สังคม จากการที่ตนเองจะกระทําหรือไมกระทํา จึงตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงหรือปองกันไวกอน 3) ตระหนัก
ถึงผลเสียหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการมีปฏิสัมพันธหรือการเห็นแบบอยางที่ไมดีจากคน
รอบขาง แตก็ยังคิดเสี่ยงที่จะกระทํา 4) ตระหนักถึงผลเสียหรืออันตรายที่จะเกิดในอนาคตตอตนเอง
จึ ง ตั้ง ใจที่จ ะหลี ก เลี่ย งหรื อป อ งกัน ไว ก อน และเมื่อนํา มาใช ใ นการวิจั ยครั้ ง นี้ พิสั ย คะแนนที่ไดอยู
ระหวาง 23 ถึง 60 คะแนน มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .22 ถึง .44 คาความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .62
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ตัวอยาง แบบวัดความชอบเสี่ยง
(0) ฉันจะระมัดระวังเรื่องการใชรถใชถนนเปนพิเศษ เพราะอุบัติเหตุทางรถยนตไมนาเสี่ยงอยางยิ่ง
................ ................
จริงที่สุด
จริง

................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

................
ไมจริง

................
ไมจริงที่สุด

เกณฑการใหคะแนน กรณีเปนขอความทางบวก ไดคะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” ตามลําดับ แตถาเปนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
8. ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน เปนการถามเกี่ยวกับการ
รับทราบขอมูล ขอเท็จจริง เกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ไดแก กฎระเบียบ วิธีการ
ขาวสาร และหลักการปองกันอันตรายจากการทํางาน โดยผูวิจัยสรางขึ้นตามนิยามปฏิบัติการ จาก
เนื้อหาจากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ของสถาบันวิจัยความปลอดภัยในการ
ทํางาน (ชัยยุทธ ชวลิตรนิธิกุล; และคนอื่น ๆ. ม.ป.ป.) ลักษณะแบบวัดในแตละขอแบงเปน 2 สวน
สวนแรกเปนการตอบวา “ถูก” หรือ “ผิด” สวนที่สอง เปนระดับความมั่นใจในคําตอบจากสวนแรก
มี 3 หนวย คือ “นอย” “ปานกลาง” และ “มาก” จํานวน 15 ขอ เมื่อนําแบบวัดไปทดลองใชกับพนักงาน
ปฏิบัติการ จํานวน 100 คน พบวา แบบวัดมีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .24 ถึง .59 คาความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .76 ผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามไวใชจริง จํานวน 10 ขอ เมื่อนําไปใช
กั บ กลุ ม ตั ว อย า งจริ ง พิ สั ย คะแนนที่ ไ ด อ ยู ร ะหว า ง 20 ถึ ง 60 คะแนน มี ค า อํ า นาจจํ า แนกรายข อ
อยูระหวาง .38 ถึง .58 และมีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .82
ตัวอยาง แบบวัดความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน
(0) การแตงกายที่รัดกุมเหมาะสมกับงาน ชวยลดอันตรายจากการทํางานได
ถูก
................ ................ ................
มีความมั่นใจในคําตอบเพียงใด
นอย
ปานกลาง
มาก
ผิด
เกณฑการใหคะแนน ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน มี 2
ลักษณะ คือ
กรณีตอบในมิติแรกไดถูกตองตามคําเฉลย ใหคิดคะแนนในมิติที่สอง โดยถาตอบวา
มั่นใจมาก ได 6 คะแนน มั่นใจปานกลาง ได 5 คะแนน และมั่นใจนอย ได 4 คะแนน
กรณีตอบในมิติแรก ผิดจากคําเฉลย ใหคิดคะแนนในมิติที่สอง โดยถาตอบวามัน่ ใจมาก
ได 1 คะแนน มั่นใจปานกลาง ได 2 คะแนน และมั่นใจนอย ได 3 คะแนน
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9. แบบวัดเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน เปนแบบวัด
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากนิยามปฏิบัติการ โดยถามเกี่ยวกับการรู การคิดเชิงประเมินคาเกี่ยวกับประโยชน
หรือโทษ ความรูสึกพอใจ ไมพอใจ รวมถึงความพรอมที่จะกระทําพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน แบบวัดเปนประเภทมาตรประเมินรวมคา จํานวน 49 ขอ แตละขอมีมาตรวัด 6 หนวย ตั้งแต
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” เมื่อนําไปทดลองใชกับพนักงานปฏิบัติการ จํานวน 100 คน พบวา แบบวัด
มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .28 ถึง .60 คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .86
ผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามไวใชจริง จํานวน 16 ขอ เมื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง พิสัยคะแนนที่ได
อยูระหวาง 46 ถึง 96 คะแนน มีคาอํานาจจําแนกรายขอ อยูระหวาง .22 ถึง .63 และมีคาความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .86
ตัวอยาง แบบวัดเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
(0) การรายงานถึงสภาพการทํางานที่อาจเกิดอันตรายใหหัวหนาทราบเปนสิ่งสําคัญ
................ ................
จริงที่สุด
จริง

................
คอนขางจริง

................
คอนขางไมจริง

................
ไมจริง

................
ไมจริงที่สุด

เกณฑการใหคะแนน กรณีเปนขอความทางบวก ไดคะแนน 6 ถึง 1 จากคําตอบ
“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงที่สุด” ตามลําดับ แตถาเปนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม
10. แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของผูปฏิบัติงาน ไดแก เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ เศรษฐกิ จ ของครอบครั ว อายุ ก ารทํ า งาน และจํ า นวนชั่ ว โมงทํ า งาน
ลวงเวลาตอเดือน โดยแบบสอบถามเปนลักษณะเติมคําตอบลงในชองวาง สําหรับแบบวัดระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัว นั้น มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ตาราง 1ก เกณฑการใหคะแนนระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
รายไดรวมตอเดือน
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1 - 2 คน
3 - 4 คน
5 คนขึ้นไป
นอยกวา 9,000 บาท
3
2
1
9,001 บาท ถึง 18,000 บาท
6
5
4
18,001 บาทขึน้ ไป
9
8
7
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การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. การหาความเที่ ย งตรง (Validity) ทํ า การหาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
Validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเขาใจในดานที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ที่ตองการวัดเปนอยางดี เปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาในแบบวัดแตละฉบับวาสามารถวัด
ไดถูกตองตรงตามจุดประสงคของเนื้อหาที่จะวัด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการ รวมทั้ง
ภาษาและสํานวนถอยคําของขอความมีความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางแลว จึงปรับปรุงแกไขแบบวัด
ใหสมบูรณ กอนนําไปทดลองใช
2. การหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) ผูวิจัยนําแบบวัดแตละฉบับที่ได
ตรวจสอบความเที่ยงตรงแลวไปทดลองใชกับพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 100 ราย จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ
โดยการหาความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) แลวเลือกเฉพาะขอคําถาม
ที่มีความสัมพันธกับคะแนนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไวใชในแบบวัด
3. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ชนิดความสอดคลองภายใน โดยการหาคาความ
เชื่อมั่นของแบบวัดที่ใช ภายหลังจากการวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอแลว จากนั้นเลือกเฉพาะ
ขอที่มีนัยสําคัญทางสถิติและไดรับการปรับปรุงจนมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งที่ตองการวัด แลวนํามาหา
คาความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient)

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ติดตอกับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกที่ใชเปนสถานที่เก็บขอมูล โดยนําหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงประธานกรรมการบริษัท หรือผูจัดการฝายบุคคล/
ผูจัดการทั่วไป เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลการวิจัย
2. จัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยาง และนําแบบวัดไปดําเนินการ
เก็บขอมูลโดยผานผูบริหารโรงงาน พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดของการเก็บขอมูลใหทราบ โดยดําเนินการ
เก็บขอมูลใน 2 วิธี ดังนี้
2.1 แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง อานขอคําถามใหกลุมตัวอยางฟงทีละขอ โดยให
กลุมตัวอยางตอบทันที (สําหรับกลุมที่มีทักษะดานการอานนอย)
2.2 แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง และนัดหมายวัน เวลา ในการรับแบบสอบถามคืน
3. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ในวันและเวลาที่นัดหมายไว ตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณอีกครั้ง
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่รวบรวมมาไดนั้น เมื่อตรวจใหคะแนนเรียบรอยแลว นําไปวิเคราะหขอมูลตามวิธีการ
ทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการบรรยายลักษณะของกลุมตัวอยาง
ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก
2.1 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two–way Analysis of Variance) สําหรับ
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 เมื่อพบปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 2 หรือ 3 ตัวแปร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู ดวยวิธี
เชฟเฟ (Scheffe')
2.2 การวิเคราะหความแปรปรวนสามทาง (Three–way Analysis of Variance) สําหรับ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 - 5 เมื่อพบปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 2 หรือ 3 ตัวแปร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู ดวยวิธี
เชฟเฟ (Scheffe')
2.3 การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น (Standard and
Stepwise Multiple Regression Analysis) สําหรับทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 6, 7 และ 9
2.4 การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณแบบมีลําดับ (Hierarchical Multiple Regression
Analysis) สําหรับทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 8

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง “จิตลักษณะและสถานการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมปองกัน
อั น ตรายจากการทํ า งานของผู ป ฏิ บั ติ ง านในโรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต พลาสติ ก ที่ ผ า นการรั บ รอง
มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000” ในครั้งนี้เปนการวิจัยประเภทศึกษา
ความสัมพันธเปรียบเทียบ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวา ปจจัยดานสถานการณในการทํางาน จิตลักษณะเดิม
จิตลักษณะตามสถานการณ ตลอดจนลักษณะทางชีวสังคมมีความสําคัญเกี่ยวของกับพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในกลุมตัวอยางที่ศึกษาครั้งนี้ มากนอยเพียงใด
โดยมีการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยจํานวน 9 ขอ
ในการเสนอผลการวิเคราะห ขอมูล ไดนําเสนอผลโดยเริ่มจากลักษณะเบื้องตนของกลุม
ตัวอยาง ไดแก ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของผูถูกศึกษา ตามดวยผลการวิเคราะหขอมูลตาม
สมมติฐาน 9 ประการ ซึ่งกระทําการวิเคราะหทั้งในกลุมตัวอยางโดยรวมและในกลุมยอยที่แบงตาม
ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของผูถูกศึกษา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
4.1 ลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของผูถูกศึกษา
การวิจัยนี้มุงศึกษากลุมตัวอยางพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก
จํานวน 553 คน โดยมีลักษณะเบื้องตนดังนี้ (ตาราง 2) เปนพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานที่ผานการ
รับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000 จํานวน 283 คน (รอยละ 51.2) และ
ปฏิบัติงานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐานฯ จํานวน 270 คน (รอยละ 48.8) เปนเพศชาย
จํานวน 302 คน (รอยละ 54.6) และหญิง จํานวน 251 คน (รอยละ 45.4) สถานภาพโสด จํานวน 222 คน
(รอยละ 40.1) แตงงาน จํานวน 312 คน (รอยละ 56.4) และหมาย/หยาราง จํานวน 19 คน (รอยละ 3.4)
มีอายุอยูในชวง 19 - 56 ป อายุเฉลี่ย 31.94 ป แบงเปนกลุมอายุนอย (19 - 31 ป) จํานวน 262 คน
(รอยละ 49.7) และกลุมที่มีอายุมาก (32 - 56 ป) จํานวน 265 คน (รอยละ 50.3) โดยมีอายุงาน อยูในชวง
1 - 26 ป อายุงานเฉลี่ย 5.79 ป แบงเปนกลุมที่มีอายุงานนอย (1 - 5 ป) จํานวน 276 คน (รอยละ 50.1)
และกลุมที่มีอายุงานมาก (6 - 26 ป) จํานวน 275 คน (รอยละ 49.9) มีจํานวนชั่วโมงการทํางาน
ลวงเวลาตอเดือน อยูในชวง 0 - 120 ป จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนเฉลี่ย 43.25 ชั่วโมง
แบงเปนจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย (0 – 43 ชั่วโมง) จํานวน 263 คน (รอยละ 49.3)
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก (44 - 120 ชั่วโมง) จํานวน 270 คน (รอยละ 50.7) และ
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ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว เมื่อพิจารณาใน 2 มิติคือ เงินรายไดของครอบครัวตอเดือนรวมกับ
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ใชรายได พบวา มีคะแนนระดับเศรษฐกิจของครอบครัวเฉลี่ย 4.78 ซึง่ เปน
ชวงที่มีรายไดตั้งแต 9,001 บาทขึ้นไป สําหรับสมาชิกตั้งแต 5 คนขึ้นไป แบงเปนกลุมที่มีระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา ซึ่งมีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย 4.78 จํานวน 245 คน (รอยละ 45.0) และกลุม ทีม่ ี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง ซึ่งมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย 4.78 จํานวน 300 คน (รอยละ 55.0)
ตาราง 2 คาสถิติขอมูลสวนตัวของผูถูกศึกษา
ลักษณะทัว่ ไปของกลุมตัวอยาง
ประเภทโรงงาน
เพศ
สถานภาพสมรส

เกณฑ
แบงกลุม

พิสัย

ผาน ISO
ไมผาน ISO
ชาย
หญิง
โสด
แตงงาน
หมาย/หยาราง

อายุ

นอย
มาก
นอย
อายุงาน
มาก
จํานวน ช.ม. ลวงเวลาตอเดือน นอย
มาก
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว ต่ํา
สูง

< 31.94 19 - 31 ป
> 31.94 32 - 56 ป
< 5.79
1 - 5 ป
> 5.79 6 - 26 ป
< 43.25 0-43 ช.ม.
> 43.25 44-120 ช.ม.
< 4.78 1-4 คะแนน
> 4.78 5-9 คะแนน

จํานวน
(553 คน)
283
270
302
251
222
312
19
262
265
276
275
263
270
245
300

รอยละ
(100)
51.2
48.8
54.6
45.4
40.1
56.4
3.4
49.7
50.3
50.1
49.9
49.3
50.7
45.0
55.0

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

31.94

7.33

5.79

3.86

43.25

26.58

4.78

2.13

หมายเหตุ สําหรับตัวแปรที่คะแนนมีคาตอเนื่อง ใชคาเฉลี่ยในการแบงกลุมมาก และกลุมนอย

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในตอนตอไปนี้ เปนการเสนอผลตามสมมติฐาน ซึ่งมี
ลําดับดังนี้ 1) ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way Analysis of Variance) ของ
คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ สถิติการเจ็บปวยจาก
การทํางาน 2 ดาน (ความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของ
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โรงงาน) พิจารณาตามตัวแปรประเภทของโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนของพนักงาน
ปฏิบัติการ 2) ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-Way Analysis of Variance)
ของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ พิจารณาตามตัวแปร
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน 3) ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-Way
Analysis of Variance) ของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน พฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
พิจารณาตามตัวแปรลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางทีด่ ใี นการทํางาน
อยางปลอดภัย 4) ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-Way Analysis of Variance)
ของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ พิจารณาตามตัวแปรเพศ จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน และระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัว 5) ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-Way Analysis of Variance)
ของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่ พิจารณาตามตัวแปรสถานภาพสมรส อายุ และอายุงาน 6) ผลการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น(Standard and Stepwise Multiple Regression
Analysis) ของตัวแปรความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน และเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน ดวยตัวทํานายกลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ไดแก ลักษณะมุง
อนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง) และตัวทํานายกลุมสถานการณในการ
ทํางาน 3 ตัวแปร (ไดแก การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และ การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย)
รวมทั้งสิ้น 6 ตัวทํานาย รวมกัน 7) ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น
(Standard and Stepwise Multiple Regression Analysis) ของตัวแปรพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ดวยตัวทํานาย
กลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ไดแก ลักษณะมุงอนาคต- ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ
ความชอบเสี่ยง) ตัวทํานายกลุมสถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร (ไดแก การรับรูประโยชนจาก
การฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และ
การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย) และตัวทํานายกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ
2 ตัวแปร (ไดแก เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันอันตรายจากการทํางาน) รวมทั้งสิ้น 8 ตัวทํานาย รวมกัน 8) ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
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แบบมีลําดับ (Hierarchical Multiple Regression Analysis) ของตัวแปรพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ โดยใชตัวทํานาย
กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร (ไดแก เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
และความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน) เขาทํานายเปนลําดับที่ 1 กลุมตัวแปรชุด
จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง)
เขาทํานายเปนลําดับที่ 2 ตามลําดับ 9) ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขัน้
(Standard and Stepwise Multiple Regression Analysis) ของสถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน 2 ดาน
แตละดาน (คือ ความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน)
ดวยตัวทํานายกลุมพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน 2 ตัวแปร (ไดแก พฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหน าที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่)
รวมกัน
4.2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ พฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ และสถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน 2 ดาน
(พนักงานรายงานตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) ของพนักงานที่ทํางาน
ในโรงงานประเภทตางกัน และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แตกตางกัน
การวิ เคราะห ข อมู ลในส วนนี้ เป นการวิ เคราะห ความแปรปรวนของคะแนนเจตคติ ที่ ดี ต อ
พฤติ กรรมปอ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน พฤติก รรมปอ งกั น อั น ตรายจากการทํา งานตามหน า ที่
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ และสถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน โดย
พิจารณาตามตัวแปรอิสระ 2 ดาน คือ การทํางานในโรงงานประเภทแตกตางกัน และปริมาณลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตน แตกตางกัน
ประเภทโรงงาน แบ ง เป น 2 ประเภท คื อ โรงงานที่ ผ า นการรับ รองมาตรฐานระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐานฯ โดยโรงงานที่ผาน
การรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ หมายถึง โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบงาน
จากหนวยรับรองที่เปนที่ยอมรับ วาไดมีการจัดองคกร การบริหารงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน ตลอดจน
มีการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการทํางาน และมีบุคลากรในการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑสากล
ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน หมายถึ ง ปริ ม าณการรายงานของพนั ก งานปฏิ บั ติ ก าร
เกี่ยวกับตนเองวา มีความสามารถในการคาดการณไกล เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดประโยชน
กับตนเองในอนาคต รวมทั้งมีความสามารถในการควบคุมบังคับตนเองใหรูจักอดไดรอได เพื่อรอรับ
ผลประโยชนที่ยิ่งใหญกวา หรือสําคัญกวาที่จะมีมาในอนาคต พิสัยของคะแนนที่ไดระหวาง 43 - 86
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คะแนน แบงออกเปน 2 กลุม โดยใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมเปนตัวแบง (คาเฉลี่ย เทากับ 63.26 คา
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กับ 8.04) โดยผู ที่ไดค ะแนนในกลุม สู ง เปน ผูที่ ไดค ะแนนระหว า ง 64 - 86
คะแนน จัดเปนผูที่อยูในกลุมที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง สวนผูที่ไดคะแนนในกลุมต่ําเปนผูที่
ไดคะแนนระหวาง 43 - 63 คะแนน จัดเปนผูที่อยูในกลุมที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา (ตาราง
24 ภาคผนวก ข)
4.2.1 ผลการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนเจตคติ ที่ ดี ต อ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ของพนักงานที่ทํางานในโรงงานประเภทตางกัน
และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แตกตางกัน
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน ของพนักงานที่ทํางานในโรงงานประเภทตางกัน และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แตกตางกัน ในกลุมรวมและกลุมยอย 12 กลุม (สวนที่ 1) และคาของคะแนนเจตคติทดี่ ี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามระดับของตัวแปรอิสระที่สงผลแบบเดี่ยว (สวนที่ 2)
สวนที่ 1
กลุม

รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย
อายุมาก
โสด
แตงงาน
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก

จํานวน

ประเภท
โรงงาน

แสดงคาเอฟ
ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน

553
302
251
262
265
222
312
245
300
276
275
263
270

ก
4.91*
6.00*
<1
<1
8.86**
1.37
2.84
<1
8.17**
1.99
14.14***
10.17**
<1

ข
125.48***
81.64***
36.75***
58.34***
50.23***
44.96***
71.87***
73.07***
47.45***
70.91***
17.54***
66.89***
58.11***

% ทํานาย
กxข
<1
<1
<1
2.94
5.46*
<1
<1
<1
<1
<1
1.43
6.61*
3.70

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

18.6
22.2
13.6
23.9
17.7
17.5
19.4
23.4
14.6
20.7
10.2
23.1
19.4
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สวนที่ 2
กลุม

รวม
ชาย
หญิง
โสด
แตงงาน
อายุนอย
อายุมาก
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวต่ํา
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนนอย
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนมาก

ตัวแปร

ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
เจตคติที่ดตี อพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
ISO = 75.45
สูง = 78.57
ISO = 75.47
สูง = 78.76
สูง = 78.38
สูง = 78.09
สูง = 78.79
สูง = 78.81
ISO = 77.31
สูง = 79.20
สูง = 78.13
ISO = 77.07
สูง = 78.90
สูง = 76.87
ISO = 79.38
สูง = 79.55
ISO = 77.43
สูง = 79.76
สูง = 77.29

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ไมผาน ISO = 73.91
ต่ํา = 70.79
ไมผาน ISO = 73.02
ต่ํา = 69.73
ต่ํา = 71.94
ต่ํา = 70.38
ต่ํา = 70.98
ต่ํา = 68.65
ไมผาน ISO = 74.57
ต่ํา = 72.68
ต่ํา = 68.89
ไมผาน ISO = 74.49
ต่ํา = 72.66
ต่ํา = 67.69
ไมผาน ISO = 76.43
ต่ํา = 76.26
ไมผาน ISO = 74.46
ต่ํา = 72.13
ต่ํา = 69.50

การวิเคราะหขอมูลกระทําทั้งในกลุมตัวอยางโดยรวม และในกลุมที่แยกยอยตามลักษณะ
ทางชีวสังคมและภูมิหลัง 6 ตัวแปร ไดแก เพศ สถานภาพสมรส อายุ อายุงาน จํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือน และระดับเศรษฐกิจของครอบครัว ไดเปนกลุมยอย 12 กลุม (รายละเอียดกลุมยอย
ดูจากตาราง 2) โดยแยกวิเคราะหตามตัวแปรตามไดดังนี้
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน หมายถึง ปริมาณการรูการคิด
เชิงประเมินคาเกี่ยวกับประโยชนหรือโทษของการปฏิบัติตนตามระเบียบเพื่อการปองกันอันตรายจาก
การทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหเกิดความรูสึกพอใจ ไมพอใจ หรือชอบ
ไมชอบในการปฏิบัตกิ ารปองกันอันตรายจากการทํางาน และตามมาซึ่งความพรอมที่จะสนับสนุน หรือ
ตอตาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน พิสัยของคะแนนที่ไดมีคาระหวาง 46 - 96 คะแนน
คาเฉลี่ย เทากับ 74.69 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.93 โดยผูที่ไดคะแนนในกลุมสูง จัดเปน
พนักงานที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมาก (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
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จากการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนของคะแนนเจตคติ ที่ ดี ต อ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตราย
จากการทํางาน พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัวแปร คือ ประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ทั้งในกลุมพนักงานปฏิบัติการโดยรวม และในกลุมที่แยกยอยตามลักษณะชีวสังคมและ
ภูมิหลัง 12 กลุม (ตาราง 3) พบวา คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน อยางเชื่อมั่น
ได ในกลุมยอย 2 กลุม คือ กลุมพนักงานอายุมาก (ตาราง 25 ภาคผนวก ข) และกลุมที่มีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย (ตาราง 26 ภาคผนวก ข และภาพประกอบ 4) เมือ่ นําคะแนนเฉลีย่
ของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ
พบวา 1) ในหมูพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานหรือไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO ก็ตาม ถามี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 2) ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
ถาเปนผูที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานมากกวาผูที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO 3) พนักงานที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง พรอมกัน มีเจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พรอมกัน อาจกลาวไดวาพนักงานที่ทํางาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พรอมกัน เปน
กลุมที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอยที่สุด
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัวในกลุมรวม พบวา คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 2 ตัว ทีละตัว คือ ประเภท
โรงงาน หรือลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 3) กลาวคือ พนักงานที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
มากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO (คาเฉลี่ย 75.45 และ 73.91
ตามลํา ดั บ) หรื อพนัก งานที่มีลักษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ มตนสูง มีเ จตคติที่ดีต อพฤติกรรมป องกัน
อันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา (คาเฉลี่ย 78.57 และ
70.79) ตามลําดับ (ตาราง 3 สวนที่ 2) ในกลุมยอย พบวา คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเชนเดียวกัน คือ ประเภท
โรงงาน หรือลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน (ตาราง 3) กลาวคือ พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงาน
ที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบผลในกลุมยอยสําคัญ 5 กลุม ไดแก กลุม
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เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายฯ

พนักงานชาย กลุมอายุมาก กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง กลุมอายุงานมาก และกลุมที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย และพบอีกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
สูง มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา พบผลในกลุมยอยทุกกลุม
83

80.04
79.47

78

ผาน ISO
ไมผาน ISO

74.82

73
68

0

//

69.45
ต่ํา

สูง

ลักษณะมุ งอนาคต-ควบคุมตน

ภาพประกอบ 4 แสดงปฏิสัมพันธของคะแนนเฉลี่ยระหวาง ประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ที่สงผลตอความแปรปรวนของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย ลักษณะของการปฏิสัมพันธ
เปนแบบ Ordinal interaction (Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)

สรุปไดวา พนักงานที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมาก ไดแก
1) พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบผลดังนี้ 1.1 พบในกลุมรวม และ
กลุมยอยที่สําคัญ 5 กลุม ไดแก กลุมชาย กลุมอายุมาก กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง กลุม
ที่มีอายุงานมาก และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย 1.2 เปนผูที่มีลักษณะมุง
อนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบในกลุมอายุมาก และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
2) พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง พบผลดังนี้ 2.1 พบในกลุมรวม 2.2 เปนผูที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO หรือยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO ก็ตาม พบในกลุม
อายุมาก และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
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4.2.2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ ของพนักงานที่ทํางานในโรงงานประเภทตางกัน และ
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แตกตางกัน
พฤติกรรมป องกันอันตรายจากการทํางานตามหน าที่ หมายถึ ง การรายงานของผู ปฏิบั ติ งาน
เกี่ยวกับการกระทําเพื่อลดและขจัดสภาพหรือสิ่งที่อาจทําใหเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานในหนาที่
โดยยึดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและการปองกันอันตราย
ของหนวยงาน อยางเครงครัด ทั้งในการเตรียมตัวกอนปฏิบัติงาน (เชน การแตงกาย การตรวจสอบ
ความพรอมของอุปกรณ) ขณะปฏิบัติงาน (เชน การสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่หนวยงาน
จั ด ให ปฏิ บั ติ ง านตามขั้ น ตอน/วิ ธี ก ารทํ า งานอย า งเคร ง ครั ด ) และหลั ง จากการปฏิ บั ติ ง าน (เช น
การเก็บกวาด ทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ทํางาน) พิสัยของคะแนนที่ไดมีคาระหวาง 33 - 88 คะแนน
คาเฉลี่ย เทากับ 63.19 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 9.77 โดยผูที่ไดคะแนนในกลุมสูง จัดเปน
พนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มาก (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่ พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัวแปร คือ ประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ทั้งในกลุมพนักงานปฏิบัติการโดยรวม และในกลุมที่แยกยอยตามลักษณะชีวสังคมและ
ภูมิหลัง 12 กลุม (ตาราง 4) พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน อยางเชื่อมั่นได
ในกลุมรวม (ตาราง 27 ภาคผนวก ข) และกลุมยอยสําคัญ 3 กลุม คือ กลุมพนักงานอายุนอย (ตาราง 28
ภาคผนวก ข และภาพประกอบ 5) กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา (ตาราง 29 ภาคผนวก ข)
และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก (ตาราง 30 ภาคผนวก ข) และเมื่อนําคะแนน
เฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของ
เชฟเฟ พบวา 1) ในหมูพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานหรือไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO ก็ตาม
ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 2) ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
ถาเปนผูที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 3) พนักงานที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง พรอมกัน มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พรอมกัน อาจกลาวไดวาพนักงานที่ทํางาน
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ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนนอย พรอมกัน เปนกลุมที่มี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่ ของพนักงานที่ทํางานในโรงงานประเภทตางกัน และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนแตกตางกัน ในกลุมรวมและกลุมยอย 12 กลุม (สวนที่ 1) และคาของคะแนนพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ ตามระดับของตัวแปรอิสระที่สงผลแบบเดี่ยว (สวนที่ 2)
สวนที่ 1
กลุม

รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย
อายุมาก
โสด
แตงงาน
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก

จํานวน

ประเภท
โรงงาน

553
302
251
262
265
222
312
245
300
276
275
263
270

ก
3.07
<1
<1
3.55
<1
1.08
1.31
14.35***
2.83
4.16*
8.52**
6.20*
17.79***

แสดงคาเอฟ
ลักษณะมุง
อนาคต
ควบคุมตน
ข
80.4***
45.48***
21.71***
56.05***
21.93***
26.63***
49.77***
40.18***
37.08***
25.25***
9.42**
22.40***
55.25***

% ทํานาย
ก×ข
6.0*
1.94
1.39
18.14***
2.40
3.61
2.98
5.18*
<1
1.48
<1
<1
7.58**

15.0
16.8
8.1
28.8
8.0
13.0
16.8
22.9
11.3
12.4
6.0
9.9
27.5

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

สวนที่ 2
กลุม

รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย
อายุมาก

ตัวแปร

ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
สูง = 66.84
สูง = 66.49
สูง = 67.17
สูง = 67.64
สูง = 67.36

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ต่ํา = 59.87
ต่ํา = 58.81
ต่ํา = 61.77
ต่ํา = 56.49
ต่ํา = 62.97
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สวนที่ 2 (ตอ)
กลุม

โสด
แตงงาน
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวต่ํา
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนนอย
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนมาก

ตัวแปร

ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
สูง = 66.48
สูง = 67.07
ไมผาน ISO = 64.92
สูง = 66.53
สูง = 67.12
ไมผาน ISO = 58.99
สูง = 60.54
ISO = 70.43
สูง = 70.48
ISO = 66.00
สูง = 67.12
ไมผาน ISO = 64.16
สูง = 66.00

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ต่ํา = 59.97
ต่ํา = 59.70
ISO = 60.15
ต่ํา = 58.55
ต่ํา = 61.32
ISO = 56.87
ต่ํา = 55.33
ไมผาน ISO = 68.35
ต่ํา = 68.30
ไมผาน ISO = 63.55
ต่ํา = 62.44
ISO = 59.35
ต่ํา = 57.51

เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัวในกลุมรวม พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดียว คือ ลักษณะ
มุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน อย า งเชื่ อ มั่ น ได กล า วคื อ พนั ก งานที่ มี ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนสู ง
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
คาเฉลี่ย 66.84 และ 59.87 ตามลําดับ (ตาราง 4 สวนที่ 2) ในกลุมยอย พบวา คะแนนพฤติกรรม
ป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ แปรปรวนไปตามระดั บ ของตั ว แปรอิ ส ระที ล ะตั ว คื อ
ประเภทโรงงาน หรือลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน (ตาราง 4) กลาวคือ พนักงานที่ทํางานในโรงงาน
ที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวา
พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบผลในกลุมที่มีอายุงานมาก และ
กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย และยังพบวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยัง
ไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวา
พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบผลใน 3 กลุม ไดแก กลุมที่มีระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมที่มีอายุงานนอย และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
และพบอีกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบผลในกลุมยอยทุกกลุม

พฤติกรรมปองกันอันตรายฯ ตามหนาที่
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69.41
68

65.88

63
61.07

58
53

ผาน ISO
ไมผาน ISO

51.92

48

0

//
ต่ํา

สูง

ลักษณะมุ งอนาคต-ควบคุมตน

ภาพประกอบ 5 แสดงปฏิสัมพันธของคะแนนเฉลี่ยระหวาง ประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ที่สงผลตอความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ในกลุมพนักงานอายุนอย ลักษณะของการปฏิสัมพันธเปนแบบ Disordinal interaction
(Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)

สรุ ป ได ว า พนั ก งานที่ มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ ม าก คื อ
1) พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบในกลุมที่มีอายุงานมาก และกลุมที่
มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย 2) พบผลที่กลับกับความคาดหมายวาเปนพนักงานที่
ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบใน 2.1 กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ํา กลุมที่มีอายุงานนอย และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 2.2 เปนผู
ที่ มีลัก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุมตนต่ํ า พบในกลุ ม รวม กลุ ม อายุน อย กลุม ที่มี ระดั บ เศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวต่ํา และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 3) พนักงานที่มีลักษณะมุง
อนาคต-ควบคุมตนสูง พบใน 3.1 กลุมรวม 3.2 เปนผูที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ISO หรือทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบในกลุมอายุนอย กลุมที่มีระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนตอมาก
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4.2.3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ของพนักงานที่ทํางานในโรงงานประเภทตางกัน
และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แตกตางกัน
ตาราง 5 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ ของพนักงานที่ทํางานในโรงงานประเภทตางกัน และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
แตกตางกัน ในกลุมรวมและกลุมยอย 12 กลุม (สวนที่ 1) และคาของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ตามระดับของตัวแปรอิสระที่สงผลแบบเดี่ยว (สวนที่ 2)
สวนที่ 1
กลุม

รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย
อายุมาก
โสด
แตงงาน
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวต่ํา
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก

จํานวน

ประเภท
โรงงาน

แสดงคาเอฟ
ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน

553
302
251
262
265
222
312
245
300
276
275
263
270

ก
2.97
2.67
<1
8.20**
1.12
3.04
<1
4.36*
<1
1.25
<1
<1
9.09**

ข
74.32***
40.94***
26.88***
48.24***
18.47***
25.01***
44.63***
51.21***
21.77***
47.41***
2.65
29.76***
45.65***

% ทํานาย
กxข
<1
<1
<1
5.56*
7.47**
<1
<1
<1
<1
<1
2.47
4.04*
3.9*

13.2
14.1
10.4
28.6
7.4
12.8
13.9
20.4
7.3
16.3
2.0
11.0
21.3

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

สวนที่ 2
กลุม

รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย

ตัวแปร

ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
สูง = 47.61
สูง = 47.84
สูง = 47.56
ไมผาน ISO = 45.99
สูง = 47.88

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ต่ํา = 43.36
ต่ํา = 43.09
ต่ํา = 43.85
ISO = 43.34
ต่ํา = 41.45
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สวนที่ 2 (ตอ)
กลุม

อายุมาก
โสด
แตงงาน
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวต่ํา
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง
อายุงานนอย
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนนอย
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนมาก

ตัวแปร

ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
สูง = 47.72
สูง = 46.92
สูง = 47.88
ไมผาน ISO = 45.70
สูง = 47.72
สูง = 47.55
สูง = 46.34
สูง = 48.29
ไมผาน ISO = 45.71
สูง = 47.02

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ต่ํา = 45.10
ต่ํา = 42.77
ต่ํา = 43.62
ISO = 44.04
ต่ํา = 42.03
ต่ํา = 44.65
ต่ํา = 41.09
ต่ํา = 44.56
ISO = 43.60
ต่ํา = 42.29

พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ หมายถึง การรายงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปนการตัดสินใจดวยตนเอง ที่จะชวยเหลือผูรวมงานใน
และภายนอกกลุมงาน ใหสามารถปฏิบัติงานเพื่อสรางผลผลิตไดตามเป าหมาย โดยคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยในการทํางานของผูรวมงานและเสถียรภาพการปฏิบัติงานในองคการเปนสําคัญ โดยเปนการ
กระทํา ดังนี้ 1) ดานการชวยเหลือ (Helping) เปนการใหความชวยเหลือผูรวมงานเพื่อสนับสนุนใหมี
ความปลอดภัยในการทํางาน เชน แนะนําผูรวมงานเกี่ยวกับวิธีการใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
ในการทํางาน รวมถึงแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางถูกวิธี 2) ดานการทําความดีใหสังคมองคการ
(Civic virtue) เปนการแสดงพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความสงบเรียบรอย มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี
เชน รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทันที เมื่อพบเห็นสถานการณที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกผูอื่น (เชน
เครื่องจักรชํารุด ไมพรอมปฏิบัติงาน) หรือเก็บกวาด ทําความสะอาดเมื่อพบเศษวัสดุตกอยูบนพื้น
รวมถึง การใชวัสดุอุปกรณอยางทะนุถนอม และ 3) ดานความเขมแข็งและมั่นคง (Firmness) เปนการ
แสดงพฤติกรรมของพนักงานปฏิบัติการที่บงบอกถึงความเขมแข็งในการทํางาน ความสามารถในการ
เผชิญกับปญหาอันเปนความมั่นคงของบุคคลในการทํางาน พิสัยของคะแนนที่ไดมีคาระหวาง 28 - 60
คะแนน คาเฉลี่ย เทากับ 45.46 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.14 โดยผูที่ไดคะแนนในกลุมสูง
จั ด เป น พนั ก งานที่ มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่ ม าก (ตาราง 24
ภาคผนวก ข)

95
จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัวแปร คือ ประเภทโรงงาน และลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตน ทั้งในกลุมพนักงานปฏิบัติการโดยรวม และในกลุมที่แยกยอยตามลักษณะ
ชีวสังคมและภูมิหลัง 12 กลุม (ตาราง 5) พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุม
ตน อยางเชื่อมั่นได ในกลุมยอย 4 กลุม คือ กลุมพนักงานอายุนอย กลุมอายุมาก กลุมที่มีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และเมื่อ
นําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคู
ดวยวิธีการของเชฟเฟ พบผลวา 1) กลุมพนักงานอายุนอย (ตาราง 31 ภาคผนวก ข และภาพประกอบ
6) พบวา 1.1 ในหมูพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานหรือไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO ก็ตาม ถามี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาทีม่ ากกวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 1.2 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
ถาเปนผูที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาผูที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 1.3 พนักงาน
ที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง พรอมกัน
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงาน
ที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พรอมกัน อาจกลาว
ไดวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ต่ํ า พร อ มกั น เป น กลุ ม ที่ มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่ น อ ยที่ สุ ด
2) กลุมที่มีอายุมาก (ตาราง 32 ภาคผนวก ข) พบวา 2.1 ในหมูพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 2.2 ในหมูพนักงาน
ที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา ถาเปนผูที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาผูที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO 2.3 พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตนสูง พรอมกัน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวา
พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ต่ํา พรอมกัน อาจกลาวไดวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และ
มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พรอมกัน เปนกลุมที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่นอยที่สุด 3) กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมง

96

พฤติกรรมปองกันอันตรายฯ นอกเหนือหนาที่

ทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก (ตาราง 33 และ 34 ภาคผนวก ข) พบวา 3.1 ในหมูพนักงานที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผานหรือไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO ก็ตาม ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต3.2 พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะ
ควบคุมตนต่ํา
มุงอนาคต-ควบคุ มตนสู ง พรอมกั น มีพ ฤติกรรมปอ งกันอันตรายจากการทํ า งานนอกเหนือ หนา ที่
มากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา พรอมกัน

47.65

48

48.11

43

ผาน ISO
ไมผาน ISO

43.86

38

0

//

39.03
ต่ํา

สูง

ลักษณะมุ งอนาคต-ควบคุมตน

ภาพประกอบ 6 แสดงปฏิสัมพันธของคะแนนเฉลี่ยระหวาง ประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ที่สงผลตอความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ในกลุมพนักงานอายุนอย ลักษณะของการปฏิสัมพันธเปนแบบ Ordinal interaction
(Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)

เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัวในกลุมรวม พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่ แปรปรวนไปตามระดั บ ของตั ว แปรอิ ส ระเพี ย งตั ว แปรเดี ย ว คื อ
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน อยางเชื่อมั่นได กลาวคือ พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
คาเฉลี่ย 47.61 และ 43.36 ตามลําดับ (ตาราง 5 สวนที่ 2) ในกลุมยอย พบวา คะแนนพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ
ประเภทโรงงาน หรือลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน (ตาราง 5) กลาวคือ พนักงานที่ทํางานในโรงงาน
ที่ไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
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มากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบผลใน 3 กลุม ไดแก กลุมอายุ
นอย กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
และพบอีกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบผลในกลุมยอย
ทุกกลุม
สรุปไดวา พนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มาก คือ
1) พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
พบในกลุมทีมีอายุงานมาก 2) พบผลที่กลับกับความคาดหมายวา เปนพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่
ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบใน 2.1 กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมอายุนอย
และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 2.2 เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ต่ํา พบในกลุมอายุนอย 3) พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง พบใน 3.1 กลุมรวม และ
กลุมที่มีอายุงานนอย 3.2 เปนผูที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO หรือทํางานใน
โรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO ก็ตาม พบในกลุมพนักงานอายุนอย 3.3 เปนผูที่ทํางานใน
โรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบในกลุมอายุมาก
4.2.4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนความถี่ของการ
เจ็บปวยจากการทํางาน (การรายงานตนเอง) ของพนักงานที่ทํางานในโรงงานประเภทตางกัน
และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แตกตางกัน
ความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางาน (การรายงานตนเอง) หมายถึง ความถี่จากการรายงาน
ของพนักงานปฏิบัติการโดยตรง เกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุและการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการ
ทํางาน โดยใหพนักงานปฏิบัติการตอบแบบวัดความถี่การเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน ในชวง
เวลา 6 เดือนที่ผานมา พิสัยของคะแนนที่ไดมีคาระหวาง 0 - 34 คะแนน คาเฉลี่ย เทากับ 6.30 และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.11 โดยผูที่ไดคะแนนในกลุมสูง จัดเปนพนักงานที่มีความถี่ของการ
เจ็บปวยจากการทํางานมาก (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางาน โดยการ
รายงานตนเอง พิ จารณาตามตัวแปรอิสระที ละ 2
ตัวแปร คือ ประเภทโรงงาน และลั กษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตน ทั้งในกลุมพนักงานปฏิบัติการโดยรวม และในกลุมที่แยกยอยตามลักษณะ
ชีวสังคมและภูมิหลัง 12 กลุม (ตาราง 6) พบวา คะแนนความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางาน โดย
การรายงานตนเอง ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว ทั้งในกลุมรวมและ
กลุมยอย
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางาน
(การรายงานตนเอง) ของพนักงานที่ทํางานในโรงงานประเภทตางกัน และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
แตกตางกัน ในกลุมรวมและกลุมยอย 12 กลุม (สวนที่ 1) และคาของคะแนนความถี่การเกิดความเจ็บปวย
จากการทํางาน (จากการรายงานตนเอง) ตามระดับของตัวแปรอิสระที่สงผลแบบเดี่ยว (สวนที่ 2)
สวนที่ 1
กลุม

รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย
อายุมาก
โสด
แตงงาน
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
จํานวนชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนนอย
จํานวนชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนมาก

จํานวน

ประเภท
โรงงาน

แสดงคาเอฟ
ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน

553
302
251
262
265
222
312
245
300
276
275
263
270

ก
4.07*
2.38
3.49
4.16*
<1
6.84**
<1
2.82
2.70
6.67**
<1
1.25
2.27

ข
19.43***
10.79***
6.02*
7.36**
6.94**
8.80**
10.73***
2.64
15.39***
7.02**
4.18*
10.25**
8.57**

% ทํานาย
กxข
1.04
<1
1.44
1.15
<1
<1
<1
<1
<1
<1
1.93
<1
<1

4.0
4.0
4.1
3.1
3.3
5.8
3.9
2.1
5.5
4.2
2.3
4.3
3.4

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

สวนที่ 2
กลุม

รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย
อายุมาก
โสด

ตัวแปร

ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
ความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
ไมผาน ISO = 6.71
ต่ํา = 7.23
ต่ํา = 7.74
ต่ํา = 6.50
ไมผาน ISO = 7.43
ต่ํา = 7.71
ต่ํา = 6.41
ไมผาน ISO = 7.46
ต่ํา = 7.59

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ISO = 5.84
สูง = 5.33
สูง = 5.80
สูง = 4.79
ISO = 5.71
สูง = 5.43
สูง = 4.84
ISO = 5.52
สูง = 5.39
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สวนที่ 2 (ตอ)
กลุม

แตงงาน
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนนอย
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนมาก

ตัวแปร

ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต
ลักษณะมุงอนาคต

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
ความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
ต่ํา = 6.89
ต่ํา = 6.91
ไมผาน ISO = 8.06
ต่ํา = 8.08
ต่ํา = 5.98
ต่ํา = 6.29
ต่ํา = 8.09

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
สูง = 5.10
สูง = 4.71
ISO = 6.39
สูง = 6.37
สูง = 4.74
สูง = 4.44
สูง = 6.17

เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัวในกลุมรวม พบวา คะแนนความถี่ของการเจ็บปวย
จากการทํางาน โดยการรายงานตนเอง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 2 ตัว ทีละตัว คือ
ประเภทโรงงาน หรื อลัก ษณะมุง อนาคต-ควบคุม ตน อยา งเชื่ อมั่น ได กลา วคื อ พนั ก งานที่ทํ า งาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางานโดยการ
รายงานตนเองมากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO คาเฉลี่ย 6.71 และ
5.84 ตามลําดับ (ตาราง 6 สวนที่ 2) หรือพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีความถี่ของ
การเจ็บปวยจากการทํางานโดยการรายงานตนเองมากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ต่ํา คาเฉลี่ย 7.23 และ 5.33 ตามลําดับ ในกลุมยอย พบวา คะแนนความถี่ของการเจ็บปวยจากการ
ทํางานโดยการรายงานตนเอง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัวเชนเดียวกัน คือ ประเภท
โรงงาน หรือลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน (ตาราง 6) กลาวคือ พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไม
ผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางานโดยการรายงานตนเอง
มากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบผลในกลุมสําคัญ 3 กลุม
ไดแก กลุมอายุนอย กลุมโสด และกลุมอายุงานนอย และพบอีกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง มีความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางานโดยการรายงานตนเองมากกวาพนักงานที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบผลในกลุมยอย 11 กลุม จาก 12 กลุม (ยกเวนกลุมระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา)
สรุปไดวา พนักงานที่มีความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางานจากการรายงานตนเองมาก
ไดแก 1) พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบในกลุมรวม และกลุมยอย
สําคัญ 3 กลุม คือ กลุมอายุนอย กลุมโสด และกลุมที่มีอายุงานนอย 2) พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา พบในกลุมรวม และกลุมยอยที่สําคัญ คือ กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
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สรุปไดวา พนักงานที่มีความถี่การเจ็บปวยจากการรายงานตนเองมาก คือ 1) พนักงานที่
ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบในกลุมรวม กลุมโสด กลุมอายุนอย และ
กลุมที่มีอายุงานนอย 2) พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบผลในกลุมรวม และกลุม
ยอยที่สําคัญ คือ กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
4.2.5 ผลการวิ เคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนความถี่ ของการ
เจ็บปวยจากการทํางาน (บันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) ของพนักงานที่ทํางานใน
โรงงานประเภทตางกัน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แตกตางกัน
ตาราง 7 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางาน
(บันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) ผูที่ทํางานในโรงงานประเภทตางกัน และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนแตกตางกัน ในกลุมรวมและกลุมยอย 12 กลุม (สวนที่ 1) และคาของคะแนนความถี่ของการ
เกิดความเจ็บปวยจากการทํางาน (จากบันทึกการรักษาพยาบาล) ตามระดับของตัวแปรอิสระที่สงผล
แบบเดี่ยว (สวนที่ 2)
สวนที่ 1
กลุม

รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย
อายุมาก
โสด
แตงงาน
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนนอย
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนมาก

จํานวน

ประเภท
โรงงาน

แสดงคาเอฟ
ลักษณะมุงอนาคต
ควบคุมตน

553
302
251
262
265
222
312
245
300
276
275
263
270

ก
123.19***
39.05***
74.68***
35.1***
41.0***
46.95***
63.92***
69.72***
48.78***
59.85***
43.54***
46.55***
74.53***

ข
8.11**
4.20*
1.23
12.63***
1.70
2.18
7.65**
2.30
4.91*
6.67**
<1
3.33
4.18*

% ทํานาย
กxข
4.05*
4.06*
<1
11.43***
<1
1.42
4.50*
1.06
2.30
2.55
<1
<1
6.16*

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

22.0
17.1
25.2
30.9
14.8
21.3
22.6
25.8
17.6
25.4
15.6
16.6
28.1
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สวนที่ 2
กลุม

รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย
อายุมาก
โสด
แตงงาน
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวต่ํา
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนนอย
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนมาก

ตัวแปร

ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ประเภทโรงงาน
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต
ประเภทโรงงาน
ประเภทโรงงาน
ประเภทโรงงาน
ลักษณะมุงอนาคต

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
ความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
ISO = 1.94
ต่ํา = 1.36
ISO = 1.90
ต่ํา = 1.44
ISO = 1.94
ISO = 1.72
ต่ํา = 1.46
ISO = 1.85
ISO = 1.75
ISO = 1.99
ต่ํา = 1.50
ISO = 2.22
ISO = 1.66
ต่ํา = 1.22
ISO = 2.02
ต่ํา = 1.47
ISO = 1.66
ISO = 1.66
ISO = 2.19
ต่ํา = 1.47

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ไมผาน ISO = 0.38
สูง = 0.96
ไมผาน ISO = 0.54
สูง = 0.99
ไมผาน ISO = 0.28
ไมผาน ISO = 0.39
สูง = 0.65
ไมผาน ISO = 0.39
ไมผาน ISO = 0.32
ไมผาน ISO = 0.44
สูง = 0.94
ไมผาน ISO = 0.39
ไมผาน ISO = 0.38
สูง = 0.82
ไมผาน ISO = 0.38
สูง = 0.93
ไมผาน ISO = 0.36
ไมผาน ISO = 0.43
ไมผาน ISO = 0.31
สูง = 1.03

ความถี่ ของการเจ็ บป วยจากการทํ างานจากบั น ทึ ก ปริ ม าณการเจ็ บ ป ว ยจากการทํ า งาน
หมายถึ ง บั น ทึ ก ปริ ม าณการเจ็ บ ป ว ยที่ เ กิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ แ ละโรคจากการทํ า งานที่ โ รงงาน
ไดจัดเก็บขอมูลไวยอนหลัง 6 เดือนที่ผานมา พิสัยของคะแนนที่ไดมีคาระหวาง 0 - 13 คะแนน
คาเฉลี่ย เทากับ 1.23 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.8 โดยผูที่ไดคะแนนในกลุมสูง จัดเปน
พนักงานที่มีความถี่การเจ็บปวยจากการทํางานมาก (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนความถี่การเจ็บปวยจากการทํางานจากบันทึก
ปริมาณการเจ็บปวยจากการทํางาน พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัวแปร คือ ประเภทโรงงาน และ
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ทั้งในกลุมพนักงานปฏิบัติการโดยรวม และในกลุมที่แยกยอยตาม
ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 12 กลุม (ตาราง 7) พบวา คะแนนความถี่ของการเจ็บปวยจากการ
ทํางานจากบันทึกฯ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน อยางเชื่อมั่นได ในกลุมรวม และกลุมยอย 4 กลุม คือ กลุมพนักงานชาย กลุมอายุนอย
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กลุมที่แตงงานแลว และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ย
ของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ
พบผลวา 1) กลุมรวม กลุมเพศชาย กลุมที่แตงงานแลว และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอ
เดือนมาก (ตาราง 35, 36, 37 และ 38 ภาคผนวก ข) พบวา 1.1 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงหรือต่ําก็ตาม ถาทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO จะมีความถี่ของการ
เจ็บปวยจากการทํางานจากบันทึกฯ มากกวาผูที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
1.2 พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
จะมีความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางานจากบันทึกฯ มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง 1.3 พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุง
อนาคต-ควบคุ ม ตนสูง พร อมกัน มีค วามถี่ข องการเจ็บป ว ยจากการทํา งานจากบัน ทึก ฯ มากกว า
พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ต่ํา พรอมกัน อาจกลาวไดวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พรอมกัน เปนกลุมที่มีความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางานจาก
บันทึกฯ มากที่สุด 2) กลุมอายุนอย (ตาราง 39 ภาคผนวก ข และภาพประกอบ 7) พบวา 2.1 ในหมู
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา ถาทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO จะ
มีความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางานจากบันทึกฯ มากกวาผูที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO 2.2 พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ถามีลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา จะมีความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางานจากบันทึกฯ มากกวาพนักงาน
ที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัวในกลุมรวม พบวา คะแนนความถี่ของการเจ็บปวย
จากการทํางานจากบันทึกฯ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 2 ตัว ทีละตัว คือ ประเภทโรงงาน
หรือลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน อยางเชื่อมั่นได กลาวคือ พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO มีความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางานจากบันทึกฯ มากกวาพนักงานที่ทํางาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO คาเฉลี่ย 1.94 และ 0.38 ตามลําดับ (ตาราง 6 สวนที่
2) หรือพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางานจาก
บันทึกฯ มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา คาเฉลี่ย 1.36 และ 0.96 ตามลําดับ
ในกลุมยอย พบวา คะแนนความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางานจากบันทึกฯ แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ ประเภทโรงงาน หรือลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน (ตาราง 7)
กลาวคือ พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีความถี่ของการเจ็บปวยจาก
การทํางานจากบันทึกฯ มากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
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ความถี่การเจ็บปวย (บันทึกการรักษาพยาบาล)

พบผลในทุกกลุมยอย และพบอีกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีความถี่ของการ
เจ็บปวยจากการทํางานจากบันทึกฯ มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบผลใน
6 กลุมยอย ไดแก กลุมพนักงานชาย กลุมอายุนอย กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง กลุมที่มีอายุงานนอย และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก

2.8
2.3
1.8
1.3
0.8
0.3

0

2.51

ผาน ISO
ไมผาน ISO

0.94

// 0.41

0.37
ต่ํา

สูง

ลักษณะมุ งอนาคต-ควบคุมตน

ภาพประกอบ 7 แสดงปฏิสัมพันธของคะแนนเฉลี่ยระหวาง ประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ที่สงผลตอความแปรปรวนของคะแนนความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน)
ในกลุมพนักงานอายุนอย ลักษณะของการปฏิสัมพันธเปนแบบ Ordinal interaction
(Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)

สรุปไดวา พนักงานที่มีความถี่การเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงานมาก คือ
1) พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบใน 1.1 กลุมรวม 1.2 เปนผูที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูงหรือต่ําก็ตาม พบในกลุมพนักงานชาย กลุมพนักงานที่แตงงานแลว
และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และยังพบในผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุม
ตนต่ํา ที่อายุนอย 2) พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน พบใน 2.1 กลุมรวม และกลุมยอย
สําคัญ 6 กลุม คือ กลุมชาย กลุมที่แตงงานแลว กลุมอายุนอย กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
กลุมที่มีอายุงานนอย และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 2.2 เปนผูที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบในกลุมรวม และกลุมยอยสําคัญ 4 กลุม คือ กลุมชาย
กลุมที่แตงงานแลว กลุมอายุนอย และที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
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4.3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ของพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ รับรู
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และมีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อ
ปองกันอันตรายจากการทํางาน แตกตางกัน
การวิเคราะหขอมู ลในสวนนี้ เปนการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ โดยพิจารณาตามตัวแปรอิสระ 3 ดาน คือ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน มากนอยแตกตางกัน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง การที่พนักงานปฏิบัติการทํางานดวยความตั้งใจ และมุงมั่น
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ดวยความมุมานะ อดทนในการทํางาน ไมทอถอย พรอมที่จะปรับปรุง
การทํางานใหดีอยูเสมอ พิสัยของคะแนนที่ไดระหวาง 44 - 90 คะแนน แบงออกเปน 2 กลุม โดยใช
คะแนนเฉลี่ยของกลุมเปนตัวแบง (คาเฉลี่ย เทากับ 67.94 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.35) โดยผูที่
ไดคะแนนในกลุมสูงเปนผูที่ไดคะแนนระหวาง 68 - 90 คะแนน จัดเปนผูท่ีอยูในกลุมที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์สูง สวนผูที่ไดคะแนนในกลุมต่ําเปนผูที่ไดคะแนนระหวาง 44 - 67 คะแนน จัดเปนผูที่อยูใน
กลุมที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน หมายถึง การรับรูของพนักงานถึงการไดรับ
การชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน 3 ดาน คือ 1) การสนับสนุน
ดานจิตใจอารมณ เชน การใหกําลังใจ การปลอบโยน การแสดงความยินดี 2) การสนับสนุนดานขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการทํางาน และ3) การสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงาน พิสัยของคะแนน
ที่ไดระหวาง 23 - 72 คะแนน แบงออกเปน 2 กลุม โดยใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมเปนตัวแบง (คาเฉลี่ย
เทากับ 48.66 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 10.22) โดยผูที่ไดคะแนนในกลุมสูงเปนผูที่ไดคะแนน
ระหวา ง 49 - 72 คะแนน จั ดเป น ผู ที่อยูใ นกลุม ที่มี การรั บรูการสนับสนุน ทางสัง คมจากบุคคลใน
หนวยงานมาก สวนผูที่ไดคะแนนในกลุมต่ําเปนผูที่ไดคะแนนระหวาง 23 - 48 คะแนน จัดเปนผูที่อยูใน
กลุมที่มีการรับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายในการทํางาน หมายถึง ประสบการณ
ที่ผูปฏิบัติงานไดรับโดยประเมินรวมกันระหวางปริมาณการไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกัน
อันตรายจากการทํางาน และปริมาณการรับรูประโยชนของการฝกอบรมนั้น ๆ พิสัยของคะแนนที่ได
ระหวาง 31 - 300 คะแนน แบงออกเปน 2 กลุม โดยใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมเปนตัวแบง (คาเฉลี่ย
เทากับ 73.95 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 32.96) โดยผูที่ไดคะแนนในกลุมสูงเปนผูที่ไดคะแนน
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ระหวาง 74 - 300 คะแนน จัดเปนผูที่อยูในกลุมที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกัน
อันตรายจากการทํางานมาก สวนผูที่ไดคะแนนในกลุมต่ําเปนผูที่ไดคะแนนระหวาง 31 - 73 คะแนน
จัดเปนผูที่อยูในกลุมที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
การวิเคราะหขอมูลกระทําทั้งในกลุมตัวอยางโดยรวม และในกลุมที่แยกยอยตามลักษณะ
ทางชีวสังคมและภูมิหลัง 6 ตัวแปร ไดแก เพศ สถานภาพสมรส อายุงาน จํานวนชั่วโมงทํางาน
ล ว งเวลาต อ เดื อ น ระดั บ เศรษฐกิ จ ของครอบครั ว และประเภทโรงงาน ได เ ป น กลุ ม ย อ ย 12 กลุ ม
(รายละเอียดกลุมยอยดูจากตาราง 2) โดยแยกวิเคราะหตามตัวแปรตามไดดงั นี้
4.3.1 ผลการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติ ที่ ดี ต อ
พฤติ กรรมป องกัน อันตรายจากการทํางาน ของพนักงานที่มีแรงจู งใจใฝ สั มฤทธิ์ รับรู ก าร
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และมีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อ
ปองกันอันตรายจากการทํางาน แตกตางกัน
ตาราง 8 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางาน ของพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ รับรูการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมฯ แตกตางกัน ในกลุมรวมและกลุมยอย 12 กลุม (สวนที่ 1) และคาของคะแนน
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามระดับของตัวแปรอิสระที่สงผลแบบเดี่ยว (สวนที่ 2)
สวนที่ 1
กลุม

จํานวน

รวม
ชาย
หญิง
โสด
แตงงาน
เศรษฐกิจครอบครัวต่ํา
เศรษฐกิจครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงลวงเวลานอย
ชั่วโมงลวงเวลามาก
ผานการรับรอง ISO
ไมผาน ISO

553
302
251
222
312
245
300
276
275
263
270
283
270

แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
ก

การ
สนับสนุนฯ
ข

แสดงคาเอฟ
การรับรู
ประโยชน
ค
ก×ข

136.76***
86.77***
44.03***
53.60***
74.03***
61.65***
59.22***
64.22***
20.48***
48.76***
71.29***
74.34***
60.20***

74.70***
29.25***
39.05***
28.98***
48.42***
27.69***
44.97***
12.70***
24.71***
57.81***
17.61***
34.85***
39.96***

4.82*
3.32
<1
<1
2.42
5.69*
<1
2.02
<1
1.00
1.79
14.78***
<1

22.94***
9.91**
9.03**
1.14
27.70***
7.60**
8.84**
2.25
6.07*
16.33***
6.20*
14.14***
10.15**

%
ทํานาย
ก×ค

ข×ค

ก×ข×ค

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

<1
<1
<1
<1
<1
<1
2.72
<1
<1
2.71
1.03
<1
<1

<1
<1
<1
2.23
3.68
<1
<1
1.29
<1
<1
4.32*
3.71
1.38

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

35.3
37.8
31.4
33.7
39.1
38.7
32.2
31.4
21.1
35.2
35.2
44.1
32.6
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สวนที่ 2
กลุม

รวม

ชาย
หญิง
โสด
แตงงาน
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวต่ํา

ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนนอย
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนมาก
ผานการรับรอง ISO

ไมผาน ISO

ตัวแปร

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
เจตคติที่ดตี อพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
สูง = 78.65
มาก = 77.68
มาก = 75.64
สูง = 78.99
มาก = 77.25
สูง = 78.23
มาก = 78.05
สูง = 78.39
มาก = 77.34
สูง = 78.69
มาก = 78.02
สูง = 77.82
มาก = 76.50
มาก = 75.03
สูง = 79.00
มาก = 78.60
สูง = 78.44
มาก = 75.83
สูง = 79.11
มาก = 79.32
สูง = 78.63
มาก = 78.90
สูง = 78.32
มาก = 76.23
สูง = 79.08
มาก = 78.01
มาก = 77.21
สูง = 78.04
มาก = 77.29

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ต่ํา = 71.23
นอย = 72.20
นอย = 74.24
ต่ํา = 70.73
นอย = 72.46
ต่ํา = 71.85
นอย = 72.04
ต่ํา = 70.49
นอย = 71.53
ต่ํา = 71.64
นอย = 72.32
ต่ํา =69.81
นอย = 71.13
นอย = 72.60
ต่ํา = 72.66
นอย = 73.07
ต่ํา = 69.06
นอย = 71.66
ต่ํา = 74.88
นอย = 74.67
ต่ํา = 72.48
นอย = 72.21
ต่ํา = 69.99
นอย = 72.09
ต่ํา = 72.32
นอย = 73.39
นอย = 74.20
ต่ํา = 69.92
นอย = 70.67

จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางาน พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแปร คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน ทัง้
ในกลุมพนักงานปฏิบัติการโดยรวม และในกลุมที่แยกยอยตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 12 กลุม
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(ตาราง 8) พบวา คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน อยางเชื่อมั่นได ในกลุมที่มีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 8 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปร
อิสระทั้งสามมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 40 ภาคผนวก ข และ
ภาพประกอบ 8) พบผลวา 1) ในหมูพนักงานที่มีการสนับสนุนทางสังคม และรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมฯ มากหรือนอยก็ตาม ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 2) ในหมูพนักงานที่มีการสนับสนุนทาง
สังคมนอย แตมีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีเจตคติที่ดีตอ
พฤติ กรรมป องกั น อั นตรายจากการทํา งานมากกวา พนัก งานที่มีแ รงจูง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ต่ํา 3) ในหมู
พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย ถามีการสนับสนุน
ทางสังคมมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวาพนักงานที่มีการ
สนับสนุนทางสังคมนอย 4) ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และมีการสนับสนุนทางสังคม
นอย ถามีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานมากกวาพนักงานที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย 5) กลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
มีการสนับสนุนทางสังคมมาก และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก พรอมกันทั้ง 3 ดาน มีเจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวากลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา ไดรับ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย พรอมกัน
ทั้ง 3 ดาน อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย เปนพนักงานที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอยที่สุด
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว (ตาราง 8) พบวา คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน อยางเชื่อมั่นได ในกลุมรวม และกลุม ยอย 10 กลุม
จาก 12 กลุม และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน
เปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบผล คือ 1) ในกลุมรวม และ 3 กลุมยอย ไดแก กลุมหญิง กลุมที่มี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย (ตาราง 41,
42, 43 และ 44 ภาคผนวก ข) พบวา 1.1 ในหมูพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากหรือนอย
ก็ตาม ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวา
พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 1.2 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือต่ําก็ตาม ถาไดรับ
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การสนับสนุนทางสังคมมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาผูที่
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย 1.3 ในหมูพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก และมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก พรอมกัน มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวา
ผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย และมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา พรอมกัน อาจกลาวไดวา ผูที่ไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมมาก และมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง เปนกลุมที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานมากที่สุด และผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย และมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
เปนกลุมที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอยที่สุด 2) พบในกลุมเพศชาย
กลุ มที่ แต งงานแลว กลุม ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว ต่ํา กลุ มที่มีจํานวนชั่ว โมงทํางานลวงเวลา
ตอเดือนมาก กลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และกลุมโรงงานที่ยังไมผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO (ตาราง 45, 46, 47, 48, 49 และ 50 ภาคผนวก ข) พบวา 2.1 ในหมูพนักงาน
ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมมากหรื อ น อ ยก็ ต าม ถ า มี แ รงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ สู ง มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 2.2 ในหมู
พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา ถาไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาผูท่ีไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย 2.3 พนักงานที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก พรอมกัน 2 ดาน มีเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการ
สนั บสนุ น ทางสั ง คมน อย พร อมกั น อาจกลา วไดวา ผูที่ไดรับการสนั บสนุ น ทางสัง คมนอย และมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา เปนกลุมที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอยที่สุด
3) พบในกลุมอายุมาก (ตาราง 51 ภาคผนวก ข) พบวา 3.1 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
หรือต่ําก็ตาม ถาไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานมากกวาผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย 3.2 ในหมูพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทาง
สัง คมน อย ถา มี แ รงจู งใจใฝ สัม ฤทธิ์ สูง มีเจตคติ ที่ ดีตอ พฤติ กรรมปอ งกัน อัน ตรายจากการทํา งาน
มากกวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 3.3 พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมมาก พรอมกัน 2 ดาน มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
มากกว า พนั ก งานที่ มี แ รงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ ต่ํ า และได รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมน อ ย พร อ มกั น
อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย เปนกลุมที่มี
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอยที่สุด

เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายฯ
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ภาพประกอบ 8 แสดงปฏิสัมพันธของคะแนนเฉลี่ยระหวาง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพือ่ ปองกันอันตรายจากการทํางาน ที่สงผล
ตอความแปรปรวนของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ในกลุม
พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก ลักษณะของการปฏิสัมพันธเปนทั้ง
แบบ Disordinal interaction และ Ordinal interaction (Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)

เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัวในกลุมรวม พบวา คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานแปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 3 ตัว ทีละตัว คือ แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน อยางเชื่อมั่นได กลาวคือ พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
คาเฉลี่ย 78.65 และ 71.23 ตามลําดับ (ตาราง 8 สวนที่ 2) หรือพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมนอย คาเฉลี่ย 77.68 และ 72.20 ตามลําดับ หรือพนักงานที่รับรูประโยชนจากการ
ฝ ก อบรมมาก มี เ จตคติ ที่ ดี ตอ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานมากกว า พนั ก งานที่ รั บ รู
ประโยชนจากการฝกอบรมนอย คาเฉลี่ย 75.64 และ 74.24 ตามลําดับ ในกลุมยอย พบวา คะแนน
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว
คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน (ตาราง 8) กลาวคือ พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
พบผลในกลุมยอยทุกกลุม พนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
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ปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย พบผลกลุมยอย
ทุกกลุม และพบอีกวาพนักงานที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย พบในกลุมยอยสําคัญ
2 กลุม ไดแก กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO
สรุ ป ได วา พนัก งานที่ มี เ จตคติที่ดีต อ พฤติ กรรมปอ งกั น อัน ตรายจากการทํา งานมาก คื อ
1) พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง พบใน 1.1 กลุมรวม 1.2 เปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
นอยมากหรือนอยก็ตาม ที่แตงงานแลว 1.3 เปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย ที่มีอายุงานมาก
1.4 เปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากหรือนอยก็ตาม และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อ
ปองกันอันตรายจากการทํางานมาก หรือไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย แตยังรับรูประโยชนจาก
การฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมาก พบในกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดือนมาก 2) พนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก พบใน 2.1 กลุมรวม 2.2 เปนผูที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือต่ําก็ตาม พบในกลุมหญิง กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง กลุมที่มี
อายุงานมาก และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย 2.3 เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์
ต่ํา พบในกลุมชาย กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมที่มีจํานวนชัว่ โมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก ทั้งกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และยังไมผา น
การรับรองมาตรฐาน ISO 2.4 เปนผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อ
ป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานน อ ย พบในกลุ ม ที่ มี จํ า นวนชั่ ว โมงทํ า งานล ว งเวลาต อ เดื อ นมาก
3) พนักงานที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมาก พบใน 3.1 กลุมรวม
และกลุมยอยสําคัญ 2 กลุม คือ กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่ทํางานในโรงงาน
ที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 3.2 เปนผูซึ่งมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคม
นอย พบในกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
4.3.2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกั น
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ ของพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ รับรูการสนับสนุน
ทางสั ง คมจากบุคคลในหน ว ยงาน และมี ก ารรับรูป ระโยชนจ ากการฝกอบรมเพื่อป องกั น
อันตรายจากการทํางาน แตกตางกัน
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่ ของพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ รับรูการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการ
รับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ แตกตางกัน ในกลุมรวมและกลุมยอย 12 กลุม (สวนที่ 1) และคาของ
คะแนนพฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ ตามระดั บ ของตั ว แปรอิ ส ระที่ ส ง ผล
แบบเดี่ยว (สวนที่ 2)
สวนที่ 1
กลุม

จํานวน

รวม
ชาย
หญิง
โสด
แตงงาน
เศรษฐกิจครอบครัวต่ํา
เศรษฐกิจครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงลวงเวลานอย
ชั่วโมงลวงเวลามาก
ผานการรับรอง ISO
ไมผาน ISO

553
302
251
222
312
245
300
276
275
263
270
283
270

แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
ก

การ
สนับสนุนฯ
ข

แสดงคาเอฟ
การรับรู
ประโยชน
ค
ก×ข

96.45***
54.98***
39.84***
46.16***
48.12***
52.37***
32.29***
16.0***
13.83***
44.1***
35.91***
57.59***
24.67***

107.46***
62.35***
35.47***
42.93***
66.27***
42.73***
55.40***
13.49***
34.52***
61.17***
44.94***
53.38***
34.18***

68.64***
39.99***
27.69***
17.72***
49.88***
30.06***
28.01***
10.87***
6.94**
26.79***
30.60***
54.35***
9.02**

20.21***
7.90**
11.86*
3.34
15.60***
13.16***
4.58*
4.85*
<1
5.71*
12.91***
7.22**
5.56*

%
ทํานาย
ก×ค

ข×ค

ก×ข×ค

4.24*
<1
6.82**
<1
4.67*
2.0
1.62
3.53
<1
<1
5.30*
<1
1.52

4.43*
1.53
2.46
<1
7.81**
<1
2.31
<1
<1
<1
4.49*
1.55
<1

10.35***
2.84
8.92**
3.96*
8.59**
10.83*
<1
7.66**
<1
<1
11.89***
4.58*
1.25

39.9
44.5
30.3
37.9
44.0
48.4
30.3
30.2
19.6
37.6
44.8
50.4
20.9

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05
สวนที่ 2
กลุม

รวม

ชาย

หญิง

ตัวแปร

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
สูง = 66.61
มาก = 66.79
มาก = 66.10
สูง = 66.20
มาก = 66.43
มาก =65.70
สูง = 67.17
มาก = 67.12
มาก = 66.63

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ต่ํา = 60.03
นอย = 59.85
นอย = 60.55
ต่ํา = 59.36
นอย = 59.14
นอย = 59.87
ต่ํา = 60.70
นอย = 60.75
นอย = 61.24
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สวนที่ 2 (ตอ)
กลุม

โสด

แตงงาน

ระดับเศรษฐกิจครอบครัวต่ํา

ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง

อายุงานนอย

อายุงานมาก

ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนนอย

ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนมาก

ผานการรับรอง ISO

ไมผาน ISO

ตัวแปร

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
สูง = 67.50
มาก = 67.37
มาก = 66.06
สูง = 66.08
มาก = 66.61
มาก = 66.14
สูง = 66.63
มาก = 66.25
มาก = 65.68
สูง = 66.67
มาก = 67.25
มาก = 66.32
สูง = 60.90
มาก = 60.72
มาก = 60.52
สูง = 69.67
มาก = 70.57
มาก = 69.22
สูง = 66.92
มาก = 67.42
มาก = 66.30
สูง = 65.65
มาก = 66.03
มาก = 65.40
สูง = 66.92
มาก = 66.78
มาก = 66.81
สูง = 66.12
มาก = 66.51
มาก = 65.24

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ต่ํา =59.92
นอย = 60.06
นอย = 61.36
ต่ํา = 60.00
นอย = 59.47
นอย = 59.95
ต่ํา = 58.77
นอย = 59.15
นอย = 59.72
ต่ํา = 61.39
นอย = 60.81
นอย = 61.74
ต่ํา = 56.63
นอย = 56.80
นอย = 57.02
ต่ํา = 66.56
นอย = 65.66
นอย = 67.01
ต่ํา = 61.30
นอย = 60.80
นอย = 61.92
ต่ํา = 59.23
นอย = 58.85
นอย = 59.48
ต่ํา = 59.18
นอย = 59.33
นอย = 59.29
ต่ํา = 61.66
นอย = 61.26
นอย = 62.54

จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่ พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแปร คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน ทั้งใน
กลุมพนักงานปฏิบัติการโดยรวม และในกลุมที่แยกยอยตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 12 กลุม
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(ตาราง 9)
พบว า คะแนนพฤติ กรรมป อ งกัน อัน ตรายจากการทํา งานตามหน า ที่ แปรปรวน
ไปตามปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งแรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากบุ ค คลใน
หนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน อยาง
เชื่อมั่นได ในกลุมรวม และกลุมยอย 6 จาก 12 กลุม และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 8 กลุม ที่แบงตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทั้งสามมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบผลวา 1) พบในกลุมรวม
(ตาราง 52 ภาคผนวก ข) วา 1.1 ในหมูพนักงานที่มีการสนับสนุนทางสังคม และรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมฯ มากหรือนอย พรอมกัน 2 ดาน หรือทีละดาน ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 1.2 ในหมู
พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และรับรูการสนับสนุนทางสังคม สูงหรือต่ํา พรอมกัน 2 ดาน หรือทีละ
ดาน ถารับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
มากกวาผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย 1.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรม สูงหรือต่ํา พรอมกัน 2 ดาน หรือทีละดาน ถารับรูการสนับสนุนทางสังคม
มาก เป น ผู มี พ ฤติ ก รรมปอ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ ม ากกว า ผู ที่ รั บ รู ก ารสนั บ สนุ น
ทางสังคมนอย 1.4 กลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีการสนับสนุนทางสังคมมาก และรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก พรอมกันทั้ง 3 ดาน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่มากกวากลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีการสนับสนุนทางสังคม และรับรูประโยชน
จากการฝกอบรมฯ นอย พรอมกันทั้ง 3 ดาน อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีการ
สนับสนุนทางสังคมมาก และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก เปนพนักงานที่มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากที่สุด และยังพบวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการ
สนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย เปนพนักงานที่มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด 2) พบในกลุมพนักงานหญิง (ตาราง 53 ภาคผนวก ข)
วา 2.1 ในหมูพนักงานที่มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย ถามี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 2.2 ในหมูพนักงานที่มีการสนับสนุนทางสังคมนอย แตรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมมาก ถามีแรงจูง ใจใฝสัม ฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมป องกัน อันตรายจากการทํางานตามหนา ที่
มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 2.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และรับรูการ
สนับสนุนทางสังคม สูงหรือต่ํา พรอมกัน 2 ดาน ถารับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย 2.4 ในหมู
พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรม สูงหรือต่ํา พรอมกัน 2 ดาน
ถา รับรูการสนั บสนุนทางสั งคมมาก เป นผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนา ที่
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มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย 2.5 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา แตรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมมาก ถารับรูการสนับสนุนทางสังคมมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย 2.6 กลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์สูง มีการสนับสนุนทางสังคมมาก และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก พรอมกันทั้ง 3
ด า น มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ ม ากกว า กลุ ม พนั ก งานที่ มี แ รงจู ง ใจ
ใฝสัมฤทธิ์ต่ํา ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย พรอมกัน
ทั้ง 3 ดาน อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย เปนพนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่นอยที่สุด
3) พบในกลุมโสด กลุมระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา (ตาราง 54 และ 55
ภาคผนวก ข) วา 3.1 ในหมูพนักงานที่มีการสนับสนุนทางสังคม และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ
มากหรือนอย พรอมกัน 2 ดาน ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 3.2 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ
รับรูการสนับสนุนทางสังคม สูงหรือต่ํา พรอมกัน 2 ดาน ถารับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย
3.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรม สูงหรือต่ํา พรอมกัน
2 ดาน ถารับรูการสนับสนุนทางสังคมมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย 3.4 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา แต
รับรูประโยชน จากการฝ กอบรมสูง ถ า รับรูก ารสนับสนุน ทางสัง คมมาก เปน ผูมี พ ฤติ กรรมปอ งกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย 3.5 ในหมูพนักงาน
ที่มีการสนับสนุนทางสังคมนอย แตรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
3.6 กลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีการสนับสนุนทางสังคมมาก และรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมฯ มาก พรอมกันทั้ง 3 ดาน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวา
กลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมฯ นอย พรอมกันทั้ง 3 ดาน อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีการสนับสนุน
ทางสังคมมาก และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก เปนพนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่มากที่สุด และยังพบวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการสนับสนุน
ทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย เปนพนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด 4) พบในกลุมพนักงานที่แตงงานแลว (ตาราง 56 ภาคผนวก ข)
วา 4.1 ในหมูพนักงานที่มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย พรอมกัน
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2 ดาน ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงาน
ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 4.2 ในหมูพนักงานที่มีการสนับสนุนทางสังคมนอย แตรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมมาก ถ ามี แรงจูง ใจใฝสัม ฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกัน อันตรายจากการทํ างานตามหนา ที่
มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 4.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และรับรูการ
สนับสนุนทางสังคม สูงหรือต่ํา พรอมกัน 2 ดาน ถารับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูท่รี ับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย 4.4 ในหมู
พนักงานที่มีแรงจูง ใจใฝสัมฤทธิ์สูง แตรับรูการสนับสนุนทางสั งคมนอย ถารับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่รับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมนอย 4.5 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
สูงหรือต่ํา พรอมกัน 2 ดาน หรือทีละดาน ถารับรูการสนับสนุนทางสังคมมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย 4.6 กลุมพนักงานที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีการสนับสนุนทางสังคมมาก และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก พรอมกัน
ทั้ง 3 ดาน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวากลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ มีการสนับสนุนทางสังคม และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย พรอมกันทั้ง 3 ดาน
อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชน
จากการฝกอบรมฯ นอย เปนพนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด
5) พบในกลุมพนักงานอายุนอย (ตาราง 57 ภาคผนวก ข) วา 5.1 ในหมูพนักงานที่มีการสนับสนุนทาง
สังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย พรอมกัน 2 ดาน ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
5.2 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และรับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย ถารับรูประโยชน
จากการฝกอบรมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่รับรูประโยชน
จากการฝกอบรมนอย 5.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมนอย ถารับรูการสนับสนุนทางสังคมมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย 5.4 กลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
มีการสนับสนุนทางสังคมมาก และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก พรอมกันทั้ง 3 ดาน
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวากลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย พรอมกันทั้ง 3 ดาน อาจกลาว
ไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมฯ นอย เปนพนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด 6) พบใน
กลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO (ตาราง 59 ภาคผนวก ข และภาพประกอบ 9)
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วา 6.1 ในหมูพนักงานที่มีการสนับสนุนทางสังคม และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มากหรือนอย
พรอมกัน 2 ดาน ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 6.2 ในหมูพนักงานที่มีการสนับสนุนทางสังคมนอย แต
รับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 6.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ และรับรูการสนับสนุนทางสังคม สูงหรือต่ํา พรอมกัน 2 ดาน หรือทีละดาน ถารับรูประโยชน
จากการฝกอบรมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่รับรูประโยชน
จากการฝกอบรมนอย 6.4 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรม สูงหรือต่ํา พรอมกัน 2 ดาน ถารับรูการสนับสนุนทางสังคมมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย 6.5 ในหมูพ นักงานทีม่ ี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา แตรับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก ถารับรูการสนับสนุนทางสังคมมาก เปน
ผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย
6.6 กลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีการสนับสนุนทางสังคมมาก และรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมฯ มาก พรอมกันทั้ง 3 ดาน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวา
กลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมฯ นอย พรอมกันทั้ง 3 ดาน อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีการสนับสนุน
ทางสังคมมาก และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก เปนพนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่มากที่สุด และยังพบวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการสนับสนุน
ทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย เปนพนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด 7) พบในกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
(ตาราง 58 ภาคผนวก ข) วา 7.1 ในหมูพนักงานที่มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชน
จากการฝกอบรมนอย ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 7.2 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และรับรู
การสนั บสนุน ทางสัง คม สู งหรื อต่ํา พรอมกั น 2
ดา น ถา รับรู ประโยชนจ ากการฝกอบรมมาก
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย
7.3 ในหมูพนักงานที่มแี รงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรม สูงหรือต่ํา พรอมกัน
2 ดาน ถารับรูการสนับสนุนทางสังคมมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย 7.4 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา แต
รับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก ถารับรูการสนับสนุนทางสังคมมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย 7.5 กลุมพนักงานที่มี
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พฤติกรรมปองกันอันตรายฯ ตามหนาที่

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีการสนับสนุนทางสังคมมาก และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก พรอมกัน
ทั้ง 3 ดาน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวากลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย พรอมกันทั้ง 3 ดาน
อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชน
จากการฝกอบรมฯ นอย เปนพนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอย
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แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ภาพประกอบ 9 แสดงปฏิสัมพันธของคะแนนเฉลี่ยระหวาง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน ที่สงผลตอความ
แปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ ในกลุมพนักงาน
ที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ลักษณะของการปฏิสมั พันธเปนทั้งแบบ
Disordinal interaction และ Ordinal interaction (Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)

เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว (ตาราง 9) พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน อยางเชื่อมั่นได ในกลุมรวม และกลุมยอย 10
กลุม จาก 12 กลุม และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมา
เปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบผลวา คือ 1) พบในกลุมรวม และ 8 กลุมยอย
ไดแก กลุมชาย กลุมหญิง กลุมแตงงาน กลุมระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัวสูง กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย กลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO (ตาราง
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60 - 68 ภาคผนวก ข) พบวา 1.1 ในหมูพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากหรือนอยก็ตาม
ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 1.2 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือต่ําก็ตาม ถาไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมนอย 1.3 ในหมูพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก และมีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์สูง พรอมกัน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวา ผูที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมนอย และมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา พรอมกัน อาจกลาวไดวา ผูที่ไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมมาก และมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง เปนกลุมที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่มากที่สุด สวนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย และมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา เปนกลุมที่มี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด 2) พบในกลุมอายุงานนอย (ตาราง 69
ภาคผนวก ข) พบวา 2.1 ในหมูพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอยถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
2.2 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา ถาไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย 2.3 พนักงานที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก พรอมกัน 2 ดาน มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุน
ทางสั ง คมน อย พร อ มกั น อาจกล า วไดว า ผู ที่ ได รั บ การสนับ สนุ น ทางสั ง คมนอ ย และมี แ รงจู ง ใจ
ใฝสัมฤทธิ์ต่ํา เปนกลุมที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด 3) พบในกลุมที่
มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก (ตาราง 70 ภาคผนวก ข) พบวา 3.1 ในหมูพนักงานที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือต่ําก็ตาม ถาไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย 3.2 ในหมูพนักงานที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมนอย ถ ามีแรงจู งใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติก รรมปองกันอันตรายจากการทํ างาน
ตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 3.3 พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก พรอมกัน 2 ดาน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย พรอมกัน
อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย เปนกลุมที่มี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด
และยังพบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อ
ปองกันอันตรายจากการทํางาน อยางเชื่อมั่นได ในกลุมรวม และกลุมยอย 3 กลุม จาก 12 กลุม
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ไดแก กลุมหญิง กลุมแตงงาน และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และเมื่อนํา
คะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวย
วิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 71 - 74 ภาคผนวก ข) พบผลวา 1) ในหมูพนักงานที่รับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมมากหรือนอยก็ตาม ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 2) ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือ
ต่ําก็ตาม ถารับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่มากกวาผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย 3) ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
และรั บ รู ป ระโยชน จ ากการฝ ก อบรมมาก พร อ มกั น มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน
ตามหนาที่มากกวา ผูที่แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และมีรับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย พรอมกัน
อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก เปนกลุม
ที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากที่สุด สวนพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย เปนกลุมที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
นอยที่สุด นอกจากนี้ คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชน
จากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน อยางเชื่อมั่นได ในกลุมรวม และกลุมยอย
2 กลุม จาก 12 กลุม ไดแก กลุมแตงงาน และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และ
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคู
ดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 75, 76 และ 77 ภาคผนวก ข) พบผลวา 1) ในหมูพนักงานที่รับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมมากหรือนอยก็ตาม ถารับรูการสนับสนุนทางสังคมมาก มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย 2) ในหมูพนักงานที่
รับรูการสนับสนุนทางสังคมมากหรือนอยก็ตาม ถารับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย 3) ในหมู
พนั ก งานที่ ได รับ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมมาก และรั บ รูป ระโยชนจ ากการฝก อบรมมาก พร อ มกั น
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวา ผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย
และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย พรอมกัน อาจกลาวไดวา ผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
มาก และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก เปนกลุมที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่มากที่สุด สวนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
มากนอย เปนกลุมที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัวในกลุมรวม พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 3 ตัว ทีละตัว คือ แรงจูงใจ
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ใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน อยางเชื่อมั่นได กลาวคือ พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
คาเฉลี่ย 66.61 และ 60.03 ตามลําดับ (ตาราง 9 สวนที่ 2) หรือพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทาง
สั ง คมมาก มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ ม ากกว า พนั ก งานที่ ไ ด รั บ การ
สนับสนุนทางสังคมนอย คาเฉลี่ย 66.79 และ 59.85 ตามลําดับ หรือพนักงานที่รับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่รับรูประโยชน
จากการฝกอบรมนอย คาเฉลี่ย 66.10 และ 60.55 ตามลําดับ ในกลุมยอย พบวา คะแนนพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน (ตาราง 9) กลาวคือ พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
พบในกลุมยอยทุกกลุม พนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย พบผลในกลุมยอยทุกกลุม
และพบอีกวาพนักงานที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย พบในกลุมยอยทุกกลุม
สรุ ป ได ว า พนั ก งานที่ มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ ม าก คื อ
1) พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง พบใน 1.1 กลุมรวม 1.2 เปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
มากหรือนอยก็ตาม พบในกลุมที่แตงงานแลว 1.3 เปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย พบในกลุม
หญิง กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีอายุงานนอย และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
1.4 เปนผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมากหรือนอยก็ตาม พบ
ในกลุมหญิง กลุมที่แตงงานแลว และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 1.5 เปนผูที่
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากหรือนอยก็ตาม และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกัน
อันตรายจากการทํางานมากหรือนอยก็ตาม หรือเปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย แตรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมาก บุคคล 2 ลักษณะนี้ พบใน กลุม
โสด กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ISO 1.6 เปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย พบใน
กลุมที่มีอายุงานนอย และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 2) พนักงานที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมมาก พบใน 2.1 กลุมรวม 2.2 เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือต่ําก็ตาม พบใน
กลุมที่แตงงานแลว และยังพบวาเปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา พบในกลุมที่มีอายุงานนอย 2.3 เปน
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ผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมากหรือนอยก็ตาม พบใน กลุม
ที่ แ ต ง งานแล ว และกลุ ม ที่ มี จํ า นวนชั่ ว โมงทํ า งานล ว งเวลาต อ เดื อ นมาก 2.4 เป น ผู ที่ มี แ รงจู ง ใจ
ใฝสัมฤทธิ์สูงหรือต่ําก็ตาม และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมาก
หรือนอยก็ตาม พบในพนักงาน 5 ประเภท คือ กลุมหญิง กลุมโสด กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ํา กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO นอกจากนี้ ยังพบวา เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และรับรูประโยชนจาก
การฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานนอย พบในพนักงาน 6 ประเภท คือ กลุมหญิง กลุม
โสด กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก กลุม
ที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และกลุมที่มีอายุงานนอย 3) พนักงานที่รับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมาก พบใน 3.1 กลุมรวม 3.2 เปนผูที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือต่ําก็ตาม พบในกลุมหญิง กลุมที่แตงงานแลว และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 3.3 เปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก
หรือนอยก็ตาม พบในกลุมที่แตงงานแลว และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงการทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
3.4 เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือต่ําก็ตาม และไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากหรือนอยก็ตาม
พบในกลุมหญิง กลุมโสด กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 3.5 เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง แตไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมนอย พบในกลุมที่แตงงานแลว 3.6 เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมนอย พบในกลุมที่มีอายุงานนอย
4.3.3 ผลการวิ เคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกัน
อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่ ของพนั ก งานที่ มี แ รงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ รั บ รู ก าร
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และมีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อ
ปองกันอันตรายจากการทํางาน แตกตางกัน
จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแปร คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน ทั้งในกลุมพนักงานปฏิบัติการโดยรวม และในกลุมที่แยกยอยตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง
12 กลุม (ตาราง 10) พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
อยางเชื่อมั่นได ในกลุมรวม กลุมโสด และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และ
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เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 8 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสามมาเปรียบเทียบกันเปนรายคู
ดวยวิธีการของเชฟเฟ พบผลวา 1) พบในกลุมรวม (ตาราง 78 ภาคผนวก ข) วา 1.1 ในหมูพนักงานที่มี
การสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย พรอมกัน 2 ดาน ถามีแรงจูงใจ
ใฝ สัม ฤทธิ์ สูง มี พ ฤติกรรมปอ งกั น อันตรายจากการทํา งานนอกเหนื อ หนา ที่ มากกวา พนัก งานที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 1.2 ในหมูพนักงานที่มีการสนับสนุนทางสังคมนอย แตรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมมาก ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สงู มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 1.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และรับรูการ
สนับสนุนทางสังคม ต่ํา พรอมกัน 2 ดาน ถารับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวาผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย 1.4 ในหมู
พนักงานที่ มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา แตรับรูการสนับสนุนทางสังคมมาก ถารับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวาผูที่รับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมนอย 1.5 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา แตรับรูประโยชนจาก
การฝกอบรมมาก ถารับรูการสนับสนุนทางสังคมมาก เป นผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย 1.6 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ และรับรูประโยชนจากการฝกอบรม สูงหรือต่ํา พรอมกัน 2 ดาน ถารับรูการสนับสนุนทาง
สังคมมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาผูที่รับรูการ
สนับสนุนทางสังคมนอย 1.7 กลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีการสนับสนุนทางสังคมมาก
และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก พรอมกันทั้ง 3 ดาน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวากลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการสนับสนุนทางสังคมนอย
และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย พรอมกันทั้ง 3 ดาน อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย เปนพนักงาน
ที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด 2) พบในกลุมโสด (ตาราง 79
ภาคผนวก ข) วา 2.1 ในหมูพนักงานที่มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมนอย พรอมกัน 2 ดาน ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 2.2 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ และรับรูการสนับสนุนทางสังคม ต่ํา พรอมกัน 2 ดาน ถารับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก
มีพ ฤติ ก รรมป องกั น อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่ มากกวา ผู ที่ รั บ รู ป ระโยชน จ ากการ
ฝกอบรมนอย 2.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง แตรบั รูการสนับสนุนทางสังคมนอย ถารับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมนอย เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก 2.4 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา แตรับรู

123
ตาราง 10 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่ ของพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ รับรูการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ แตกตางกัน ในกลุมรวมและกลุมยอย 12 กลุม
(สวนที่ 1) และคาของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ตามระดับของ
ตัวแปรอิสระที่สงผลแบบเดี่ยว (สวนที่ 2)
สวนที่ 1
กลุม

จํานวน

รวม
ชาย
หญิง
โสด
แตงงาน
เศรษฐกิจครอบครัวต่ํา
เศรษฐกิจครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงลวงเวลานอย
ชั่วโมงลวงเวลามาก
ผานการรับรอง ISO
ไมผาน ISO

553
302
251
222
312
245
300
276
275
263
270
283
270

แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
ก
74.82***
62.44***
14.0***
24.81***
50.61***
23.08***
41.99***
29.78***
3.82
26.45***
31.03***
40.41***
34.54***

การ
สนับสนุนฯ
ข
79.65***
45.71***
25.78***
35.07***
45.88***
36.72***
40.56***
7.97**
23.35***
37.78***
34.55***
19.96***
54.7***

แสดงคาเอฟ
การรับรู
ประโยชน
ค
ก×ข
12.98*** 25.81***
8.40**
8.37**
2.53
10.79***
<1
4.15*
10.95*** 21.18***
5.45*
8.93**
4.39*
11.75***
3.92*
7.42**
<1
2.09
2.86
11.44***
4.54*
13.33***
16.49***
6.85**
1.78
17.19***

%
ทํานาย
ก×ค
8.86**
6.53*
1.47
4.72*
4.79*
5.50*
3.05
2.2
<1
1.07
7.57**
4.03*
6.37*

ข×ค
<1
<1
1.23
<1
<1
<1
<1
<1
2.42
<1
<1
2.48
<1

ก×ข×ค
5.25*
2.23
<1
7.98**
<1
2.0
2.63
<1
<1
<1
7.73**
2.19
1.83

30.9
39.1
18.7
30.7
34.4
33.1
26.7
26.6
15.7
25.0
35.6
33.3
29.2

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

สวนที่ 2
กลุม

รวม

ชาย

หญิง
โสด

ตัวแปร

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
มาก = 47.55
มาก = 47.61
มาก = 46.41
มาก = 48.02
มาก = 47.67
มาก = 46.47
มาก = 47.11
มาก = 47.57
มาก = 46.91
มาก = 47.27

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
นอย = 43.64
นอย = 43.58
นอย = 44.78
นอย = 43.13
นอย = 43.48
นอย = 44.68
นอย = 44.52
นอย = 44.05
นอย = 43.05
นอย = 42.69
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สวนที่ 2 (ตอ)
กลุม

แตงงาน

ระดับเศรษฐกิจครอบครัวต่ํา

ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง

อายุงานนอย

อายุงานมาก
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนนอย
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนมาก

ผานการรับรอง ISO

ไมผาน ISO

ตัวแปร

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูประโยชนการฝกอบรมฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
สูง = 47.83
มาก = 47.73
มาก = 46.75
สูง = 46.80
มาก = 47.28
มาก = 45.85
สูง = 47.91
มาก = 47.88
มาก = 46.67
สูง = 46.65
มาก = 45.57
มาก = 45.22
มาก = 49.00
สูง = 47.78
มาก = 48.11
สูง = 46.98
มาก = 47.09
มาก = 45.81
สูง = 47.4
มาก = 46.75
มาก = 46.61
สูง = 47.58
มาก = 48.05

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ต่ํา = 43.78
นอย = 43.88
นอย = 44.86
ต่ํา = 43.11
นอย = 42.62
นอย = 44.05
ต่ํา = 44.25
นอย = 44.28
นอย = 45.49
ต่ํา = 42.16
นอย = 43.24
นอย = 43.59
นอย = 45.82
ต่ํา = 44.46
นอย = 44.14
ต่ํา = 43.18
นอย = 43.07
นอย = 44.35
ต่ํา = 43.03
นอย = 43.68
นอย = 43.82
ต่ํา = 43.94
นอย = 43.47

ประโยชนจากการฝกอบรมมาก ถารับรูการสนับสนุนทางสังคมมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย 2.5 ในหมูพนักงานที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และรับรูประโยชนจากการฝกอบรม สูงหรือต่ํา พรอมกัน 2 ดาน ถารับรูการ
สนับสนุนทางสังคมมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาผูที่
รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย 2.6 กลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีการสนับสนุนทางสังคมมาก
และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก พรอมกันทั้ง 3 ดาน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวากลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการสนับสนุนทางสังคมนอย
และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย พรอมกันทั้ง 3 ดาน อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย เปนพนักงานที่มี
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พฤติกรรมปองกันอันตรายฯ นอกเหนือหนาที่

พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด 3) พบในกลุมที่มีจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก (ตาราง 80 ภาคผนวก ข และภาพประกอบ 10) วา 3.1 ในหมูพนักงานที่
มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย พรอมกัน 2 ดาน ถามีแรงจูงใจ
ใฝสัม ฤทธิ์ สูง มีพ ฤติ กรรมป อ งกั น อันตรายจากการทํา งานนอกเหนือ หนา ที่ มากกวา พนั ก งานที่ มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 3.2 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และรับรูการสนับสนุนทางสังคม ต่ํา
พรอมกัน 2 ดาน ถารับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ มากกวาผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย 3.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ต่ํา แตรับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก ถารับรูการสนับสนุนทางสังคมมาก เปนผูมี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย
3.4 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และรับรูประโยชนจากการฝกอบรม สูงหรือต่ํา พรอมกัน 2
ดาน ถารับรูการสนับสนุนทางสังคมมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือ
หนาที่มากกวาผูที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมนอย 3.5 กลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีการ
สนับสนุนทางสังคมมาก และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก พรอมกันทั้ง 3 ดาน มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวากลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา มีการ
สนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ นอย พรอมกันทั้ง 3 ดาน อาจกลาวได
วา พนักงานที่ มีแรงจูง ใจใฝสัม ฤทธิ์ต่ํ า มีการสนับสนุนทางสังคมนอย และรับรูประโยชน จากการ
ฝกอบรมฯ นอย เปนพนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด
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ภาพประกอบ 10 แสดงปฏิสัมพันธของคะแนนเฉลี่ยระหวาง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพือ่ ปองกันอันตรายจากการทํางาน ที่สงผลตอ
ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ในกลุมพนักงาน
ที่มีจํานวนชัว่ โมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก ลักษณะของการปฏิสัมพันธเปนทั้งแบบ Disordinal
interaction และ Ordinal interaction (Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)

126
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว (ตาราง 10) พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกัน
อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่ แปรปรวนไปตามปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งแรงจู ง ใจ
ใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน อยางเชื่อมั่นได ในกลุมรวม และ
กลุมยอย 11 กลุม จาก 12 กลุม และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระ
ทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบผลวา คือ 1) พบในกลุมรวม และกลุม
ชาย (ตาราง 81 และ 82 ภาคผนวก ข) พบวา 1.1 ในหมูพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก
หรือนอยก็ตาม ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 1.2 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือนอย
ก็ตาม ถาไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือ
หนาที่มากกวาผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย 1.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากพรอมกัน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือ
หนาที่มากกวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย พรอมกัน
อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และ ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก เปนกลุมที่มี
พฤติ ก รรมป องกัน อั น ตรายจากการทํา งานนอกเหนื อหนา ที่ ม ากที่สุ ด สว นพนั ก งานที่ มี แ รงจู ง ใจ
ใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และ ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย เปนกลุมที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด 2) พบในกลุมหญิง กลุมแตงงาน และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก (ตาราง 83, 84 และ 85 ภาคผนวก ข) พบวา 2.1 ในหมูพนักงานที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมนอย ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติก รรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 2.2 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ต่ํา ถาไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย 2.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และ ไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมมากพรอมกัน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกว า พนั ก งานที่ มี แ รงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ ต่ํ า และได รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมน อ ย พร อ มกั น
อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย เปนกลุมที่มี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด 3) พบในกลุมโสด กลุมที่มีระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย และกลุมที่ทํางาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO (ตาราง 86, 87, 88, และ 89 ภาคผนวก ข) พบวา
3.1 ในหมูพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 3.2 ในหมู
พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือนอยก็ตาม ถาไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก มีพฤติกรรม
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ป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่ ม ากกว า ผู ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมน อ ย
3.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และ ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากพรอมกัน
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวา พนักงานที่มแี รงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย พรอมกัน อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย เปนกลุมที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่นอยที่สุด 4) พบในกลุมอายุงานนอย และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO (ตาราง 90 และ 91 ภาคผนวก ข) พบวา 4.1 ในหมูพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมมากหรือนอยก็ตาม ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 4.2 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ต่ํา ถาไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย 4.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และ ไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมมากพรอมกัน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย พรอมกัน อาจกลาว
ไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย เปนกลุมที่มีพฤติกรรม
ปอ งกัน อั นตรายจากการทํางานนอกเหนือ หนา ที่นอ ยที่สุด 5) พบในกลุ ม ที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง (ตาราง 92 ภาคผนวก ข) พบวา 5.1 ในหมูพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก
หรือนอยก็ตาม ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 5.2 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือนอย
ก็ตาม ถาไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือ
หนาที่มากกวาผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย 5.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากพรอมกัน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือ
หนาที่มากกวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย พรอมกัน
อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และ ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย เปนกลุมที่มี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด
นอกจากนี้ ยั ง พบว า คะแนนพฤติ ก รรมป องกัน อั น ตรายจากการทํา งานนอกเหนือหน า ที่
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน อยางเชื่อมั่นได ในกลุมรวม และกลุมยอย 7 กลุม
จาก 12 กลุม และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสอง
มาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบผลวา 1) พบในกลุมรวม กลุมชาย กลุมแตงงาน
กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
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(ตาราง 93, 94, 95, 96 และ 97 ภาคผนวก ข) พบวา 1.1 ในหมูพนักงานที่รับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมมากหรือนอยก็ตาม ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 1.2 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ต่ํา ถารับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย 1.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมมากพรอมกัน มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย พรอมกัน อาจกลาว
ได ว า พนั ก งานที่ มี แ รงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ ต่ํ า และรั บ รู ป ระโยชน จ ากการฝ ก อบรมน อ ย เป น กลุ ม ที่ มี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด 2) พบในกลุมโสด และกลุม ทีท่ าํ งาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO (ตาราง 98 และ 99 ภาคผนวก ข) พบวา 2.1 ในหมู
พนักงานที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมมากหรือนอยก็ตาม ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 2.2 ในหมู
พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมมากพรอมกัน มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมนอย พรอมกัน 3) พบในกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ISO (ตาราง 100 ภาคผนวก ข) พบวา 3.1 ในหมูพนักงานที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมมากหรือ
นอยก็ตาม ถามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 3.2 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือนอย
ก็ตาม ถารับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือ
หนาที่มากกวาผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย 3.3 ในหมูพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
และรั บ รู ป ระโยชน จ ากการฝ ก อบรมมากพร อ มกั น มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน
นอกเหนือหนาที่มากกวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย
พรอมกัน อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมมาก
เปนกลุมที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากที่สุด สวนพนักงานที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย เปนกลุมที่มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัวในกลุมรวม พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 3 ตัว ทีละตัว คือ แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน อยางเชื่อมั่นได กลาวคือ พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
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มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
คาเฉลี่ย 47.55 และ 43.64 ตามลําดับ (ตาราง 10 สวนที่ 2) หรือพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมนอย คาเฉลี่ย 47.61 และ 43.58 ตามลําดับ หรือพนักงานที่รับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่รับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมนอย คาเฉลี่ย 46.41 และ 44.78 ตามลําดับ ในกลุมยอย พบวา คะแนน
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ
ทีละตัว คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชน
จากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน (ตาราง 10) กลาวคือ พนักงานที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ต่ํา พบใน 11 กลุมยอย จาก 12 กลุม ยกเวนกลุมที่มีอายุงานมาก พนักงานที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงาน
ที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย พบผลในกลุมยอยทุกกลุม และพบอีกวาพนักงานที่รับรูประโยชน
จากการฝกอบรมมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงาน
ที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอย พบใน 7 กลุมยอย ไดแก กลุมพนักงานชาย กลุมแตงงาน กลุม
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง กลุมอายุงานนอย กลุมที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ISO
สรุปไดวา พนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มาก คือ
1) พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง พบใน 1.1 กลุมรวม และกลุมที่มีอายุงานนอย 1.2 เปนผูที่ไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมมากหรือนอยก็ตาม พบในกลุมชาย กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
กลุมที่มีอายุงานนอย และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 1.3 เปนผูท ไี่ ดรบั การ
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมน อ ย พบในกลุ ม รวม กลุ ม หญิ ง กลุ ม โสด กลุ ม ที่ แ ต ง งานแล ว กลุ ม ที่ มี ร ะดั บ
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอยหรือมาก และกลุมที่
ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO 1.4 เปนผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อ
ปอ งกัน อัน ตรายจากการทํา งานมากหรือนอ ยก็ ต าม พบในกลุม ชาย กลุม ที่มี ระดั บเศรษฐกิจ ของ
ครอบครัวต่ํา และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 1.5 เปนผูที่ไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมนอยดวย พบในกลุมโสด และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 2) พนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก พบใน 2.1 กลุมรวม
2.2 เปนผูที่มีแรงจูง ใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือต่ํ า พบในกลุมชาย กลุมโสด กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของ
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ครอบครัวต่ํา กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไม
ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 2.3 เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา พบในกลุมหญิง กลุมที่แตงงาน
แลว กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง กลุมที่มีอายุงานนอย และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก 2.4 เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง พบในกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO 2.5 เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือต่ํา และรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมากหรือนอย หรือผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา แตรับรูประโยชนจาก
การฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมาก บุคคล 2 ลักษณะนี้ พบในกลุมรวม โดยเฉพาะ
กลุมโสด และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 3) เปนผูที่รับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมาก พบใน 3.1 กลุมรวม กลุมชาย กลุมที่แตงงานแลว
กลุมอายุนอย กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO 3.2 เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา พบในกลุมรวม กลุมชาย กลุม ทีแ่ ตงงาน
แลว กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงการทํางานลวงเวลาตอเดือน
มาก 3.3 เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงหรือต่ําก็ตาม พบในกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO 3.4 เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ในหนวยงานนอยพรอมกัน พบในกลุมโสด และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
3.5 เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง แตไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย พบเฉพาะในกลุมโสด
4.4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ของพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุม
ตน ความชอบเสี่ยง และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย แตกตางกัน
การวิเคราะหขอมู ลในสวนนี้ เปนการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ โดยพิจารณาตามตัวแปรอิสระ 3 ดาน คือ
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
มากนอยแตกตางกัน
ลัก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน หมายถึ ง ปริ ม าณการรายงานของพนั ก งานปฏิ บั ติ ก าร
เกี่ยวกับตนเองวามีความสามารถในการคาดการณไกล เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดประโยชน
กับตนเองในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการควบคุมบังคับตนเองใหรูจักอดไดรอได เพื่อรอรับ
ผลประโยชนที่ยิ่งใหญกวา หรือสําคัญกวาที่จะมีมาในอนาคต พิสัยของคะแนนที่ไดระหวาง 43 - 86
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คะแนน แบงออกเปน 2 กลุม โดยใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมเปนตัวแบง (คาเฉลี่ย เทากับ 63.26 คา
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กับ 8.04) โดยผู ที่ไดค ะแนนในกลุม สู ง เปน ผูที่ ไดค ะแนนระหว า ง 64 - 86
คะแนน จัดเปนผูที่อยูในกลุมที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง สวนผูที่ไดคะแนนในกลุมต่ําเปนผูที่
ไดคะแนนระหวาง 43 - 63 คะแนน จัดเปนผูที่อยูในกลุมที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา (ตาราง
24 ภาคผนวก ข)
ความชอบเสี่ยง หมายถึง ปริมาณการรับรูและความรูสึกชอบหรือพอใจในการแสดง
พฤติกรรม ดังนี้ 1) อยากทดลองสิ่งใหมที่ตื่นเตนทาทายที่ผูอื่นอาจเคยทําสําเร็จมาแลว และการกระทํา
นั้นอาจใหผลตอบแทนที่ตองการ ถึงแมจะมีความเสี่ยงอันตรายสูง หรืออาจเกิดผลเสียมากกวาก็ตาม
2) ตระหนักถึงผลเสียหรืออันตรายที่จะเกิ ดในอนาคตตอสั งคม จากการที่ตนเองจะกระทํ าหรือไม
กระทํ า จึ ง ตั้ง ใจที่จ ะหลี ก เลี่ ย งหรื อป อ งกัน ไวก อน 3) ตระหนัก ถึ ง ผลเสีย หรื ออัน ตรายที่จ ะเกิดขึ้ น
ในอนาคต จากการมีปฏิสัมพันธหรือการเห็นแบบอยางที่ไมดีจากคนรอบขาง แตก็ยังคิดเสี่ยงที่จะ
กระทํา 4) ตระหนักถึงผลเสียหรืออันตรายที่จะเกิดในอนาคตตอตนเอง จึงตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงหรือ
ปองกันไวกอน พิสัยของคะแนนที่ไดระหวาง 23 - 60 คะแนน แบงออกเปน 2 กลุม โดยใชคะแนนเฉลี่ย
ของกลุมเปนตัวแบง (คาเฉลี่ย เทากับ 41.52 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.0) โดยผูที่ไดคะแนน
ในกลุมสูงเปนผูที่ไดคะแนนระหวาง 42 - 60 คะแนน จัดเปนผูที่อยูในกลุมที่มีความชอบเสี่ยงนอย
สวนผู ที่ได คะแนนในกลุม ต่ําเป นผูที่ ไดคะแนนระหวาง 23 - 41 คะแนน จัดเปน ผูที่อยูในกลุมที่มี
ความชอบเสี่ยงมาก (ตาราง 24 ภาคผนวก ข)
การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย หมายถึง ปริมาณการรายงานของพนักงาน
จากการสังเกตเห็นแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยในการกระทําพฤติกรรมการทํางาน ของ
หัวหนาและเพื่อนรวมงาน เชน การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคล เปนตน วามีมากนอยเพียงใด พิสัยของคะแนนที่ไดระหวาง 23 - 72 คะแนน แบงออกเปน
2 กลุม โดยใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมเปนตัวแบง (คาเฉลี่ย เทากับ 45.74 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
8.27) โดยผูที่ไดคะแนนในกลุมสูงเปนผูที่ไดคะแนนระหวาง 46 - 72 คะแนน จัดเปนผูที่อยูในกลุมที่มี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก สวนผูที่ไดคะแนนในกลุมต่ําเปนผูที่ไดคะแนนระหวาง
23 - 45 คะแนน จัดเปนผูที่อยูในกลุมที่มีแบบอยางที่ในการทํางานอยางปลอดภัยนอย (ตาราง 24
ภาคผนวก ข)
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4.4.1 ผลการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติ ที่ ดี ต อ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ของพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย แตกตางกัน
การวิเคราะหขอมูลกระทําทั้งในกลุมตัวอยางโดยรวม และในกลุมที่แยกยอยตามลักษณะ
ทางชีวสังคมและภูมิหลัง 6 ตัวแปร ไดแก เพศ สถานภาพสมรส อายุงาน จํานวนชั่วโมงทํางาน
ล ว งเวลาต อ เดื อ น ระดั บ เศรษฐกิ จ ของครอบครั ว และประเภทโรงงาน ได เ ป น กลุ ม ย อ ย 12 กลุ ม
(รายละเอียดกลุมยอยดูจากตาราง 2) โดยแยกวิเคราะหตามตัวแปรตามไดดังนี้
ตาราง 11 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน ของพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และมีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัย แตกตางกัน ในกลุมรวมและกลุมยอย 12 กลุม (สวนที่ 1) และคาของ
คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ตามระดับของตัวแปรอิสระที่สงผล
แบบเดี่ยว (สวนที่ 2)
สวนที่ 1
กลุม

จํานวน

รวม
ชาย
หญิง
โสด
แตงงาน
เศรษฐกิจครอบครัวต่ํา
เศรษฐกิจครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงลวงเวลานอย
ชั่วโมงลวงเวลามาก
ผานการรับรอง ISO
ไมผาน ISO

553
302
251
222
312
245
300
276
275
263
270
283
270

ลักษณะ
มุงอนาคต
ก

ความ
ชอบเสี่ยง
ข

แสดงคาเอฟ
แบบอยาง
ที่ดี
ค
ก×ข

63.91***
41.43***
27.08***
17.22***
45.71***
40.81***
23.99***
21.82***
14.46***
26.53***
28.09***
39.53***
25.36***

24.48***
12.64***
16.10***
8.9**
12.61***
15.32***
6.94**
17.92***
<1
17.41***
3.96*
34.12***
3.44

20.61***
5.82*
24.93***
5.66*
10.54***
8.43**
13.23***
6.26*
6.08*
22.94***
3.64
<1
41.0***

13.56***
4.24*
11.77***
3.14
10.57***
3.75
10.39***
1.87
<1
3.16
6.69**
10.2**
1.96

%
ทํานาย
ก×ค

ข×ค

ก×ข×ค

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
3.69
3.11

<1
2.86
2.73
<1
<1
1.75
<1
1.94
<1
<1
<1
2.17
<1

1.15
<1
7.53**
2.59
<1
<1
4.47*
1.3
<1
11.74***
1.03
<1
4.97*

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

27.8
27.3
35.7
28.2
29.2
34.2
25.9
29.4
10.4
40.5
23.5
35.0
39.6
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สวนที่ 2
กลุม

รวม

ชาย

หญิง

โสด

แตงงาน

ระดับเศรษฐกิจครอบครัวต่ํา

ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง

อายุงานนอย

อายุงานมาก
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนนอย

ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนมาก
ผานการรับรอง ISO
ไมผานการรับรอง ISO

ตัวแปร

ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
แบบอยางที่ดีในการทํางาน

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
เจตคติที่ดตี อพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
สูง = 78.09
นอย = 76.98
มาก = 76.82
สูง = 78.62
นอย = 77.12
มาก = 76.53
สูง = 77.62
นอย = 77.00
มาก = 77.51
สูง = 77.09
นอย = 76.35
มาก = 75.97
สูง = 78.68
นอย = 77.15
มาก = 77.01
สูง = 77.42
นอย = 76.02
มาก = 75.45
สูง = 78.44
นอย = 77.65
มาก = 78.13
สูง = 76.88
นอย = 76.60
มาก = 75.46
สูง = 79.28
มาก = 78.67
สูง = 78.88
นอย = 78.41
มาก = 78.71
สูง = 77.35
นอย = 75.29
สูง = 79.20
นอย = 79.00
สูง = 76.90
มาก = 77.69

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ต่ํา = 72.22
มาก = 73.34
นอย = 73.48
ต่ํา = 71.92
มาก = 73.42
นอย = 74.01
ต่ํา = 72.23
มาก = 72.85
นอย = 72.34
ต่ํา = 71.87
มาก = 72.60
นอย = 72.98
ต่ํา = 72.23
มาก = 73.76
นอย = 73.91
ต่ํา = 70.19
มาก = 71.59
นอย = 72.16
ต่ํา = 74.02
มาก = 75.11
นอย = 74.63
ต่ํา = 70.74
มาก = 71.03
นอย = 72.17
ต่ํา = 75.80
นอย = 76.42
ต่ํา = 73.98
มาก = 74.44
นอย = 74.15
ต่ํา = 70.75
มาก = 72.81
ต่ํา = 73.61
มาก = 73.81
ต่ํา = 71.08
นอย = 70.29

134
จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางาน พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบ
เสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ทั้งในกลุมพนักงานปฏิบัติการโดยรวม และ
ในกลุมที่แยกยอยตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 12 กลุม (ตาราง 11) พบวา คะแนนเจตคติที่ดีตอ
พฤติ ก รรมป องกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน แปรปรวนไปตามปฏิสั ม พัน ธ ร ะหวา งลั ก ษณะมุ ง
อนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
อยางเชื่อมั่นได ในกลุมยอย 4 จาก 12 กลุม และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 8 กลุม ที่แบงตามระดับของ
ตัวแปรอิสระทั้งสามมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบผลวา 1) พบในกลุม
พนักงานหญิง และกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง (ตาราง 101 และ 102 ภาคผนวก
ข) วา 1.1 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง แตมีความชอบเสี่ยงนอย หรือมี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา แตมีความชอบเสี่ยงมาก ถามีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยาง
ปลอดภั ย มาก มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานมากกว า พนั ก งานที่ มี
แบบอย างที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย นอย 1.2 ในหมูพ นักงานที่มี ความชอบเสี่ ยงนอย แตมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก หรือมีความชอบเสี่ยงมาก แตมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัยนอย ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 1.3 ในหมูพนักงานที่มี
ความชอบเสี่ยงมาก แตมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก ถามีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวาพนักงานที่มีลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 1.4 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัยนอย ถามีความชอบเสี่ยงนอย มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก 1.5 กลุมพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง มีความชอบเสี่ยงนอย และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีเจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย อาจกลาวไดวา พนักงาน
ที่ มี ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนต่ํ า มี ค วามชอบเสี่ ย งมาก และมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งาน
อยางปลอดภัยนอย เปนพนักงานที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอยที่สุด
2) พบในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย (ตาราง 103 ภาคผนวก ข และ
ภาพประกอบ 11) วา 2.1 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง แตมีความชอบเสี่ยง
นอย หรือมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา แตมีความชอบเสี่ยงมาก ถามีแบบอยางทีด่ ใี นการทํางาน
อยางปลอดภัยมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มี
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แบบอย างที่ดี ในการทํางานอยางปลอดภัย นอย 2.2 ในหมูพ นักงานที่มี ความชอบเสี่ ยงนอย แตมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก หรือมีความชอบเสี่ยงมาก แตมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัยนอย ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 2.3 ในหมูพนักงานที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย สูงหรือต่ํา พรอมกัน 2
ดาน ถามีความชอบเสี่ยงนอย มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวา
พนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก 2.4 กลุมพนักงานทีม่ ลี กั ษณะมุง อนาคต-ควบคุมตนสูง มีความชอบเสีย่ ง
นอย และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีความชอบเสี่ยงมาก และมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุ ม ตนสู ง มี ค วามชอบเสี่ ย งน อ ย และมี แ บบอยา งที่ ดี ในการทํ า งานอย า งปลอดภั ย มาก เป น
พนักงานที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากที่สุด และยังพบวา พนักงาน
ที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยาง
ปลอดภัยนอย เปนพนักงานที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอยที่สุด
อยางไรก็ตาม สําหรับกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
มีขนาดกลุมตัวอยางในบางกลุมไมเพียงพอตอการวิเคราะหความแปรปรวนสามทาง ผูวิจัยจึงนําผล
การวิเคราะหแสดงไวในตาราง 104 ภาคผนวก ข ทั้งนี้เพื่อจะเกิดประโยชนในการวิจัยเรื่องตอๆ ไป
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว (ตาราง 11) พบวา คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคต-ควบคุม
ตน และความชอบเสี่ยง อยางเชื่อมั่นได ในกลุมรวม และกลุมยอย 6 กลุม จาก 12 กลุม และเมื่อนํา
คะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวย
วิธีการของเชฟเฟ พบผล คือ 1) พบในกลุมรวม และ 3 กลุมยอย ไดแก กลุมชาย กลุม แตงงาน กลุม ทีม่ ี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก (ตาราง 105, 106, 107 และ 108 ภาคผนวก ข) พบวา
1.1 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอยหรือมากก็ตาม ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
1.2 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา ถามีความชอบเสี่ยงนอย มีเจตคติที่ดี
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ภาพประกอบ 11 แสดงปฏิสัมพันธของคะแนนเฉลี่ยระหวาง ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และ
การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ที่สงผลตอความแปรปรวนของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน ในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
ลักษณะของการปฏิสัมพันธเปนทั้งแบบ Disordinal interaction และ Ordinal interaction
(Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)

ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก 1.3 พนักงาน
ที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยง
มาก อาจกลาวไดวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก มีเจตคติ
ที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอยที่สุด 2) พบใน 3 กลุมยอย ไดแก กลุม หญิง กลุม
ที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครั วสูง และกลุม ที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
(ตาราง 109, 110 และ 111 ภาคผนวก ข) พบวา 2.1 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก ถามี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 2.2 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ต่ํ า ถ า มี ค วามชอบเสี่ ย งน อ ย มี เ จตคติ ท่ีดี ต อ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานมากกว า
พนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก 2.3 พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบ
เสี่ยงนอย มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก อาจกลาวไดวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอยที่สุด

137
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัวในกลุมรวม พบวา คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 3 ตัว ทีละตัว คือ ลักษณะมุง
อนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย อยางเชื่อมั่น
ได (ตาราง 11 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
คาเฉลี่ย 78.09 และ 72.22 ตามลําดับ หรือพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอย มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก คาเฉลี่ย 76.98 และ 73.34
ตามลําดับ หรือพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวาพนักงานที่มแี บบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย
คาเฉลี่ย 76.82 และ 73.48 ตามลําดับ ในกลุมยอย พบวา คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย (ตาราง 11) กลาวคือ
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานมากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบในกลุมรวม และกลุมยอยทุกกลุม
พนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอย มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวา
พนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก พบในกลุมรวม และกลุมยอย 10 จาก 12 กลุม ยกเวนกลุมพนักงาน
ที่มีอายุงานมาก และกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และยัง
พบวาพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน มากกวาพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย พบใน
กลุมรวม และกลุมยอย 10 จาก 12 กลุม ยกเวนกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
สรุ ป ไดว า พนัก งานที่ มี เ จตคติที่ดีต อ พฤติ กรรมปอ งกั น อัน ตรายจากการทํ า งานมาก คื อ
1) พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง พบใน 1.1 กลุมรวม 1.2 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยง
มากหรือนอยก็ตาม พบในกลุมชาย กลุมที่แตงงานแลว และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดือนมาก 1.3 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยงมาก พบในกลุมหญิง กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
สูง และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 1.4 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยงมาก
หรือนอยก็ตาม และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมากหรือนอยก็ตาม พบในกลุมหญิง
กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
นอกจากนี้ ยังพบวา เปนผูที่มีความชอบเสี่ยงมาก แตมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก
พบในกลุมหญิง และกลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง 2) พนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอย
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พบใน 2.1 กลุมรวม กลุมที่มีอายุงานนอย และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
2.2 เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง พบในกลุมหญิง 2.3 เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา ไดแก กลุมชาย กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง กลุมที่มี
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
2.4 เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก
พบในกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย นอกจากนี้ ยังพบในผูที่มลี ักษณะมุง อนาคตควบคุมตนต่ํา และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอยพรอมกัน พบในกลุมหญิง กลุมที่มี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย 3) พนักงาน
ที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก พบใน 3.1 กลุมรวม กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนนอย และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO 3.2 เปนผูที่มี
ลักษณมุงอนาคต-ควบคุมตนสูงหรือต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมากหรือนอยก็ตาม พบในกลุมหญิง
กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
4.4.2 ผลการวิ เคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกั น
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ ของพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบ
เสี่ยง และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย แตกตางกัน
จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่ พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง
และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ทั้งในกลุมพนักงานปฏิบัติการโดยรวม และ
ในกลุมที่แยกยอยตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 12 กลุม (ตาราง 12) พบวา คะแนนเจตคติที่ดีตอ
พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน แปรปรวนไปตามปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งลั ก ษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
อยางเชื่อมั่นได ในกลุมรวม และกลุมยอย 5 กลุม และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 8 กลุม ที่แบงตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทั้งสามมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบผลวา 1) พบในกลุม
รวม (ตาราง 112 ภาคผนวก ข) วา 1.1 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง แตมี
ความชอบเสี่ยงมาก หรือมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา แตมีความชอบเสี่ยงนอย ถามีแบบอยาง
ที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวา
พนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย 1.2 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก
และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก หรือมีความชอบเสี่ยงนอย และมีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัยนอย ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 1.3 ในหมูพนักงานที่มี
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ความชอบเสี่ยงมาก แตมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย ถามีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 1.4 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา แตมีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัยมาก ถามีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนา ที่ มากกว าพนั ก งานที่ มีความชอบเสี่ย งมาก 1.5 ในหมูพ นัก งานที่มีลักษณะมุ ง อนาคตควบคุ ม ตนสู ง และมี ค วามชอบเสี่ ย งน อ ย ถ า มี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานอย า งปลอดภั ย มาก
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัยนอย 1.6 กลุมพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีความชอบเสี่ยง
นอย และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนา ที่ มากกวา พนั ก งานที่ มี ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนต่ํ า มีค วามชอบเสี่ย งมาก และมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย 2) พบในกลุมพนักงานชาย (ตาราง 113 ภาคผนวก ข)
ตาราง 12 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่ ของพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และมีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัย แตกตางกัน ในกลุมรวมและกลุมยอย 12 กลุม (สวนที่ 1) และคาของ
คะแนนพฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ ตามระดั บ ของตั ว แปรอิ ส ระที่ ส ง ผล
แบบเดี่ยว (สวนที่ 2)
สวนที่ 1
แสดงคาเอฟ

กลุม

จํานวน

รวม
ชาย
หญิง
โสด
แตงงาน
เศรษฐกิจครอบครัวต่ํา
เศรษฐกิจครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงลวงเวลานอย
ชั่วโมงลวงเวลามาก
ผานการรับรอง ISO
ไมผาน ISO

553
302
251
222
312
245
300
276
275
263
270
283
270

%
ทํานาย

ลักษณะ
มุงอนาคต
ก

ความ
ชอบเสี่ยง
ข

แบบอยาง
ที่ดีฯ
ค

ก×ข

ก×ค

ข×ค

ก×ข×ค

48.12***
29.92***
17.43***
8.67**
44.4***
27.28***
17.24***
14.02***
10.33***
7.68**
29.87***
32.36***
15.65***

19.94***
15.76***
2.83
7.94**
11.64***
12.47***
5.69*
4.16*
1.39
5.14*
10.25**
10.24**
6.71**

18.75***
4.59*
17.18***
4.03*
10.34***
4.54*
19.36***
<1
30.43***
33.01***
2.77
5.43*
24.91***

11.45***
3.5
7.64**
2.30
10.27***
9.63**
1.95
7.91**
4.35*
<1
9.09**
3.11
5.97*

1.19
<1
<1
<1
1.52
1.03
<1
3.62
2.34
1.48
3.51
5.42*
5.91*

7.90**
4.05*
1.67
<1
8.82**
14.04***
<1
3.69
<1
<1
7.16**
4.63*
2.23

6.48*
7.58**
<1
<1
9.64**
4.55*
3.58
2.18
<1
<1
12.76***
6.23*
<1

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

24.1
25.5
21.6
18.0
29.6
33.1
18.3
22.2
14.4
25.7
36.3
25.9
31.8
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สวนที่ 2
กลุม

รวม

ชาย

หญิง
โสด

แตงงาน

ระดับเศรษฐกิจครอบครัวต่ํา

ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง

อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนนอย

ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนมาก
ผานการรับรอง ISO

ไมผานการรับรอง ISO

ตัวแปร

ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
สูง = 66.43
นอย = 65.41
มาก = 65.35
สูง = 66.12
นอย = 65.25
มาก = 64.19
สูง = 67.12
มาก = 67.10
สูง = 65.59
นอย = 65.49
มาก = 64.92
สูง = 66.99
นอย = 65.27
มาก = 65.16
สูง = 66.0
นอย = 64.89
มาก = 63.96
สูง = 66.52
นอย = 65.59
มาก = 66.64
สูง = 61.06
นอย = 59.99
สูง = 69.83
มาก = 70.74
สูง = 66.25
นอย = 65.99
มาก = 67.80
สูง = 66.30
นอย = 64.79
สูง = 67.30
นอย = 65.67
มาก = 65.10
สูง = 66.05
นอย = 65.39
มาก = 66.55

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ต่ํา = 60.68
มาก = 61.71
นอย = 61.76
ต่ํา = 59.77
มาก = 60.64
นอย = 61.70
ต่ํา = 62.07
นอย = 62.08
ต่ํา = 61.36
มาก = 61.46
นอย = 62.03
ต่ํา = 59.92
มาก = 61.64
นอย = 61.75
ต่ํา = 59.08
มาก = 60.21
นอย = 61.13
ต่ํา = 62.17
มาก = 63.10
นอย = 62.04
ต่ํา = 56.38
มาก = 57.45
ต่ํา = 67.29
นอย = 66.38
ต่ํา = 63.36
มาก = 63.62
นอย = 61.81
ต่ํา = 58.99
มาก = 60.50
ต่ํา = 59.85
มาก = 61.48
นอย = 62.05
ต่ํา = 62.21
มาก = 62.87
นอย = 61.71
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วา 2.1 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา แตมีความชอบเสี่ยงนอย ถามีแบบอยาง
ที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวา
พนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย 2.2 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก
และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก หรือมีความชอบเสี่ยงนอย และมีแบบอยางที่ดีใน
การทํางานอยางปลอดภัยนอย ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 2.3 ในหมูพนักงานที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา แตมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก ถามีความชอบเสี่ยง
นอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก
2.4 กลุมพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีความชอบเสี่ยงนอย และมีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัยนอย 3) พบในกลุมแตงงาน (ตาราง 114 ภาคผนวก ข) วา 3.1 ในหมูพนักงานที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง แตมีความชอบเสี่ยงมาก หรือมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
แตมีความชอบเสี่ยงนอย ถามีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย
3.2 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก หรือมี
ความชอบเสี่ยงนอย และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย ถามีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 3.3 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัยนอย ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 3.4 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา แตมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก ถามีความชอบเสี่ยงนอย
มีพฤติกรรมปองกัน อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนั กงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก
3.5 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย ถามีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวา
พนั ก งานที่ มี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานอย า งปลอดภั ย น อ ย 3.6 ในหมู พ นั ก งานที่ มี ลั ก ษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก ถามีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
นอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัยมาก 3.7 กลุมพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีความชอบเสี่ยง
นอย และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
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ตามหนา ที่ มากกวา พนัก งานที่ มีลัก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุม ตนต่ํ า มี ค วามชอบเสี่ ย งมาก และมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุ ม ตนต่ํ า มี ค วามชอบเสี่ ย งมาก และมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํา งานอย า งปลอดภั ย มาก เป น
พนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด 4) พบในกลุมพนักงานที่มี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา (ตาราง 115 ภาคผนวก ข และภาพประกอบ 12) วา 4.1 ในหมู
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา แตมีความชอบเสี่ยงมาก ถามีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่
มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย 4.2 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก และมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
4.3 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก แตมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย ถามี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 4.4 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ต่ํา แตมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก ถามีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก 4.5 ในหมูพนักงาน
ที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ ยงนอย ถามีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย 4.6 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก ถามีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
มาก 4.7 กลุมพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีความชอบเสี่ยงนอย และมีแบบอยางทีด่ ี
ในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัยนอย อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีความชอบเสี่ยง
มาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก เปนพนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด 5) พบในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO (ตาราง 116 ภาคผนวก ข) วา 5.1 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง
แตมีความชอบเสี่ย งมาก หรือมีลัก ษณะมุงอนาคต-ควบคุ มตนต่ํา แตมี ความชอบเสี่ย งนอย ถา มี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
มากกวาพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย 5.2 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยง
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มาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก หรือมีความชอบเสี่ยงนอย และมีแบบอยาง
ที่ดีใ นการทํ า งานอย างปลอดภัยน อย ถา มีลักษณะมุง อนาคต-ควบคุ ม ตนสูง มี พฤติกรรมป อ งกั น
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 5.3 ในหมู
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา แตมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก
ถามีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มี
ความชอบเสี่ยงมาก 5.4 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยง
นอย ถามีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย 5.5 ในหมูพนักงาน
ที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํ า และมีความชอบเสี่ยงมาก ถามีแบบอยางที่ ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัยนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก 5.6 กลุมพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง
มีความชอบเสี่ ย งนอย และมีแบบอยา งที่ดีในการทํา งานอยา งปลอดภัย มาก มี พ ฤติกรรมป อ งกัน
อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ มากกว า พนั ก งานที่ มี ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนต่ํ า
มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย อาจกลาวไดวา พนักงาน
ที่ มี ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนต่ํ า มี ค วามชอบเสี่ ย งมาก และมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งาน
อยางปลอดภัยมาก เปนพนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด
อยางไรก็ตาม สําหรับกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก มีขนาด
กลุ ม ตั ว อย า งบางกลุ ม ไม เ พี ย งพอต อ การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนสามทาง ผู วิ จั ย จึ ง นํ า ผลการ
วิเคราะหแสดงไวในตาราง 117 ภาคผนวก ข ทั้งนี้เพื่อจะเกิดประโยชนในการวิจัยเรื่องตอๆ ไป
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว (ตาราง 12) พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน และความชอบเสี่ยง อยางเชื่อมั่นได ในกลุมรวม และกลุมยอย 7 กลุม จาก 12 กลุม
และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปน
รายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบผลวา 1) พบในกลุมรวม และกลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก (ตาราง 118, 119 และ 120 ภาคผนวก ข)
พบวา 1.1 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอยหรือมากก็ตาม ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
สูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา 1.2 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา ถามีความชอบเสี่ยงนอย
มีพ ฤติ กรรมปอ งกั น อัน ตรายจากการทํ า งานตามหนา ที่ม ากกว า พนั ก งานที่มี ค วามชอบเสี่ย งมาก
1.3 พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกัน
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พฤติกรรมปองกันอันตรายฯ ตามหนาที่

อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนั กงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมี
ความชอบเสี่ยงมาก อาจกลาวไดวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยง
มาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด 2) พบใน 4 กลุมยอย ไดแก
กลุมหญิง กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีอายุงานนอย และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO (ตาราง 121, 122, 123 และ 124 ภาคผนวก ข) พบวา 2.1 ในหมูพนักงานที่มี
ความชอบเสี่ยงมาก ถา มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกัน อันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 2.2 ในหมูพนักงานที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา ถามีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่มากกวาพนั กงานที่มี ความชอบเสี่ยงมาก 2.3 พนักงานที่มีลักษณะมุ งอนาคตควบคุ ม ตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมป องกันอั นตรายจากการทํา งานตามหนา ที่
มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก อาจกลาวไดวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด 3) พบในกลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก (ตาราง 125 ภาคผนวก ข)
ว า พนั ก งานที่มี ค วามชอบเสี่ ย งน อ ย ถ า มี ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนสู ง มี พ ฤติก รรมป อ งกั น
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
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แบบอยางที่ดีในการทํางานฯ

ภาพประกอบ 12 แสดงปฏิสัมพันธของคะแนนเฉลี่ยระหวาง ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และ
การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ที่สงผลตอความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ ในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
ลักษณะของการปฏิสัมพันธเปนทั้งแบบ Disordinal interaction และ Ordinal interaction
(Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)
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และยังพบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย อยางเชื่อมั่นได ในกลุมยอย 2 กลุม และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบผลวา 1) พบใน
กลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO (ตาราง 126 ภาคผนวก ข) พบวา
1.1 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอยหรือมากก็ตาม ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง
มี พ ฤติก รรมป องกั น อันตรายจากการทํ า งานตามหนา ที่ม ากกว า พนั ก งานที่ มี ลัก ษณะมุง อนาคตควบคุมตนต่ํา 1.2 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง ถามีความชอบเสี่ยงนอย
มีพ ฤติกรรมป อ งกัน อั น ตรายจากการทํา งานตามหนา ที่ ม ากกวา พนัก งานที่ มี ค วามชอบเสี่ย งมาก
1.3 พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํ างานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มี ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมี
ความชอบเสี่ยงมาก อาจกลาวไดวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยง
นอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากที่สุด 2) พบในกลุม ทีท่ าํ งานในโรงงาน
ที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO (ตาราง 127 ภาคผนวก ข) พบวา 2.1 ในหมูพนักงานที่มี
ความชอบเสี่ยงมากหรือนอยก็ตาม ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 2.2 ในหมูพนักงาน
ที่มีลัก ษณะมุง อนาคต-ควบคุม ตนสูง หรือต่ํา ก็ต าม ถ า มีค วามชอบเสี่ย งนอย มีพ ฤติ ก รรมปอ งกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก 2.3 พนักงานที่มีลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก อาจกลาว
ไดวา พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากที่สุด และพบอีกวา พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด
นอกจากนี้ยังพบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวน
ไปตามปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งความชอบเสี่ ย ง และการมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานอย า ง
ปลอดภัย อยางเชื่อมั่นได ในกลุมรวม และกลุมยอย 5 กลุม และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่
แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบผลวา
1) พบในกลุมรวม กลุมพนักงานชาย กลุมพนักงานที่แตงงานแลว และกลุม พนักงานทีท่ าํ งานในโรงงาน
ที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO (ตาราง 128, 129, 130 และ 131 ภาคผนวก ข) พบวา 1.1 ในหมู
พนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
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จากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 1.2 ในหมูพนักงาน
ที่มี ลัก ษณะมุง อนาคต-ควบคุม ตนสูง หรื อต่ํา ก็ต าม ถา มีค วามชอบเสี่ ย งน อย มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก 1.3 พนักงานที่มีลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก อาจกลาว
ไดวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากที่สุด 2) พบในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
ต่ํา และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก (ตาราง 132 และ 133 ภาคผนวก ข) พบวา
2.1 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 2.2 ในหมู
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูงหรือต่ําก็ตาม ถามีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก 2.3 พนักงานที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก
อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากที่สุด และพบอีกวา พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุ ม ตนต่ํา และมี ความชอบเสี่ย งมาก มีพฤติกรรมปอ งกัน อันตรายจากการทํางานตามหนา ที่
นอยที่สุด
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัวในกลุมรวม พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 3 ตัว ทีละตัว คือ ลักษณะมุง
อนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย อยางเชื่อมั่น
ได (ตาราง 12 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา คาเฉลี่ย
66.43 และ 60.68 ตามลําดับ หรือพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก คาเฉลี่ย 65.41 และ 61.71 ตามลําดับ
หรือพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย คาเฉลี่ย 65.35
และ 61.76 ตามลําดับ ในกลุมยอย พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความ
ชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย (ตาราง 12) กลาวคือ พนักงาน
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ที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบในกลุมรวม และกลุมยอยทุกกลุม หรือพนักงานที่มี
ความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มี
ความชอบเสี่ยงมาก พบในกลุมรวม และกลุมยอย 10 จาก 12 กลุม ยกเวนกลุมพนักงานหญิง และ
กลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก และยังพบวาพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
มาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัยนอย พบในกลุมรวม และกลุมยอย 10 จาก 12 กลุม ยกเวนกลุมที่มีอายุงานนอย
และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
สรุ ป ได ว า พนั ก งานที่ มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ ม าก คื อ
1) พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง พบใน 1.1 กลุมรวม 1.2 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยง
มากหรือนอยก็ตาม พบในกลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก 1.3 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยงมาก พบในกลุมหญิง กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มี
อายุงานนอย และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO 1.4 เปนผูที่มี
ความชอบเสี่ยงนอย พบในกลุมที่มีอายุงานมาก 1.5 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยงมากหรือนอย และมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมากหรือนอย พบในกลุมรวม กลุมชาย กลุมที่แตงงานแลว
และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 1.6 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยงมาก และมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย พบในกลุมรวม และกลุมที่แตงงานแลว 2) เปนผูที่มี
ความชอบเสี่ยงนอย พบใน 2.1 กลุมรวม กลุมชาย และกลุมที่มีอายุงานนอย 2.2 พนักงานทีม่ ลี กั ษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบในกลุมรวม และกลุมยอย 6 กลุม คือ กลุมหญิง กลุมที่แตงงานแลว
กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมที่มีอายุงานนอย กลุมที่มีชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO 2.3 เปนผูที่มีแบบอยางที่ดีในการ
ทํ า งานอย า งปลอดภั ย มากหรื อ น อ ยก็ ต าม พบใน กลุ ม ชาย และกลุ ม ที่ แ ต ง งานแล ว 2.4 เป น ผู
ที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก พบใน กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 2.5 เปนผูที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัยนอย พบในกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 2.6 เปนผูที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา แตมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก พบในกลุมรวม
กลุมชาย กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่
ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 3) พนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยในการทํางานมาก
พบใน 3.1 กลุมรวม กลุมที่มีอายุงานมาก และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
3.2 เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูงหรือต่ําก็ตาม พบในกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผาน
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การรับรองมาตรฐาน ISO 3.3 เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง พบในกลุมที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 3.4 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยงนอย พบในกลุมรวม กลุมชาย
กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดือนมาก และกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 3.5 เปนผูที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูงหรือต่ําก็ตาม และมีความชอบเสี่ยงมากหรือนอยก็ตาม พบในกลุม
รวม กลุมที่แตงงานแลว และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 3.6 เปนผูที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย พบใน 3 กลุม (เชนเดียวกับขอ 3.5)
รวมทั้ ง เป น ผู ที่ มี ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนต่ํ า แต มี ค วามชอบเสี่ ย งน อ ย พบในกลุ ม ชาย
4) นอกจากนี้ ยังพบวาเปนพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย ดังนี้ 4.1 เปนผู
ที่มีความชอบเสี่ยงมาก พบในกลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 4.2 เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก
พบในกลุมที่แตงงานแลว กลุมที่ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO
4.4.3 ผลการวิ เคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกั น
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ของพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย แตกตางกัน
จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ทั้งในกลุมพนักงานปฏิบัติการ
โดยรวม และในกลุมที่แยกยอยตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 12 กลุม (ตาราง 13) พบวา คะแนน
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวาง
ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน ความชอบเสี่ ย ง และการมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งาน
อยางปลอดภัย อยางเชื่อมั่นได ในกลุมยอย 2 กลุม ไดแก กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
นอย และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 8 กลุม
ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสามมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบผลวา
1) พบในกลุมพนักงานที่จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย (ตาราง 134 ภาคผนวก ข และ
ภาพประกอบ 13) วา 1.1 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง แตมีความชอบเสี่ยง
นอย หรือมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา แตมีความชอบเสี่ยงมาก ถามีแบบอยางทีด่ ใี นการทํางาน
อยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย 1.2 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอย และมี
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แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก หรือมีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัยนอย ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 1.3 ในหมูพนักงาน
ที่ มี ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนต่ํ า แต มี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานอย า งปลอดภั ย มาก ถ า มี
ความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวาพนักงานที่มี
ความชอบเสี่ยงมาก 1.4 กลุมพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีความชอบเสี่ยงนอย
และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีความชอบเสี่ยงมาก และ
มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุ ม ตนต่ํ า มี ค วามชอบเสี่ ย งมาก และมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํา งานอย า งปลอดภั ย มาก เป น
พนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด
ตาราง 13 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ ของพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย แตกตางกัน ในกลุมรวมและกลุมยอย 12 กลุม (สวนที่ 1) และคาของคะแนนพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ตามระดับของตัวแปรอิสระที่สงผลแบบเดี่ยว (สวนที่ 2)
สวนที่ 1
กลุม

จํานวน

รวม
ชาย
หญิง
โสด
แตงงาน
เศรษฐกิจครอบครัวต่ํา
เศรษฐกิจครอบครัวสูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ชั่วโมงลวงเวลานอย
ชั่วโมงลวงเวลามาก
ผานการรับรอง ISO
ไมผาน ISO

553
302
251
222
312
245
300
276
275
263
270
283
270

ลักษณะ
มุงอนาคต
ก

ความ
ชอบเสี่ยง
ข

แสดงคาเอฟ
แบบอยาง
ที่ดี
ค
ก×ข

42.68***
26.71***
17.36***
15.03***
31.45***
34.45***
11.21***
27.29***
1.19
13.05***
28.28***
21.90***
11.95***

14.38***
7.33**
8.59**
1.04
15.16***
6.65*
5.06*
4.35*
<1
2.38
4.53*
3.16
11.92***

7.81**
3.49
9.09**
<1
6.84**
3.91*
3.50
<1
3.45
9.45**
1.03
<1
37.55***

10.92***
3.87*
8.14**
<1
17.27***
5.13*
3.61
<1
<1
2.74
7.74**
5.04*
3.16

%
ทํานาย
ก×ค

ข×ค

ก×ข×ค

8.54**
3.08
4.09*
15.60***
<1
1.47
10.45***
7.93**
6.10*
<1
7.62**
4.54*
1.94

<1
4.32*
4.86*
<1
1.42
<1
<1
<1
<1
<1
<1
1.34
6.34*

<1
1.07
<1
<1
2.49
2.96
<1
<1
<1
8.37**
8.08**
2.60
1.47

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

20.1
20.7
22.4
19.9
26.0
26.4
16.1
22.0
7.6
22.2
27.3
18.5
36.1
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สวนที่ 2
กลุม

รวม

ชาย
หญิง

โสด
แตงงาน

ระดับเศรษฐกิจครอบครัวต่ํา

ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง
อายุงานนอย
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนนอย
ชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนมาก
ผานการรับรอง ISO
ไมผานการรับรอง ISO

ตัวแปร

ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง
แบบอยางที่ดีในการทํางาน

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
สูง = 47.49
นอย = 46.76
มาก = 46.49
สูง = 47.67
นอย = 46.73
สูง = 47.40
นอย = 46.94
มาก = 46.97
สูง = 46.71
สูง = 47.92
นอย = 47.36
มาก = 46.94
สูง = 47.60
นอย = 46.18
มาก = 45.92
สูง = 47.46
นอย = 47.10
สูง = 46.50
นอย = 45.03
สูง = 48.05
มาก = 47.85
สูง = 47.51
นอย = 46.17
สูง = 47.40
สูง = 47.05
นอย = 47.05
มาก = 47.96

กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ต่ํา = 44.00
มาก = 44.73
นอย = 45.00
ต่ํา = 43.71
มาก = 44.65
ต่ํา = 44.27
มาก = 44.73
นอย = 44.70
ต่ํา = 43.09
ต่ํา = 44.25
มาก = 44.81
นอย = 45.23
ต่ํา = 42.53
มาก = 43.95
นอย = 44.21
ต่ํา = 45.20
มาก = 45.58
ต่ํา = 41.59
มาก = 43.06
ต่ํา = 45.37
นอย = 45.57
ต่ํา = 43.03
มาก = 44.37
ต่ํา = 43.67
ต่ํา = 44.68
มาก = 44.68
นอย = 43.76

อยางไรก็ตาม สําหรับกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก มีขนาด
กลุ ม ตั ว อย า งบางกลุ ม ไม เ พี ย งพอต อ การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนสามทาง ผู วิ จั ย จึ ง นํ า ผลการ
วิเคราะหแสดงไวในตาราง 135 ภาคผนวก ข ทั้งนี้เพื่อจะเกิดประโยชนในการวิจัยเรื่องตอๆ ไป

พฤติกรรมปองกันอันตรายฯ นอกเหนือหนาที่
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50.43
50
48.48

47.70
46.81
45

46.30

45.58

46.18

0

//

มุงอนาคตสูง
ชอบเสี่ย งมาก
มุงอนาคตต่ํา
ชอบเสี่ย งนอย
มุงอนาคตต่ํา
ชอบเสี่ย งมาก

42.19
40

มุงอนาคตสูง
ชอบเสี่ย งนอย

นอย

มาก

แบบอยางที่ดีในการทํางานฯ

ภาพประกอบ 13 แสดงปฏิสัมพันธของคะแนนเฉลี่ยระหวาง ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และ
การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ที่สงผลตอความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
ลักษณะของการปฏิสัมพันธเปนทั้งแบบ Disordinal interaction และ Ordinal interaction
(Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)

เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว (ตาราง 13) พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางลักษณะมุง อนาคตควบคุมตน และความชอบเสี่ยง อยางเชื่อมั่นได ในกลุมรวม และกลุมยอย 6 กลุม จาก 12 กลุม
และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปน
รายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบผลวา 1) พบในกลุมรวม และ 2 กลุมยอย ไดแก กลุมพนักงานชาย และ
กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา (ตาราง 136, 137 และ 138 ภาคผนวก ข) พบวา 1.1 ในหมู
พนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอยหรือมากก็ตาม ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่าํ
1.2 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา ถามีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก 1.3 พนักงานที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยง
มาก อาจกล า วได ว า พนั ก งานที่ มี ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนต่ํ า และมี ค วามชอบเสี่ ย งมาก
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด 2) พบใน 4 กลุมยอย ไดแก
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กลุมหญิง กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO (ตาราง 139, 140, 141 และ 142 ภาคผนวก ข) พบวา
2.1 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกัน
อัน ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อหนา ที่ม ากกวา พนั ก งานที่ มี ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนต่ํ า
2.2 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา ถามีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก 2.3 พนักงานที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยง
มาก อาจกล า วได ว า พนั ก งานที่ มี ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนต่ํ า และมี ค วามชอบเสี่ ย งมาก
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด
และยังพบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธระหวางลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และการมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย อยางเชื่อมั่นได ในกลุมรวม และกลุมยอย 7 กลุม และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ย
ของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ
พบผลวา 1) พบในกลุมรวม และกลุมพนักงานหญิง (ตาราง 143 และ 144 ภาคผนวก ข) พบวา
1.1 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอยหรือมากก็ตาม ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา 1.2 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง ถามีความชอบเสี่ยงนอย
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก
1.3 พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมี
ความชอบเสี่ยงมาก อาจกลาวไดวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบ
เสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากที่สุด 2) พบในกลุม
พนักงานโสด และกลุมพนักงานอายุงานนอย (ตาราง 145 และ 146 ภาคผนวก ข) พบวา 2.1 ในหมู
พนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 2.2 ในหมู
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง ถามีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก 2.3 ในหมูพนักงานที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา ถามีความชอบเสี่ยงมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอย 2.4 พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-
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ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก อาจกลาวไดวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากที่สุด และพบอีกวา พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
และมีความชอบเสี่ยงมาก มีพฤติก รรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ นอยที่สุด
3) พบในกลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และกลุมที่มี อายุงานมาก (ตาราง 147 และ 148
ภาคผนวก ข) พบวา 3.1 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา 3.2 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง ถามีความชอบเสี่ยงนอย
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก
3.3 พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และ
มีความชอบเสี่ยงมาก อาจกลาวไดวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยง
นอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากที่สุด 4) พบในกลุมที่มีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
(ตาราง 149 และ 150 ภาคผนวก ข) พบวา 4.1 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอยหรือมากก็ตาม
ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 4.2 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา ถามีความชอบเสี่ยงมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอย 4.3 พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมี
ความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก อาจกลาวไดวาพนักงานที่มีลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่นอยที่สุด
นอกจากนี้ยั ง พบว า คะแนนพฤติ ก รรมป องกัน อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนือหนา ที่
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย อยางเชื่อมั่นได ใน 3 กลุมยอย และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ พบผลวา 1) พบในกลุม
พนักงานชาย (ตาราง 151 ภาคผนวก ข) พบวา 1.1 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก ถามี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาทีม่ ากกวา
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พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 1.2 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง
ถามีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงาน
ที่มีความชอบเสี่ยงมาก 1.3 พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก อาจกลาวไดวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง
และมีความชอบเสี่ยงนอย พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากที่สุด 2) พบ
ในกลุมพนักงานหญิง (ตาราง 152 ภาคผนวก ข) พบวา 2.1 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก
หรือนอยก็ตาม ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 2.2 ในหมูพนักงานที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุ มตนต่ํา ถามีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก 2.3 พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก อาจกลาวไดวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด 3) พบในกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO (ตาราง 153 ภาคผนวก ข) พบวา 3.1 ในหมูพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมากหรือนอย
ก็ตาม ถามีลกั ษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 3.2 ในหมูพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูงหรือต่ําก็ตาม ถามีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก 3.3 พนักงานทีม่ ลี กั ษณะมุง อนาคต-ควบคุมตน
สูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก อาจกลาวไดวา พนักงานที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่มากที่สุด และพบอีกวา พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมี
ความชอบเสี่ยงมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัวในกลุมรวม พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 3 ตัว ทีละตัว คือ ลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย อยาง
เชื่อมั่นได (ตาราง 13 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
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ต่ํา คาเฉลี่ย 47.49 และ 44.00 ตามลําดับ หรือพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก คาเฉลี่ย 46.76 และ
44.73 ตามลําดับ หรือพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกัน
อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่ ม ากกว า พนั ก งานที่ มี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานอย า ง
ปลอดภัยนอย คาเฉลี่ย 46.49 และ 45.0 ตามลําดับ ในกลุมยอย พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ ลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย (ตาราง
13) กลาวคือ พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบในกลุมรวม และ
กลุมยอย 11 จาก 12 กลุม ยกเวนกลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก หรือพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอย
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก
พบในกลุมรวม และกลุมยอย 8 จาก 12 กลุม ยกเวนกลุมพนักงานโสด กลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก
กลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย และกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงาน
ที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และยังพบวาพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
มาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัยนอย พบในกลุมรวม และกลุมยอย 5 จาก 12 กลุม ไดแก กลุมพนักงาน
หญิง กลุมพนักงานที่แตงงานแลว กลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมที่มีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดื อนน อย และกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO
สรุปไดวา พนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มาก คือ
1) พนั ก งานที่มีลักษณะมุ งอนาคต-ควบคุม ตนสูง พบใน 1.1 กลุม รวม และกลุม ที่มี อ ายุง านน อย
1.2 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยงมากหรือนอยก็ตาม พบใน กลุมชาย และกลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ํา 1.3 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยงมาก พบในกลุมหญิง กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
1.4 เปนผูที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมากหรือนอยก็ตาม พบในกลุมหญิง กลุมที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ISO 1.5 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยงนอย พบในกลุมที่มีอายุงานมาก 1.6 เปนผูที่มีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัยมาก พบในกลุมโสด กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง กลุมที่มีอายุงาน
นอย และกลุมที่มีอายุงานมาก 1.7 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยงมากหรือนอยก็ตาม และมีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัยมากหรือนอยก็ตาม พบในกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
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นอย 2) พนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอย พบใน 2.1 กลุมรวม กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีอายุงาน
นอย กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO 2.2 เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบในกลุมรวม กลุมชาย
กลุมหญิง กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมที่มีชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 2.3 เปนผูที่มีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัยมากหรือนอยก็ตาม พบใน กลุมหญิง และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไม
ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และยังพบในผูที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก
เฉพาะในกลุมชาย 2.4 เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อย า งปลอดภัย น อ ย พบในกลุ ม ที่ มี จํ า นวนชั่ ว โมงทํา งานล ว งเวลาต อ เดื อนน อ ย 3) พนั ก งานที่ มี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยในการทํางานมาก พบใน 3.1 กลุมรวม กลุมชาย กลุมโสด
กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุม
ที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 3.2 เปนผูท่ีมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง
พบในกลุมรวม กลุมหญิง กลุมโสด กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง กลุมที่มีอายุงานนอย และ
กลุมที่มีอายุงานมาก และยังพบวาเปนพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย
พบในผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา ในกลุมโสด กลุมที่มีอายุงานนอย กลุมที่มีจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 3.3 เปนผูที่
มีความชอบเสี่ยงนอย พบใน กลุมชาย 3.4 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยงมาก พบในกลุมหญิง 3.5 เปนผูที่
มีความชอบเสี่ยงมากหรือนอยก็ตาม พบในกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน
ISO 3.6 เปนผูที่มีลักษณมุงอนาคต-ควบคุมตนสูงหรือต่ําก็ตาม และมีความชอบเสี่ยงมากหรือนอย
ก็ตาม พบในกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
4.5 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํ า งานตามหน า ที่ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่
ตั ว แปรในกลุ ม สถิ ติ ก ารเจ็ บ ป ว ยจากการทํา งาน ตั ว แปรในกลุม จิต ลั ก ษณะเดิ ม ลั ก ษณะ
สถานการณ ใ นการทํ า งาน และจิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ ของพนั ก งานที่มี เ พศ ระดั บ
เศรษฐกิจของครอบครัว จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน แตกตางกัน
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ เปนการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ สถิติความ
เจ็บปวยจากการทํางาน 2 ตัวแปร (ไดแก ความถี่ในการเจ็บปวยจากการทํางานดวยการรายงานตนเอง
และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุม
ตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง) ลักษณะสถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร (ไดแก การ
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สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย และการรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน) และจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัว
แปร (ไดแก เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และความรูเกี่ยวกับการปองกัน
อันตรายจากการทํางาน) รวมตัวแปรตาม 12 ตัวแปร โดยพิจารณาตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง
ของพนักงานปฏิบัติการ คือ เพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
โดยทําการวิเคราะหขอมูลเฉพาะในกลุมรวม
ระดั บ เศรษฐกิ จ ของครอบครั ว หมายถึ ง ปริ ม าณรายได ทั้ ง หมดของครอบครั ว ต อ เดื อ น
พิจารณารวมกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ใชจายเงินจากเงินรายไดดังกลาว ในกลุมครอบครัวที่มี
รายได น อ ยหากมี จํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ใ ช จ า ยเงิ น น อ ยก็ แ สดงว า มี ร ะดั บ เศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวที่ดีกวาครอบครัวที่มีรายไดเทากันแตมีจํานวนสมาชิกที่ใชจายเงินมากกวา พิสัยคะแนน
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว อยูระหวาง 1 - 9 คะแนน คาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 4.78 แบงกลุมเปน
2 ระดับ คือ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา หมายถึง กลุมที่มีคะแนนระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
ต่ํากวาคาเฉลี่ย (1 - 4 คะแนน) ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง หมายถึง กลุมที่มีคะแนนระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวสูงกวาคาเฉลี่ย (5 - 9 คะแนน) (ตาราง 2)
ชั่วโมงทํางานลวงเวลา หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่ทํางานนอกเหนือจากเวลางานปกติ พิสัย
คะแนนจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน อยูระหวาง 0 - 120 ชั่วโมง คาเฉลี่ยเทากับ 43.25
ชั่วโมง แบงกลุมเปน 2 ระดับ คือ ชั่วโมงลวงเวลานอย หมายถึง กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงการทํางาน
ลวงเวลาต่ํากวาคาเฉลี่ย (0 - 43 ชั่วโมง) ชั่วโมงลวงเวลามาก หมายถึง กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงการ
ทํางานลวงเวลามากกวาคาเฉลี่ย (44 – 120 ชั่วโมง) (ตาราง 2)
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหน าที่ พิจารณาตามเพศ ระดับเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว และจํ า นวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของ
คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ (ตาราง 14) พบวา คะแนนพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว
คือ เพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน อยางเชื่อมั่นได และ
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 8 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสามมาเปรียบเทียบกันเปนรายคู
ดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 168 ภาคผนวก ข และภาพประกอบ 14) พบผลวา 1) ในหมูพนักงาน
หญิง มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย ถามีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง เปนผูมี
พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ มากกว า พนั ก งานที่ มี ร ะดั บ เศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวต่ํา 2) ในหมูพนักงานชาย ที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก ถามีระดับ
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ตัวแปรในกลุมสถิติการเจ็บปวยจาก
การทํางาน ตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณในการทํางาน และจิตลักษณะตามสถานการณ
ของพนักงานที่มีเพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน แตกตางกัน
ในกลุมรวม (สวนที่ 1) และคาของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน สถิติความเจ็บปวย
จากการทํางาน จิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณในการทํางาน และจิตลักษณะตามสถานการณ
ตามระดับของตัวแปรอิสระที่สงผลแบบเดี่ยว (สวนที่ 2)
สวนที่ 1
ตัวแปรตาม
พฤติ. ตามหนาที่
พฤติ. นอกเหนือหนาที่
ความถี่ในการเจ็บปวยฯ
บันทึกรักษาพยาบาลฯ
ความชอบเสี่ยง
ลักษณะมุงอนาคตฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
แบบอยางที่ดีฯ
การรับรูประโยชนฯ
ความรูฯ
เจตคติที่ดีฯ

จํานวน

เพศ

528
528
528
513
528
528
528
528
528
528
528
528

ก
11.10***
4.48*
4.7*
14.07***
55.09***
21.58***
3.66
24.59***
18.9***
<1
2.35
4.32*

ระดับ
เศรษฐกิจฯ
ข
9.15**
10.23***
5.5*
4.85*
3.66
1.98
9.79**
<1
1.93
3.34
6.78**
12.78***

แสดงคาเอฟ
ชั่วโมง
ลวงเวลา
ค
ก×ข
14.86***
1.39
11.15***
<1
12.0***
1.48
1.1
<1
1.35
1.42
<1
2.15
20.67***
<1
2.36
<1
2.02
<1
9.62**
3.86*
<1
3.04
13.19*** 4.25*

%
ทํานาย
ก×ค
<1
<1
<1
4.32*
<1
<1
<1
1.92
1.8
<1
<1
<1

ข×ค
3.11
<1
3.0
1.3
<1
<1
<1
4.26*
<1
1.03
<1
<1

ก×ข×ค
9.03**
<1
6.62**
<1
<1
<1
<1
3.49
<1
<1
<1
<1

10.5
6.0
7.3
5.8
11.7
5.3
7.6
7.1
4.6
3.9
2.7
7.6

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

สวนที่ 2
ตัวแปรตาม

พฤติ. ตามหนาที่

พฤติ. นอกเหนือหนาที่

ความถี่ในการเจ็บปวยฯ

ตัวแปรอิสระ

เพศ
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
ชั่วโมงทํางานลวงเวลา
เพศ
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
ชั่วโมงทํางานลวงเวลา
เพศ
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรกลุมพฤติกรรม
ปองกันอันตรายฯ สถิติการเจ็บปวยฯ จิตลักษณะเดิม
สถานการณในการทํางาน และจิตตามสถานการณ
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
หญิง = 64.50
ชาย = 61.75
สูง = 64.37
ต่ํา = 61.87
นอย = 64.72
มาก = 61.53
หญิง = 46.01
ชาย = 44.89
สูง = 46.30
ต่ํา = 44.60
นอย = 46.56
มาก = 46.34
ชาย= 6.79
หญิง = 5.84
ต่ํา = 6.83
สูง = 5.80
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สวนที่ 2 (ตอ)
ตัวแปรตาม

บันทึกการรักษาพยาบาลฯ
ความชอบเสี่ยง
ลักษณะมุงอนาคตฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
การรับรูประโยชนฯ
ความรูฯ
เจตคติที่ดีฯ

ตัวแปรอิสระ

ชั่วโมงทํางานลวงเวลา
เพศ
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
เพศ
เพศ
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
ชั่วโมงทํางานลวงเวลา
เพศ
เพศ
ชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
เพศ
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
ชั่วโมงทํางานลวงเวลา

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรกลุมพฤติกรรม
ปองกันอันตรายฯ สถิติการเจ็บปวยฯ จิตลักษณะเดิม
สถานการณในการทํางาน และจิตตามสถานการณ
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
มาก = 7.08
นอย = 5.55
ชาย= 1.51
หญิง = 0.91
ต่ํา = 1.39
สูง = 1.04
หญิง = 43.52
ชาย = 39.77
หญิง = 64.98
ชาย = 61.76
สูง = 69.25
ต่ํา = 66.82
นอย = 69.80
มาก = 66.26
หญิง = 51.16
ชาย = 46.77
หญิง = 47.45
ชาย = 44.29
นอย = 78.40
มาก = 69.29
สูง = 53.83
ต่ํา = 51.99
หญิง = 75.49
ชาย = 73.89
สูง = 76.07
ต่ํา = 73.31
นอย = 76.09
มาก = 73.29

เศรษฐกิจของครอบครัวสูง เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวา
พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา 3) ในหมูพนักงานหญิง ที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
สูง ถามีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 4) ในหมูพนักงานชาย
ที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา ถามีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย เปนผูมีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
มาก 5) ในหมูพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูงหรือต่ํา และมีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดือนมากหรือนอย ทีละดาน พนักงานหญิงมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
มากกวาพนักงานชาย 6) พนักงานหญิงที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และมีจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงาน
ชายที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และมีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก อาจกลาว
ไดวา พนักงานหญิงที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และมีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
นอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากที่สุด และพนักงานชายที่มีระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และมีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด

พฤติกรรมปองกันอันตรายฯ ตามหนาที่
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68.68

ระดับเศรษฐกิจสูง
ช.ม.ลวงเวลานอย

64.22

64.17

ระดับเศรษฐกิจสูง
ช.ม.ลวงเวลามาก

63.22

63.80

61.80

61.35

66

61

56
0

ระดับเศรษฐกิจต่ํา
ช.ม.ลวงเวลานอย
ระดับเศรษฐกิจต่ํา
ช.ม.ลวงเวลามาก

57.75
//

ชาย

หญิง

เพศ

ภาพประกอบ 14 แสดงปฏิสัมพันธของคะแนนเฉลี่ยระหวาง เพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน ที่สงผลตอความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่ ในพนักงานกลุมรวม ลักษณะของการปฏิสัมพันธเปนทั้งแบบ Disordinal interaction
และ Ordinal interaction (Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)

เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 3 ตัว ทีละตัว คือ เพศ ระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 14 สวนที่ 2) กลาวคือ
พนักงานหญิง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานชาย คาเฉลี่ย
64.50 และ 61.75 ตามลําดับ พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา คาเฉลี่ย
64.37 และ 61.87 ตามลําดับ และพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
มาก คาเฉลี่ย 64.72 และ 61.53 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่ พิจารณาตามเพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของ
คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ (ตาราง 14) พบวา คะแนน
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระทีละ 3 ตัว และทีละ 2 ตัว และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 3 ตัว ทีละตัว
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คือ เพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน อยางเชื่อมั่นได
(ตาราง 14 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานหญิง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานชาย คาเฉลี่ย 46.01 และ 44.89 ตามลําดับ พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา คาเฉลี่ย 46.30 และ 44.60 ตามลําดับ และพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวา
พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก คาเฉลี่ย 46.56 และ 46.34 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความถี่ของการเจ็บปวย
จากการทํางาน จากการรายงานตนเอง พิจารณาตามเพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และ
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความ
แปรปรวนของคะแนนความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามการรายงานตนเอง (ตาราง 14) พบวา
คะแนนความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามการรายงานตนเอง แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว คือ เพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือน อยางเชื่อมั่นได และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 8 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปร
อิ ส ระทั้ ง สามมาเปรี ย บเที ย บกั น เป น รายคู ด ว ยวิ ธี ก ารของเชฟเฟ (ตาราง 169 ภาคผนวก ข และ
ภาพประกอบ 15) พบผลวา 1) ในหมูพนักงานหญิง ที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
ถามีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา มีความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามการรายงานตนเอง
มากกวาพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง 2) ในหมูพนักงานชาย ที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ํา ถามีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก มีความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน
ตามการรายงานตนเอง มากกวาพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย 3) ในหมู
พนักงานหญิงที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง ถามีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
มีความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามการรายงานตนเอง มากกวาพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย อาจกลาวไดวา พนักงานหญิงที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และ
มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนตอนอย มีความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามการรายงาน
ตนเอง นอยที่สุด
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ภาพประกอบ 15 แสดงปฏิสัมพันธของคะแนนเฉลี่ยระหวาง เพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชัว่ โมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือน ที่สงผลตอความแปรปรวนของคะแนนความถี่ของการเจ็บปวย (การรายงานตนเอง)
ในพนักงานกลุมรวม ลักษณะของการปฏิสัมพันธเปนทั้งแบบ Disordinal interaction
และ Ordinal interaction (Kerlinger; & Lee. 2000: 362-365)

เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน
ตามการรายงานตนเอง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 3 ตัว ทีละตัว คือ เพศ ระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 14 สวนที่
2) กลาวคือ พนักงานชาย มีความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามการรายงานตนเอง มากกวา
พนักงานหญิง คาเฉลี่ย 6.79 และ 5.84 ตามลําดับ พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
มีความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามการรายงานตนเอง มากกวาพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง คาเฉลี่ย 6.83 และ 5.80 ตามลําดับ และพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดือนมาก มีความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามการรายงานตนเอง มากกวาพนักงานที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย คาเฉลี่ย 7.08 และ 5.55 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความถี่ของการเจ็บปวย
จากการทํางาน ตามบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน พิจารณาตามเพศ ระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามบันทึกการรักษาพยาบาล
ของโรงงาน (ตาราง 14) พบวา คะแนนความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามบันทึกการ
รักษาพยาบาลของโรงงาน ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว เมื่อ
พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว พบวา คะแนนความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามบันทึกการ
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รักษาพยาบาลของโรงงาน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวาง เพศ และจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือน อยางเชื่อมั่นได และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปร
อิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 170 ภาคผนวก ข) พบผลวา
1) ในหมูพนักงานชาย ถามีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก มีความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน
ตามบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน มากกวาพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
นอย 2) ในหมูพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก พนักงานชายมีความถี่การ
เจ็บปวยจากการทํางาน ตามบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน มากกวาพนักงานหญิง 3) ในหมู
พนักงานหญิง ถามีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย มีความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางาน
ตามบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน มากกวาพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
4) พนักงานชายที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก มีความถี่ของการเจ็บปวยจากการ
ทํางานตามบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน มากกวาพนักงานหญิงที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนนอย อาจกลาวไดวา พนักงานชายที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
มี ค วามถี่ ก ารเจ็ บ ป ว ยจากการทํ า งาน ตามบั น ทึ ก การรั ก ษาพยาบาลของโรงงาน มากที่ สุ ด และ
พนักงานหญิงที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย มีความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางาน
ตามบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน นอยที่สุด
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน
ตามบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ทีละตัว
คือ เพศ และระดับเศรษฐกิจของครอบครัว อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 14 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงาน
ชายมีความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน มากกวาพนักงาน
หญิง คาเฉลี่ย 1.51 และ 0.91 ตามลําดับ และ พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา มีความถี่
การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน มากกวาพนักงานที่มีระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวสูง คาเฉลี่ย 1.39 และ 1.04 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความชอบเสี่ยง พิจารณา
ตามเพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน ที่แตกตางกัน
ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนความชอบเสี่ยง (ตาราง 14) พบวา คะแนน
ความชอบเสี่ยง ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว และทีละ 3 ตัว และ
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนความชอบเสี่ยง แปรปรวนไปตามระดับของ
ตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว คือ เพศ อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 14 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานหญิง
มีความชอบเสี่ยงนอยกวาพนักงานชาย คาเฉลี่ย 43.52 และ 39.77 ตามลําดับ
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ผลการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนลั ก ษณะมุ ง อนาคตควบคุ ม ตน พิ จ ารณาตามเพศ ระดั บ เศรษฐกิ จ ของครอบครั ว และจํ า นวนชั่ ว โมงทํ า งาน
ลว งเวลาต อ เดื อ น ที่ แ ตกตา งกั น ในกลุม รวม จากการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนของคะแนน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน (ตาราง 14) พบวา คะแนนลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ไมแปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว และทีละ 2 ตัว และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระ
ที ล ะตั ว พบว า คะแนนลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน แปรปรวนไปตามระดั บ ของตั ว แปรอิ ส ระ
เพียงตัวเดียว คือ เพศ อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 14 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานหญิง มีลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตน มากกวาพนักงานชาย คาเฉลี่ย 64.98 และ 61.76 ตามลําดับ
ผลการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนแรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์
พิจารณาตามเพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (ตาราง
14) พบวา คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ไมแปรปรวนไปตามปฏิสมั พันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว
และทีละ 2 ตัว และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ทีละตัว คือ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือน อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 14 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัวสูง มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มากกวาพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา คาเฉลี่ย
69.25 และ 66.82 ตามลําดับ พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์สูงกวาพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก คาเฉลี่ย 69.80 และ 66.26
ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงาน พิจารณาตามเพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือน ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนน
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน (ตาราง 14) พบวา คะแนนการสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในหนวยงาน ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว เมื่อพิจารณาตาม
ตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว พบวา คะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน แปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธระหวาง ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดือน อยางเชื่อมั่นได และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสอง
มาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 166 ภาคผนวก ข) พบผลวา ในหมูพนักงาน
ที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง ถามีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย มีการสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมากกวาพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และ
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
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แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว คือ เพศ อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 14 สวนที่ 2)
กลาวคือ พนักงานหญิง มีการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน มากกวาพนักงานชาย
คาเฉลี่ย 51.16 และ 46.77 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย พิจารณาตามเพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือน ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนน
การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย (ตาราง 14) พบวา คะแนนการมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว และทีละ 2 ตัว
และเมื่อพิ จารณาตามตั วแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยา ง
ปลอดภัย แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว คือ เพศ อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 14
สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานหญิง มีการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย มากกวาพนักงานชาย
คาเฉลี่ย 47.45 และ 44.29 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการรับรูประโยชนจากการ
ฝ ก อบรมเพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน พิ จ ารณาตามเพศ ระดั บ เศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน (ตาราง 14) พบวา คะแนนการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระ
ทีละ 2 ตัว พบวา คะแนนการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวาง เพศ และระดับเศรษฐกิจของครอบครัว อยางเชื่อมั่นได
และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคู
ดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 167 ภาคผนวก ข) พบผลวา 1) ในหมูพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง พนักงานหญิง มีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
มากกวาพนักงานชาย 2) ในหมูพนักงานหญิง ถามีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีการรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวาพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัวต่ํา 3) พนักงานหญิงที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวาพนักงานชายที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
ต่ํา อาจกลาวไดวา พนักงานชายที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา มีการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานนอยที่สุด และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว
พบวา คะแนนการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรเพียงตัวเดียว คือ จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน อยางเชื่อมั่นได (ตาราง
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14 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย มีการรับรูประโยชนจาก
การฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวาพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดือนมาก คาเฉลี่ย 78.40 และ 69.29 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความรูเกี่ยวกับการปองกัน
อันตรายจากการทํางาน พิจารณาตามเพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือน ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนน
ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน (ตาราง 14) พบวา คะแนนความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันอันตรายจากการทํางาน ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว และ
ทีละ 2 ตัว และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนความรูเกี่ยวกับการปองกัน
อันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว คือ ระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัว อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 14 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน มากกว า พนั ก งานที่ มี ร ะดั บ เศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวต่ํา คาเฉลี่ย 53.83 และ 51.99 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน พิจารณาตามเพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของ
คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน (ตาราง 14) พบวา คะแนนเจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
ทีละ 3 ตัว เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว พบวา คะแนนเจตคติท่ีดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวาง เพศ และระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัว อยางเชื่อมั่นได และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระ
ทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 165 ภาคผนวก ข) พบผลวา 1) ในหมู
พนักงานชาย ถามีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานมากกวาพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา 2) ในหมูพนักงานที่ระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ํา พนักงานหญิงมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงาน
ชาย 3) พนักงานหญิงที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูงดวย มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานมากกวา พนักงานชายที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา อาจกลาวไดวา
พนักงานชายที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอยที่สุด และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 3 ตัว ทีละตัว คือ เพศ ระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 14 สวนที่ 2)
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กลาวคือ พนักงานหญิง มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานชาย
คาเฉลี่ย 75.49 และ 73.89 ตามลําดับ พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมปอ งกั น อั นตรายจากการทํา งานมากกวา พนัก งานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครั ว ต่ํา
คาเฉลี่ย 76.07 และ 73.31 ตามลําดับ และพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวาพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก คาเฉลี่ย 76.09 และ 73.29 ตามลําดับ
สรุปผลเกี่ยวกับพนักงานกลุมเสี่ยงตามตาราง 14 ไดดังนี้ 1) พนักงานปฏิบัติการที่มี
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอย คือ 1.1 พนักงานชาย โดยเฉพาะ
ชายที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา 1.2 พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา โดยเฉพาะ
พนักงานชาย 1.3 พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 2) พนักงานปฏิบัติการ
ที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอย คือ 2.1 พนักงานชาย โดยเฉพาะ
ผูซึ่งมีเศรษฐกิจของครอบครัวสูงและมีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย หรือ พนักงานชาย
ที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ําและมีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 2.2 พนักงาน
ที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจต่ํา พบในพนักงานหญิงที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
หรือ พนักงานชายที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 2.3 พนักงานที่มีจํานวนชัว่ โมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก โดยเฉพาะพนักงานหญิงที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง หรือ พนักงานชาย
ที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา 3)พนักงานปฏิบัติการที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่นอย คือ 3.1 พนักงานชาย 3.2 พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
และ 3.3 พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 4) พนักงานปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามถี่
ของการเจ็บปวย (การรายงานตนเอง) มาก คือ 4.1 พนักงานชาย 4.2 พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครั ว ต่ํ า โดยเฉพาะพนั ก งานหญิ ง ที่ มี จํ า นวนชั่ ว โมงทํ า งานล ว งเวลาต อ เดื อ นน อ ย และ
4.3 พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก โดยเฉพาะพนักงานชายที่มีระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัวต่ํา หรือ หญิงที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง 5) พนักงานปฏิบัติการที่มีความถี่
ของการเจ็บปวย (บันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) มาก คือ 5.1 พนักงานชาย โดยเฉพาะ
พนักงานชายที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 5.2 พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ํา โดยเฉพาะพนักงานหญิง และ 5.3 พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
มาก โดยเฉพาะพนักงานชาย

168
4.6 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํ า งานตามหน า ที่ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่
ตัว แปรในกลุ ม สถิ ติ ก ารเจ็ บ ป ว ยจากการทํา งาน ตั ว แปรในกลุม จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม ลั ก ษณะ
สถานการณในการทํางาน และจิตลักษณะตามสถานการณ ของพนักงานที่มีสถานภาพสมรส
อายุ และอายุงาน แตกตางกัน
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ เปนการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ สถิติการ
เจ็บปวยจากการทํางาน 2 ตัวแปร (ไดแก ความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางานดวยการรายงานตนเอง
และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุม
ตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง) ลักษณะสถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร (ไดแก การ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย และการรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน) และจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัว
แปร (ไดแก เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และความรูเกี่ยวกับการปองกัน
อันตรายจากการทํางาน) รวมตัวแปรตามที่ศึกษา 12 ตัวแปร โดยพิจารณาตามลักษณะชีวสังคมและ
ภูมิหลังของพนักงานปฏิบัติการ คือ สถานภาพสมรส อายุ และอายุงาน การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้
กระทําเฉพาะในกลุมตัวอยางรวม
สถานภาพสมรส แบ ง กลุ ม ในการวิ เ คราะห เ ป น 2 กลุ ม คื อ กลุ ม โสด และกลุ ม แต ง งาน
ตัวแปรอายุ พิสัยอายุอยูระหวาง 19 - 31 ป คาเฉลี่ยเทากับ 31.94 ป แบงกลุมเปน 2 ระดับ คือ อายุ
นอย หมายถึง กลุมที่อายุนอยกวาคาเฉลี่ยอายุของกลุมตัวอยาง (19 - 31 ป) อายุมาก หมายถึง กลุม
ที่อายุมากกวาคาเฉลี่ยอายุของกลุมตัวอยาง (32 - 56 ป) ตัวแปรอายุงาน หมายถึง ระยะเวลาการ
ทํางานในโรงงานแหงปจจุบัน พิสัยอายุงานอยูระหวาง 1 - 26 ป คาเฉลี่ยเทากับ 5.79 ป แบงกลุมเปน
2 ระดับ คือ อายุงานนอย หมายถึง กลุมที่มีระยะเวลาทํางานในโรงงานแหงปจจุบันนอยกวาคาเฉลี่ย
(1 - 5 ป) อายุงานมาก หมายถึง กลุมที่มีระยะเวลาทํางานในโรงงานแหงปจจุบันมากกวาคาเฉลี่ย
(6 - 26 ป) (ตาราง 2)
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่ พิจารณาตามสถานภาพสมรส อายุ และอายุงาน ที่แตกตางกัน
ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่ (ตาราง 15) พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ ไมแปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ตัวแปรในกลุมสถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน
ตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณในการทํางาน และจิตลักษณะตามสถานการณ ของพนักงาน
ที่มีสถานภาพสมรส อายุ และอายุงาน แตกตางกัน ในกลุมรวม (สวนที่ 1) และคาของคะแนนพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน สถิติความเจ็บปวยจากการทํางาน จิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณ
ในการทํางาน และจิตลักษณะตามสถานการณ ตามระดับของตัวแปรอิสระที่สงผลแบบเดี่ยว (สวนที่ 2)
สวนที่ 1
แสดงคาเอฟ
ตัวแปรตาม

จํานวน

พฤติ. ตามหนาที่
พฤติ. นอกเหนือหนาที่
ความถี่การเจ็บปวยฯ
บันทึกรักษาพยาบาลฯ
ความชอบเสี่ยง
ลักษณะมุงอนาคตฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
แบบอยางที่ดีฯ
การรับรูประโยชนฯ
ความรูฯ
เจตคติที่ดีฯ

508
508
508
491
508
508
508
508
508
508
508
508

สถานภาพ

อายุ

อายุงาน

ก

ข

ค

2.87
<1
<1
4.51*
<1
<1
1.02
<1
1.78
<1
<1
<1

14.95***
6.81**
5.49*
2.92
1.0
<1
<1
1.06
14.84***
2.3
<1
10.58***

330.36***
88.65***
16.98***
11.23***
86.71***
35.72***
36.70***
58.59***
56.35***
22.37***
22.53***
87.60***

%
ทํานาย

ก×ข
8.91**
3.59
<1
<1
<1
2.91
8.1**
8.19**
2.37
6.26*
<1
8.78**

ก×ค
2.48
5.05*
3.03
<1
<1
<1
<1
1.90
<1
<1
1.77
<1

ข×ค
6.99**
16.03***
<1
1.19
3.21
<1
<1
3.21
<1
1.98
<1
4.26*

ก×ข×ค
<1
1.22
1.72
<1
<1
<1
1.26
<1
4.40*
5.09*
3.1
3.52

47.8
23.8
7.2
4.5
18.3
8.8
10.0
14.6
15.5
6.9
5.7
21.9

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05
สวนที่ 2
ตัวแปรตาม

พฤติ. ตามหนาที่
พฤติ. นอกเหนือหนาที่
ความถี่การเจ็บปวยฯ
บันทึกการรักษาพยาบาลฯ

ตัวแปรอิสระ

อายุ
อายุงาน
อายุ
อายุงาน
อายุ
อายุงาน
สถานภาพสมรส
อายุงาน

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรกลุมพฤติกรรม
ปองกันอันตรายฯ สถิติการเจ็บปวยฯ จิตลักษณะเดิม
สถานการณในการทํางาน และจิตตามสถานการณ
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
มาก = 64.35
นอย = 61.68
มาก = 69.28
นอย = 56.75
มาก = 46.02
นอย = 44.66
มาก = 47.78
นอย = 42.90
นอย = 6.84
มาก = 5.71
นอย = 7.27
มาก = 5.28
แตงงาน = 1.32
โสด = 0.96
นอย = 1.42
มาก = 0.86
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สวนที่ 2 (ตอ)
ตัวแปรตาม

ความชอบเสี่ยง
ลักษณะมุงอนาคตฯ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
การสนับสนุนทางสังคม
แบบอยางที่ดีในการทํางาน
การรับรูประโยชนฯ
ความรูฯ
เจตคติที่ดีฯ

ตัวแปรอิสระ

อายุงาน
อายุงาน
อายุงาน
อายุงาน
อายุ
อายุงาน
อายุงาน
อายุงาน
อายุ
อายุงาน

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรกลุมพฤติกรรม
ปองกันอันตรายฯ สถิติการเจ็บปวยฯ จิตลักษณะเดิม
สถานการณในการทํางาน และจิตตามสถานการณ
กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูง
กลุมที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
มาก = 43.91
นอย = 39.11
สูง = 65.13
ต่ํา = 60.66
สูง = 69.74
ต่ํา = 65.08
มาก = 51.74
นอย = 44.68
นอย = 47.02
มาก = 44.16
มาก = 48.37
นอย = 42.81
มาก = 81.13
นอย = 66.65
มาก = 54.58
นอย = 50.91
มาก = 75.72
นอย = 73.18
มาก = 78.10
นอย = 70.81

เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส และอายุ อยางเชื่อมั่น
ได และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปน
รายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 161 ภาคผนวก ข) พบผลวา ในหมูพนักงานที่แตงงานแลว ถามี
อายุมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานอายุนอย และยังพบ
อีกวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ
ระหวาง อายุ และอายุงาน อยางเชื่อมั่นได และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของ
ตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 162 ภาคผนวก ข)
พบผลวา 1) ในหมูพนักงานที่มีอายุมากหรือนอยก็ตาม ถามีอายุงานมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่อายุงานนอย 2) ในหมูพนักงานที่มีอายุงานนอย ถาอายุมาก
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานอายุนอย 3) พนักงานที่อายุ
มาก และมีอายุงานมากดวย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงาน
อายุนอย และมีอายุงานนอยดวย อาจกลาวไดวาพนักงานอายุนอย และมีอายุงานนอยดวย มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ นอยที่สุด และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา
คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ
2 ตัวแปร ทีละตัว คือ อายุ และอายุงาน อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 15 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานที่มี
อายุ ม าก มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ มากกว า พนั ก งานที่ มี อ ายุ น อ ย
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คาเฉลี่ย 64.35 และ 61.68 ตามลําดับ พนักงานที่มีอายุงานมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย คาเฉลี่ย 69.28 และ 56.75 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่ พิจารณาตามสถานภาพสมรส อายุ และอายุงาน ที่แตกตาง
กัน ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่ (ตาราง 15) พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส และอายุงาน
อยางเชื่อมั่นได และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมา
เปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 163 ภาคผนวก ข) พบผลวา 1) ในหมูพนักงาน
โสดหรือแตงงานแลว ถามีอายุงานมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย 2) ในหมูพนักงานที่แตงงานแลว และมีอายุมากดวย มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวาพนักงานที่เปนโสด และอายุนอยดวย และ
ยังพบอีกวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธระหวาง อายุ และอายุงาน อยางเชื่อมั่นได และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบง
ตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 164
ภาคผนวก ข) พบผลวา 1) ในหมูพนักงานที่มีอายุมากหรือนอยก็ตาม ถามีอายุงานมาก มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวาพนักงานที่อายุงานนอย 2) ในหมูพนักงาน
อายุงานนอย ถามีอายุมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวา
พนักงานอายุนอย 3) พนักงานที่อายุมาก และมีอายุงานมากดวย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกว าพนักงานอายุนอย และมีอายุ งานนอยดวย อาจกลาวไดวา
พนักงานอายุนอย และมีอายุงานนอยดวย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
นอยที่สุด และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ทีละตัว คือ อายุ และ
อายุงาน อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 15 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานที่มีอายุมาก มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีอายุนอย คาเฉลี่ย 46.02 และ 44.66
ตามลําดับ พนักงานที่มีอายุงานมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย คาเฉลี่ย 47.78 และ 42.90 ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความถี่ของการเจ็บปวย
จากการทํางาน จากการรายงานตนเอง พิจารณาตามสถานภาพสมรส อายุ และอายุงาน
ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนความถี่การเจ็บปวยจาก
การทํางาน ตามการรายงานตนเอง (ตาราง 15) พบวา คะแนนความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน
ตามการรายงานตนเอง ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว และทีละ 2 ตัว
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน
ตามการรายงานตนเอง แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ทีละตัว คือ อายุ และอายุ
งาน อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 15 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานที่มีอายุนอย มีความถี่การเจ็บปวยจาก
การทํางาน ตามการรายงานตนเอง มากกวาพนักงานที่มีอายุมาก คาเฉลี่ย 6.84 และ 5.71 ตามลําดับ
พนักงานที่มีอายุงานนอย มีความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามการรายงานตนเอง มากกวา
พนักงานที่มีอายุงานมาก คาเฉลี่ย 7.27 และ 5.28 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความถี่ของการเจ็บปวย
จากการทํางาน ตามบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน พิจารณาตามสถานภาพสมรส อายุ
และอายุงาน ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนความถี่การ
เจ็บปวยจากการทํางาน ตามบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน (ตาราง 15) พบวา คะแนนความถี่
การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว และทีละ 2 ตัว
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน
ตามบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ทีละตัว
คือ สถานภาพสมรส และอายุงาน อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 15 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานที่แตงงาน
แลว มีความถี่การเจ็บปวยจากการทํางาน ตามบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน มากกวาพนักงาน
โสด คาเฉลี่ย 1.32 และ 0.96 ตามลําดับ พนักงานที่มีอายุงานนอย มีความถี่การเจ็บปวยจากการ
ทํางาน ตามบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงานมากกวาพนักงานที่มีอายุงานมาก คาเฉลี่ย 1.42 และ
0.86 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความชอบเสี่ยง พิจารณา
ตามสถานภาพสมรส อายุ และอายุงานที่ แตกตา งกัน ในกลุ ม รวม จากการวิ เคราะห ค วาม
แปรปรวนของคะแนนความชอบเสี่ยง โดยพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแปร (ตาราง 15) พบวา
คะแนนความชอบเสี่ยง ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรือทีละ 2 ตัว
และเมื่อพิจารณาตามตัว แปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนความชอบเสี่ย งแปรปรวนไปตามระดั บ
ของตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว คือ อายุงาน อยางเชื่อมั่นได กลาวคือ พนักงานที่มีอายุงานนอย
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มีความชอบเสี่ยงมากกวาพนักงานที่มีอายุงานมาก คาเฉลี่ย 39.11 และ 43.91 ตามลําดับ (ตาราง 15
สวนที่ 2)
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนลักษณะมุงอนาคต-ควบคุม
ตน พิ จารณาตามสถานภาพสมรส อายุ และอายุงานที่ แตกต า งกัน ในกลุ มรวม จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน (ตาราง 15) พบวา คะแนน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรือ
ทีละ 2 ตัว และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว คือ อายุงาน อยางเชื่อมั่นได กลาวคือ พนักงาน
ที่มีอายุงานมาก มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน มากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย คาเฉลี่ย 65.13
และ 60.66 ตามลําดับ (ตาราง 15 สวนที่ 2)
ผลการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนแรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์
พิจารณาตามสถานภาพสมรส อายุ และอายุงาน ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม จากการวิเคราะห
ความแปรปรวนของคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (ตาราง 15) พบวา คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2
ตัว พบวา คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส และ
อายุ และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน
เปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 154 ภาคผนวก ข) พบผลวา 1) ในหมูพนักงานที่มีอายุมาก
ถาแตงงานแลว มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวาพนักงานที่เปนโสด 2) ในหมูพนักงานที่แตงงานแลว
พนักงานที่อายุมาก มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวาพนักงานอายุนอย และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระ
ทีละตัว พบวา คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว คือ
อายุงาน อยางเชื่อมั่นได กลาวคือ พนักงานที่มีอายุงานมาก มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวาพนักงานที่มี
อายุงานนอย คาเฉลี่ย 69.74 และ 65.08 ตามลําดับ (ตาราง 15 สวนที่ 2)
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการสนับสนุนทางสังคม
จากบุค คลในหน ว ยงาน พิ จ ารณาตามสถานภาพสมรส อายุ และอายุ ง าน ที่แ ตกตา งกั น
ในกลุมรวม จากการวิเคราะห ความแปรปรวนของคะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
หนวยงาน (ตาราง 15) พบวา คะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ไมแปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว พบวา
คะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน แปรปรวนไปตามปฏิสัม พันธระหวา ง
สถานภาพสมรส และอายุ และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระ
ทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 157 ภาคผนวก ข) พบผลวา 1) ในหมู
พนักงานที่เปนโสด พนักงานอายุนอยไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน มากกวา
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พนักงานอายุมาก 2) ในหมูพนักงานที่แตงงานแลว พนักงานที่อายุมาก มีการสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในหนวยงาน มากกวาพนักงานอายุนอย และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา
คะแนนการสนั บสนุ น ทางสังคมจากบุคคลในหนว ยงาน แปรปรวนไปตามระดั บของตัวแปรอิ สระ
เพียงตัวเดียว คือ อายุงาน อยางเชื่อมั่นได กลาวคือ พนักงานที่มีอายุงานมาก มีการสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในหนวยงาน มากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย คาเฉลี่ย 51.74 และ 44.68
ตามลําดับ (ตาราง 15 สวนที่ 2)
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย พิจารณาตามสถานภาพสมรส อายุ และอายุงาน ที่แตกตางกัน ในกลุม
รวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
(ตาราง 15) พบวา คะแนนการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว คือ สถานภาพสมรส อายุ และอายุงาน อยาง
เชื่อมั่นได และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 8 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสามมาเปรียบเทียบ
กันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 158 ภาคผนวก ข) พบผลวา 1) ในหมูพนักงานอายุนอย
และมีอายุงานมาก พนักงานที่เปนโสดมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมากกวาพนักงาน
ที่แตงงานแลว 2) ในหมูพนักงานโสด และมีอายุงานมาก พนักงานอายุนอยมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัยมากกวาพนักงานอายุมาก 3) ในหมูพนักงานโสดหรือแตงงาน มีอายุนอย
หรือมาก พรอมกันทั้ง 2 ดาน หรือทีละดาน พนักงานที่มีอายุงานมากมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัยมากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย อาจกลาวไดวา พนักงานที่เปนโสด อายุนอย และมี
อายุงานมากดวย เปนผูมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมากที่สุด
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว พบวา คะแนนการมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัยจากการทํางานอยางปลอดภัย ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธของตัวแปรอิสระทีละ 2
ตัว และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยาง
ปลอดภัย แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ทีละตัว คือ อายุ และอายุงาน อยาง
เชื่อมั่นได (ตาราง 15 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานที่มีอายุนอย มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยาง
ปลอดภัยมากกวาพนักงานที่มีอายุมาก คาเฉลี่ย 47.02 และ 44.16 ตามลําดับ พนักงานที่มีอายุงาน
มาก มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย คาเฉลี่ย 48.37
และ 42.81 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน พิจารณาตามสถานภาพสมรส อายุ และอายุ
งาน ที่แตกตางกัน ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนการรับรูประโยชนจาก
การฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน (ตาราง 15) พบวา คะแนนการรับรูประโยชนจากการ
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ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
ทีละ 3 ตัว คือ สถานภาพสมรส อายุ และอายุงาน อยางเชื่อมั่นได และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ
8 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสามมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ
(ตาราง 159 ภาคผนวก ข) พบผลวา 1) ในหมูพนักงานโสด และมีอายุงานมาก พนักงานอายุมาก
มีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวาพนักงานอายุนอย
2) ในหมูพนักงานอายุนอย และมีอายุงานมาก พนักงานที่แตงงานแลวมีการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่เปนโสด 3) ในหมูพนักงานโสดหรือ
แตงงาน มีอายุมากหรือนอย ทีละดาน พนักงานที่มีอายุงานมากมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
มากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย 4) พนักงานที่แตงงานแลว ขณะเดียวกันมีอายุมาก และมีอายุงานมาก
มีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่เปนโสด
ขณะเดียวกันมีอายุนอย และมีอายุงานนอยดวย
เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว พบวา คะแนนการรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส และ
อายุ อยางเชื่อมั่นได และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสอง
มาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 160 ภาคผนวก ข) พบผลวา 1) ในหมูพนักงาน
ที่เปนโสด ถามีอายุมาก มีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
มากกวาพนักงานอายุนอย 2) ในหมูพนักงานอายุนอย ถาแตงงานแลว มีการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานโสด 3) พนักงานที่แตงงานแลว และถามี
อายุมากดวย มีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงาน
ที่เปนโสด และอายุนอยดวย
และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา คะแนนการรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว คือ อายุงาน
อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 15 สวนที่ 2) กลาวคือ พนักงานที่มีอายุงานมาก มีการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย คาเฉลี่ย 81.13 และ
66.65 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนความรูเกี่ยวกับการปองกัน
อันตรายจากการทํางาน พิจารณาตามสถานภาพสมรส อายุ และอายุง าน ที่ แตกตา งกัน
ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจาก
การทํางาน (ตาราง 15) พบวา คะแนนความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ไมแปรปรวน
ไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรือทีละ 2 ตัว และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระ
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ทีละตัว พบวา คะแนนความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามระดับของ
ตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว คือ อายุงาน อยางเชื่อมั่นได กลาวคือ พนักงานที่มีอายุงานมาก มีความรู
เกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย คาเฉลี่ย 54.58 และ
50.91 ตามลําดับ (ตาราง 15 สวนที่ 2)
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน พิจารณาตามสถานภาพสมรส อายุ และอายุงาน ที่แตกตางกัน
ในกลุมรวม จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางาน(ตาราง 15) พบวา คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ไมแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 2
ตั ว พบว า คะแนนเจตคติ ที่ ดี ต อ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส และอายุ อยางเชื่อมั่นได และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม
ที่แบงตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง
155 ภาคผนวก ข) พบผลวา 1) ในหมูพนักงานที่มีอายุมาก ถาแตงงานแลว มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่เปนโสด 2) ในหมูพนักงานที่แตงงานแลว พนักงาน
ที่ อ ายุ ม าก มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานมากกว า พนัก งานอายุ น อ ย
3) พนักงานที่แตงงานแลว และมีอายุมากดวย มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานมากกวาพนักงานที่เปนโสด และอายุนอยดวย อาจกลาวไดวา พนักงานที่แตงงานแลว และมี
อายุมากดวย มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากที่สุด และยังพบอีกวา
คะแนนเจตคติ ที่ ดี ต อ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน แปรปรวนไปตามปฏิสัม พัน ธ
ระหวาง อายุ และอายุงาน อยางเชื่อมั่นได และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุม ที่แบงตามระดับของ
ตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (ตาราง 156 ภาคผนวก ข)
พบผลวา 1) ในหมูพนักงานที่มีอายุมากหรือนอยก็ตาม ถามีอายุงานมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่อายุงานนอย 2) ในหมูพนักงานอายุงานนอย ถามีอายุมาก
มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานอายุนอย 3) พนักงานที่อายุมาก
และมีอายุงานมากดวย มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานอายุนอย
และมีอายุงานนอยดวย อาจกลาวไดวาพนักงานอายุนอย และมีอายุงานนอยดวย มีเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอยที่สุด และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบวา
คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระ 2 ตัวแปร ทีละตัว คือ อายุ และอายุงาน อยางเชื่อมั่นได (ตาราง 15 สวนที่ 2) กลาวคือ
พนักงานที่มีอายุมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มี
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อายุนอย คาเฉลี่ย 75.72 และ 73.18 ตามลําดับ พนักงานที่มีอายุงานมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย คาเฉลี่ย 78.10 และ 70.81
ตามลําดับ
สรุปผลเกี่ยวกับพนักงานกลุมเสี่ยงตามตาราง 15 ไดดังนี้ 1) พนักงานปฏิบัติการที่มี
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอย คือ 1.1 พนักงานโสด โดยเฉพาะ
ผูที่อายุมาก 1.2 พนักงานที่อายุนอย โดยเฉพาะผูที่แตงงานแลว หรือผูที่มีอายุงานนอย 1.3 พนักงาน
ที่มีอายุงานนอย พบในกลุมอายุนอย และอายุมาก 2) พนักงานปฏิบัติการที่มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอย คือ 2.1 พนักงานอายุนอย โดยเฉพาะผูที่แตงงานแลว หรือ
ผูที่มีอายุงานนอย 2.2 พนักงานที่มีอายุงานนอย ทั้งกลุมอายุมาก และอายุนอย 3) พนักงานปฏิบตั กิ าร
ที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอย คือ 3.1 พนักงานอายุนอย
โดยเฉพาะผูที่มีอายุงานนอย 3.2 เปนพนักงานที่มีอายุงานนอย โดยเฉพาะใน 4 กลุม คือ พนักงาน
โสด หรือแตงงานแลว อายุมาก หรืออายุนอย 4) พนักงานปฏิบัติการที่มีความถี่ของการเจ็บปวย
(การรายงานตนเอง) มาก คื อ พนั ก งานอายุม าก หรือ พนัก งานที่มี อายุ ง านมาก 5)พนัก งาน
ปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามถี่ ข องการเจ็ บ ป ว ย (บั น ทึ ก การรั ก ษาพยาบาลของโรงงาน) มาก คื อ
พนักงานโสด หรือ พนักงานที่มีอายุงานมาก
4.7 ผลการทํานายความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน และเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน แตละดาน เมื่อใชตัวแปรในชุดจิตลักษณะเดิม
และตัวแปรชุดลักษณะสถานการณในการทํางาน เปนตัวทํานาย
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ เปนการแสวงหาตัวทํานายสําคัญและปริมาณการทํานายความรู
เกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ สถิติที่ใชคือการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น (Standard
and Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยใชตัวทํานาย 3 ชุด ตัวทํานายชุดที่ 1 คือ กลุม
จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง)
ตัวทํานายชุดที่ 2 กลุมลักษณะสถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร (ไดแก การสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจาก
การฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน) ตัวทํานายชุดที่ 3 เปนการรวมตัวทํานายชุดที่ 1 และ
ชุ ด ที่ 2 เข า ด ว ยกั น รวมเป น 6 ตั ว (ดู ร ายละเอี ย ดความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรต า ง ๆ ที่ ศึ ก ษา
ตามคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Correlation Coefficient ในตาราง 171 ภาคผนวก ข) โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการทํางานในชุดที่ 3 วาสามารถทํานายไดมากกวา ตัวทํานายชุดที่ 1 หรือ ชุด
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ที่ 2 ตามลําพัง ไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 5 หรือไม (Cohen. 1977) การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้
กระทําทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย 14 กลุม ที่แบงตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 7 ลักษณะ ไดแก
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับเศรษฐกิจของครอบครั ว อายุงาน จํา นวนชั่วโมงการทํา งาน
ลวงเวลา และประเภทโรงงาน (ตาราง 2) และมีการเปรียบเทียบเปอรเ ซ็นตทํานายระหว างกลุม
พนักงานปฏิบัติการที่แบงตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกันออกเปนสองระดับ
4.7.1 ผลการทํ า นายความรู เ กี่ ย วกั บ การป องกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน เมื่ อ ใช
ตัวแปรในชุดจิตลักษณะเดิม และตัวแปรชุดลักษณะสถานการณในการทํางาน เปนตัวทํานาย
ู
เมื่อนําคะแนนความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน มาวิเคราะหถดถอยพหุคณ
แบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น โดยใชตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร ไดแก
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง (ตาราง 16) พบวา กลุมตัวแปร
จิ ต ลัก ษณะเดิ ม สามารถทํ า นายความรู เ กี่ย วกั บ การป องกั น อั น ตรายจากการทํ า งานในกลุ ม รวม
ไดรอยละ 11.4 โดยมีตัวทํานายสําคัญ คือ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ
ความชอบเสี่ยง (คาเบตา .17, .15 และ .11 ตามลําดับ) หมายความวาพนักงานปฏิบัติการที่มีลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มากเทาใด และมีความชอบเสี่ยงนอยเทาใด ก็มีความรู
เกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางานมากเทานั้น
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 1 ในกลุมยอย 14 กลุม พบผลวา ตัวทํานายชุดที่ 1
รวมกันทํานายความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางานในกลุมยอยตางๆ ไดในปริมาณการ
ทํานายอยูระหวางรอยละ 5.1 ถึง 24.7 ทํานายไดสูงสุดในกลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง (คาเบตา .39 และ .15
ตามลําดับ) ทํานายไดต่ําสุดในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
โดยมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวทํานายสําคัญเพียงตัวเดียว (คาเบตา .20)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 1 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหวาง
กลุมพนักงานที่แบงตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเปนสองกลุมยอย
และใชปริมาณความแตกตางมากกวารอยละ 5 เปนเกณฑ พบวา ตัวทํานายในชุดที่ 1 รวมกันสามารถ
ทํานายความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางานไดในกลุมชายไดมากกวาหญิง (รอยละ
14.0 กับ 7.5 ตามลําดับ) กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํามากกวากลุมระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง (รอยละ 24.7 กับ 5.9 ตามลําดับ) กลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ISO ไดมากกวากลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO (รอยละ 23.5 กับ 5.1
ตามลําดับ)
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พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 2 คือ ลักษณะสถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร
ได แ ก การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากบุ ค คลในหน ว ยงาน การมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานอย า ง
ปลอดภัย และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน (ตาราง 16)
พบวา กลุมตัวแปรลักษณะสถานการณในการทํางานสามารถทํานายความรูเกี่ยวกับการปองกัน
อันตรายจากการทํางานในกลุมรวม ไดรอยละ 5.5 โดยมีตัวทํานายสําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
(คาเบตา .19 และ .10 ตามลําดับ) หมายความวา พนักงานปฏิบัติการที่มีการรับรูการสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงาน และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมากเทาใด
ก็มีความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางานมากเทานั้น
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 2 ในกลุมยอย 14 กลุม พบผลวา ตัวทํานายชุดที่ 2
รวมกันทํานายความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางานในกลุมยอยตางๆ ไดในปริมาณการ
ทํานายอยูระหวางรอยละ 2.5 ถึง 11.4 ทํานายไดสูงสุดในกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงการทํางานลวงเวลามาก
มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจาก
การฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน (คาเบตา .27 และ .16 ตามลําดับ) ทํานายไดต่ําสุด
ในกลุมที่มีอายุงานนอย โดยมีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
เปนตัวทํานายสําคัญเพียงตัวเดียว (คาเบตา .14)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานาย ชุดที่ 2 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหวาง
กลุมพนักงานที่แบงตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเปนสองกลุมยอย
และใชปริมาณความแตกตางมากกวารอยละ 5 เปนเกณฑ พบวา ตัวทํานายในชุดที่ 2 รวมกันสามารถ
ทํานายความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางานไดในกลุมพนักงานที่มีอายุนอยมากกวา
กลุมที่มีอายุมาก (รอยละ 9.3 กับ 3.4) กลุมพนักงานที่แตงงานแลวไดมากกวากลุมโสด (รอยละ 9.5
กับ 3.3 ตามลําดับ) กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํามากกวากลุมระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง (รอยละ 10.8 กับ 2.8 ตามลําดับ) กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมากได
มากกวากลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย (รอยละ 11.4 กับ 5.0 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร และลักษณะ
สถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร รวมเปน 6 ตัวแปร (ตาราง 16) พบวา ตัวทํานายชุดที่ 3
สามารถทํานายความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางานในกลุมรวม ไดรอยละ 13.5 โดยมี
ตัวทํานายสําคัญ คือ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
(คาเบตา .20, .15, .11 และ .08 ตามลําดับ) หมายความวา พนักงานปฏิบัติการที่มีลักษณะมุงอนาคต-
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ตาราง 16 ปริมาณการทํานายและตัวทํานายลําดับของความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ดวยตัวทํานายชุดที่ 1 : กลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร ชุดที่ 2 : กลุม
ลักษณะสถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร และชุดที่ 3: กลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร และกลุมลักษณะสถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร รวมเปน 6 ตัวแปร แตละชุด
ในกลุมรวม และกลุมยอย 14 กลุม
กลุม

รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย
อายุมาก
โสด
แตงงาน
ฐานะ ศก. ต่ํา
ฐานะ ศก. สูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ช.ม.ลวงเวลานอย
ช.ม. ลวงเวลามาก
ผาน ISO
ไมผาน ISO

จํานวน
(คน)

552
301
250
261
264
221
311
244
299
275
274
262
269
282
269

ชุดที่ 1: จิตลักษณะเดิม (1, 2, 3)
ตัวทํานาย2
คาเบตา2
% ทํานาย 1

11.4
14.0
7.5
14.3
10.8
12.0
12.4
24.7
5.9
8.4
8.8
14.2
10.0
23.5
5.1

1, 2, 3
1, 3
2, 1
2, 1
1, 3
3, 2
1, 2
1, 3
2
3
1, 2
3, 2
1
1, 3, 2
2

.17, .15, .11
.22, .19
.19, .16
.28, .15
.19, .18
.23, .18
.27, .15
.39, .15
.23
.26
.23, .16
.27, .15
.30
.27, .18, .16
.20

ชุดที่ 2: สถานการณในการทํางาน (4, 5, 6)
% ทํานาย 1
ตัวทํานาย2
คาเบตา2

5.5
5.9
4.4
9.3
3.4
3.3
9.5
10.8
2.8
2.5
4.6
5.0
11.4
7.4
4.4

4, 6
4, 6
4
4, 6
5
4
6, 4
4
5
6
4
5
4, 6
4
5

.19, .10
.17, .12
.19
.25, .14
.16
.17
.21, .18
.30
.15
.14
.20
.21
.27, .16
.25
.17

ชุดที่ 3: ชุดรวม (1, 2, 3, 4, 5, 6)
% ทํานาย
ตัวทํานาย2
คาเบตา2
1

13.5
16.0
10.1
19.4
12.0
13.2
18.3
25.8
8.2
10.1
11.2
16.2
15.7
24.8
8.9

1, 2, 4, 6
1, 3
2, 4, 1
2, 4, 6
1, 3
3, 2
1, 6, 2, 5
1, 3
2, 5
3, 6
1, 2, 4
3, 2, 5
1, 4, 6
1, 3, 2, 5
2, 4

2.1
2.0
2.6
5.2*
1.2
1.2
5.9*
1.1
2.3
1.7
2.4
2.0
5.7*
1.3
3.8
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คาเบตามีนัยสําคัญที่ระดับ .05 หรือนอยกวา และ * แสดงความแตกตางตามเกณฑอยางนอย 5% ของปริมาณการทํานายระหวางตัวทํานายชุดที่ 3 กับตัวทํานายชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2
% ทํานาย 1 มาจากการทํานายแบบใสตัวแปรทั้งชุด ตัวทํานาย2 และ คาเบตา2 มาจากการทํานายแบบเปนขั้น
หมายเหตุ : ตัวทํานาย
1 หมายถึง ลักณะมุง อนาคต-ควบคุมตน
2 หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
3 หมายถึง ความชอบเสี่ยง
4 หมายถึง การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
5 หมายถึง การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
6 หมายถึง การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน

.20, .15, 11, .08
.22, .19
.17, .15, .14
.31, .19, .12
.19, .18
.23, .18
.25, .21, .14, .12
.39, .15
.23, .13
.25, .12
.19, .16, .16
.23, .16, .15
.21, .20, .15
.27, .17, .16, .11
.20, .16

%
แตกตาง
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ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชน
จากการฝ ก อบรมเพื่ อ ป องกั น อั น ตรายจากการทํ า งานมากเท า ใด ก็มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การป อ งกั น
อันตรายจากการทํางานมากเทานั้น
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 3 ในกลุมยอย 14 กลุม พบผลวา ตัวทํานายชุดที่ 3
รวมกันทํานายความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางานในกลุมยอยตางๆ ไดในปริมาณการ
ทํานายอยูระหวางรอยละ 8.2 ถึง 25.8 ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
ต่ํา มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง (คาเบตา .39 และ .15
ตามลําดับ) ทํานายไดต่ําสุดในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีตัวทํานายสําคัญ
คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย (คาเบตา .23 และ .13)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานาย ชุดที่ 3 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหวาง
กลุมพนักงานที่แบงตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเปนสองกลุมยอย
และใชปริมาณความแตกตางมากกวารอยละ 5 เปนเกณฑ พบวา ตัวทํานายในชุดที่ 3 รวมกันสามารถ
ทํ า นายความรูเ กี่ ย วกับ การป อ งกัน อั น ตรายจากการทํ า งานไดในกลุม พนั ก งานชายมากกวา กลุ ม
พนักงานหญิง (รอยละ 16.0 กับ 10.1 ตามลําดับ) กลุมพนักงานอายุนอยไดมากกวากลุมพนักงานอายุมาก
(รอยละ 19.4 กับ 12.0 ตามลําดับ) กลุมพนักงานที่แตงงานแลวไดมากกวากลุมโสด (รอยละ 18.3 กับ
13.2 ตามลําดับ) กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํามากกวากลุมระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
(รอยละ 25.8 กับ 8.2 ตามลําดับ) กลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
ไดมากกวากลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO (รอยละ 24.8 กับ 8.9
ตามลําดับ)
สรุปไดวา ตัวทํานายในชุดที่ 1 ปริมาณทํานายอยูระหวางรอยละ 5.1 ถึง รอยละ 24.7 พบ
ตัวแปรสําคัญที่ทํานายความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน เรียงลําดับจากมากไปนอย
คือ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง โดยทํานายไดสูงสุดใน
กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา ตัวทํานายชุดที่ 2 ปริมาณทํานายอยูระหวางรอยละ 2.5
ถึง รอยละ 11.4 พบตัวทํานายสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน โดยทํานายไดสูงสุดในกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก ตัวทํานายชุดที่ 3 ปริมาณทํานายอยูระหวางรอยละ 8.2 ถึง รอยละ 25.8 พบ
ตัวทํานายสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
และความชอบเสี่ยง โดยทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
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นอกจากนี้ยังพบอีกวา ปริมาณการทํานายชุดรวม 6 ตัวทํานาย สามารถทํานายความรูเกี่ยวกับ
การปองกันอันตรายจากการทํางานไดมากกวาชุดอื่นๆ ชุดใดชุดหนึ่งที่มีคาเปอรเซ็นตทํานายลําดับ
รองลงมา มากกวารอยละ 5 (ตาราง 16) พบใน 3 กลุมยอย ไดแก กลุมพนักงานอายุนอย กลุมพนักงาน
ที่ มี จํ านวนชั่ วโมงทํ างานล วงเวลาต อเดื อนมาก และกลุ มพนั กงานที่ แต งงานแล ว โดยมี เปอร เซ็ นต
ที่แตกตางเทากับ รอยละ 5.2 รอยละ 5.7 และรอยละ 5.9 ตามลําดับ
4.7.2 ผลการทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน เมื่อใช
ตัวแปรในชุดจิตลักษณะเดิม และตัวแปรชุดลักษณะสถานการณในการทํางาน เปนตัวทํานาย
เมื่อนําคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน มาวิเคราะหถดถอย
พหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น โดยใชตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร ไดแก
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง (ตาราง 17) พบวา กลุมตัวแปร
จิตลักษณะเดิมสามารถทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานในกลุมรวม
ไดรอยละ 43.5 โดยมีตัวทํานายสําคัญ คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และ
ความชอบเสี่ยง (คาเบตา .43, .24 และ .16 ตามลําดับ) หมายความวาพนักงานปฏิบตั กิ ารทีม่ แี รงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน มากเทาใด และมีความชอบเสี่ยงนอยเทาใด ก็มีเจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากเทานั้น
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 1 ในกลุมยอย 14 กลุม พบผลวา ตัวทํานายชุดที่ 1
รวมกันทํานายเจตคติที่ดีตอ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานในกลุมยอยตางๆ ไดในปริมาณ
การทํานายอยูระหวางรอยละ 16.7 ถึง 62.3 ทํานายไดสูงสุดในกลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
ต่ํา มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง
(คาเบตา .53, .25 และ .17 ตามลําดับ) ทํานายไดต่ําสุดในกลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก โดยมีตัวทํานาย
สําคัญ คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน (คาเบตา .29 และ .26 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานาย ชุดที่ 1 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหวาง
กลุมพนักงานที่แบงตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเปนสองกลุมยอย
และใชปริมาณความแตกตางมากกวารอยละ 5 เปนเกณฑ พบวา ตัวทํานายในชุดที่ 1 รวมกันสามารถ
ทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานไดแตกตางกันมากกวารอยละ 5 ในทุกกลุม
โดยกลุมชายมากกวาหญิง (รอยละ 54.0 กับ 31.5 ตามลําดับ) กลุมพนักงานที่แตงงานแลวมากกวา
กลุมโสด (รอยละ 48.9 กับ 39.5 ตามลําดับ) กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํามากกวากลุมที่มี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง (รอยละ 62.3 กับ 27.6 ตามลําดับ) กลุมที่มอี ายุงานนอยมากกวา
กลุมที่มีอายุงานมาก (รอยละ 49.2 กับ 16.7 ตามลําดับ) กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงการทํางานลวงเวลามาก
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มากกวา กลุมที่มีชั่วโมงการทํางานลวงเวลานอย (รอยละ 53.2 กับ 38.5 ตามลําดับ) กลุมที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ไดมากกวากลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO (รอยละ 52.7 กับ 40.0 ตามลําดับ)
พิ จ ารณาการทํ า นายของตั ว ทํ า นายชุ ด ที่ 2 คื อ ลั ก ษณะสถานการณ ใ นการทํ า งาน
3 ตัวแปร ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน (ตาราง 17)
พบวา กลุมตัวแปรลักษณะสถานการณในการทํางานสามารถทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานในกลุมรวม ไดรอยละ 19.4 โดยมีตัวทํานายสําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจาก
การฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน (คาเบตา .30, .16 และ .10 ตามลําดับ) หมายความวา
พนักงานปฏิบัติการที่มีการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน มีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมากเทาใด
ก็มีเจตคติที่ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากเทานั้น
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 2 ในกลุมยอย 14 กลุม พบผลวา ตัวทํานายชุดที่ 2
รวมกันทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานในกลุมยอยตางๆ ไดในปริมาณ
การทํานายอยูระหวางรอยละ 10.9 ถึง 35.0 ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน การ
รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน และการมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัยในการทํางานอยางปลอดภัย (คาเบตา .52, .27 และ -.18 ตามลําดับ) ทํานาย
ได ต่ํ า สุ ด ในกลุ ม ที่ มี อ ายุ ง านน อ ย มี ตั ว ทํ า นายสํ า คั ญ คื อ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากบุ ค คล
ในหนวยงาน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย (คาเบตา .23 และ .17 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานาย ชุดที่ 2 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหวาง
กลุมพนักงานที่แบงตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเปนสองกลุมยอย
และใชปริมาณความแตกตางมากกวารอยละ 5 เปนเกณฑ พบวา ตัวทํานายในชุดที่ 2 รวมกันสามารถ
ทํา นายเจตคติที่ดี ต อ พฤติ กรรมป อ งกัน อัน ตรายจากการทํ า งานได ใ นกลุ ม หญิ ง มากกว า กลุม ชาย
(รอยละ 26.3 กับ 15.1 ตามลําดับ) กลุมพนักงานอายุนอยไดมากกวากลุมพนักงานอายุมาก (รอยละ
24.6 กับ 16.9) กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ําไดมากกวากลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง (รอยละ 26.6 กับ 16.4 ตามลําดับ) และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO ไดมากกวากลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO (รอยละ 35.0
กับ 29.9 ตามลําดับ)
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ตาราง 17 ปริมาณการทํานายและตัวทํานายลําดับของเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ดวยตัวทํานายชุดที่ 1 : กลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร ชุดที่ 2 : กลุม
ลักษณะสถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร และชุดที่ 3: กลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร และกลุมลักษณะสถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร รวมเปน 6 ตัวแปร แตละชุด
ในกลุมรวม และกลุมยอย 14 กลุม
กลุม

รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย
อายุมาก
โสด
แตงงาน
ฐานะ ศก. ต่ํา
ฐานะ ศก. สูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ช.ม.ลวงเวลานอย
ช.ม. ลวงเวลามาก

ผาน ISO
ไมผาน ISO

จํานวน
(คน)

552
301
250
261
264
221
311
244
299
275
274
262
269
282
269

ชุดที่ 1: จิตลักษณะเดิม (1, 2, 3)
ตัวทํานาย2
% ทํานาย 1 คาเบตา2

43.5
54.0
31.5
50.3
46.1
39.5
48.9
62.3
27.6
49.2
16.7
38.5
53.2
52.7
40.0

2, 1, 3
2, 1
3, 2
2, 1, 3
2, 1
2, 1, 3
2, 1, 3
2, 1, 3
2, 1
2, 1
2, 1
1, 2, 3
2, 3, 1
2, 1, 3
2, 3, 1

.43, .24, .16
.56, .29
.36, .32
.46, .20, .17
.55, .30
.32, .28, .19
.51, .19, .15
.53, .25, .17
.37, .28
.55, .26
.29, .26
.34, .25, .20
.59, .14, .12
.42, .31, .21
.42, .18, .16

ชุดที่ 2: สถานการณในการทํางาน (4, 5, 6)
% ทํานาย 1
คาเบตา2
ตัวทํานาย2

19.4
15.1
26.3
24.6
16.9
22.0
19.2
26.6
16.4
10.9
14.4
22.2
22.4
35.0
29.9

4, 5, 6
4, 6
5, 4
5, 4
4, 6
5, 4
4
4, 6
5, 4
4, 5
4
5
4
4, 6, 5
5

.30, .16, .10
.35, .12
.33, .24
.32, .26
.36, .14
.32, .20
.43
.43, .20
.24, .23
.23, .17
.37
.46
.46
.52, .27, -.18
.54

% ทํานาย

51.0
57.7
48.8
61.2
51.4
50.2
55.1
64.8
40.0
56.3
26.8
50.5
56.9
60.3
60.1

1

ชุดที่ 3: ชุดรวม (1, 2, 3, 4, 5, 6)
คาเบตา2
ตัวทํานาย2

2, 1, 5, 4, 3
2, 1, 4, 5
5, 2, 3, 4
2, 5, 1, 4
2, 1, 4, 6
2, 3, 1, 4
2, 1, 4, 5
2, 1, 5, 3, 6
2, 1, 5, 4
2, 5, 1, 4
3, 5, 6
5, 1, 2, 3
2, 1, 4, 5
2, 4, 1, 3, 6, 5
2, 5, 1

.42, .20, .16, .16, .10
.54, .25, .14, .09
.32, .30, .29, .14
.51, .28, .19, .13
.51, .26, .17, .13
.32, .32, .25, .14
.53, .21, .18, .13
.51, .23, .13, .13, .09
.37, .23, .22,.19
.55, .23, .23, .09
.39, .38, .20
.35, .29, .27, .13
.58, .16, .15, .10
.33, .27, .22, .19, .16, -.10
.47, .47, .15

7.5*
3.7
17.3*
10.9*
5.3*
10.7*
6.2*
2.5
12.4*
7.1*
10.1*
12.0*
3.7
7.6*
20.1*
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คาเบตามีนัยสําคัญที่ระดับ .05 หรือนอยกวา และ * แสดงความแตกตางตามเกณฑอยางนอย 5% ของปริมาณการทํานายระหวางตัวทํานายชุดที่ 3 กับตัวทํานายชุดที่ 1 หรือ ชุดที่ 2
% ทํานาย 1 มาจากการทํานายแบบใสตัวแปรทั้งชุด ตัวทํานาย2 และ คาเบตา2 มาจากการทํานายแบบเปนขั้น
หมายเหตุ : ตัวทํานาย
1 หมายถึง ลักณะมุง อนาคต-ควบคุมตน
2 หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
3 หมายถึง ความชอบเสี่ยง
4 หมายถึง การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
5 หมายถึง การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
6 หมายถึง การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน

% แตกตาง
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พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร และลักษณะ
สถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร รวมเปน 6 ตัวแปร (ตาราง 17) พบวา ตัวทํานายชุดที่ 3
สามารถทํานายเจตคติที่ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานในกลุมรวม ไดรอยละ 51.0
โดยมีตัวทํานายสําคัญ คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน การมีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัย การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และความชอบเสี่ยง
(คาเบตา .42, .20, .16, .16 และ .10 ตามลําดับ) หมายความวา พนักงานปฏิบัติการที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย การสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในหนวยงาน มากเทาใด และความชอบเสี่ยงนอยเทาใด ก็มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานมากเทานั้น
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 3 ในกลุมยอย 14 กลุม พบผลวา ตัวทํานายชุดที่ 3
รวมกันทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานในกลุมยอยตางๆ ไดในปริมาณ
การทํานายอยูระหวางรอยละ 26.8 ถึง 64.8 ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครั วต่ํา มี ตั ว ทํ า นายที่สํา คั ญ คือ แรงจู ง ใจใฝ สัม ฤทธิ์ ลัก ษณะมุง อนาคต-ควบคุ ม ตน การมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ความชอบเสี่ยง และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน (คาเบตา .51, .23, .13, .13 และ .09 ตามลําดับ) ทํานายไดต่ําสุด
ในกลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก โดยมีตัวทํานายสําคัญ คือ ความชอบเสี่ยง การมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน
(คาเบตา .39, .38 และ .20)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานาย ชุดที่ 3 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหวาง
กลุมพนักงานที่แบงตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเปนสองกลุมยอย
และใชปริมาณความแตกตางมากกวารอยละ 5 เปนเกณฑ พบวา ตัวทํานายในชุดที่ 3 รวมกันสามารถ
ทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานไดในกลุมชายมากกวาหญิง (รอยละ
57.7 กับ 48.8 ตามลําดับ) กลุมพนักงานอายุนอยไดมากกวากลุมพนักงานอายุมาก (รอยละ 61.2 กับ
51.4 ตามลําดับ) กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ําไดมากกวากลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง (รอยละ 64.8 กับ 40.0 ตามลําดับ) กลุมที่มีอายุงานนอยไดมากกวากลุมที่มีอายุงานมาก
(รอยละ 56.3 กับ 26.8 ตามลําดับ) กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงการทํางานลวงเวลามากไดมากกวากลุมที่มี
ชั่วโมงการทํางานลวงเวลานอย (รอยละ 56.9 กับ 50.5 ตามลําดับ)
สรุปไดวา ตัวทํานายในชุดที่ 1 ปริมาณทํานายอยูระหวางรอยละ 16.7 ถึง รอยละ 62.3
พบตัวแปรสําคัญที่ทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน เรียงลําดับจากมาก
ไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง โดยทํานายไดสูงสุดใน
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กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา ตัวทํานายชุดที่ 2 ปริมาณทํานายอยูระหวางรอยละ 10.9
ถึง รอยละ 35.0 พบตัวทํานายสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน โดยทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO ตัวทํานายชุดที่ 3 ปริมาณทํานายอยูระหวางรอยละ 26.8 ถึง รอยละ 64.8
พบตัวทํานายสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
นอกจากนี้ยังพบอีกวา ปริมาณการทํานายชุดรวม 6 ตัวทํานาย สามารถทํานายเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานไดมากกวาชุดอื่นๆ ชุดใดชุดหนึ่งที่มีคาเปอรเซ็นตทํานาย
ลําดับรองลงมา มากกวารอยละ 5 (ตาราง 17) ในกลุมตัวอยางโดยรวมและกลุมยอย 11 กลุม โดยมี
พิสัยเปอรเซ็นตที่แตกตางในกลุมรวมและกลุมยอยเกินเกณฑอยูระหวาง รอยละ 5.3 ถึง รอยละ 20.1
โดยกลุมที่มีเปอรเซ็นตแตกตางมากที่สุดคือ กลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO
4.8 ผลการทํานายพฤติ กรรมปองกันอันตรายจากการทํ างานตามหน าที่ และพฤติก รรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แตละดาน เมื่อใชตัวแปรในชุดจิตลักษณะ
เดิม ตัวแปรชุดลักษณะสถานการณในการทํางาน และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ
เปนตัวทํานาย
การวิ เ คราะห ขอมู ล ในส ว นนี้ เปน การแสวงหาตั ว ทํา นายสํา คั ญและปริม าณการทํา นาย
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ สถิติที่ใชคือการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น (Standard
and Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยใชตัวทํานาย 4 ชุด ตัวทํานายชุดที่ 1 คือ กลุม
จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง)
ตัวทํานายชุดที่ 2 กลุมลักษณะสถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร (ไดแก การสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจาก
การฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน) ตัวทํานายชุดที่ 4 คือ กลุมตัวแปรจิตลักษณะตาม
สถานการณ 2 ตัวแปร (ไดแก เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และความรู
เกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน) และตัวทํานายชุดที่ 5 เปนการรวมตัวนายชุดที่ 3 และ
ชุดที่ 4 เขาดวยกัน รวมเปน 8 ตัวแปร (ดูรายละเอียดความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ที่ศึกษา
ตามคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Correlation Coefficient ในตาราง 171 ภาคผนวก ข) โดยมีจุดมุงหมาย
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เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการทํางานในชุดที่ 5 วาสามารถทํานายไดมากกวา ตัวทํานายชุดที่ 1 หรือ
ชุดที่ 2 หรือชุดที่ 4 ตามลําพัง ไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 5 หรือไม (Cohen. 1977) การวิเคราะห
ขอมูลในสวนนี้กระทําทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย 14 กลุม ที่แบงตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง
7 ลักษณะ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว อายุงาน จํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือน และประเภทโรงงาน (ตาราง 2) และมีการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตทํานาย
ระหวางกลุมพนักงานปฏิบัติการที่แบงตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกันออกเปนสองระดับ
4.8.1 ผลการทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ เมื่อใช
ตัวแปรในชุดจิตลักษณะเดิม ตัวแปรชุดลักษณะสถานการณในการทํางาน และตัวแปรชุด
จิตลักษณะตามสถานการณเปนตัวทํานาย
เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มาวิเคราะหถดถอย
พหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น โดยใชตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร
ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง (ตาราง 18) พบวา
กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิมสามารถทํานายพฤติ กรรมปองกันอั นตรายจากการทํางานตามหนา ที่
ในกลุมรวม ไดรอยละ 31.7 โดยมีตัวทํานายสําคัญ คือ ความชอบเสี่ยง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ
ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ มตน (ค า เบตา .32, .28 และ .10 ตามลํา ดั บ) หมายความวา พนั ก งาน
ปฏิบัติการที่มีความชอบเสี่ยงนอยเทาใด มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
มากเทาใด ก็มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากเทานั้น
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 1 ในกลุมยอย 14 กลุม พบผลวา ตัวทํานายชุดที่ 1
รวมกันทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ในกลุมยอยตางๆ ไดในปริมาณ
การทํานายอยูระหวางรอยละ 8.3 ถึง 46.7 ทํานายไดสูงสุดในกลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
มีตัวทํานายที่ สําคัญ คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความชอบเสี่ ยง และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
(คาเบตา .39 .30 และ .12 ตามลําดับ) ทํานายไดต่ําสุดในกลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก โดยมีตัวทํานาย
สําคัญ คือ ความชอบเสี่ยง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (คาเบตา .20 และ .18 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานาย ชุดที่ 1 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหวาง
กลุมพนักงานที่แบงตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเปนสองกลุมยอย
และใชปริมาณความแตกตางมากกวารอยละ 5 เปนเกณฑ พบวา ตัวทํานายในชุดที่ 1 รวมกันสามารถ
ทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ไดแตกตางกันมากกวารอยละ 5 ในทุกกลุม
โดยกลุมชายมากกวาหญิง (รอยละ 39.1 กับ 17.8 ตามลําดับ) กลุมพนักงานอายุนอยไดมากกวา
กลุมพนักงานอายุมาก (รอยละ 39.6 กับ 23.2 ตามลําดับ) กลุมพนักงานที่แตงงานแลวมากกวากลุมโสด
(รอยละ 35.6 กับ 27.6 ตามลําดับ) กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํามากกวากลุมที่มีระดับ
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เศรษฐกิจของครอบครัวสูง (รอยละ 46.7 กับ 19.4 ตามลําดับ) กลุมที่มีอายุงานนอยมากกวากลุมที่มี
อายุ ง านมาก (ร อ ยละ 26.3 กั บ 8.3 ตามลํ า ดั บ ) กลุ ม ที่ มี จํ า นวนชั่ ว โมงการทํ า งานล ว งเวลามาก
มากกวา กลุมที่มีชั่วโมงการทํางานลวงเวลานอย (รอยละ 43.3 กับ 19.9 ตามลําดับ) กลุมที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ไดมากกวากลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO (รอยละ 39.4 กับ 23.0 ตามลําดับ)
พิ จ ารณาการทํ า นายของตั ว ทํ า นายชุ ด ที่ 2 คื อ ลั ก ษณะสถานการณ ใ นการทํ า งาน
3 ตัวแปร ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน (ตาราง 18)
พบวา กลุมตัวแปรลักษณะสถานการณในการทํางานสามารถทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานตามหนาที่ในกลุมรวม ไดรอยละ 29.8 โดยมีตัวทํานายสําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงาน การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน และ
การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย (คาเบตา .41, .21 และ .10 ตามลําดับ) หมายความวา
พนักงานปฏิบัติการที่มีการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน รับรูประโยชนจากการ
ฝ ก อบรมเพื่ อ ป อ งกั น อั นตรายจากการทํ างาน และมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานอย า งปลอดภั ย
มากเทาใด ก็มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากเทานั้น
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 2 ในกลุมยอย 14 กลุม พบผลวา ตัวทํานายชุดที่ 2
รวมกันทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ในกลุมยอยตางๆ ไดในปริมาณ
การทํานายอยูระหวางรอยละ 22.3 ถึง 41.6 ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และ
การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน (คาเบตา .49 และ .30
ตามลําดับ) ทํานายไดต่ําสุดในกลุมที่มีอายุงานนอย มีตัวทํานายสําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงาน การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน และ
การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย (คาเบตา .39, .24 และ -.13 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานาย ชุดที่ 2 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหวาง
กลุมพนักงานที่แบงตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเปนสองกลุมยอย
และใชปริมาณความแตกตางมากกวารอยละ 5 เปนเกณฑ พบวา ตัวทํานายในชุดที่ 2 รวมกันสามารถ
ทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ไดในกลุมชายมากกวากลุมหญิง(รอยละ
33.4 กับ 24.8 ตามลําดับ) กลุมพนักงานอายุนอยไดมากกวากลุมพนักงานอายุมาก (รอยละ 36.3 กับ
28.9) กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ําไดมากกวากลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
(รอยละ 36.7 กับ 25.3 ตามลําดับ) และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
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ไดม ากกว า กลุ ม ที่ ทํา งานในโรงงานที่ยัง ไมผา นการรับ รองมาตรฐาน ISO (ร อยละ 41.6 กั บ 26.9
ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร
ไดแก เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตราย
จากการทํางาน (ตาราง 18) พบวา กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณสามารถทํานายพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ในกลุมรวมไดรอยละ 37.9 โดยมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานเปนตัวทํานายสําคัญเพียงตัวเดียว (คาเบตา .61) หมายความวา
พนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารที่ มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานมากเท า ใด ก็ มี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากเทานั้น
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 4 ในกลุมยอย 14 กลุม พบผลวา ตัวทํานายชุดที่ 4
รวมกันทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ในกลุมยอยตางๆ ไดในปริมาณ
การทํานายอยูระหวางรอยละ 11.5 ถึง 53.5 ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO โดยมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานเปนตัวทํานาย
สําคัญเพียงตัวเดียว (คาเบตา .73) ทํานายไดต่ําสุดในกลุมพนักงานอายุงานมาก โดยมีเจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานเปนตัวทํานายสําคัญเพียงตัวเดียวเชนกัน (คาเบตา .34)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานาย ชุดที่ 4 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหวาง
กลุมพนักงานที่แบงตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเปนสองกลุมยอย
และใชปริมาณความแตกตางมากกวารอยละ 5 เปนเกณฑ พบวา ตัวทํานายในชุดที่ 4 รวมกันสามารถ
ทํ า นายพฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ ได แ ตกต า งกั น มากกว า ร อ ยละ 5
ในกลุมชายไดมากกวาหญิง (รอยละ 40.3 กับ 33.2 ตามลําดับ) กลุมพนักงานอายุนอยไดมากกวา
กลุมพนักงานอายุมาก (รอยละ 45.3 กับ 21.1 ตามลําดับ) กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา ได
มากกวากลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง (รอยละ 48.9 กับ 24.7 ตามลําดับ) กลุมที่มี
อายุงานนอยมากกวากลุมที่มีอายุงานมาก (รอยละ 34.2 กับ 11.5 ตามลําดับ) กลุมที่มีจํานวนชั่วโมง
การทํางานลวงเวลามากไดมากกวากลุมที่มีชั่วโมงการทํางานลวงเวลานอย (รอยละ 43.1 กับ 26.9
ตามลําดับ) และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ไดมากกวากลุมที่ทํางานใน
โรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO (รอยละ 53.5 กับ 28.7 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 5 คือ กลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร ไดแก ลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง กลุมลักษณะสถานการณในการทํางาน
3 ตัวแปร ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน) และกลุม
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ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร ไดแก เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
และความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน (ตาราง 18)พบวา ตัวทํานายชุดที่ 5 สามารถ
ทํ า นายพฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ ในกลุ ม รวมได ร อ ยละ 52.4 โดยมี
ตัวทํานายสําคัญ คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน การสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงาน ความชอบเสี่ยง การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจาก
การทํางาน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (คาเบตา .32, .26, .21, .16 และ .11) หมายความวาพนักงาน
ปฏิบัติการที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงาน รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน และมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มากเทาใด รวมทั้งมีความชอบเสี่ยงนอยเทาใด ก็มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานตามหนาที่มากเทานั้น
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 5 ในกลุมยอย 14 กลุม พบผลวา ตัวทํานายชุดที่ 5
รวมกันทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ในกลุมยอยตางๆ ไดในปริมาณ
การทํานายอยูระหวางรอยละ 29.1 ถึง 64.0 ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO มีตัวทํานายสําคัญ คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตราย
จากการทํางาน ความชอบเสี่ยง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน (คาเบตา .42,
.25, .17, .17, .11 และ -.09) ทํานายไดต่ําสุดในกลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก โดยมีตัวทํานายสําคัญ
คือ การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (คาเบตา .40, .19 และ .14)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานาย ชุดที่ 5 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหวาง
กลุมพนักงานที่แบงตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเปนสองกลุมยอย
และใชปริมาณความแตกตางมากกวารอยละ 5 เปนเกณฑ พบวา ตัวทํานายในชุดที่ 5 รวมกันสามารถ
ทํ า นายพฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ ได แ ตกต า งกั น มากกว า ร อ ยละ 5
ในกลุมชายไดมากกวาหญิง (รอยละ 59.8 กับ 41.4 ตามลําดับ) กลุมพนักงานอายุนอยไดมากกวา
กลุมพนักงานอายุมาก (รอยละ 63.0 กับ 43.2 ตามลําดับ) กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
ไดมากกวากลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง (รอยละ 60.4 กับ 42.6 ตามลําดับ) กลุมที่มีอายุงานนอย
มากกวากลุมที่มีอายุงานมาก (รอยละ 49.6 กับ 29.1 ตามลําดับ) กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงการทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมากไดมากกวากลุมที่มีชั่วโมงการทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย (รอยละ 60.9 กับ
47.2 ตามลําดับ) และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ไดมากกวากลุมที่ทํางาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO (รอยละ 64.0 กับ 42.4 ตามลําดับ)
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ตาราง 18 ปริมาณการทํานายและตัวทํานายลําดับของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ ดวยตัวทํานายชุดที่ 1: กลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร ชุดที่ 2: กลุมลักษณะ
สถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร ชุดที่ 4: กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร และชุดที่ 5: กลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร กลุมลักษณะสถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร
และกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร รวมเปน 8 ตัวแปร แตละชุด ในกลุมรวม และกลุมยอย 14 กลุม
กลุม
รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย
อายุมาก
โสด
แตงงาน
ฐานะ ศก. ต่ํา
ฐานะ ศก. สูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ช.ม.ลวงเวลานอย
ช.ม. ลวงเวลามาก

ผาน ISO
ไมผาน ISO

จํานวน
ชุดที่ 1: จิตลักษณะเดิม (1, 2, 3)
คาเบตา 2
(คน) % ทํานาย 1 ตัวทํานาย 2
552
31.7 3, 2, 1
.32, .28, .10
301
39.1 3, 2
.36, .36
250
17.8 3, 2
.29, .22
261
39.6 3, 2
.41, .30
264
23.2 2, 3
.33, .24
221
27.6 3, 2
.37, .24
311
35.6 3, 2
.39, .30
244
46.7 2, 3, 1
.39, .30, .12
299
19.4 3, 2
.33, .19
275
26.3 2, 3
.32, .25
274
8.3 3, 2
.20, .18
262
19.9 3, 2
.32, .21
269
43.3 3, 2
.44, .33
282
39.4 2, 3, 1
.38, .28, .13
269
23.0 3, 2
.40, .12

ชุดที่ 2 : สถานการณ (4, 5, 6)
% ทํานาย

29.8
33.4
24.8
36.3
28.9
30.9
29.1
36.7
25.3
22.3
22.8
33.4
37.3
41.6
26.9

1

ตัวทํานาย

4, 6, 5
4, 6
5, 4, 6
4, 6
5, 6, 4
4, 6
4, 6
4, 6
4, 5, 6
4, 6, 5
5, 4, 6
5, 4, 6
4, 6, 5
4, 6
5

2

คาเบตา

2

.41, .21, .10
.47, .27
.27, .24, .15
.53, .21
.35, .17, .16
.48, .21
.45, .22
.49, .27
.33, .19, .14
.39, .24, -.13
.34, .15, .12
.42, .16, .13
.56, .25, -.11
.49, .30
.51

ชุดที่ 4: จิตตามสถานการณ (7, 8)
ชุดที่ 5 : ชุดรวม (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
1
2
2
% ทํานาย ตัวทํานาย คาเบตา
%ทํานาย 1 ตัวทํานาย 2
คาเบตา 2

37.9
40.3
33.2
45.3
21.1
35.9
38.4
48.9
24.7
34.2
11.5
26.9
43.1
53.5
28.7

7
7, 8
7
7
7, 8
7
7
7, 8
7
7
7
7
7
7
7

.61
.59, .10
.58
.67
.41, .12
.60
.62
.65, .11
.50
.58
.34
.51
.65
.73
.54

52.4
59.8
41.4
63.0
43.2
53.2
53.0
60.4
42.6
49.6
29.1
47.2
60.9
64.0
42.4

7, 4, 3, 6, 2
4, 7, 3, 6, 2
7, 5, 3, 6, 4
7, 4, 3, 6, 2
5, 2, 6, 3
7, 4, 3, 6
7, 3, 4, 6, 2
7, 4, 3, 6, 2
7, 4, 3, 6
7, 4, 6, 5, 3
5, 7, 2

.32, .26, .21, .16, .11
.31, .27, .25, .18, .13
.37, .15, .15, .13, .12
.34, .32, .17, .16, .14
.38, .32, .17, .14
.38, .20, .19, .16
.30, .24, .24, .17, .10
.33, .23, .18, .16, .14
.30, .29, .25, .15
.46, .26, .21, -.20, .14
.40, .19, .14

5, 2, 4, 3, 7, 6 .31, .19, .17, .15, .14, .11

7, 4, 3, 6 , 5 .38, .28, .28, .18, -.10
7, 4, 6, 3, 2, 1 .42, .25, .17, .17, .11, -.09

5, 3, 7

.32, .27, .24
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คาเบตามีนัยสําคัญที่ระดับ .05 หรือนอยกวา และ * แสดงความแตกตางตามเกณฑอยางนอย 5% ของปริมาณการทํานายระหวางตัวทํานายชุดที่ 5 กับตัวทํานายชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2 หรือชุดที่ 4
% ทํานาย 1 มาจากการทํานายแบบใสตัวแปรทั้งชุด ตัวทํานาย2 และ คาเบตา2 มาจากการทํานายแบบเปนขั้น
หมายเหตุ : ตัวทํานาย 1 หมายถึง ลักณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
2 หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
3 หมายถึง ความชอบเสี่ยง
4 หมายถึง การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
5 หมายถึง การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
6 หมายถึง การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
7 หมายถึง เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน 8 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน

%
แตกตาง
14.5*
19.5*
8.2*
17.7*
22.1*
17.3*
14.6*
11.5*
17.9*
15.4*
17.6*
20.3*
17.8*
10.5*
13.7*
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สรุปไดวา ตัวทํานายชุดที่ 1 ปริมาณทํานายอยูระหวาง รอยละ 8.3 ถึง รอยละ 46.7 พบ
ตัวทํานายสําคัญ 3 ลําดับแรก คือ ความชอบเสี่ยง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา ตัวทํานายชุดที่ 2 ปริมาณ
ทํานายอยูระหวาง รอยละ 22.3 ถึง รอยละ 41.6 พบตัวทํานายสําคัญ 3 ลําดับแรก คือ การสนับสนุน
ทางสังคมจากบุ คคลในหนว ยงาน การมี แบบอยางที่ ดีในการทํา งานอยา งปลอดภัย และการรั บรู
ประโยชน จากการฝกอบรมเพื่อป องกัน อันตรายจากการทํางาน ทํานายไดสูง สุดในกลุมพนัก งาน
ที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ตัวทํานายในชุดที่ 4 ปริมาณทํานายอยูระหวาง
รอยละ 11.5 ถึง รอยละ 53.5 พบตัวแปรสําคัญที่ทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และความรู
เกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO ตัวทํานายชุดที่ 5 ปริมาณทํานายอยูระหวาง รอยละ 29.1 ถึง รอยละ 64.0
พบตัวทํานายสําคัญ 3 ลําดับแรก คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน การมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ทํานายได
สูงสุดในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
นอกจากนี้ยังพบอีกวา ปริมาณการทํานายชุดรวม 8 ตัวทํานาย สามารถทํานายพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ไดมากกวาชุดอื่นๆ ชุดใดชุดหนึ่งที่มีคาเปอรเซ็นตทํานาย
ลําดับรองลงมา มากกวารอยละ 5 (ตาราง 18) ในกลุมรวมและทุกกลุมยอย โดยมีพิสัยเปอรเซ็นต
ที่แตกตางอยูระหวาง รอยละ 8.2 ถึง รอยละ 22.1 โดยกลุมที่มีเปอรเซ็นตแตกตางมากที่สุดคือ กลุม
พนักงานอายุมาก
4.8.2 ผลการทํา นายพฤติก รรมปองกัน อัน ตรายจากการทํ า งานนอกเหนือหน า ที่
เมื่อใชตัวแปรในชุดจิตลักษณะเดิม ตัวแปรชุดลักษณะสถานการณในการทํางาน และตัวแปร
ชุดจิตลักษณะตามสถานการณเปนตัวทํานาย
เมื่ อ นํา คะแนนพฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หนา ที่ มาวิ เ คราะห
ถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น โดยใชตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 3 ตัว
แปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง (ตาราง 19)
พบวา กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิมสามารถทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือ
หนาที่ ในกลุมรวม ไดรอยละ 29.6 โดยมีตัวทํานายสําคัญ คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุง อนาคตควบคุมตน และความชอบเสี่ยง (คาเบตา .31, .23 และ .15 ตามลําดับ) หมายความวา พนักงาน
ปฏิบัติการที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน มากเทาใด และมีความชอบเสี่ยง
นอยเทาใด ก็มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากเทานั้น
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พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 1 ในกลุมยอย 14 กลุม พบผลวา ตัวทํานายชุดที่ 1
ร ว มกั น ทํ า นายพฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่ ใ นกลุ ม ย อ ยต า งๆ ได
ในปริมาณการทํานายอยูระหวางรอยละ 2.7 ถึง 45.8 ทํานายไดสูงสุดในกลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครั ว ต่ํ า มี ตั ว ทํ า นายที่ สํ า คั ญ คื อ แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ และลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน
(คาเบตา .45 และ .35 ตามลําดับ) ทํานายไดต่ําสุดในกลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก โดยมีตัวทํานาย
สําคัญ คือ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน (คาเบตา .14)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานาย ชุดที่ 1 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหวาง
กลุมพนักงานที่แบงตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเปนสองกลุมยอย
และใชปริมาณความแตกตางมากกวารอยละ 5 เปนเกณฑ พบวา ตัวทํานายในชุดที่ 1 รวมกันสามารถ
ทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ไดแตกตางกันมากกวารอยละ 5
ในกลุมชายมากกวาหญิง (รอยละ 42.0 กับ 17.8 ตามลําดับ) กลุมพนักงานอายุนอยไดมากกวากลุม
พนักงานอายุมาก (รอยละ 42.6 กับ 22.6 ตามลําดับ) กลุมพนักงานที่แตงงานแลวมากกวากลุมโสด
(รอยละ 39.3 กับ 24.1 ตามลําดับ) กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํามากกวากลุมที่มีระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวสูง (รอยละ 45.8 กับ 16.3 ตามลําดับ) กลุมที่มีอายุงานนอยมากกวากลุมที่มี
อายุงานมาก (รอยละ 37.7 กับ 2.7 ตามลําดับ) กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงการทํางานลวงเวลาตอเดือน
มาก มากกวา กลุมที่มีชั่วโมงการทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย (รอยละ 42.3 กับ 20.0 ตามลําดับ)
พิ จ ารณาการทํ า นายของตั ว ทํ า นายชุ ด ที่ 2 คื อ ลั ก ษณะสถานการณ ใ นการทํ า งาน
3 ตัวแปร ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน (ตาราง 19)
พบวา กลุมตัวแปรลักษณะสถานการณในการทํางานสามารถทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานนอกเหนือหนาที่ในกลุมรวม ไดรอยละ 18.9 โดยมีตัวทํานายสําคัญ คือ การสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
(คาเบตา .36 และ .19 ตามลําดับ) หมายความวา พนักงานปฏิบัติการที่มีการรับรูการสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงาน และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน มากเทาใด
ก็มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากเทานั้น
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 2 ในกลุมยอย 14 กลุม พบผลวา ตัวทํานายชุดที่ 2
รวมกันทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ในกลุมยอยตางๆ ไดใน
ปริมาณการทํานายอยูระหวางรอยละ 10.7 ถึง 29.0 ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงาน
ที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน และการมีแบบอยางที่ดีในการ
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ทํางานอยางปลอดภัย (คาเบตา .43, .31 และ -.21 ตามลําดับ) ทํานายไดต่ําสุดในกลุมพนักงานที่มี
อายุงานนอย มีตัวทํานายสําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน (คาเบตา .23 และ .20 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานาย ชุดที่ 2 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหวาง
กลุมพนักงานที่แบงตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเปนสองกลุมยอย
และใชปริมาณความแตกตางมากกวารอยละ 5 เปนเกณฑ พบวา ตัวทํานายในชุดที่ 2 รวมกันสามารถ
ทํ า นายพฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่ ไ ด ใ นกลุ ม พนั ก งานอายุ น อ ย
ไดมากกวากลุมพนักงานอายุมาก (รอยละ 23.1 กับ 14.8) กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ําไดมากกวา
กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง (รอยละ 28.3 กับ 12.4 ตามลําดับ) กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมากไดมากกวากลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย (รอยละ 27.7 กับ
17.2 ตามลําดับ) และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ไดมากกวากลุมที่ทํางาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO (รอยละ 29.0 กับ 22.3 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร
ไดแก เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตราย
จากการทํางาน (ตาราง 19) พบวา กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณสามารถทํานายพฤติกรรม
ปองกั นอั น ตรายจากการทํา งานนอกเหนือหนา ที่ในกลุมรวม ไดรอยละ 47.1 โดยมีเจตคติที่ดีตอ
พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานเป น ตั ว ทํ า นายสํ า คั ญ เพี ย งตั ว เดี ย ว (ค า เบต า .69)
หมายความวา พนักงานปฏิบัติการที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากเทาใด
ก็มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากเทานั้น
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 4 ในกลุมยอย 12 กลุม พบผลวา ตัวทํานายชุดที่ 4
รวมกันทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ในกลุมยอยตางๆ ไดใน
ปริมาณการทํานายอยูระหวางรอยละ 15.3 ถึง 58.6 ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่แตงงานแลว
โดยมีเจตคติที่ ดี ต อ พฤติ กรรมปองกัน อั น ตรายจากการทํา งานเปน ตัว ทํา นายสํา คัญเพี ย งตัว เดีย ว
(คาเบตา .76) ทํานายไดต่ําสุดในกลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก โดยมีโดยมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานเปนตัวทํานายสําคัญเพียงตัวเดียวเชนกัน (คาเบตา .38)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานาย ชุดที่ 4 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหวาง
กลุมพนักงานที่แบงตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเปนสองกลุมยอย
และใชปริมาณความแตกตางมากกวารอยละ 5 เปนเกณฑ พบวา ตัวทํานายในชุดที่ 4 รวมกันสามารถ
ทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ไดแตกตางกันมากกวารอยละ 5
ในทุกกลุม โดยกลุมชายไดมากกวาหญิง (รอยละ 53.3 กับ 37.5 ตามลําดับ) กลุมพนักงานอายุนอย
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ไดมากกวากลุมพนักงานอายุมาก (รอยละ 56.7 กับ 30.3 ตามลําดับ) กลุมที่แตงงานแลวไดมากกวา
กลุมโสด (รอยละ 58.6 กับ 33.3 ตามลําดับ) กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ําไดมากกวา
กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง (รอยละ 54.7 กับ 38.0 ตามลําดับ) กลุมพนักงานที่มอี ายุงานนอย
มากกวากลุมที่มีอายุงานมาก (รอยละ 53.8 กับ 15.3 ตามลําดับ) กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงการทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมากไดมากกวากลุมที่มีชั่วโมงการทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย (รอยละ 50.3 กับ
39.8 ตามลําดับ) และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ไดมากกวากลุมที่ทํางาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO (รอยละ 57.8 กับ 41.5 ตามลําดับ)
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 5 คือ กลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร ไดแก ลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง กลุมลักษณะสถานการณในการทํางาน
3 ตัวแปร ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน และกลุม
ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร ไดแก เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน และความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน (ตาราง 19) พบวา ตัวทํานายชุดที่ 5
สามารถทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ในกลุมรวม ไดรอยละ 51.7
โดยมีตัวทํานายสําคัญ คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน การรับรูประโยชน
จากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
ลักษณมุงอนาคต-ควบคุมตน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (คาเบตา .52, .13, .11, .11 และ .08)
หมายความว า พนั กงานปฏิ บั ติ การที่ มี เจตคติ ที่ ดี ต อพฤติ กรรมป องกั นอั นตรายจากการทํ างาน การรั บรู
ประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ในหนวยงาน ลักษณมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มากเทาใด ก็มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากเทานั้น
พิจารณาการทํานายของตัวทํานายชุดที่ 5 ในกลุมยอย 14 กลุม พบผลวา ตัวทํานายชุดที่ 5
ร ว มกั น ทํ า นายพฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่ ใ นกลุ ม ย อ ยต า งๆ ได
ในปริมาณการทํานายอยูระหวางรอยละ 21.1 ถึง 64.4 ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานอายุนอย
มีตัวทํานายสําคัญ คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน การรับรูประโยชนจาก
การฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน (คาเบตา .52, .16, .16, .12 และ .12) ทํานายได
ต่ําสุดในกลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก โดยมีตัวทํานายสําคัญ คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจาก
การฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน (คาเบตา .29, .22 และ .11)
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พิจารณาการทํานายของตัวทํานาย ชุดที่ 5 โดยเปรียบเทียบปริมาณการทํานายระหวาง
กลุมพนักงานที่แบงตามตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังลักษณะเดียวกัน ออกเปนสองกลุมยอย
และใชปริมาณความแตกตางมากกวารอยละ 5 เปนเกณฑ พบวา ตัวทํานายในชุดที่ 5 รวมกันสามารถ
ทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ไดแตกตางกันมากกวารอยละ 5
ไดในกลุมชายมากกวาหญิง (รอยละ 60.0 กับ 41.9 ตามลําดับ) กลุมพนักงานอายุนอยไดมากกวา
กลุมพนักงานอายุมาก (รอยละ 64.4 กับ 35.9 ตามลําดับ) กลุมพนักงานที่แตงงานแลวไดมากกวา
กลุมโสด (รอยละ 61.4 กับ 43.3 ตามลําดับ) กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา ไดมากกวากลุม
ที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง (รอยละ 59.8 กับ 41.8 ตามลําดับ) กลุมพนักงานที่มีอายุงานนอย
ไดมากกวากลุมที่มีอายุงานมาก (รอยละ 60.6 กับ 21.1 ตามลําดับ) กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมากไดมากกวากลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย (รอยละ 58.6 กับ
43.0 ตามลําดับ) และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ไดมากกวากลุมที่ทํางาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO (รอยละ 60.3 กับ 48.6 ตามลําดับ)
สรุปไดวา ตัวทํานายชุดที่ 1 ปริมาณทํานายอยูระหวาง รอยละ 2.7 ถึง รอยละ 45.8 พบ
ตัวทํานายสําคัญ 3 ลําดับแรก คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง
ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา ตัวทํานายชุดที่ 2 ปริมาณ
ทํานายอยูระหวาง รอยละ 10.7 ถึง รอยละ 29.0 พบตัวทํานายสําคัญ 3 ลําดับแรก คือ การสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผา นการรับรองมาตรฐาน ISO ตัวทํานายในชุดที่ 4 ปริมาณทํานายอยูระหวาง รอยละ
15.3 ถึง รอยละ 58.6 พบวาตัวแปรเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน เปนตัวแปร
สําคัญเพียงตัวเดียวที่ทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ โดยทํานายได
สูงสุดในกลุมพนักงานที่แตงงานแลว ตัวทํานายชุดที่ 5 ปริมาณทํานายอยูระหวาง รอยละ 21.1 ถึง
รอยละ 64.4 พบตัวทํานายสําคัญ 3 ลําดับแรก คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํ า งาน การรับ รู ป ระโยชนจ ากการฝ ก อบรมเพื่ อปอ งกัน อัน ตรายจากการทํา งาน และลั ก ษณะมุ ง
อนาคต-ควบคุมตน โดยทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานอายุนอย
นอกจากนี้ยังพบอีกวา ปริมาณการทํานายชุดรวม 8 ตัวทํานาย สามารถทํานายพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ไดมากกวาชุดอื่นๆ ชุดใดชุดหนึ่งที่มีคาเปอรเซ็นต
ทํานายลําดับรองลงมา มากกวารอยละ 5 (ตาราง 19) พบในกลุมยอย 9 กลุม โดยมีพิสัยเปอรเซ็นต
ที่แตกตางอยูระหวาง รอยละ 5.1 ถึง รอยละ 10.0 โดยกลุมที่มีเปอรเซ็นตแตกตางมากที่สุดคือ กลุม
พนักงานโสด
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ตาราง 19 ปริมาณการทํานายและตัวทํานายลําดับของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ดวยตัวทํานายชุดที่ 1: กลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร ชุดที่ 2: กลุม
ลักษณะสถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร ชุดที่ 4: กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร และชุดที่ 5: กลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร กลุมลักษณะสถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร
และกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร รวมเปน 8 ตัวแปร แตละชุด ในกลุมรวม และกลุมยอย 14 กลุม
กลุม
รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย
อายุมาก
โสด
แตงงาน
ฐานะ ศก. ต่ํา
ฐานะ ศก. สูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ช.ม.ลวงเวลานอย
ช.ม. ลวงเวลามาก

ผาน ISO
ไมผาน ISO

จํานวน ชุดที่ 1: จิตลักษณะเดิม (1, 2, 3)
ชุดที่ 2 : สถานการณ (4, 5, 6)
1
2
2
คาเบตา % ทํานาย 1 ตัวนาย 2
คาเบตา 2
(คน) % ทํานาย ตัวนาย
552
29.6 2, 1, 3 .31, .23, .15
18.9 4, 6
.36, .19
301
42.0 2, 1
.52, .22
20.5 4, 6
.35, .23
250
17.8 3, 1, 2 .20, .20, .12
16.9 4, 6, 5
.23, .15, .17
261
42.6 2, 1, 3 .37, .24, .16
23.1 4, 6, 5
.32, .20, .15
264
22.6 2, 1
.40, .18
14.8 4, 6
.30, .18
221
24.1 1, 2
.37, .20
20.3 4, 6
.36, .22
311
39.3 2, 3, 1 .42, .22, .12
17.0 4, 6
.35, .16
244
45.8 2, 1
.45, .35
28.3 4, 6
.43, .25
299
16.3 2, 1
.25, .24
12.4 4, 5, 6
.22, .14, .12
275
37.7 2, 1
.44, .27
10.7 4, 6
.23, .20
274
2.7
1
.14
13.5 4, 6
.33, .13
262
20.0 1, 2
.34, .20
17.2 5, 6
.35, .16
269
42.3 2, 3, 1 .44, .18, .17
27.7 4, 6, 5
.52, .16, .16
282
29.9 2, 1
.39, .28
29.0 4, 6, 5
.43, .31, -.21
269
28.4 2, 3, 1 .24, .20, .20
22.3 5
.46

ชุดที่ 4: จิตตามสถานการณ (7, 8)
ชุดที่ 5 : ชุดรวม (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
1
2
2
% ทํานาย ตัวนาย คาเบตา % ทํานาย 1
ตัวนาย 2
คาเบตา 2

47.1
53.3
37.5
56.7
30.3
33.3
58.6
54.7
38.0
53.8
15.3
39.8
50.3
57.8
41.5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

.69
.73
.61
.75
.55
.58
.76
.74
.62
.73
.38
.63
.71
.76
.64

51.7
60.0
41.9
64.4
35.9
43.3
61.4
59.8
41.8
60.6
21.1
43.0
58.6
60.3
48.6

7, 6, 4, 1, 2
7, 2, 6, 4
7, 1, 6
7, 6, 1, 2, 4
7, 2, 6, 4
7, 1, 4, 6
7, 3, 2, 6
7, 4, 1, 6
7, 6, 3
7, 6, 5, 1
7, 4, 6
7, 6
7, 4, 1, 5, 6
7, 6
7, 1, 5
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คาเบตามีนัยสําคัญที่ระดับ .05 หรือนอยกวา และ * แสดงความแตกตางตามเกณฑอยางนอย 5% ของปริมาณการทํานายระหวางตัวทํานายชุดที่ 5 กับตัวทํานายชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2 หรือชุดที่ 4
% ทํานาย 1 มาจากการทํานายแบบใสตัวแปรทั้งชุด ตัวทํานาย2 และ คาเบตา2 มาจากการทํานายแบบเปนขั้น
หมายเหตุ : ตัวทํานาย
1 หมายถึง ลักณะมุง อนาคต-ควบคุมตน
2 หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
3 หมายถึง ความชอบเสี่ยง
4 หมายถึง การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
5 หมายถึง การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
6 หมายถึง การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
7 หมายถึง เจตคติทดี่ ีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน 8 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน

.52, .13, .11, .11, .08
.51, .22, .15, .13
.53, .16, .12
.52, .16, .16, .12, .12
.35, .19, .13, .12
.38, .20, .19, .16
.63, .12, .10, .09
.56, .13, .13, .12
.57, .13, .10
.68, .17, -.13, .13
.29, .22, .11
.61, .14
.54, .22, .16, -.13, .11
.72, .12
.47, .19, .17

%
แตกตาง
4.6
6.7*
4.4
7.7*
5.6*
10.0*
2.8
5.1*
3.8
6.8*
5.8*
3.2
8.3*
2.5
7.1*
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4.9 ผลการทํานายพฤติ กรรมปองกันอันตรายจากการทํ างานตามหน าที่ และพฤติก รรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบมีลําดับ
เมื่อใชตัวแปรในชุดจิตลักษณะตามสถานการณ และจิตลักษณะเดิม แตละกลุม เปนตัวทํานาย
การวิเคราะหในสวนนี้ เปนการหาปริมาณการทํานายที่เพิ่มขึ้นและตัวทํานายพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
โดยใช ตั ว ทํ า นาย 2 ชุ ด ชุ ด ตั ว ทํ า นายลํ า ดั บ ที่ 1 คื อ กลุ ม ตั ว แปรจิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ
2 ตัวแปร ไดแก เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันอันตรายจากการทํางาน ชุดตัวทํานายลําดับที่ 2 คือ กลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร ไดแก
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง (ดูรายละเอียดความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตาง ๆ ที่ศึกษา ตามคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Correlation Coefficient ในตาราง 171
ภาคผนวก ข) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพิสูจนใหเห็นถึงความสําคัญของกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม ในการ
อธิบายพฤติกรรมของบุคคล และบงชี้ถึงลําดับความสําคัญของตัวแปรตาง ๆ วาสามารถเพิ่มปริมาณ
การทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานนอกเหนือหนาที่ ไดเพิ่มมากขึ้น จากที่กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร
ซึ่งเปนตั วแปรตามรูปแบบการเสริมสรางสุขภาพและปองกันปญหาทางสุขภาพ เคยทํานายได โดย
เปรี ย บเที ย บเปอร เ ซ็ น ต ทํ า นายที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบมี ลํ า ดั บ (Hierarchical
Multiple Regression Analysis) ซึ่งการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้กระทําทั้งในกลุมรวมและกลุมยอย
14 กลุม ที่แบงตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 7 ลักษณะ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว อายุงาน จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน และประเภทโรงงาน
(ตาราง 2) ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.9.1 ผลการทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ เมื่อใช
ตัวแปรในชุดจิตลักษณะตามสถานการณ และจิตลักษณะเดิม แตละกลุม เปนตัวทํานาย
เมื่อนําคะแนนของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มาทําการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณแบบมีลําดับขั้น (ดูตาราง 20) โดยนํากลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร
เปนกลุมตัวทํานายลําดับที่ 1 ปรากฏวาจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร ทํานายพฤติกรรม
ปองกันอันตรายตามหนาที่ในกลุมรวมไดรอยละ 37.6 โดยมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน เปนตัวทํานายสําคัญเพียงตัวเดียว (คาเบตา .59) และในกลุมยอยทํานายไดระหวาง
รอยละ 11.5 ถึง 53.3 โดยทํานายไดสูงสุดในกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน เปนตัวทํานายสําคัญเพียงตัวเดียวเชนกัน
(คาเบตา .68) ทํานายไดต่ําสุดในกลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก และเมื่อนําตัวทํานายกลุมจิตลักษณะเดิม
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ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบปริมาณทํานายที่เพิ่มขึ้นของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ ดวยชุดตัวทํานายจิตลักษณะตามสถานการณ และจิตลักษณะเดิม

กลุม
รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย
อายุมาก
โสด
แตงงาน
ฐานะ ศก. ต่ํา
ฐานะ ศก. สูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ช.ม.ลวงเวลานอย
ช.ม. ลวงเวลามาก

ผาน ISO
ไมผาน ISO

จํานวน(คน)
552
301
250
261
264
221
311
244
299
275
274
262
269
282
269

ลําดับที่ 1 (จิตลักษณะตามสถานการณ 1-2)
% ทํานาย
ตัวทํานาย
คาเบตา
37.6
40.3
33.2
45.3
21.1
35.9
38.4
48.9
24.7
34.2
11.5
26.9
43.1
53.3
28.7

1
1, 2
1
1
1, 2
1
1
1, 2
1
1
1
1
1
1
1

.59
.59, .10
.58
.66
.41, .16
.59
.58
.65, .11
.50
.57
.32
.48
.63
.68
.54

ลําดับที่ 2 (จิตลักษณะเดิม 3 - 5)
R Square Change
ตัวทํานาย
คาเบตา
5.4**
7.2**
1.5*
6.0**
6.0**
5.1**
6.6**
5.2**
6.0**
2.7*
3.3*
3.8**
9.6***
2.9*
5.6**

.44, .25, .08
.40, .28, .12
.50
.48, .31
.23, .20, .17
.48, .26
.40, .27
.40, .22, .18
.40, .27
.45, .18
.27, .16
.40, .20
.43, .31
.57, .15, .13
.44, .25

199

* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01
หมายเหตุ R Square Change = เปอรเซ็นตทํานายที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเพิ่มชุดตัวทํานายใหมเขาไป ขณะที่ชุดตัวทํานายเดิมถูกควบคุมใหคงที่
ชุดตัวทํานายลําดับที่ 1 : 1 หมายถึง เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน 2 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน
ชุดตัวทํานายลําดับที่ 2 : 3 หมายถึง ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
4 หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
5 หมายถึง ความชอบเสี่ยง

1, 5, 4
1, 5, 4
1
1, 5
1, 4, 5
1, 5
1, 5
1, 5, 4
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5, 4
1, 5
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3 ตัวแปร เขามาเพิ่มเปนกลุมตัวทํานายลําดับที่ 2 ปรากฏวาจิตลักษณะเดิมทํานายพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ในกลุมรวม ไดเพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ความชอบเสี่ยง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (คาเบตา
.44 .25 และ .08 ตามลําดับ) และในกลุมยอยทํานายไดเพิ่มขึ้น ระหวางรอยละ 1.5 ถึง 9.6 โดยทํานาย
เพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ เจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และความชอบเสี่ยง (คาเบตา .43 และ .31 ตามลําดับ)
ทํานายเพิ่มขึ้นต่ําที่สุดในกลุมเพศหญิง
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง สามารถทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่ ไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ จากจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร คือ เจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในกลุมรวม และกลุมยอย 14 กลุม โดยมีพิสัยเปอรเซ็นตการทํานายที่เพิ่มขึ้นอยูระหวาง รอยละ 1.5
ถึง 9.6 โดยมีตัวทํานายสําคัญ คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ความชอบเสี่ยง
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
4.9.2 ผลการทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
เมื่ อ ใช ตั ว แปรในชุ ด จิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ และจิ ต ลั ก ษณะเดิ ม แต ล ะกลุ ม เป น
ตัวทํานาย
เมื่อนําคะแนนของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มาทําการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบมีลําดับขั้น (ดูตาราง 21) โดยนํากลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ
2 ตัวแปร เปนกลุมตัวทํานายลํา ดับที่ 1 ปรากฏวาจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร ทํานาย
พฤติกรรมปองกันอันตรายนอกเหนือหนาที่ในกลุมรวมไดรอยละ 47.1 โดยมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน เปนตัวทํานายสําคัญเพียงตัวเดียว (คาเบตา .68) และในกลุมยอย
ทํานายไดระหวางรอยละ 15.3 ถึง 58.6 โดยทํานายไดสูงสุดในกลุมที่แตงงานแลว มีตัวทํานายสําคัญ
เพียงตัวเดียว คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ (คาเบตา .74)
ทํานายไดต่ําสุดในกลุมอายุงานมาก และเมื่อนําตัวทํานายกลุมจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร เขามาเพิ่ม
เปนกลุมตัวทํานายลําดับที่ 2 ปรากฏวาจิตลักษณะเดิมทํานายพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่ในกลุมรวม ไดเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 โดยมีตัวทํานายที่สําคัญ คือ เจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน (คาเบตา .58 และ .09
ตามลําดับ) และในกลุมยอยทํานายไดเพิ่มขึ้น ระหวางรอยละ 0.3 ถึง 4.4 โดยทํานายเพิ่มขึ้นสูงสุด
ในกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงการทํางานลวงเวลามาก มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
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ตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบปริมาณทํานายที่เพิ่มขึ้นของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ดวยชุดตัวทํานายจิตลักษณะตามสถานการณ และจิตลักษณะเดิม

กลุม
รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย
อายุมาก
โสด
แตงงาน
ฐานะ ศก. ต่ํา
ฐานะ ศก. สูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ช.ม.ลวงเวลานอย
ช.ม. ลวงเวลามาก

ผาน ISO
ไมผาน ISO

จํานวน(คน)
552
301
250
261
264
221
311
244
299
275
274
262
269
282
269

ลําดับที่ 1 (จิตลักษณะตามสถานการณ 1-2)
% ทํานาย
ตัวทํานาย
คาเบตา
47.1
53.3
37.5
56.7
30.3
33.3
58.6
54.7
38.0
53.8
15.3
39.8
50.3
57.8
41.5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ลําดับที่ 2 (จิตลักษณะเดิม 3 - 5)
R Square Change
ตัวทํานาย
คาเบตา

.68
.73
.60
.76
.52
.59
.74
.70
.63
.73
.35
.63
.70
.75
.65

1.6*
2.8*
2.3*
3.1*
2.1*
3.3*
1.9*
2.3*
1.1
2.1*
0.3
0.5
4.4**
0.5
3.5**

1, 3
1, 4
1
1, 3
1, 4
1, 3
1, 5, 4
1, 3, 4
1
1, 3, 4
1
1
1, 4, 3
1
1, 3

.58, .09
.55, .21
.56
.60. .13
.39, .19
.46, .18
.62, .12, .09
.53, .14, .13
.58
.60, .13, .12
.36
.58
.51, .14, .11
.76
.53, .12

* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05
หมายเหตุ R Square Change = เปอรเซ็นตทํานายที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเพิ่มชุดตัวทํานายใหมเขาไป ขณะที่ชุดตัวทํานายเดิมถูกควบคุมใหคงที่
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ชุดตัวทํานายลําดับที่ 1 : 1 หมายถึง เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน 2 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน
ชุดตัวทํานายลําดับที่ 2 : 3 หมายถึง ลักษณะมุง อนาคต-ควบคุมตน
4 หมายถึง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
5 หมายถึง ความชอบเสี่ยง
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ปองกันอันตรายจากการทํางาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน (คาเบตา .51,
14 และ .11 ตามลําดับ) ทํานายเพิ่มขึ้นต่ําที่สุดในกลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง สามารถทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานนอกเหนือหนาที่ ไดเพิ่มขึ้น จากจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร คือ เจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน
อยางมีนัยสําคัญ ในกลุมรวม และกลุมยอย 10 กลุม โดยมีพิสัยเปอรเซ็นตทํานายที่เพิ่มขึ้นอยูระหวาง
รอยละ 1.6 ถึง รอยละ 4.4 โดยมีตัวทํานายสําคัญ คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
4.10 ผลการทํานายความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง และความถี่ของการ
เจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน แตละดาน เมื่อใชตัวแปรพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือ
หนาที่ เปนตัวทํานาย
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ เปนการแสวงหาปริมาณการทํานายสถิติการเจ็บปวยจากการ
ทํางาน จํานวน 2 ดาน ไดแก ความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง และความถี่ของการ
เจ็บปวยจากบั นทึก การรักษาพยาบาลของโรงงาน สถิติที่ใชคือการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบ
มาตรฐานและแบบเปนขั้น (Standard and Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยใช
ตัวทํานาย 2 ตัว คือ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ (ดูรายละเอียดความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ที่ศึกษา
ตามคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Correlation Coefficient ในตาราง 171 ภาคผนวก ข)
เมื่อนําคะแนนความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง มาวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
แบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น โดยใชตัวทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ (ตาราง 22) พบวา ตัวทํานายทั้ง 2 ตัว
สามารถทํานายความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง ในกลุมรวม ไดรอยละ 4.8 (คาเบตา
-.28 และ -.13 ตามลําดับ) และพิจารณาการทํานายของตัวทํานายทั้ง 2 ตัว ในกลุมยอย 14 กลุม พบ
ผลวา ตัวทํานายทั้ง 2 ตัว รวมกันทํานายความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเองในกลุมยอย
ตาง ๆ ไดจํานวน 11 กลุม ไดแก กลุมพนักงานหญิง กลุมพนักงานอายุนอย กลุมพนักงานอายุมาก
กลุมพนักงานโสด กลุมพนักงานที่แตงงานแลว กลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุม
พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง กลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก กลุมพนักงานที่มีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย กลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
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ตาราง 22 ปริมาณการทํานายและตัวทํานายของสถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน (ความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง และความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึกการรักษา
พยาบาลของโรงงาน) ดวยตัวทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ในกลุมรวม และกลุม
ยอย 12 กลุม
กลุม
จํานวน (คน)
รวม
ชาย
หญิง
อายุนอย
อายุมาก
โสด
แตงงาน
ฐานะ ศก. ต่ํา
ฐานะ ศก. สูง
อายุงานนอย
อายุงานมาก
ช.ม.ลวงเวลานอย
ช.ม. ลวงเวลามาก
ผาน ISO
ไมผาน ISO

552
301
250
261
264
221
311
244
299
275
274
262
269
282
269

ความถี่ของการเจ็บปวย (การรายงานตนเอง)
% ทํานาย 1
ตัวนาย 2
คาเบตา 2
4.8*
1.5
10.0*
3.7*
5.4*
6.1*
4.2*
3.0*
6.8*
1.2
2.2*
13.1*
0.6
8.3*
3.8*

1, 2
ตัวทํานายไมมีนัยสําคัญ
1
1,2
1
1, 2
1
1
1
ตัวทํานายไมมีนัยสําคัญ
1
1, 2
ตัวทํานายไมมีนัยสําคัญ
1
1, 2

-.28, .13
-.37
-.30, .21
-.25
-.32, .17
-.27
-.24
-.31
-.15
-.44, -.24
-.33
-.24, .18

531
293
237
250
257
215
297
235
287
269
259
258
258
281
249

10.0*
13.1*
3.3*
31.4*
1.5
18.4*
6.8*
21.3*
1.8
16.2*
0.3
0.1
22.2*
12.4*
1.2

1
1
1
1
ตัวทํานายไมมีนัยสําคัญ
1
1
1
ตัวทํานายไมมีนัยสําคัญ
1
ตัวทํานายไมมีนัยสําคัญ
ตัวทํานายไมมีนัยสําคัญ
1
1
ตัวทํานายไมมีนัยสําคัญ

-.32
-.36
-.18
-.56
-.42
-.27
-.46
-.40

-.47
-.35
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คาเบตามีนัยสําคัญที่ระดับ .05 * เปอรเซ็นตการทํานายที่ตัวทํานายมีนัยสําคัญ
% ทํานาย 1 มาจากการทํานายแบบใสตัวแปรทั้งชุด, ตัวทํานาย 2 และ คาเบตา 2 มาจากการทํานายแบบเปนขั้น
หมายเหตุ : ตัวทํานาย
1 หมายถึง พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
2 หมายถึง พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่

ความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน)
จํานวน (คน) % ทํานาย 1
ตัวนาย 2
คาเบตา 2
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และกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO โดยมีปริมาณการทํานาย
อยูระหวางรอยละ 2.2 ถึ ง 13.1 ทํานายไดสูงสุดในกลุ มพนักงานที่มี จํ านวนชั่วโมงทํ างานล วงเวลา
ตอเดื อนนอย มี ตั ว ทํา นายสํ า คั ญ คื อ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหนา ที่ และ
พฤติ กรรมป องกัน อันตรายจากการทํ างานนอกเหนือหนาที่ (คา เบตา -.44 และ -.24 ตามลํา ดับ)
ทํานายไดต่ําสุดในกลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก
เมื่อนําคะแนนความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน มาวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น โดยใชตัวทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ (ตาราง 22) พบวา
ตัวทํานายทั้ง 2 ตัว สามารถทํานายความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน
โดยมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่เปนตัวทํานายสําคัญเพียงตัวเดียว ในกลุมรวม
ไดรอยละ 10 (คาเบตา -.32) และพิจารณาการทํานายของตัวทํานายทั้ง 2 ตัว ในกลุมยอย 14 กลุม
พบผลวา ตัวทํานายทั้ง 2 ตัว รวมกันทํานายความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของ
โรงงานในกลุมยอยตาง ๆ ไดจํานวน 9 กลุม ไดแก กลุมพนักงานชาย กลุมพนักงานหญิง กลุมพนักงาน
อายุ น อ ย กลุ ม พนั ก งานโสด กลุ ม พนั ก งานที่ แ ต ง งานแล ว กลุ ม พนั ก งานที่ มี ร ะดั บ เศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวต่ํา กลุมพนักงานที่มีอายุงานนอย กลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
มาก และกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีปริมาณการทํานายอยู
ระหวางรอยละ 3.3 ถึง 31.4 ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานอายุนอย มีตัวทํานายสําคัญเพียงตัวเดียว
คือ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ (คาเบตา -.56) และทํานายไดต่ําสุดในกลุม
พนักงานหญิง
สรุป ไดว า พฤติ ก รรมปอ งกั น อั น ตรายจากการทํา งานตามหนา ที่ และพฤติ ก รรมปอ งกั น
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ รวมกัน สามารถทํานายความถี่ของการเจ็บปวยจากการ
รายงานตนเอง โดยมีปริมาณทํานายอยูระหวาง รอยละ 2.2 ถึง 13.1 ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงาน
ที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย นอกจากนี้ ยังรวมกันทํานายสามารถทํานายความถี่ของ
การเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน โดยมีปริมาณการทํานายอยูระหวางรอยละ
3.3 ถึง 31.4 ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานอายุนอย

บทที่ 5
การสรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง “จิตลักษณะและสถานการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกที่ผานการรับรอง
มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000” เปนการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธและ
เปรียบเทียบปจจัยเชิงสาเหตุ ทั้งดานจิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ และสถานการณใน
การทํางาน วามีความสําคัญเกี่ยวของกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และสถิติการ
เจ็บปวยจากการทํางานมากเพียงใด ในบทนี้จะกลาวถึงการสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานเปน
ลําดับแรก ตามดวยการสรุ ปประเด็นพิเศษของการวิจั ยนี้ ประกอบดว ย 1) ลักษณะของพนัก งาน
ปฏิบัติการที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมาก และมีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายอยางเหมาะสมมาก 2) พนักงานกลุมเสี่ยงและปจจัยปกปอง 3) สรุปปจจัยเชิงเหตุและผล
ของเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน จากนั้นจะกลาวถึงขอดี ขอจํากัดของการวิจยั
ตลอดจนใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการวิจัยตอไป กลุมตัวอยางเปนพนักงานปฏิบัติการ
ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกทั้งประเภทที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และยังไมผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO จํานวน 553 คน มีสมมติฐานในการวิจัยจํานวน 9 ขอ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

5.1 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน
จากการประมวลทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ทําใหสามารถตั้งสมมติฐานในงานวิจัยนี้ไดจํานวน 9 ขอ ซึ่งทดสอบโดยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ในบทที่ 4 และสามารถสังเคราะหผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อสรุปผลตามสมมติฐานในแตละขอไดดังนี้
5.1.1 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 1 กลาววา พนักงานปฏิบัติการที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ISO และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง เปนพนักงานที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานมากกวา มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวา มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวา แตมีสถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน 2 ดาน
(พนักงานรายงานตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) นอยกวา พนักงานที่ทํา งาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
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การสรุปผลตามสมมติฐานในขอนี้ มาจากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางระหวาง
ตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร (ตาราง 3 - 7) คือ 1) ประเภทของโรงงาน แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมพนักงาน
ที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO 2) ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมพนักงานที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และกลุมพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา สวนตัวแปรตาม
คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ และสถิติการเจ็บปวยจากการ
ทํางาน 2 ดาน คือ (พนักงานรายงานตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) โดยทําการ
วิเคราะหตัวแปรตามทีละดาน
จากการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้พบวา คะแนนตัวแปรตาม 4 ดาน (เจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนา ที่ พฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาล
ของโรงงาน) แปรปรวนไปตามปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรอิ ส ระ 2 ตั ว อย า งเชื่ อ มั่ น ได
(ภาพประกอบ 16) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
มากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุม ตนต่ํ า พบในกลุม พนัก งานอายุม าก และกลุมพนั ก งานที่มีจํ า นวนชั่ว โมงทํา งานล ว งเวลา
ตอเดือนนอย ผลวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สรุปไดวา พนักงานที่ทํางานอยูในโรงงานที่ยังไมผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอยที่สุด ซึ่งเปนไปตามความคาดหมาย 2) พนักงานทีท่ าํ งานในโรงงานทีผ่ า น
การรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบในกลุมรวม โดยเฉพาะผูที่มีอายุนอย ผลการวิเคราะหขอมูลสรุป
ไดวา พนักงานที่ทํางานอยูในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO แตมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุม
ตนต่ํา เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด พบผลนี้ในกลุมที่มีระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัว ต่ํ า และกลุ ม ที่มีจํ า นวนชั่ ว โมงทํา งานลว งเวลาตอเดือนมาก ผลในสว นนี้
จึงเปนไปตามสมมติฐานเพียงบางสวน 3) พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา พบในพนักงาน 4 ประเภท (อายุนอย และอายุมาก มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
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ตอเดือนนอย และมีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก) และยังสรุปไดอีกวาผูที่ทํางานอยู
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากที่สุด พบในกลุมอายุมาก และกลุมที่มีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย ขณะเดียวกันพนักงานที่ทํางานอยูในโรงงานที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO แตมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่นอยที่สุด พบในกลุมอายุนอย และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
ผลในสวนนี้เปนไปตามความคาดหมายบางสวน 4) พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึกการ
รักษาพยาบาลของโรงงานมากกวา พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบในกลุมรวม กลุมชาย กลุมที่แตงงานแลว และกลุมที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และยังพบอีกวาถาเปนผูที่ทํางานอยูในโรงงานที่ผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึก
การรักษาพยาบาลของโรงงานมากที่สุด ซึ่งไมเปนไปตามความคาดหมาย
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ยังพบวาเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ พฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานนอกเหนือหนาที่ สถิติการเจ็บปวยจากการทํางานแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว
ดังนี้ 1) เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน พบวา 1.1 พนักงานที่ทํางานใน
โรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
มากกวาพนักงานที่ทํางานอยูในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบในกลุมรวม และกลุม
ยอย 5 กลุมที่สําคัญ (ชาย มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง อายุมาก อายุงานมาก และมีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย) 1.2 พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูงมีเจตคติที่ดี
มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบในกลุมรวม 2) พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่ พบวา 2.1 พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน
ISO พบในกลุมอายุงานมาก และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย และยังพบผล
ที่ ไ ม เ ป น ไปตามความคาดหมายว า ผู ที่ ทํ า งานในโรงงานที่ ยั ง ไม ผ า นการรั บ รองมาตรฐาน ISO
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO พบเฉพาะในกลุมที่มีระดับเศรษฐกิจต่ํา อายุงานนอย และมีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก 2.2 ผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 3) พฤติกรรมปองกันอันตราย
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จากการทํางานนอกเหนือหนาที่ 3.1 พบผลที่ไมเปนไปตามความคาดหมายวา ผูที่ทํางานในโรงงานที่
ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนื อหนา ที่
มากกวาผูที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบในกลุมอายุนอย กลุมที่มีระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 3.2 พนักงานที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาทีม่ ากกวา
ผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา 4) ความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง พบวา
4.1 พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีความถี่ของการเจ็บปวยจาก
การรายงานตนเองมากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 4.2 พนักงาน
ที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํามีความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเองมากกวาผูที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง 5) ความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน
5.1 พบผลที่ไมเปนไปตามความคาดหมายวา พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ISO มีความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงานมากกวาผูที่ทํางานในโรงงาน
ที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO 5.2 พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีความถี่ของ
การเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงานมากกวาผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง
จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 เปนสวนใหญ
ก.อายุมาก , ลวงเวลานอย

เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน

ประเภทโรงงาน
ก.รวม, อายุนอย

อายุนอย ลวงเวลานอย
อายุมาก ลวงเวลามาก

ลักษณะมุง อนาคตควบคุมตน

ก.รวม ชาย แตงงาน
ลวงเวลามาก

พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่
พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึก
การรักษาพยาบาลของโรงงาน)

ภาพประกอบ 16 ผลแสดงปฏิสัมพันธแบบสองทาง ที่สนับสนุนสมมติฐานที่ 1
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ผลการวิเคราะหขอมูลขางตนที่ทําใหทราบวา พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO และมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง เปนผูมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มาก และมีความถี่
การเจ็บป ว ยจากการรายงานตนเองนอ ยกวา พนัก งานที่ทํ า งานในโรงงานที่ยัง ไมผ า นการรั บรอง
มาตรฐาน ISO ซึ่งผลงานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของอนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ (2549) พบวา
นักเรียนที่เขารวมโครงการกาวยางอยางเขาใจ ที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง เปนผูมีพฤติกรรม
ปองกันตนจากการคุกคามทางเพศมากกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมโครงการ และมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา และยังพบผลเชนนี้ในกลุมนักเรียนที่เขารวมโครงการอื่น ๆ เชน พฤติกรรมลดปริมาณ
ขยะของนักเรียนที่เขารวมโครงการรุงอรุณ (ลินดา สุวรรณดี. 2543) และพฤติกรรมฉลาดดูแลสุขภาพ
ตนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ดวงกมล พรหมลักขโณ. 2549) นอกจากนี้ งานวิจัยของศิริกุล
กลิ่นทอง (2549) พบวา ผูเขารวมโครงการการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนสูง เปนผูที่มีความพรอมที่จะทํางานมาก และมีพฤติกรรมทํางานมาก
อยางไรก็ตาม สําหรับผลที่ไมเปนไปตามความคาดหมายวา พนักงานที่ทํางานในโรงงาน
ที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน
มากกวาผูที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO นั้น จากประสบการณการเก็บ
รวบรวมขอมูลของผูวิจัย พบวาโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO ไมมีหองพยาบาล และ
ระบบการบั น ทึก สถิ ติ การเจ็ บปวยจากการทํา งานยังไมสอดคลอ งกั บสภาพความเป น จริง มากนัก
สวนใหญจะทําการบันทึกเฉพาะในกรณีที่ตองมีการจายคารักษาพยาบาล หรือกรณีเกิดอุบตั เิ หตุรนุ แรง
เทานั้น จึงอาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผลการวิจัยในสวนนี้ไมเปนไปตามความคาดหมาย
5.1.2 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 2 กลาววา พนักงานปฏิบัติการที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก และมีการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจาก
การทํางานมาก เปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวา มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวา หรือมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่มากกวา พนักงานปฏิบัติการในกลุมตรงขาม
การสรุปผลตามสมมติฐานในขอนี้ มาจากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางระหวาง
ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์สูง และกลุมพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 2) การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ในหน ว ยงาน แบ ง เป น 2 กลุ ม ได แ ก กลุ ม พนั ก งานที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากบุ ค คล
ในหนว ยงานมาก และกลุ ม พนัก งานที่ได รับการสนับ สนุ น ทางสัง คมจากบุคคลในหนว ยงานน อ ย

210
3) การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน แบงเปน 2 กลุม ไดแก
กลุมพนักงานที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมาก และกลุม
พนักงานที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานนอย สวนตัวแปรตาม คือ
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ โดยจะวิเคราะหตัวแปรตามทีละดาน
จากการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้พบวาคะแนนของตัวแปรตามแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระ
ทั้ง 3 ตัว พรอมกัน ทีละ 2 ตัว และทีละตัว จํานวน 3 ตัวแปรตาม ดังนี้
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน พบวา 1) คะแนนเจตคติที่ดตี อ
พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานแปรปรวนไปตามตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง 3 ตั ว พร อ มกั น
กลาวคือ พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก
และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมาก เปนผูมีเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมปองกันอั นตรายจากการทํางานมากกวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา ไดรับการ
สนับสนุ นทางสังคมจากบุคคลในหนว ยงานนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อป องกัน
อันตรายจากการทํางานนอย พบในกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และยังสรุปได
ด ว ยว า ถ า พนั ก งานเป น ผู ที่ มี แ รงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ ต่ํ า ได รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากบุ ค คลใน
หนวยงานนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานนอย เปนผูที่มี
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอยที่สุด 2) คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานยังแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน กลาวคือ พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในหนวยงานนอย พบในกลุมรวม และพนักงานเกือบทุกประเภทที่ศึกษา (ยกเวนกลุมพนักงาน
โสด) และยังพบอีกวา ถาพนักงานเปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงานนอย เปนผูมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอยที่สุด
นอกจากนี้ ยังพบวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
หนวยงานมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากที่สุด พบในกลุมรวม และ
กลุมยอยสําคัญ 3 กลุม (ไดแก กลุมหญิง กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง และกลุมที่มีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย) 3) คะแนนของเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว ดังนี้ 3.1 พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงเปนผูมี
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา พบใน
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พนักงานโดยรวม และพนักงานทุกประเภท 3.2 พนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
หนวยงานมาก เปนผูมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาผูที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานนอย พบผลในพนักงานโดยรวม และพนักงานทุกประเภท
3.3 พนักงานที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากทํางานมาก เปนผูมีเจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอย พบในพนักงานโดยรวม และกลุมยอยสําคัญ 2 กลุม (ไดแก กลุมที่มีระดับ
เศรษฐกิจของครอบครั ว ต่ํา และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรั บรองมาตรฐาน ISO) ผลการ
วิเคราะหขอมูลในสวนตัวแปรตามเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานเปนไปตาม
ความคาดหมายบางสวน
พฤติกรรมป องกั นอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ พบวา 1) คะแนนพฤติกรรม
ปอ งกันอันตรายจากการทํา งานตามหนา ที่ แปรปรวนไปตามตัวแปรอิส ระทั้ง 3 ตัว พรอมกัน
กลาวคือ พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก
และรับรูประโยชนจากการฝ กอบรมเพื่อปองกัน อันตรายจากการทํางานมาก มี พฤติกรรมป องกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา ไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในหนวยงานนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอย พบในกลุมรวม และ 7 กลุมยอย (ไดแก กลุมหญิง กลุมโสด กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมที่มีอายุงานนอย กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
มาก และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO) และยังพบอีกวาถาพนักงานเปนผูที่
มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานนอย และรับรูประโยชน
จากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่นอยที่สุด นอกจากนี้ ยังพบวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการ
ทํางานมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากที่สุด พบในกลุมรวม และ
กลุมยอยสําคัญ 3 กลุม (ไดแก กลุมโสด กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่ทํางานใน
โรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO) 2) คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หน า ที่ ยั ง แปรปรวนไปตามตั ว แปรอิ ส ระที ล ะ 2 ตั ว ดั ง นี้ 2.1 แปรปรวนไปตามแรงจู ง ใจ
ใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน กลาวคือ พนักงานที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัม ฤทธิ์ สูง และได รับการสนับสนุ น ทางสังคมจากบุคคลในหนว ยงานมาก มีพ ฤติกรรมป อ งกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานนอย พบในพนักงานโดยรวม และพนักงานเกือบทุกประเภท (ยกเวน
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กลุมพนักงานโสด) และยังพบอีกวา ถาพนักงานเปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานนอย เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
นอยที่สุด นอกจากนี้ ยังพบวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในหนวยงานมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากที่สุด พบในกลุม
โดยรวม และพนักงานเกือบทุกประเภท (ยกเวน กลุมพนักงานโสด และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก) 2.2 แปรปรวนไปตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจาก
การฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน กลาวคือ พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
และรับรูประโยชนจากการฝ กอบรมเพื่อปองกัน อันตรายจากการทํางานมาก มี พฤติกรรมป องกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และรับรูประโยชนจาก
การฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานนอย พบในกลุมรวม และกลุมยอยสําคัญ 3 กลุม
(ไดแก กลุมหญิง กลุมที่แตงงานแลว และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก) และ
ยังพบอีกวาถาพนักงานเปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอย เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด
และถาเปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการ
ทํางานมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากที่สุด 2.3 แปรปรวนไปตาม
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อ
ปองกันอันตรายจากการทํางาน กลาวคือ พนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
หน ว ยงานมาก และรั บ รู ป ระโยชน จ ากการฝ ก อบรมเพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานมาก มี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวาพนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงานนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอย พบในกลุมรวม และกลุมยอยสําคัญ 2 กลุม (ไดแก กลุมที่แตงงานแลว และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก) และยังพบอีกวา ถาพนักงานเปนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในหนวยงานนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานนอย
เป น ผู มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ น อ ยที่ สุ ด และถ า เป น ผู ที่ ไ ด รั บ การ
สนับสนุ น ทางสังคมจากบุ คคลในหนวยงานมาก และรับรู ประโยชนจากการฝ กอบรมเพื่ อป อ งกัน
อันตรายจากการทํางานมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากที่สุด 3) คะแนน
ของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว
ดังนี้ 3.1 พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
มากกวาผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา พบในพนักงานโดยรวม และพนักงานทุกประเภท 3.2 พนักงาน
ที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
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ทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานนอย พบผลใน
พนักงานโดยรวม และพนักงานทุกประเภท 3.3 พนักงานที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกัน
อันตรายจากการทํางานมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่
รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานนอย พบในพนักงานโดยรวม และ
พนักงานทุกประเภท ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนตัวแปรตามพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่เปนไปตามความคาดหมายสวนใหญ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ พบวา 1) คะแนนพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว พรอมกัน
กลาวคือ พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก
และรั บรูประโยชนจากการฝ กอบรมเพื่อปองกั น อันตรายจากการทํางานมาก มี พฤติกรรมป องกัน
อัน ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่ มากกวา พนั ก งานที่มี แ รงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ ต่ํา ได รั บ การ
สนับสนุนทางสั งคมจากบุคคลในหนว ยงานนอย และรับรู ประโยชน จากการฝกอบรมเพื่อป องกัน
อันตรายจากการทํางานนอย พบในกลุมรวม และกลุมยอยสําคัญ 2 กลุม (ไดแก กลุมโสด และกลุมที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก) และยังพบอีกวา ถาพนักงานเปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ต่ํา ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานนอย และรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
นอยที่สุด 2) คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ยังแปรปรวนไปตาม
ตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว ดังนี้ 2.1 แปรปรวนไปตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงาน กลาวคือ พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และไดรับการสนับสนุนทาง
สัง คมจากบุค คลในหน ว ยงานมาก มี พ ฤติ ก รรมปอ งกัน อั น ตรายจากการทํา งานนอกเหนื อหน า ที่
มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
นอย พบในพนักงานโดยรวม และพนักงานเกือบทุกประเภท (ยกเวน กลุมที่มีอายุงานมาก) และยังพบ
อีกวา ถาพนักงานเปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
นอย เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด นอกจากนี้ ยังพบวา
พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากที่สุด พบในกลุมรวม และกลุมชาย
2.2 แปรปรวนไปตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกัน
อันตรายจากการทํางาน กลาวคือ พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และรับรูประโยชนจากการ
ฝ ก อบรมเพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานมาก มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน
นอกเหนือหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
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เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานนอย พบในกลุมรวม และกลุมยอย 7 กลุม (ไดแก กลุมชาย กลุม
โสด กลุ ม ที่ แ ต ง งานแล ว กลุม ที่ มี ระดั บ เศรษฐกิ จ ของครอบครัว ต่ํ า กลุ ม ที่ มี จํา นวนชั่ ว โมงทํา งาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก กลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และกลุมที่ทํางาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO) และพบอีกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา และ
รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานนอย เปนผูมีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด พบในกลุมรวม และกลุมยอยสําคัญ 5 กลุม (ไดแก
กลุมชาย กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO) นอกจากนี้
ยังพบวากลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกัน อันตรายจากการทํางานมาก มี พฤติกรรมป องกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากที่สุด 3) คะแนนของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว ดังนี้ 3.1 พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง
เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
พบในพนักงานโดยรวม และพนักงานเกือบทุกประเภท (ยกเวน กลุมที่มีอายุงานมาก) 3.2 พนักงาน
ที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานนอย พบผล
ในพนักงานโดยรวม และพนักงานทุกประเภท 3.3 พนักงานที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกัน
อันตรายจากการทํางานมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวา
ผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานนอย พบในพนักงานโดยรวม
และ 7 กลุมยอย (ไดแก กลุมชาย กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมที่มี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง กลุมที่มีอายุงานนอย กลุมที่มีชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO) ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนตัวแปรตาม
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่เปนไปตามความคาดหมายโดยสวนใหญ
จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 โดยสวนใหญ
ผลการวิเคราะหขอมูลขางตนที่ทําใหทราบวา พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ไดรับการ
สนับสนุน ทางสั งคมจากบุคคลในหนวยงานมาก และรับรูประโยชนจากการฝ กอบรมเพื่ อป อ งกัน
อันตรายจากการทํางานมาก เปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมาก
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มาก และมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานในลักษณะตรงขาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนีออน
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แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

การสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในหนวยงาน

ก. ลวงเวลามาก

ก. รวม, หญิง, โสด, แตงงาน,
ศก.ต่ํา, อายุงานนอย,
ลวงเวลามาก, ผาน ISO

เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน

พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่

ก. รวม, โสด, แตงงาน,
ลวงเวลามาก

การรับรูประโยชน
จากการฝกอบรมฯ

พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่

ภาพประกอบ 17 ผลแสดงปฏิสัมพันธแบบสามทางที่สนับสนุนสมมติฐานที่ 2
พิณประดิษฐ และคนอื่น ๆ (2546) ที่พบวา ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวทํานายสําคัญลําดับแรก
เมื่อรวมกับตัวแปรอื่นอีก 10 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานทั่วไปของตํารวจชั้นสัญญาบัตร
และชั้น ประทวน ในกลุมรวม ไดรอยละ 36.4 และ 39.8 (ค าเบตา .42 และ .36 ตามลําดับ) และ
งานวิจัยของรวิ ก าญจน เดือนดาว (2547) พบวา พนัก งานขับรถโดยสารประจํา ทางที่มี แรงจู ง ใจ
ใฝสัมฤทธิ์สูง เปนผูมีพฤติกรรมการขับขี่อยางมีมารยาทมากกวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา
สําหรับงานวิจัยของศิริกุล กลิ่นทอง (2549) พบวา ขาราชการที่ไดรับการสนับสนุนจากคนรอบขางมาก
และมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง เปนผูมีเจตคติที่ดีตอโครงการการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท มีพฤติกรรม
คลายเครียดตามแนวพุทธมากกวาพนักงานลักษณะตรงขาม และยังพบอีกวา ขาราชการที่เขารวม
โครงการการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ถาเปนผูที่ไดรับการสนับสนุนจากคนรอบขางสูง และมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง จะมีพฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแกเพื่อนรวมงานมากกวาขาราชการลักษณะ
ตรงขาม นอกจากนี้ ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) ยังพบวา พนักงานที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากหัวหนามาก มีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการใหการสนับสนุน
การทํางานอยางปลอดภัยมาก จากการผลการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาผูที่มีจิตลักษณะและอยูใน
สถานการณที่นาปรารถนามาก (เชน มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
หนวยงานมาก และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ มาก) เปนผูที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกวาผูที่มี
จิตลักษณะและอยูในสถานการณที่นาปรารถนานอย
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5.1.3 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 3
สมมติ ฐ านที่ 3 กล า วว า พนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนสู ง
มีความชอบเสี่ยงนอย และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก เปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวา มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่มากกวา หรือมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงาน
ปฏิบัติการในกลุมตรงขาม
การสรุปผลตามสมมติฐานในขอนี้ มาจากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางระหวาง
ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมพนักงานที่มี
ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนสู ง และกลุ ม พนั ก งานที่ มี ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนต่ํ า
2) ความชอบเสี่ยง แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอย และกลุมพนักงานที่มี
ความชอบเสี่ยงมาก 3) การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
พนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก และกลุมพนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัยนอย สวนตัวแปรตาม คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่ โดยจะวิเคราะหตัวแปรตามทีละดาน
จากการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้พบวาคะแนนของตัวแปรตามแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระ
ทั้ง 3 ตัว พรอมกัน ทีละ 2 ตัว และทีละตัว จํานวน 3 ตัวแปรตาม ดังนี้
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน พบวา 1) คะแนนเจตคติที่ดีตอ
พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานแปรปรวนไปตามตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง 3 ตั ว พร อ มกั น
กลาวคือ พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีความชอบเสี่ยงนอย และมีแบบอยางที่ดีใน
การทํางานอยางปลอดภัยมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัยนอย พบในกลุมยอยสําคัญ 3 กลุม ไดแก กลุมหญิง กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย และพบอีกวาถาพนักงานเปนผูท ี่
มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยาง
ปลอดภัยนอย เปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอยที่สุด นอกจากนี้
ยังพบวา พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย ถามีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
สู ง มี ค วามชอบเสี่ ย งน อ ย และมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานอย า งปลอดภั ย มาก มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากที่สุด
2) คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานยังแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว กลาวคือ พนักงานที่มีลักษณะ
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มุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํา งาน มากกวา พนัก งานที่ มี ลัก ษณะมุง อนาคต-ควบคุม ตนต่ํา และมี ค วามชอบเสี่ย งมาก
พบในกลุมรวม และ 6 กลุมยอย (ไดแก กลุมชาย กลุมหญิง กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัวสูง กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางานในโรงงาน
ที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO) และยังพบวาถาพนักงานเปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา
และมีความชอบเสี่ยงมาก เปนผูมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอยที่สุด
3) คะแนนของเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามตัวแปร
อิ ส ระที ล ะตั ว ดั ง นี้ 3.1 พนั ก งานที่ มี ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนสู ง เป น ผู มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบในพนักงาน
โดยรวม และพนั ก งานทุ ก ประเภท 3.2 พนั ก งานที่ มี ค วามชอบเสี่ ย งน อ ย เป น ผู มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาผูที่มีความชอบเสี่ยงมาก พบผลในพนักงานโดยรวม
และพนักงานเกือบทุกประเภท (ยกเวน กลุมที่มีอายุงานมาก และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO) 3.3 พนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก เปนผูมีเจตคติ
ที่ดี ต อ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานมากกว า ผู ที่ มี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานอย า ง
ปลอดภัยนอย พบในพนักงานโดยรวม และพนักงานเกือบทุกประเภท (ยกเวน กลุมที่มีจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO) ผลการ
วิเคราะหขอมูลในสวนตัวแปรตามเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานเปนไปตาม
ความคาดหมายบางสวน
พฤติ ก รรมป องกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหนา ที่ พบวา 1) คะแนนพฤติ ก รรม
ปอ งกันอั นตรายจากการทํา งานตามหน า ที่ แปรปรวนไปตามตัวแปรอิ ส ระทั้ง 3 ตัว พร อมกัน
กลาวคือ พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีความชอบเสี่ยงนอย และมีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัยนอย พบในกลุมรวม และกลุมยอยสําคัญ 4 กลุม (ไดแก กลุมชาย กลุมที่แตงงานแลว
กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO)
นอกจากนี้ ยังพบผลที่ไมเปนไปตามความคาดหมายบางสวนวา พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย เปนผูที่มี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด 2) คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่ ยังแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระที ละ 2 ตัว ดั งนี้ 2.1 แปรปรวน
ไปตามลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน และความชอบเสี่ ย ง กล า วคื อ พนั ก งานที่ มี ลั ก ษณะ
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มุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่ มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก พบในกลุม
รวม และกลุมยอยสําคัญ 6 กลุม (ไดแก กลุมหญิง กลุมที่แตงงานแลว กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ํา กลุมอายุงานนอย กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO) และยังพบวาถาพนักงานเปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
นอยที่สุด 2.2 แปรปรวนไปตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย กลาวคือ พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มากกวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย
พบในกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ไมผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO และยังพบวาถาพนักงานมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีแบบอยางทีด่ ี
ในการทํางานอยางปลอดภัยมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มาก
ที่สุด นอกจากนี้ ยังพบวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO ถาเปนผูท มี่ ี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด 2.3 แปรปรวนไปตามความชอบเสี่ยง และ
แบบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานอย า งปลอดภั ย กล า วคื อ พนั ก งานที่ มี ค วามชอบเสี่ ย งน อ ย และ
มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่ มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย
พบในกลุ ม รวม และกลุ ม ย อ ยสํ า คั ญ 5 กลุ ม (ได แ ก กลุ ม ชาย กลุ ม ที่ แ ต ง งานแล ว กลุ ม ที่ มี ร ะดั บ
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางานใน
โรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO) และยังพบวาถาพนักงานมีความชอบเสี่ยงนอย และมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่มากที่สุด นอกจากนี้ ยังพบวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อย างปลอดภั ย นอย มี พฤติ กรรมปอ งกั นอันตรายจากการทํ า งานตามหนา ที่นอยที่สุด พบในกลุม
ที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก 3) คะแนน
ของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทีละตัว
ดังนี้ 3.1 พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่มีลักษณมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบในพนักงานโดยรวม และพนักงาน
ทุกประเภท 3.2 พนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอย เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
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ตามหนาที่มากกวาผูที่มีความชอบเสี่ยงมาก พบผลในพนักงานโดยรวม และพนักงานเกือบทุกประเภท
(ยกเวน กลุมหญิง และกลุมที่มีอายุงานมาก) 3.3 พนักงานที่มี แบบอยางที่ดี ในการทํางานอยา ง
ปลอดภัยมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่มีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัยนอย พบในพนักงานโดยรวม และพนักงานเกือบทุกประเภท (ยกเวน
กลุมที่มีอายุงานนอย และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก) ผลการวิเคราะหขอมูล
ในสวนตัวแปรตามพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่เปนไปตามความคาดหมาย
โดยสวนใหญ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ พบวา 1) คะแนนพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว พรอมกัน
กลาวคือ พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีความชอบเสี่ยงนอย และมีแบบอยางที่ดีใน
การทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวา
พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัยนอย พบในกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย และยังพบอีกวา
ถาพนักงานมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัยนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด
2) คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ยังแปรปรวนไปตามตัวแปร
อิสระทีละ 2 ตัว ดังนี้ 2.1 แปรปรวนไปตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง
กลาวคือ พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และมีความชอบเสี่ยงนอย มีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมี
ความชอบเสี่ยงมาก พบในกลุมรวม และ 6 กลุมยอย (ไดแก กลุมชาย กลุมหญิง กลุมที่แตงงานแลว
กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุม
ที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO) และยังพบวาถาพนักงานเปนผูที่มีลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีความชอบเสี่ยงมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่นอยที่สุด 2.2 แปรปรวนไปตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และแบบอยาง
ที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย กลาวคือ พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง และ
มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
นอย พบในกลุมรวม และ 7 กลุมยอย (ไดแก กลุมหญิง กลุมโสด กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
สูง กลุมที่มีอายุนอย กลุมที่มีอายุงานมาก กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และ
กลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO) พบวา พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-

220
ควบคุมตนสูง และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากที่สุด พบในกลุมรวม และ 5 กลุมยอย (ไดแก กลุมหญิง กลุมโสด
กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง กลุมที่มีอายุงานนอย และกลุมที่มีอายุงานมาก) และยัง
พบวาพนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
นอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด พบในกลุมโสด และกลุม
อายุงานนอย นอกจากนี้ยังพบผลที่ไมเปนไปตามความคาดหมายวา พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนต่ํา แตมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด พบในกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 2.3 แปรปรวนไปตามความชอบเสี่ยง
และแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย กลาวคือ พนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอย และมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือ
หนาที่ มากกวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงมาก และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย
พบในกลุมชาย กลุมหญิง และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO นอกจากนี้
ยังพบวาพนักงานที่มีความชอบเสี่ยงนอย และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก เปนผูม ี
พฤติกรรมปองกันอันตรายนอกเหนือหนาที่มากที่สุด พบในกลุมชาย และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยัง
ไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO และยังพบอีกวาถาพนักงานเปนผูที่มีความชอบเสี่ยงมาก และมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือ
หนาที่นอยที่สุด 3) คะแนนของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวน
ไปตามตั ว แปรอิ ส ระทีล ะตั ว ดัง นี้ 3.1 พนัก งานที่มีลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุม ตนสูง เปน ผูมี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ต่ํา พบในพนักงานโดยรวม และพนักงานเกือบทุกประเภท (ยกเวน กลุมที่มีอายุงานมาก) 3.2 พนักงาน
ที่มีความชอบเสี่ยงนอย เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาผูที่
มีความชอบเสี่ยงมาก พบผลในพนักงานโดยรวม และพนักงานเกือบทุกประเภท (ยกเวน กลุม โสด กลุม
อายุงานมาก กลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO) 3.3 พนักงานที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก เปนผูมี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาผูที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยา งปลอดภั ย น อย พบในพนัก งานโดยรวม และกลุม ยอ ยสํ า คัญ 5 กลุม (ไดแก กลุ ม หญิง กลุ ม
ที่แตงงานแลว กลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมที่มีชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย และ
กลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO) ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนตัวแปรตาม
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่เปนไปตามความคาดหมายสวนใหญ
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จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 เปนสวนใหญ
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน

ก. หญิง, เศรษฐกิจสูง,
ลวงเวลานอย

ก. รวม, ชาย, แตงงาน,
เศรษฐกิจต่ํา, ผาน ISO

ความชอบเสีย่ ง

เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน

พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่

ก. ลวงเวลานอย

การมีแบบอยางที่ดีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย

พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่

ภาพประกอบ 18 ผลแสดงปฏิสัมพันธแบบสามทางที่สนับสนุนสมมติฐานที่ 3
ผลการวิเคราะหขอมูลขางตนที่ทําใหทราบวา พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง
มีความชอบเสี่ยงนอย และมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก เปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มาก
และมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานในลักษณะตรงขาม
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรวิกาญจน เดือนดาว (2547) ที่พบวา พนักงานขับรถโดยสาร ขสมก. ที่มี
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง เปนผูที่มีพฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยมากกวา พนักงานขับรถ
โดยสารประจําทางที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบผลในกลุมรวม และทุกกลุมยอย สําหรับ
นิตยา ศรีโพธิ์ขาม (2547) ซึ่งทําการวิ จัยในกลุมพนักงานในโรงงานประกอบรถยนต พบวา การรั บรู
ความเสี่ยงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญ และยังพบในงานวิจัย
ของชัยยุทธ กุลตังวัฒนา และคนอื่น ๆ (2547) วา มัคคุเทศกที่มีแบบอยางที่ดีมากมีพฤติกรรมการดูแล
สุขอนามัยของนักทองเที่ยวมากกวามัคคุเทศกที่มีแบบอยางที่ดีนอย นอกจากนี้ งานวิจัยของธวัชชัย
ศรีพรงาม (2547) พบวา พนักงานที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมการทํางานอยาง
ปลอดภัยสวนบุคคล และพฤติกรรมสนับสนุนการทํางานอยางปลอดภัยมากกวาพนักงานที่มีลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา และพบวาพนักงานที่มีการรับรูสภาพแวดลอมที่เสี่ยงในโรงงานมาก เปนผูที่
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มีพฤติกรรมทํางานอยางปลอดภัยสวนบุคคลมากกวาพนักงานที่มีการรับรูสภาพแวดลอมที่เสี่ยงใน
โรงงานนอย และยังพบผลอีกวาการเห็นแบบอยางที่ดีจากเพื่อนรวมงาน เปนตัวทํานายสําคัญลําดับที่
1 เมื่อรวมกับตัวแปรอีก 6 ตัว สามารถรวมกันทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัย
ในกลุ มรวมได ร อยละ 31.6 จากการผลการวิ จั ยดั งกล าว แสดงให เห็ นว าผู ที่ มี จิ ตลั กษณะและอยู ใน
สถานการณที่นาปรารถนามาก (เชน มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง มีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัยมาก และมีลักษณะเสี่ยงนอย) เปนผูที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกวาผูที่มีจิตลักษณะ
และอยูในสถานการณที่นาปรารถนานอย
5.1.4 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 4 กลาววา พนักงานปฏิบัติการเพศชาย มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอ
เดือนมาก และมีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา เปนผูที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหน า ที่ น อ ยกว า หรื อ มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่ น อ ยกว า
พนักงานหญิง ที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย และมีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
การสรุปผลตามสมมติฐานในขอนี้ มาจากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางระหวาง
ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) เพศ แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมพนักงานชาย และกลุมพนักงานหญิง
2) จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมง
ทํา งานล ว งเวลาต อ เดื อ นนอ ย และกลุ ม พนั ก งานที่ มี จํ า นวนชั่ ว โมงทํ า งานล ว งเวลาต อ เดือ นมาก
3) ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัว
ต่ํา และกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง สวนตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
โดยจะวิเคราะหตัวแปรตามทีละดาน
จากการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้พบวาคะแนนของตัวแปรตามแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระ ดังนี้
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ไมพบปฏิสัมพันธแบบสามทาง
แตพบวา 1) คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ
ระหว า งตั ว แปรอิ ส ระ 2 ตั ว คื อ เพศ และระดั บ เศรษฐกิ จ ของครอบครั ว กล า วคื อ พนั ก งานหญิ ง
ที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวา
พนักงานชายที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจต่ํา และยังกลาวไดวากลุมชายที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจ
ต่ํา มี เ จตคติ ที่ ดี ตอ พฤติก รรมปอ งกัน อั น ตรายจากการทํา งานนอ ยที่สุด 2) คะแนนเจตคติ ที่ดีต อ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละตัว
ดังนี้ 2.1 พนักงานหญิงมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานชาย
2.2 พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง เปนผูมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
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การทํางานมากกวาผูที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา 2.3 พนักงานที่มีชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอ
เดือนนอย เปนผูมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาผูที่มีชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก ซึ่งเปนไปตามความคาดหมายสวนใหญ
เพศ
ก. รวม

เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน

ระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัว
ภาพประกอบ 19 ผลแสดงปฏิสัมพันธแบบสองทางของตัวแปรเพศ และระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัว ที่สนับสนุนสมมติฐานที่ 4
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ พบวา 1) คะแนนเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว
พรอมกัน คือ เพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน กลาวคือ
พนักงานหญิงที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง แตมีชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย มีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานชายที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจต่ํา และมี
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และยังกลาวไดวา พนักงานหญิงที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง
แตมีชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย เปนกลุมที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
มากที่สุด ขณะที่พนักงานชายที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจต่ํา และมีชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
เปนผูที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยที่สุด 2) คะแนนพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละตัว ดังนี้
2.1 พนั ก งานหญิ ง มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหน า ที่ ม ากกว า พนั ก งานชาย
2.2 พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่มากกวาผูที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา 2.3 พนักงานที่มีชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดือนนอย เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาผูที่มีชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก ซึ่งเปนไปตามความคาดหมายทั้งหมด
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เพศ

ระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัว

กลุมรวม

พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่

จํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือน
ภาพประกอบ 20 ผลแสดงปฏิสัมพันธแบบสามทางที่สนับสนุนสมมติฐานที่ 4
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ไมพบปฏิสัมพันธแบบสามทาง
แต พ บว า คะแนนพฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานนอกเหนื อ หน า ที่ แ ปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละตัว ดังนี้ 1) พนักงานหญิงมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานชาย 2) พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง เปนผูมี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาผูที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
3) พนักงานที่มีชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย เปนผูมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่มากกวาผูที่มีชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก ซึ่งเปนไปตามความคาดหมาย
บางสวน
ความถี่ของการเจ็บปวย (การรายงานตนเอง) พบวา 1) คะแนนความถี่ของการเจ็บปวย
จากการรายงานตนเอง แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว พรอมกัน คือ เพศ
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน กลาวคือ พนักงานหญิง
ที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง แตมีชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย เปนผูมีความถี่ของการ
เจ็บปวยจากการรายงานตนเองนอยที่สุด 2) คะแนนความถี่ของการเจ็บปวย (การรายงานตนเอง)
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละตัว ดังนี้ 2.1 พนักงานหญิงมีความถี่ของการ
เจ็บปวยจากการรายงานเองนอยกวาพนักงานชาย 2.2 พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
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เปนผูมีความถี่ของการเจ็บปวย (การรายงานตนเอง) นอยกวาผูที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
2.3 พนักงานที่มีชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย เปนผูมีความถี่ของการเจ็บปวย (การรายงาน
ตนเอง) นอยกวาผูที่มีชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก ซึ่งเปนไปตามความคาดหมายโดยสวนใหญ
ความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) ไมพบปฏิสัมพันธแบบ
สามทาง แตพบวา 1) คะแนนความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน)
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ เพศ และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดื อน กลาวคื อ พนัก งานหญิง ที่มี ชั่ว โมงทํางานลวงเวลาตอเดือนน อย เป นผูมีความถี่ ของการ
เจ็บปว ย (บัน ทึ ก การรั ก ษาพยาบาลของโรงงาน) นอ ยกวา พนั ก งานชายที่มีจํ า นวนชั่ว โมงทํา งาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก และยังกลาวไดวา พนักงานชายที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
มีความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) มากที่สุด ขณะที่พนักงานหญิงที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย มีความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึกการรักษาพยาบาลของ
โรงงาน) น อ ยที่ สุ ด 2) คะแนนความถี่ ข องการเจ็ บ ป ว ย (บั น ทึ ก การรั ก ษาพยาบาลของโรงงาน)
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละตัว ดังนี้ 2.1 พนักงานหญิงมีความถี่ของการ
เจ็ บ ป ว ย (บั น ทึ ก การรั ก ษาพยาบาลของโรงงาน)น อ ยกว า พนั ก งานชาย 2.2 พนั ก งานที่ มี ร ะดั บ
เศรษฐกิจของครอบครัวสูง เปนผูมีความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน)
นอยกวาผูที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา 2.3 พนักงานที่มีชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
เปนผูมีความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) นอยกวาผูที่มีชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก ซึ่งเปนไปตามความคาดหมายโดยสวนใหญ
จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ 4 เปนสวนใหญ

เพศ
กลุมรวม

ความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึก
การรักษาพยาบาลของโรงงาน)

จํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือน
ภาพประกอบ 21 แสดงผลปฏิสัมพันธแบบสองทางของเพศ และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
ที่สนับสนุนสมมติฐานที่ 4
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ผลการวิเคราะหขอมูลขางตนทําใหทราบวา พนักงานหญิง พนักงานที่ครอบครัวมีระดับ
เศรษฐกิจสูง และพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวา แตมีสถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน 2 ดาน
(การรายงานตนเอง และบั นทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) นอยกวา พนักงานชาย พนักงาน
ที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจต่ํา และพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของรัตนวรรณ ศรีทองเสถียร (2542) พบวา พนักงานหญิงมีพฤติกรรมความปลอดภัยดีกวา
พนักงานชาย และวิวรรธกร สวัสดี (2547) พบวา พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนนอยมีอัตราการเกิด
อุบัติเหตุมากกวาพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุญชู ชาวเชียงขวาง และ
คนอื่น ๆ (2544) พบว า รายไดมี ความสัมพัน ธกั บพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํ างานอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับงานวิจัยของสุรินธร กลัมพากร และคนอื่น ๆ (2547) พบวา
ชั่วโมงการทํางานในแตละวันมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมปองกันการปวดหลังสวนลางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ งานวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) พบวา พนักงานชายมี
พฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยนอยกวาพนักงานหญิง และพบวา พนักงานที่มีฐานะของ
ครอบครัวไมดีมีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยนอยกวาพนักงานที่มีฐานะของครอบครัวดี ดังนั้น
จากผลการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาเพศหญิง ผูที่มีระดับเศรษฐกิจสูง และมีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนนอย เปนผูที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาบุคคล
ในลักษณะตรงขาม
5.1.5 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 5
สมมติฐานที่ 5 กลาววา พนักงานปฏิบัติการที่มีสถานภาพโสด อายุนอย และมีอายุงานนอย
เปนพนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอยกวา หรือมีพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยกวา พนักงานที่แตงงานแลว อายุมาก และมีอายุงานมาก
การสรุปผลตามสมมติฐานในขอนี้ มาจากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสามทางระหวาง
ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) สถานภาพสมรส แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมพนักงานโสด และกลุม
พนักงานที่แตงงานแลว 2) อายุ แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมพนักงานอายุนอย และกลุมพนักงานอายุ
มาก 3) อายุงาน แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมพนักงานที่มีอายุงานนอย และกลุมพนักงานที่มีอายุงาน
มาก สวนตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ โดยจะวิเคราะหตัวแปรตามทีละดาน
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จากการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้พบวาคะแนนของตัวแปรตามแปรปรวนไปตามตัวแปรอิสระ
ดังนี้
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ไมพบปฏิสัมพันธแบบสามทาง
แตพบวา 1) คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ 1.1 สถานภาพสมรส และอายุ กลาวคือ พนักงานที่แตงงานแลวและ
อายุมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานโสดที่อายุนอย และ
ยังกลาวไดวาพนักงานโสดที่อายุนอย มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอย
ที่สุด 1.2 อายุ และอายุงาน กลาวคือ พนักงานอายุมากที่มีอายุงานมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานอายุนอยที่มีอายุงานนอยดวย และยังกลาวไดวา
พนักงานอายุนอยที่มีอายุงานนอย มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอยที่สุด
2) คะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระทีละตัว ดังนี้ 2.1 พนักงานอายุมากมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานมากกวาพนักงานอายุนอย 2.2 พนักงานที่มีอายุงานมาก มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย ซึ่งเปนไปตามความคาดหมายบางสวน
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ ไมพบปฏิสัมพันธแบบสามทาง
แตพบวา 1) คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ อายุ และอายุงาน กลาวคือ พนักงานอายุมากที่มีอายุงานมาก มีพฤติกรรม
ปองกัน อันตรายจากการทํา งานตามหนาที่ มากกวาพนัก งานอายุนอยที่มี อายุงานน อยด วย และ
ยังกลาวไดวาพนักงานอายุนอย ที่มีอายุงานนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
นอยที่สุด 2) คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระทีละตัว ดังนี้ 2.1 พนักงานอายุมากมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่มากกวาพนักงานอายุนอย 2.2 พนักงานที่มีอายุงานมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย ซึ่งเปนไปตามความคาดหมายบางสวน
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ไมพบปฏิสัมพันธแบบสามทาง
แตพบวา 1) คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ 1.1 สถานภาพสมรส และอายุ กลาวคือ พนักงานที่แตงงานแลว และ
อายุมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานโสดที่อายุนอย
1.2 อายุ และอายุงาน กลาวคือ พนักงานอายุมากที่มีอายุงานมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานนอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานอายุนอยที่มีอายุงานนอยดวย และยังกลาวไดวาพนักงานอายุ
นอยที่มีอายุงานนอย มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่นอยที่สุด 2) คะแนน
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พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระทีละตัว ดังนี้ 2.1 พนักงานอายุมากมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
มากกวาพนักงานอายุนอย 2.2 พนักงานที่มีอายุงานมาก มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่มากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย ซึ่งเปนไปตามความคาดหมายบางสวน

อายุ

กลุมรวม

เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน

กลุมรวม

สถานภาพสมรส

พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่

ภาพประกอบ 22 ผลแสดงปฏิสัมพันธแบบสองทางของอายุ และสถานภาพสมรส
ที่สนับสนุนสมมติฐานที่ 5
ความถี่ของการเจ็บปวย (การรายงานตนเอง) ไมพบปฏิสัมพันธแบบสามทาง แตพบวา
คะแนนความถี่ของการเจ็บปวย (การรายงานตนเอง) แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระที
ละตัว ดังนี้ 1) พนักงานอายุมาก มีความถี่ของการเจ็บปวย (การรายงานตนเอง) นอยกวาพนักงานอายุนอ ย
2) พนักงานที่มีอายุงานมาก มีความถี่ของการเจ็บปวย (การรายงานตนเอง) นอยกวาพนักงานที่มีอายุ
งานนอย ซึ่งเปนไปตามความคาดหมายบางสวน
ความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) ไมพบปฏิสัมพันธ
แบบสามทาง แต พ บว า คะแนนความถี่ข องการเจ็บ ป ว ย (บัน ทึ ก การรั ก ษาพยาบาลของโรงงาน)
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทีละตัว ดังนี้ 1) พนักงานที่แตงงานแลว มีความถี่
ของการเจ็บปวย (บันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน)นอยกวาพนักงานโสด 2.2 พนักงานที่มีอายุ
งานมาก มีความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) นอยกวาพนักงานอายุนอย
ซึ่งเปนไปตามความคาดหมายบางสวน
จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ 5 เปนบางสวน
ผลการวิเคราะหขอมูลขางตนทําใหทราบวา พนักงาน 2 ประเภทนี้ คือ 1) พนักงานอายุมาก และ
มีอายุงานมากดวย 2) พนักงานอายุมาก และเปนโสด มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่มากกวา แตมีสถิติการเจ็บปวยจากการทํางานนอยกวา พนักงานในลักษณะตรงขาม
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ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยที่พบวาประสบการณการทํางานมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุจาก
การทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับงานวิจัยของนภาพร มัทยพงษถาวร
(2543) พบวา คนงานที่มีประสบการณการทํางานมากมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดีกวา
คนงานที่มีประสบการณการทํางานนอยมีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยนอยกวาพนักงานที่มีอายุ
งานมาก สวนผลงานวิจัยของธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) พบวา พนักงานที่มีอายุนอยมีพฤติกรรมการให
การสนับสนุนการทํางานอยางปลอดภัยนอยกวาพนักงานที่มีอายุงานมาก และยังอีกวาพนักงานที่มี
สถานภาพโสดมี พฤติ กรรมการให ก ารสนั บ สนุ น การทํ า งานอย า งปลอดภั ย น อ ยกว า พนั ก งานที่ มี
สถานภาพสมรสอื่น จากผลการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาประสบการณการทํางาน หรือประสบการณ
ในการดําเนินชีวิต เปนปจจัยในการสงเสริมใหบุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึ้น
อายุ

กลุมรวม

กลุมรวม

เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน

พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่

กลุมรวม

อายุงาน

พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่

ภาพประกอบ 23 ผลแสดงปฏิสัมพันธแบบสองทางของอายุ กับอายุงาน ที่สนับสนุนสมมติฐานที่ 5
5.1.6 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 6
สมมติฐานที่ 6 กลาววา ตัวแปรชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง) ตัวแปรชุดที่ 2 สถานการณในการทํางาน 3
ตัวแปร (ไดแก การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน การสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย) และตัวแปร
ชุดที่ 3 ประกอบดวย จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ตัวแปรชุดที่ 1) และสถานการณในการทํางาน 3 ตัว
แปร รวมเปน 6 ตัวแปร สามารถทํานายความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน และ
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เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ไดมากกวาตัวทํานายชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2 ตามลําพัง
อยางนอยรอยละ 5
จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น (Standard and Stepwise
Multiple Regression Analysis) ของความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ดวยตัวทํานาย
ชุดที่ 3 (จิตลักษณะเดิม และลักษณะสถานการณในการทํางาน) รวม 6 ตัวแปร รวมกันสามารถทํานาย
ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางานไดมากกวาตัวทํานายชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่ง
เพียงชุดเดียวเกินเกณฑ รอยละ 5 พบใน 3 กลุมยอย ไดแก กลุมพนักงานอายุนอย กลุมพนักงานที่มีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมพนักงานที่แตงงานแลว(ภาพประกอบ 24) โดยมีเปอรเซ็นต
จิตลักษณะเดิม
1. ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
2. แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์
ลักษณะสถานการณในการทํางาน
1. การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกัน
อันตรายจากการทํางาน
2. การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
จิตลักษณะเดิม และสถานการณในการทํางาน
1. ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
2. การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกัน
อันตรายจากการทํางาน
3. แรงจูงใจใฝสมั ฤทธิ์
4. การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย

12.4 % ก. แตงงานแลว

9.5 %
ก. แตงงานแลว

ความรูเกีย่ วกับการปองกัน
อันตรายจากการทํางาน

18.3 % ก. แตงงานแลว

ภาพประกอบ 24 ผลการทํานายและตัวทํานายที่สําคัญของความรูเกีย่ วกับการปองกันอันตราย
จากการทํางาน โดยใชกลุมจิตลักษณะเดิม และลักษณะสถานการณในการทํางาน
เปนตัวทํานาย ในกลุม พนักงานที่แตงงานแลว
ที่แตกตางเทากับ รอยละ 5.2 รอยละ 5.7 และรอยละ 5.9 ตามลําดับ โดยตัวทํานายในชุดที่ 1
(จิตลักษณะเดิม) ปริมาณทํานายอยูระหวางรอยละ 5.1 ถึง รอยละ 24.7 พบตัวแปรสําคัญที่ทํานาย
ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง โดยทํานายไดสูงสุดในกลุมที่มีระดับเศรษฐกิจ
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ของครอบครัวต่ํา ตัวทํานายชุดที่ 2 (ลักษณะสถานการณในการทํางาน) ปริมาณทํานายอยูระหวาง
รอยละ 2.5 ถึง รอยละ 11.4 พบตัวทํานายสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย และการรับรูประโยชน
จากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน โดยทํานายไดสูงสุดในกลุมที่มีจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก ตัวทํานายชุดที่ 3 (จิตลักษณะเดิม และลักษณะสถานการณในการ
ทํางาน) ปริมาณทํานายอยูระหวางรอยละ 8.2 ถึง รอยละ 25.8 พบตัวทํานายสําคัญเรียงลําดับจาก
มากไปนอย คือ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง โดยทํานายได
สูงสุดในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา ดังนั้นผลการวิเคราะหขอมูลในสวนของ
ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน จึงเปนไปตามความคาดหมายนอย
จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น (Standard and Stepwise
Multiple Regression Analysis) ของเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ดวย
ตัวทํานายชุดที่ 3 (จิตลักษณะเดิม และลักษณะสถานการณในการทํางาน) รวม 6 ตัวแปร รวมกัน
สามารถทํานายเจตคติที่ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานไดมากกวาตัวทํานายชุดที่ 1
หรือชุดที่ 2 ชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียวเกินเกณฑรอยละ 5 ในกลุมตัวอยางโดยรวมและกลุมยอย 11
กลุม โดยมีพิสัยเปอรเซ็นตที่แตกตางในกลุมรวมและกลุมยอยเกินเกณฑอยูระหวาง รอยละ 5.3 ถึง
รอยละ 20.1 โดยกลุมที่มีเปอรเซ็นตแตกตางมากที่สุดคือ กลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO (ภาพประกอบ 25) โดยตัวทํานายชุดที่ 1 (จิตลักษณะเดิม) ปริมาณทํานาย
อยูระหวางรอยละ 16.7 ถึง รอยละ 62.3พบตัวแปรสําคัญที่ทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
และความชอบเสี่ยง โดยทํานายไดสูงสุดในกลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา ตัวทํานายชุดที่ 2
(ลักษณะสถานการณในการทํางาน) ปริมาณทํานายอยูระหวางรอยละ 10.9 ถึง รอยละ 35.0 พบตัวทํานาย
สําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน โดยทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานรับรองมาตรฐาน ISO ตัวทํานาย
ชุดที่ 3 (จิตลักษณะเดิม และลักษณะสถานการณในการทํางาน) ปริมาณทํานายอยูระหวางรอยละ
26.8 ถึ ง ร อ ยละ 64.8 พบตั ว ทํ า นายสํ า คั ญ เรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปน อ ย คื อ แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย และการสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในหนวยงาน ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา ดังนั้น
ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนของเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน จึงเปนไปตาม
ความคาดหมายสวนใหญ
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จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ 6 เปนสวนใหญ
จิตลักษณะเดิม
1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
2. ความชอบเสี่ยง
3. ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน

40.0 % ก. ไมผาน ISO

29.9 %

ก. ไมผาน ISO
ลักษณะสถานการณในการทํางาน
1. การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย

จิตลักษณะเดิม และสถานการณในการทํางาน
1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
2. การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
3. ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน

เจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตราย
จากการทํางาน

60.1 % ก. ไมผาน ISO

ภาพประกอบ 25 ผลการทํานายและตัวทํานายที่สําคัญของเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน โดยใชกลุมจิตลักษณะเดิม และลักษณะสถานการณในการทํางาน เปนตัวทํานาย
ในกลุมพนักงานที่ทาํ งานในโรงงานที่ยงั ไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
สรุปผลการวิเคราะหเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน พบวา สมมติฐานที่ 6
ไดรับการสนับสนุนในกลุมรวมและกลุมยอยหลายกลุม จากการศึกษาที่พบวาจิตลักษณะเดิม และสถานการณ
ในการทํางานรวมกัน 6 ตัวแปร สามารถทํานายความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน
และเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ไดมากกวาตัวทํานายชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2
ตามลําพัง อยางนอยรอยละ 5 เปนผลทีส่ นับสนุนรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนยิ มทีว่ า การใชตัวแปรเชิง
สาเหตุหลายสาย และสายละหลายดาน สามารถอธิบายพฤติกรรมเปาหมายไดมากกวา การใชตัวแปรเชิง
สาเหตุนอยสาย และสายละนอยดาน ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ ใหการสนับสนุนสมมติฐานที่ 6
ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตที่ผา นมา ทีท่ าํ การทดสอบกรอบแนวคิดรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ
นิยมของพฤติกรรมปองกันตนจากการคุกคามทางเพศของนักเรียนหญิง (อนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ.
2549) พฤติกรรมการทํางานของขาราชการที่เขารวมโครงการการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท (ศิริกุล
กลิ่นทอง. 2549) และพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
และปนดาย (ธวัชชัย ศรีพรงาม. 2547)
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5.1.7 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 7
สมมติฐานที่ 7 กลาววา ตัวแปรชุดที่ 1 จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง) ตัวแปรชุดที่ 2 สถานการณในการทํางาน 3
ตัวแปร (ไดแก การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน การสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย) ตัวแปรชุดที่ 4
จิตตามสถานการณ 2 ตัวแปร (ไดแก ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน และเจตคติ
ที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน) และตัวแปรชุดที่ 5 ประกอบดวย จิตลักษณะเดิม 3
ตัวแปร (ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง) สถานการณ
ในการทํางาน 3 ตัวแปร (ไดแก การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และ การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย)
และจิตตามสถานการณ 2 ตัวแปร (ไดแก ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน และเจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน) รวมเปน 8 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ไดมากกวาตัวทํานายชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2 หรือชุดที่ 4 ตามลําพังอยางนอยรอยละ 5
จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น (Standard and Stepwise
Multiple Regression Analysis) ของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ ดวยตัว
ทํานายชุดที่ 5 (จิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณในการทํางาน และจิตตามสถานการณ) รวม 8 ตัวแปร
รวมกันสามารถทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ไดมากกวาตัวทํานายชุดที่
1 หรือชุดที่ 2 หรือชุดที่ 4 ชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียวเกินเกณฑ รอยละ 5 ในกลุมรวมและทุกกลุมยอย
โดยมีพิสัยเปอร เซ็นต ที่ แตกตา งอยูระหวา ง ร อยละ 8.2 ถึง รอยละ 22.1 โดยมี กลุ ม ที่มี เปอรเซ็ น ต
แตกตางมากที่สุดคือ กลุมพนักงานอายุมาก (ภาพประกอบ 26) โดยตัวทํานายชุดที่ 1 (จิตลักษณะเดิม)
ปริมาณทํานายอยูระหวาง รอยละ 8.3 ถึง รอยละ 46.7 พบตัวทํานายสําคัญ 3 ลําดับแรก คือ ความชอบเสี่ยง
แรงจูงใจใฝสั มฤทธิ์ และลั กษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ทํา นายไดสูง สุดในกลุ มพนั กงานที่มี ระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา ตัวทํานายชุดที่ 2 (สถานการณในการทํางาน) ปริมาณทํานายอยูระหวาง
รอยละ 22.3 ถึง รอยละ 41.6 พบตัวทํานายสําคัญ 3 ลําดับแรก คือ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO ตัวทํานายชุดที่ 4 (จิตลักษณะตามสถานการณ) ปริมาณทํานายอยูระหวาง
รอยละ 11.5 ถึง รอยละ 53.5 พบตัวแปรสําคัญที่ทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตาม
หนาที่ เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และ
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ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงาน
ที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ตัวทํานายชุดที่ 5 (จิตลักษณะเดิม สถานการณในการทํางาน และ
จิตตามสถานการณ) ปริมาณทํานายอยูระหวาง รอยละ 29.1 ถึง รอยละ 64.0 พบตัวทํานายสําคัญ
3 ลําดับแรก คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน การมีแบบอยางทีด่ ใี นการทํางาน
อยางปลอดภัย และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงาน
ที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ดังนั้นผลการวิเคราะหขอมูลในสวนของพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ จึงเปนไปตามความคาดหมายทั้งหมด
จิตลักษณะเดิม
1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
2. ความชอบเสี่ยง

23.2 % ก. อายุมาก

สถานการณในการทํางาน
1. การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
2. การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ
3. การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน

28.9 %

จิตลักษณะตามสถานการณ
1. เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
2. ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน

ก. อายุมาก

พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่
21.1 %
ก. อายุมาก

จิตลักษณะเดิม สถานการณในการทํางาน
และจิตลักษณะตามสถานการณ
1. การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
3. การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ
4. ความชอบเสี่ยง

43.2 % ก. อายุมาก

ภาพประกอบ 26 ผลการทํานายและตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่ โดยใชกลุมจิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณในการทํางาน
และจิตตามสถานการณเปนตัวทํานาย ในกลุมพนักงานอายุมาก
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จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น (Standard and Stepwise
Multiple Regression Analysis) ของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ดวย
ตัวทํานายชุดที่ 5 (จิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณในการทํางาน และจิตตามสถานการณ) รวม
8 ตัวแปร รวมกันสามารถทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ไดมากกวา
ตัวทํานายชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2 หรือชุดที่ 4 ชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียวเกินเกณฑ รอยละ 5 ในกลุมยอย
9 กลุม โดยมี พิ สั ย เปอร เ ซ็ น ต ที่แ ตกต า งอยู ร ะหว า ง ร อยละ 5.1 ถึ ง รอ ยละ 10.0
โดยมี ก ลุ ม
ที่มีเปอรเซ็น ตแตกตางมากที่สุดคือ กลุมพนักงานโสด (ภาพประกอบ 27) โดยตัวทํ านายชุดที่ 1
(จิตลักษณะเดิม) ปริมาณทํานายอยูระหวาง รอยละ 2.7 ถึง รอยละ 45.8 พบตัวทํานายสําคัญ 3 ลําดับแรก
คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ทํานายไดสูงสุดในกลุม
พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา ตัวทํานายชุดที่ 2 (สถานการณในการทํางาน) ปริมาณ
จิตลักษณะเดิม
1. ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
2. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

24.1 % ก. โสด

สถานการณในการทํางาน
1. การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
2. การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ

20.3 %
ก. โสด

พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่

จิตลักษณะตามสถานการณ

1. เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน

33.3 %
ก. อายุมาก

จิตลักษณะเดิม สถานการณในการทํางาน
และจิตลักษณะตามสถานการณ
1. เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
2. ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
3. การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
4. การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ

43.3 % ก. อายุมาก

ภาพประกอบ 27 ผลการทํานายและตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ โดยใชกลุม จิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณในการทํางาน และ
จิตตามสถานการณเปนตัวทํานาย ในกลุม พนักงานโสด
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ทํานายอยูระหวาง รอยละ 10.7 ถึง รอยละ 29.0 พบตัวทํานายสําคัญ 3 ลําดับแรก คือ การสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ตัวทํานายชุดที่ 4 (จิตลักษณะตามสถานการณ) ปริมาณ
ทํานายอยูระหวาง รอยละ 15.3 ถึง รอยละ 58.6 พบวาตัวแปรเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน เปนตัวแปรสําคัญเพียงตัวเดียวที่ทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ โดยทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่แตงงานแลว ตัวทํานายชุดที่ 5 (จิตลักษณะ
เดิม สถานการณในการทํางาน และจิตลักษณะตามสถานการณ) ปริมาณทํานายอยูระหวาง รอยละ
21.1 ถึง รอยละ 64.4 พบตัวทํานายสําคัญ 3 ลําดับแรก คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน และลักษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตน โดยทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานอายุนอย ดังนั้นผลการวิเคราะหขอมูลในสวน
ของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ จึงเปนไปตามความคาดหมายโดยสวนใหญ
จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ 7 เปนสวนใหญ
สรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน 2 ดาน ดังกลาวขางตน พบวา
สมมติฐานที่ 7 ไดรับการสนับสนุนในกลุมรวมและกลุมยอยหลายกลุม จากการศึกษาที่พบวา
จิตลักษณะเดิม สถานการณในการทํางาน และจิตลักษณะตามสถานการณ รวมกัน 8 ตัวแปร
สามารถทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานนอกเหนือหนาที่ไดมากกวาตัวทํานายชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2 หรือชุดที่ 4 ตามลําพังอยางนอย
รอยละ 5 เปนผลที่สนับสนุนรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมที่วา การใชตัวแปรเชิงสาเหตุหลายสาย
และสายละหลายดาน สามารถอธิบายพฤติกรรมเปาหมายไดมากกวา การใชตัวแปรเชิงสาเหตุนอยสาย
และสายละนอยดาน ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ ใหการสนับสนุนสมมติฐานที่ 7 ซึ่งมีความ
สอดคลองกั บงานวิจัยในอดีตที่ผานมา ที่ทําการทดสอบกรอบแนวคิดรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม
ของพฤติกรรมการทํางานของขาราชการที่เขารวมโครงการการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท (ศิริกุล
กลิ่นทอง. 2549) และพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และปนดาย (ธวัชชัย ศรีพรงาม. 2547)
5.1.8 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 8
สมมติฐานที่ 8 กลาววา เมื่อควบคุมตัวแปรชุดจิตตามสถานการณ 2 ตัวแปร (ไดแก ความรู
เกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน และเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน) ใหคงที่ ตัวแปรชุดจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจ
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ใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง) สามารถเพิ่มปริมาณการทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ไดอยางมีนัยสําคัญ
เมื่อนําคะแนนของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ มาทําการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณแบบมีลําดับขั้น โดยนํากลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร เปนกลุม
ตัวทํานายลําดับที่ 1 (ดูตาราง 20) และตัวทํานายลําดับที่ 2 คือ จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ไดแก
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง) สามารถทํานายพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ ไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในกลุมรวม (ภาพประกอบ 28)
และกลุมยอย 14 กลุม โดยมีพิสัยเปอรเซ็นตการทํานายที่เพิ่มขึ้นอยูระหวาง รอยละ 1.5 ถึง 9.6 โดยมี
ตัวทํานายสําคัญ คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ความชอบเสี่ยง และ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ตัวทํานายลําดับที่ 1
1. เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน

ตัวทํานายลําดับที่ 2
1. เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน
2. ความชอบเสี่ยง
3. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ทํานายได 37.6 % ในกลุมรวม

พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่

ทํานายไดเพิ่มขึ้น 5.4 % ในกลุมรวม
9.6 % ก. ลวงเวลามาก

ภาพประกอบ 28 ผลการทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
โดยใชกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ เปนตัวทํานายลําดับที่ 1 และใชจิตลักษณะเดิม
รวมเปนตัวทํานายลําดับที่ 2 ในกลุม รวม และกลุมที่ทาํ นายไดเพิ่มขึน้ สูงสุด
เมื่อนําคะแนนของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มาทําการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบมีลําดับขั้น โดยนํากลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปรเปน
กลุมตัวทํานายลําดับที่ 1 (ดูตาราง 20) และตัวทํานายลําดับที่ 2 คือ จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร
(ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง) สามารถทํานาย
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ไดเพิ่มขึ้น จากจิตลักษณะตามสถานการณ
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2 ตัวแปร คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน และความรูเกี่ยวกับการปองกัน
อันตรายจากการทํางาน ทํานายไดอยางมีนัยสําคัญ ในกลุมรวม (ภาพประกอบ 29) และกลุมยอย 10
กลุม โดยมีพิสัยเปอรเซ็นตทํานายที่เพิ่มขึ้นอยูระหวาง รอยละ 1.6 ถึง รอยละ 4.4 โดยมีตัวทํานาย
สําคัญ คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ตัวทํานายลําดับที่ 1
1. เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน

ตัวทํานายลําดับที่ 2
1. เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน
2. ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน

ทํานายได 47.1 % ในกลุมรวม

พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่

ทํานายไดเพิ่มขึ้น 1.6 % ในกลุมรวม
4.4 % ก.ลวงเวลามาก

ภาพประกอบ 29 ผลการทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
โดยใชกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ เปนตัวทํานายลําดับที่ 1 และใชจิตลักษณะเดิม
รวมเปนตัวทํานายลําดับที่ 2 ในกลุม รวม และกลุมที่ทาํ นายไดเพิ่มขึน้ สูงสุด
สรุปไดวา จิตลักษณะตามสถานการณ 2 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ไดในปริมาณ
หนึ่ง และเมื่อนําจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร เขาทํานายก็สามารถทํานายไดเพิ่มขึ้นอีกอยางมีนัยสําคัญ
จึงกลาวไดวาผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 8 ทั้งหมด
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวารูปแบบการเสริมสรางสุขภาพและปองกันปญหา
ทางสุขภาพ (Practice) ดวยการใหความรู (Knowledge) และเสริมสรางเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม (Attitude)
รวมกัน ไมเพียงพอที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมอยางแทจริง โดยมีหลักฐานจากผลการประเมินโครงการรณรงค
การปองกันโรคเอดสเมื่อหลายปที่ผานมาในตางประเทศ (เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย)
พบว า การให ความรู และให “สารขู ” (เจตคติ ที่ ไม ดี ต อโรคเอดส ) ให ผลดี ต อจิ ตใจในระยะแรก แต
ไมนําไปสูการปฏิบัติที่เหมาะสมในการปองกันโรคเอดส (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2548: 131; อางอิงจาก
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Popham. 1993; Ruiter; et al. 2001; Albarracin; et al. 2003) จึงมีนักวิชาการจํานวนมากที่เสนอวา
ควรจะพัฒนาจิตลักษณะดานอื่น ๆ ควบคูกันไปกับการใหความรูและเจตคติที่ดีตอพฤติกรรม เชน
ลักษณะมุงอนาคต (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2548: 131; อางอิงจาก Popham. 1993; Rothspan; & Read.
1996) ความเชื่ออํานาจในตนดานสุขภาพ และความเชื่อประสิทธิผลแหงตน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.
2548: 131; อางอิงจาก Ruiter; et al. 2001; Ogden. 2003)ในประเทศไทยก็พบผลในทํานองเดียวกัน
เชน จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพบุตรกอนวัยเรียนของมารดา (วรวรรณ อัศวกุล. 2546)
พฤติกรรมการปรับดานการกินของขาราชการสูงวัย (พรรณราย พิทักเจริญ. 2543) ตลอดจนพฤติกรรม
ปองกันตนจากการคุกคามทางเพศของนักเรียนวัยรุนหญิง (อนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ. 2549) พบ
ผลการวิจัยที่สอดคลองกันวา การใชปจจัยเชิงเหตุดานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม และเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมนั้น ๆ สามารถทํานายพฤติกรรมไดไมมากนัก แตเมื่อนําตัวแปรจิตลักษณะเดิมที่สําคัญตอ
พฤติกรรมนั้น ๆ บางดาน (เชน ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความเชื่ออํานาจในตนดานสุขภาพ)
เขาทํานายรวม สามารถเพิ่มปริมาณการทํานายพฤติกรรมไดมากขึ้นอยางเดนชัด ในการวิจัยครั้งนี้
ก็พบผลในทํานองเดียวกัน กลาวคือ เมื่อใชตัวแปรความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน
รวมกับเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน สามารถทํานายพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานทั้งดานตามหนาที่ และนอกเหนือหนาที่ ในกลุมรวมไดรอยละ 37.6 และ 47.1
ตามลําดับ และเมื่อนําจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร เขารวมทํานาย สามารถทํานายพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานตามหนาที่ไดเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 5.4 ในกลุมรวม และทํานายเพิ่มขึ้นสูงสุด
รอยละ 9.6 ในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และทํานายพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ไดเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 และทํานายไดสูงสุดรอยละ 4.4
ในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และทํานายพฤติกรรมนอกเหนือหนาที่
การวิจัยครั้งนี้ จึงเปนการยืนยันอีกครั้งหนึ่งวาในการพัฒนาพฤติกรรมใด ๆ เชน พฤติกรรมปองกันตน
จากโรคตาง ๆ หรือพฤติกรรมปองกันตนจากอันตรายจากการทํางานหรืออันตรายจากสิ่งแวดลอม
ตองพัฒนาตัวแปรจิตลักษณะเดิมที่เกี่ยวของควบคูไปกับการใหความรู และใหเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมนั้น ๆ
จึงจะนําไปสูการปฏิบัติที่เหมาะสมไดมากขึ้น
5.1.9 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 9
สมมติฐานที่ 9 กลาววา ตัวแปรพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ สามารถรวมกันทํานายสถิติการเจ็บปวย
จากการทํางาน 2 ดาน คือ 1) ความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง และ 2) ความถี่ของการ
เจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน ไดอยางมีนัยสําคัญ
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จากการวิเคราะหขอมูลพบวา คะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมีความสัมพันธ
ทางลบกับปริมาณความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง (r = -.20) และความถี่ของการเจ็บปวย
จากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน (r = -.32) สําหรับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
มีความสัมพันธทางลบกับความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน (r=-.23)
นอกจากนี้ ปริมาณความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง ไมมีความสัมพันธกับความถี่ของ
การเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน (r = .03) (ตาราง171 ภาคผนวก ข)
จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น (Standard and Stepwise
Multiple Regression Analysis) ของความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง ดวยตัวทํานาย
2 ตัว คือ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ รวมกันสามารถทํานายความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง (ภาพประกอบ
30) ในกลุมรวม ไดรอยละ 4.8 (คาเบตา -.28 และ .13) ในกลุมยอย ตัวทํานายทั้ง 2 ตัว รวมกัน
ทํานายความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเองไดอยางมีนัยสําคัญในกลุมยอย 11 กลุม ไดแก
กลุมพนักงานหญิง กลุมพนักงานอายุนอย กลุมพนักงานอายุมาก กลุมพนักงานโสด กลุมพนักงานที่
แตงงานแลว กลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา กลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง กลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก กลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
นอย กลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO และกลุมพนักงานที่ทํางานใน
โรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO โดยมีปริมาณการทํานายอยูระหวางรอยละ 2.2 ถึง 13.1
ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย มีตัวทํานายสําคัญ คือ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ (คาเบตา -.44 และ -.24 ตามลําดับ) ทํานายไดต่ําสุดในกลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก
ดังนั้น ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนของความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง จึงเปนไปตาม
ความคาดหมายโดยสวนใหญ
จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานและแบบเปนขั้น (Standard and Stepwise
Multiple Regression Analysis) ของความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน
ดวยตัวทํานาย 2 ตัว คือ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางานนอกเหนือหน าที่ สามารถทํานายความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึก การ
รักษาพยาบาลของโรงงาน (ภาพประกอบ 30) ในกลุมรวม ไดรอยละ 10 โดยมีตัวทํานายสําคัญเพียง
ตัว เดีย ว คื อ พฤติ กรรมป องกั น อันตรายจากการทํา งานตามหน า ที่ (คา เบตา -.29) ในกลุมยอย
ตัวทํานายทั้ง 2 ตัว รวมกันทํานายไดใน 9 กลุมยอย ไดแก กลุมพนักงานชาย กลุมพนักงานหญิง กลุม
พนักงานอายุนอย กลุมพนักงานโสด กลุมพนักงานที่แตงงานแลว กลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของ
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ครอบครัวต่ํา กลุมพนักงานที่มีอายุงานนอย กลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
และกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO โดยปริมาณการทํานายอยูระหวาง
รอยละ 3.3 ถึง 31.4 ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานอายุนอย โดยมีตัวทํานายสําคัญเพียงตัวเดียว
คือ พฤติกรรมปองกั นอั นตรายจากการทํางานตามหน าที่ (คาเบตา -.56) และทํานายไดต่ําสุ ดใน
กลุมพนักงานหญิง ดังนั้น ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนของความถี่ของการเจ็บปวยจากบันทึกการ
รักษาพยาบาลของโรงงาน จึงเปนไปตามความคาดหมายบางสวน
สรุปไดวาผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 9 เปนสวนใหญ
พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่

พฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานนอกเหนือหนาที่

4.8 % กลุมรวม
13.1% ก.ลวงเวลานอย

10.0 % กลุมรวม
31.4% ก.อายุนอย

ความถี่ของการเจ็บปวย
(การรายงานตนเอง)

ความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึก
การรักษาพยาบาลของโรงงาน)

ภาพประกอบ 30 ผลการทํานายสถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน 2 ดาน โดยใชตัวแปรพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน 2 ดาน (ตามหนาที่ และนอกเหนือหนาที่) ในกลุมรวม
และกลุมทีท่ ํานายไดสูงสุด
สรุปผลการวิเคราะหสถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน 2 ดาน (การรายงานตนเอง และบันทึก
การรักษาพยาบาลของโรงงาน) พบวา สมมติฐานที่ 9 ไดรับการสนับสนุนในกลุมรวมและกลุมยอย
หลายกลุม พบวาพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน 2 ดาน สามารถทํานายความถี่ของการ
เจ็บปวย (จากการรายงานตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) ไดอยางมีนัยสําคัญ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมนึก กิ่งกาญจนาธร (2544) พบวา พฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานมีความสัมพันธกับประวัติการประสบอันตรายจากการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เชนเดียวกับผลงานวิจัยของสุธาทิพย โคบาล (2546) ที่พบวา คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณโลหะที่มีประสบการณเกิดอุบัติเหตุตางกัน มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคนงานสวนใหญที่ไมเคยเกิดอุบัติเหตุ มีพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุ ดี กว าคนงานที่เคยประสบอุ บั ติเหตุ ดั งนั้น ผลการวิจั ยดังกลาว จึงเป นหลั กฐานยืนยั นไดวา
พฤติกรรมปองกันอันตรายการจากการทํางาน มีความเกี่ยวของกับปริมาณการเกิดอุบัติเหตุหรือการ
เจ็บปวยจากการทํางาน
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5.2 การสรุปและอภิปรายผลในประเด็นพิเศษ
5.2.1 ลักษณะของพนักงานที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน 2 ดาน มาก แตมีสถิติการเจ็บปวยจากการ
ทํางาน 2 ดาน นอย พบผลดังตอไปนี้
พนักงานที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมาก พิจารณาจาก
1) ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง พบในพนักงานหญิง อายุมาก อายุงานมาก แตงงานแลว ครอบครัว
มีระดับเศรษฐกิจสูง และมีจํานวนชั่วโมงลวงเวลาตอเดือนนอย 2) จิตลักษณะเดิม พบวา 2.1 เปนผูที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง พบในพนักงานโดยรวม และยังพบในพนักงานที่มีอายุงานมาก ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมนอย 2.2 เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง พบใน 2.2.1 ผูซึ่งมีความชอบเสี่ยง
สูงหรือต่ําก็ตาม พบใน กลุมรวม พนักงานชาย แตงงานแลว มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
2.2.2 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยงมาก พบในกลุมรวม และพบในผูที่มีความชอบเสี่ยงนอย และมีแบบอยางทีด่ ี
มาก พบในกลุมหญิง ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
นอย 2.3 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยงนอย พบใน 2.3.1 กลุมรวม (ที่สําคัญ คือ กลุมที่มีอายุงานนอย และ
กลุมที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO) ผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบ
ในกลุมยอย 5 กลุม (ชาย แตงงานแลว ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอ
เดือนมาก และทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO) 3. ลักษณะสถานการณในการทํางาน
พบวา 3.1 เปนผูที่ทํางานอยูในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบในกลุมรวม (ที่สําคัญ คือ
ชาย อายุมาก ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง อายุงานมาก จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย)
3.2 เปนผูที่มีการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก พบในกลุมรวม (โดยเฉพาะกลุมที่มี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO) 3.3 เปนผูที่
รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมาก พบในกลุมรวม 3.4 เปนผู
ที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก พบใน กลุมรวม (โดยเฉพาะ กลุมที่มีจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย และทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO)
พนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มาก พิจารณาจาก
1. ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 1.1 พบในพนักงานหญิง 1.2 เปนผูที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง
พบในกลุมรวม และยังพบในหญิงที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย 1.3 เปนผูมีอายุมาก
พบในกลุมรวม (โดยเฉพาะผูที่แตงงานแลว อายุมาก) 1.4 เปนผูที่มีอายุงานมาก 1.5 เปนผูที่มีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาต อเดือนนอย พบในกลุมรวม โดยเฉพาะหญิงที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง
2. จิตลักษณะเดิม พบวา 2.1 เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง พบใน 2.2.1 พนักงานโดยรวม 2.2.2 เปนผูที่
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก และรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกัน
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อันตรายจากการทํางานมาก พบเฉพาะในพนักงาน 3 ประเภท (คือ โสด ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
และผูที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO) 2.2 เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง
พบในกลุมรวม โดยเฉพาะเป นผู ที่มี ความชอบเสี่ยงนอย ขณะที่มีแบบอย างที่ดีนอย พบในกลุ มชาย
กลุมแตงงานแลว และกลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 2.3 เปนผูที่มีความ
ชอบเสี่ยงนอย พบใน 2.3.1 กลุมรวม (ที่สําคัญ คือ กลุมที่มีอายุงานนอย และกลุมที่ทํางานในโรงงาน
ที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO) และยังพบในผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา แตมีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัยมาก ในกลุมชาย กลุมแตงงานแลว และกลุมที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจต่ํา
3. ลักษณะสถานการณในการทํางาน พบวา 3.1 เปนผูที่ทํางานอยูในโรงงานที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO พบในกลุมที่มีอายุงานมาก หรือกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
3.2 เปนผูที่มีการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก พบในกลุมรวม เปนผูที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์สูงหรือต่ําก็ตาม แตรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมาก
พบในกลุมหญิง โสด ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจต่ํา มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และ
กลุมที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน 3.3 เปนผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมาก พบในกลุมรวม เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง และไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก พบในกลุมหญิง โสด แตงงานแลว ครอบครัวมีระดับ
เศรษฐกิจต่ํ า และกลุ มที่ มี จํ านวนชั่ วโมงทํ างานล วงเวลาตอเดื อนมาก 3.4 เป นผู ที่มีแบบอย างที่ ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัยมาก พบใน กลุมรวม (โดยเฉพาะ กลุมที่มีอายุงานมาก และกลุมที่มีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย)
พนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่มาก พิจารณาจาก
1. ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 1.1 พบในพนักงานหญิง 1.2 เปนผูมีอายุมาก แตมีอายุงานนอย
1.3 เปนผูมีอายุงานมาก 1.4 เปนผูที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง 1.5 เปนผูมีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนนอย 2. จิตลักษณะเดิม พบวา 2.1 เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง พบในพนักงาน
โดยรวม (ที่สําคัญ คือ อายุงานนอย) 2.2 เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนสูง 2.2.1 พบใน
กลุมรวม (ที่สําคัญ คือ อายุงานนอย) 2.2.2 เปนผูมีความชอบเสี่ยงนอย พบในกลุมหญิง แตงงานแลว
มีจํ านวนชั่ วโมงทํ างานล วงเวลาต อเดือนมาก และทํ างานในโรงงานที่ ผ านการรั บรองมาตรฐาน ISO
2.2.3 เปนผูที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก พบใน 5 กลุม (คือ โสด ครอบครัวมีระดับ
เศรษฐกิจสูง อายุงานนอย และอายุงานมาก) 2.3 เปนผูที่มีความชอบเสี่ยงนอย 2.3.1 พบในกลุมรวม
(ที่สําคัญ คือ แตงงานแลว อายุงานนอย จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และกลุมที่ทํางาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO) 2.3.2 เปนผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบใน
กลุมรวม และ 6 กลุมยอย (คือ ชาย หญิง แตงงานแลว ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา จํานวนชั่วโมงทํางาน
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ลวงเวลาตอเดือนมาก และทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO) 3. ลักษณะสถานการณ
ในการทํางาน พบวา 3.1 เปนผูที่มีการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก พบในผูซึ่งมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา แตรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมาก พบใน
กลุมรวม (โดยเฉพาะกลุมโสด ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง และกลุมที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดือนมาก) 3.2 เปนผูที่รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางานมาก
พบในกลุมรวม (ที่สําคัญ คือ ชาย แตงงานแลว อายุงานนอย มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
และทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO) 3.3 เปนผูที่มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยาง
ปลอดภัยมาก พบในกลุมรวม (ที่สําคัญ คือ กลุมโสด ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง มีจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO)
พนั ก งานที่ มี ค วามถี่ ข องการเจ็ บ ป ว ย (การรายงานตนเอง) น อ ย พิ จ ารณาจาก
1. ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง ไดแก 1.1 พนักงานหญิง 1.2 อายุมาก 1.3 อายุงานมาก 1.4 ครอบครัว
มีระดับเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะหญิงที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย 1.5 เปนผูมีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย พบในกลุมรวม โดยเฉพาะหญิงที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง และ
ชายที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจต่ํา 2. สถานการณในการทํางาน พบใน ผูที่ทํางานในโรงงานที่ผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO โดยเฉพาะกลุมโสด ที่อายุนอย และอายุงานนอยดวย
พนักงานที่มีความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) นอย
พิจารณาจาก 1. ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง ไดแก 1.1 พนักงานหญิง 1.2 ผูที่มีอายุงานมาก
1.3 เปนผูที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง 1.4 เปนผูที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลานอย พบในกลุม
รวม โดยเฉพาะชายที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย และหญิงที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก 2. สถานการณในการทํางาน พบใน ผูที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO พบในกลุมรวม และยังพบในผูที่มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนต่ํา พบในกลุม
อายุนอย
สรุปไดวา พนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ อยางเหมาะสม ไดแก พนักงานในกลุมรวม ที่เปนฝาย
หญิง อายุมาก อายุงานมาก ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
น อ ย แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ สู ง ลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตนสู ง มี ค วามชอบเสี่ ย งน อ ย ได รั บ การ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงานมาก รับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตราย
จากการทํางานสูง มีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยมาก และลักษณะของพนักงานที่มีสถิติ
การเจ็บปวยจากการทํางาน 2 ดาน (จากการรายงานตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน)
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น อ ย ได แ ก พนั ก งานในกลุ ม รวม ที่ เ ป น ฝ า ยหญิ ง อายุ ง านมาก ครอบครั ว มี ร ะดั บ เศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวสูง และมีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
นอกจากนี้ ในการวิเคราะห ขอมูลดวยวิธีวิ เคราะหถดถอยพหุคู ณแบบมาตรฐานและแบบ
เปนขั้น เพื่อหาตัวทํานายที่สําคัญตอการมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
(ตาราง 17) พบวา ในกลุมพนักงานปฏิบัติการที่ตัวแปรสามารถทํานายไดสูง 3 ลําดับแรก คือ กลุม
พนักงานที่ มีระดั บเศรษฐกิจของครอบครัว ต่ํา กลุมพนักงานอายุนอย และกลุมพนักงานที่ทํา งาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO สําหรับพนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่ (ตาราง 18) พบใน กลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
กลุมพนักงานอายุนอย และกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก และพนักงาน
ที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ (ตาราง 19) พบใน กลุมพนักงาน
อายุนอย กลุมพนักงานที่แตงงานแลว และกลุมพนักงานที่มีอายุงานนอย
5.2.2 พนักงานกลุมเสี่ยงและปจจัยปกปอง
กลุมเสี่ยง คือ พนักงานที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตราย และพฤติกรรมปองกัน
อั น ตรายจากการทํ า งาน 2 ด า น น อ ย ตลอดจนมี ส ถิ ติ ก ารเจ็ บ ป ว ยจากการทํ า งาน 2 ด า น มาก
พิจารณาตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของพนักงานที่แตกตางกัน (ตาราง 14 และ 15 สวนที่ 2)
พบลักษณะของกลุมเสี่ยงดังตอไปนี้
พนักงานปฏิบัติการที่มีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอย
คือ 1) พนักงานชาย โดยเฉพาะชายที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา 2) พนักงานโสด โดยเฉพาะ
ผูที่อายุมาก 3) พนักงานที่อายุนอย โดยเฉพาะผูที่แตงงานแลว หรือผูที่มีอายุงานนอย 4) พนักงานทีม่ ี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา โดยเฉพาะพนักงานชาย 5) พนักงานที่มีอายุงานนอย พบในกลุม
อายุนอย และอายุมาก 6) พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก ปจจัยเชิงเหตุ
(ป จ จั ย ปกป อ ง) สํ า คั ญ ของการมี เ จตคติ ที่ ดี ต อ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน ได แ ก
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ความชอบเสี่ยง และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน (ตาราง 17)
พนักงานปฏิบัติการที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่นอย คือ
1) พนักงานชาย โดยเฉพาะผูซึ่งมีเศรษฐกิจของครอบครัวสูงและมีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดื อ นน อ ย หรื อ พนั ก งานชายที่ มี ร ะดับ เศรษฐกิจ ของครอบครั ว ต่ํ า และมี จํา นวนชั่ ว โมงทํ า งาน
ลว งเวลาต อเดื อ นมาก 2) พนัก งานอายุนอ ย โดยเฉพาะผูที่แ ต ง งานแลว หรื อผู ที่มีอ ายุ ง านน อ ย
3) พนักงานที่มีอายุงานนอย ทั้งกลุมอายุมาก และอายุนอย 4) พนักงานที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจต่ํา

246
พบในพนักงานหญิงที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย หรือ พนักงานชายที่มีจํานวน
ชั่ว โมงทํา งานล ว งเวลาต อ เดือ นมาก 5) พนัก งานที่มี จํ า นวนชั่ ว โมงทํ า งานล ว งเวลาต อเดื อ นมาก
โดยเฉพาะพนักงานหญิงที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง หรือ พนักงานชายที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ํา ปจจัยเชิงเหตุ (ปจจัยปกปอง) สําคัญของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามหนาที่ ไดแก เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน การสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในหนวยงานความชอบเสี่ยง การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย (ตาราง 18)
พนักงานปฏิบัติการที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
นอย คือ 1) พนักงานชาย 2) พนักงานอายุนอย โดยเฉพาะผูที่มีอายุงานนอย 3) เปนพนักงานที่มี
อายุ ง านน อย โดยเฉพาะใน 4 กลุ ม คื อ พนั ก งานโสด หรื อ แต ง งานแล ว อายุ ม าก หรื อ อายุ น อ ย
4) พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา และ 5) พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
มาก ปจจัยเชิงเหตุ (ปจจัยปกปอง) สําคัญของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ไดแก เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อ
ปองกันอันตรายจากการทํางาน การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย (ตาราง 19)
พนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามถี่ ข องการเจ็ บ ป ว ย (การรายงานตนเอง) มาก คื อ
1) พนักงานชาย 2) พนักงานอายุมาก หรือ พนักงานที่มีอายุงานมาก 3) พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครั ว ต่ํ า โดยเฉพาะพนั ก งานหญิ ง ที่ มี จํ า นวนชั่ ว โมงทํ า งานล ว งเวลาต อ เดื อ นน อ ย และ
4) พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก โดยเฉพาะพนักงานชายที่มีระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัวต่ํา หรือ หญิงที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง ปจจัยเชิงเหตุสําคัญของความถี่ของ
การเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง คือ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ และ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
พนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามถี่ ข องการเจ็ บ ป ว ย (บั น ทึ ก การรั ก ษาพยาบาลของ
โรงงาน) มาก คือ 1) พนักงานชาย โดยเฉพาะพนักงานชายที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน
มาก 2) พนักงานโสด หรือ พนักงานที่มีอายุงานมาก 3) พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
โดยเฉพาะพนักงานหญิง และ 4) พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก โดยเฉพาะ
พนักงานชาย ปจจัยเชิงเหตุสําคัญของความถี่ของการการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง คือ พฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
สรุป โดยรวมได ว า พนัก งานที่มี เ จตคติที่ ดีต อ พฤติก รรมป อ งกั น อัน ตรายจากการทํ า งาน
มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน 2 ดาน (ดานตามหนาที่ และดานนอกเหนือหนาที่) นอย
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ได แ ก พนั ก งานชาย พนั ก งานที่ มี จํ า นวนชั่ ว โมงทํ า งานล ว งเวลาต อ เดื อ นมาก พนั ก งานอายุ น อ ย
พนักงานที่มีอายุงานนอย และพนักงานที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจต่ํา สวนพนักงานที่มีความถี่ของ
การเจ็บปวย (การรายงานตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) มาก ไดแก พนักงานชาย
พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก พนักงานอายุนอย และพนักงานที่ครอบครัว
มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
สวนปจจัยเชิงเหตุสําคัญดานจิตลักษณะและสถานการณที่อาจพัฒนาเปนปจจัยปกปอง
เพื่อชวยเพิ่มพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน 2 ดาน ได (เรียงตามลําดับความสําคัญ) คือ เจตคติทดี่ ี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน การรับรู
ประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการมีแบบอยางที่ดี
ในการทํางานอยางปลอดภัย
5.2.3 สรุปปจจัยเชิงเหตุและผลของการมีเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางาน
การศึกษาเพื่อแสวงหาสาเหตุของพฤติกรรมในรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism
Model) นอกจากกลุมตัวแปรทางลักษณะสถานการณในการทํางาน และกลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม
จะมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานแลว กลุมตัวแปรที่มีความสําคัญ
ไมนอยกวากลุมตัวแปรทั้งสองก็คือ กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
พบผลวาเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน เปนตัวทํานายที่สําคัญทั้งในกลุมรวม
และกลุมยอยทุกกลุม ในสวนนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะอภิปรายผลเกี่ยวกับปจจัยเชิงเหตุและปจจัย
เชิงผลของเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน เพื่อประโยชนในการวิจัยและพัฒนา
ตัวแปรสําคัญนี้ตอไป
ปจจัยเชิงเหตุของเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
จากผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 (ตาราง 17) พบวา ตัวทํานายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะ
เดิม 3 ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง
สามารถทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ในกลุมรวม ไดรอยละ 43.5
โดยมี ตัวทํ านายสํ าคั ญ คื อ แรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์ ลั กษณะมุ งอนาคต-ควบคุ มตน และความชอบเสี่ ยง
โดยทํานายไดสูงสุด รอยละ 62.3 ในกลุมที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง สําหรับตัวทํานายชุดที่ 2 คือ
ลักษณะสถานการณในการทํางาน 3 ตัวแปร ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกัน
อันตรายจากการทํางาน สามารถทํานายเจตคติที่ดีตอพฤติก รรมป องกั นอันตรายจากการทํ างาน
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ในกลุ ม รวม ได ร อ ยละ 19.4 โดยมี ตั ว ทํ า นายสํ า คั ญ คื อ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากบุ ค คล
ในหนวยงาน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อป อ งกั น อัน ตรายจากการทํ า งาน โดยทํ านายไดสู งสุด ร อยละ 35.0 ในกลุ มพนั กงานที่ทํ างาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ในหนว ยงาน การรั บรูป ระโยชนจ ากการฝก อบรมเพื่ อปอ งกั น อัน ตรายจากการทํา งาน และการมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
เมื่อนําตัวทํานายทั้งสองชุดมารวมกันเปน 6 ตัวแปร ปรากฏวาตัวแปรกลุมจิตลักษณะเดิม
และสถานการณในการทํางาน สามารถทํานายเจตคติที่ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในกลุมรวม ได รอยละ 51.0 โดยมี ตัว ทํานายสําคัญ คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตควบคุ ม ตน การมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํา งานอยา งปลอดภั ย การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากบุ ค คล
ในหนวยงาน และความชอบเสี่ยง โดยทํานายไดสูงสุด รอยละ 64.8 ในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจ
ของครอบครัวต่ํา มีตัวทํานายที่สําคัญ คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน การมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ความชอบเสี่ยง และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรม
เพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
สรุปไดวา ตัวทํานายที่สําคัญของเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในกลุมจิตลักษณะเดิม ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง
ในกลุ ม สถานการณ ใ นการทํ า งาน ได แ ก การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากบุ ค คลในหน ว ยงาน การมี
แบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตราย
จากการทํ า งาน และตั ว ทํ า นายสํ า คั ญ ในชุ ด รวม 6 ตั ว แปร ได แ ก แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ ลั ก ษณะ
มุงอนาคต-ควบคุมตน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย การสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในหนวยงาน และความชอบเสี่ยง ตามลําดับ (ภาพประกอบ 30)
ปจจัยเชิงผลของเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
จากผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 (ตาราง 18 และ 19) พบวา เจตคติที่ดีตอพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน สามารถทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ในกลุมรวม ไดรอยละ 37.9 (คาเบตา .61) ในกลุมยอย 14 กลุม มีปริมาณการทํานายอยูระหวาง
รอยละ 11.5 ถึง 53.5 ทํานายไดสูงสุดในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานทีผ่ า นการรับรองมาตรฐาน ISO(
ค า เบต า .73) และเจตคติ ที่ ดี ต อ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งาน ยั ง สามารถทํ า นาย
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ในกลุมรวม ไดรอยละ 47.1 (คาเบตา .69)
ในกลุมยอย 14 กลุม มีปริมาณการทํานายอยูระหวางรอยละ 15.3 ถึง 58.6 ทํานายไดสูงสุดในกลุม
พนักงานที่แตงงานแลว (คาเบตา .76) ดังนั้นอาจกลาวไดวา พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
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จิตลักษณะเดิม
- ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
- แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
- ความชอบเสี่ยง

ลักษณะสถานการณในการทํางาน
- การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
- การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
- การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ

กลุมรวม 43.5%
ก. เศรษฐกิจต่ํา 62.3%

พฤติกรรมปองกันอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่

กลุมรวม 37.9%
ผาน ISO 53.5%
กลุมรวม 19.4%
ผาน ISO 35.0%

เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกัน
อันตรายจากการทํางาน
กลุมรวม 47.1%
แตงงาน 58.6%

จิตลักษณะเดิม และสถานการณในการทํางาน
- ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
- แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
- ความชอบเสี่ยง
- การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
- การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
- การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมฯ

กลุมรวม 51.0%
ก. เศรษฐกิจต่ํา 64.8%

พฤติกรรมปองกันอันตรายจาก
การทํางานนอกเหนือหนาที่
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ภาพประกอบ 31 ปจจัยเชิงเหตุและผลของเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานในกลุมรวมและกลุมยอยตาง ๆ
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ทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ เปนปจจัยเชิงผลของ
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน ตามลําดับ
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย เชิ ง เหตุ แ ละผลของเจตคติ ที่ ดี ต อ พฤติ ก รรมป อ งกั น อั น ตราย
จากการทํางานไดวา ปจจัยเชิงเหตุของเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน คือ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และความชอบเสี่ยง ตามลําดับ สวนปจจัยเชิงผลของ
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกั นอันตรายจากการทํางาน คือ พฤติก รรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานตามหนาที่ และพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ ตามลําดับ

5.3 ขอดีและขอจํากัดของการวิจัย
5.3.1 ขอดีของการวิจัย
1) การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางานแบบบูรณาการ โดยอาศัยกรอบแนวคิดตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism
Model) เปนพื้นฐาน ซึ่งมีกลุมปจจัยเชิงเหตุหลัก 4 กลุม คือ จิตลักษณะเดิม สถานการณในการทํางาน
จิตลักษณะตามสถานการณ และปฏิสัมพันธระหวางลักษณะสถานการณ กับจิตลักษณะเดิม จึงเปน
การวิ จัย เชิ ง เหตุ ที่ค รอบคลุ ม ทั้ ง ลั ก ษณะสถานการณ ภายนอก และจิ ตลั ก ษณะภายในของบุค คล
อยางครบถวน และมีลักษณะเปนสหวิทยาการ
2) การวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาทั้งปจจัยเชิงสาเหตุจากหลายกลุมตัวแปรของ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานของพนักงาน และปจจัยเชิงผลของพฤติกรรมดังกลาว (สถิติ
การเจ็บปวยจากการทํางาน 2 ดาน คือ การรายงานตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน)
จึงเปนการวิจัยที่ศึกษาครบทั้งปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมหนึ่ง ๆ อยางครบวงจร
3) แบบวัดที่ใชการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบวัดขึ้น จํานวน 6 ฉบับ ไดแก พฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกัน
อันตรายจากการทํางาน และมีการนําแบบวัดเดิมมาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณของกลุม
ตัวอยาง จํานวน 5 ฉบับ ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
แบบวัดทั้งหมดนี้ ไดนําไปทดลองใชกับพนักงานปฏิบัติการ จํานวน 100 คน ซึ่งมีลักษณะคลายคลึง
กับกลุมตัวอยางจริง และมีการหาคุณภาพแบบวัดทั้งแบบรายขอและทั้งฉบับ พบวา แบบวัดเหลานี้
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มีคุณภาพแบบวัดรายขออยูในระดับที่ยอมรับได (.20 ถึง .84 ) และมีคุณภาพแบบวัดทั้งฉบับอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ถึงระดับสูง (.62 ถึง .94) (ตาราง 1 ภาคผนวก ก) จึงทําใหการวิจัยนี้มีผลที่นาเชื่อถือ
4) งานวิจัยนี้มุงที่จะยืนยันถึงความสําคัญของการไดรับมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ของ
โรงงานอุตสาหกรรม ในส ว นที่ เ กี่ ย วของกับ พฤติ ก รรมการทํา งานของพนั ก งาน กล า วคื อ โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ไดรับการคาดหมายวาจะเปนโรงงานที่ใหความสําคัญกับ
เรื่องความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานมากกวาโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
ซึ่งยังไมพบวามีการวิจัยในทํานองดังกลาวในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้ มีการตรวจสอบวา โรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตพลาสติกที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ซึ่งเปนมาตรฐานสากล จะมีพนักงานที่มี
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานมากกวาพนักงานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน
ISO ซึ่งพบผลเปนไปตามความคาดหมายในการกระทําพฤติกรรมปองกันอันตรายตามหนาที่
ในพนักงานบางประเภท ไดแก กลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก และกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย (ตาราง 4 สวนที่ 2) และยังพบวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO มีความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเองนอยกวาพนักงานที่ทํางานใน
โรงงานที่ไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบในกลุมพนักงานโดยรวม กลุมพนักงานอายุนอย และ
กลุมพนักงานโสด (ตาราง 6 สวนที่ 2) ผลการวิจัยที่พบจึงเปนหลักฐานสวนหนึ่งที่สามารถยืนยัน
ความสําคัญของการไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO ของโรงงานอุตสาหกรรม อันเปนแนวทางหนึ่ง
ที่จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานใหดีขึ้น
5.3.2 ขอจํากัดของการวิจัย
1) การวิจัยนี้เปนการศึกษาในลักษณะความสัมพันธเปรียบเทียบ ดังนั้น ผลวิจัยที่พบ
จึงเปนการแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเทานั้น ผลของการวิจัยจึงยังมิได
มีการพิสูจนเพื่อยืนยันความเปนสาเหตุ และผลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการ
ทํางาน จึงควรมีการวิจัยเชิงทดลองประเมินผล เพื่อพิสูจนความเปนสาเหตุและผลที่แทจริงของปจจัย
เชิงเหตุสําคัญที่พบ
2) การวิจัยนี้มีขอจํากัดในขอมูลตัวแปรเชิงผล คือ สถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน
(ความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) จากการ
ตรวจสอบเบื้องตนโดยการสัมภาษณของผูวิจัย พบวา ความถี่ของการเจ็บปวยที่เก็บขอมูลจากบันทึก
การรักษาพยาบาลของโรงงาน อาจมีขอมูลบางสวนที่คลาดเคลื่อนจากขอมูลตามสภาพความเปนจริง
จึ ง ปรากฏผลจากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ว า ตั ว แปรความถี่ ข องการเจ็ บ ป ว ยจากการรายงานตนเอง
กับบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงานมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญ
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5.4 ขอเสนอแนะในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
1) ผลงานวิจัย นี้ทําใหทราบวา พนักงานประเภทใดควรไดรับการพั ฒนาเปนลําดั บตน ๆ
กลาวคือ พนักงานที่มีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอย คือ พนักงานชาย พนักงานที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก พนักงานอายุนอย พนักงานที่มีอายุงานนอย และพนักงาน
ที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจต่ํา สําหรับพนักงานที่มีสถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน (การรายงาน
ตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน) มาก ไดแก พนักงานชาย พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมง
ทํา งานล ว งเวลาต อเดื อ นมาก พนัก งานอายุ นอ ย และพนั ก งานที่ค รอบครั ว มีร ะดั บ เศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวต่ํา พนักงานประเภทดังกลาว จึงควรไดรับการพัฒนาเปนลําดับตน ๆ โดยปจจัยเชิงเหตุ
ที่มีบทบาทสําคัญในการอธิบายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน 2 ดาน (ดานตามหนาที่
และนอกเหนือหนาที่) ของพนักงาน ไดแก เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตราย
จากการทํางาน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนตน ขอมูลเหลานี้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถนําไปใช
ประโยชนในการวางแผนพัฒนาพนักงานกลุมเสี่ยงดังกลาว ตลอดจนพนักงานทั่วไป เพื่อใหมีพฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางานในทิศทางที่เหมาะสม
2) ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความชอบเสี่ยง สามารถทํานายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานได
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ จากที่ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน และเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน โดยมีปริมาณการทํานายที่เพิ่มขึ้นในกลุมรวมและกลุมยอย
ของพฤติ กรรมป อ งกั น อั น ตรายจากการทํ า งานตามหนา ที่ อยู ร ะหวา งรอ ยละ 1.5 ถึง ร อยละ 9.6
สําหรับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่ มีปริมาณอยูระหวางรอยละ1.6 ถึง
รอยละ 4.4 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของวรวรรณ อัศวกุล (2546) พบวา มารดาที่มีพฤติกรรมการ
ดูแลทันตสุขภาพบุตรอยางเหมาะสม คือ มารดาที่ไมเพียงแตมีความรู และเจตคติที่ดีตอการดูแล
ทันตสุขภาพบุตรเทานั้น ยังตองมีการเสริมสรางลักษณะทางจิตใจแกมารดา เชน ลักษณะมุงอนาคตสูง
ความเชื่ออํานาจในตนในการเลี้ยงดูลูกใหมีสุขภาพดี และสุขภาพจิตที่ดี ประกอบกับการใหความรู
และเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการดูแลทันตสุขภาพบุตรไปดวย จึงจะสงผลใหมารดามีพฤติกรรมการ
ดู แ ลทั น ตสุ ข ภาพแก ลู ก อย า งเหมาะสมมากขึ้ น นอกจากนี้ อนรรฆนงค เรี ย บร อ ยเจริ ญ (2549)
พบผลการวิจัยที่สนับสนุนผลงานวิจัยในอดีตวา จิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความเชื่ออํานาจในตน และสุขภาพจิตที่ดี สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันตนจากการคุกคาม
ทางเพศของนักเรียนไดเพิ่มขึ้นจากการใชตัวแปรตามรูปแบบการเสริมสรางสุขภาพและปองกันปญหา
สุขภาพของทางสาธารณสุข อาจกลาวไดวา รูปแบบการเสริมสรางสุขภาพและปองกันปญหาสุขภาพ
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ของทางสาธารณสุข ไดแก ความรู และเจตคติที่ดี ไมสามารถทํานายพฤติกรรมไดมากเทากับการพัฒนา
จิตลักษณะเดิมควบคูกันไปดวย ดังนั้น ในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เชน พฤติกรรม
ปองกันอันตรายจากการทํางาน นอกจากจะใหความรู และเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมแกพนักงานแลว
ยังควรมีการฝกอบรมพัฒนาจิตลักษณะเดิม เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
และฝกอบรมเพื่อลดลักษณะชอบเสี่ยงของพนักงานใหนอยลง ควบคูไปดวยกัน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมมากขึ้น
3) ในการวิจัยพบวา พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีเจตคติที่ดี
ตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน มากกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO พบในกลุมรวม และกลุมยอย 5 กลุม ไดแก พนักงานชาย พนักงานอายุมาก
พนักงานที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง พนักงานที่มีอายุงานมาก และพนักงานที่มีจํานวน
ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย (ตาราง 3 สวนที่ 2) และพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO ยังมีพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่มากกวาพนักงาน
ที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบในพนักงานที่มีอายุงานมาก และพนักงาน
ที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย (ตาราง 4 สวนที่ 2) และมีความถี่ของการเจ็บปวยจาก
การรายงานตนเองนอยกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO พบใน
กลุมรวม และ 3 กลุมยอย ไดแก กลุมโสด กลุมอายุนอย และกลุมที่มีอายุงานนอย (ตาราง 6 สวนที่ 2)
แสดงวา ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO ยังมีพนักงานอีกหลายประเภทที่ควรตองไดรับการ
พัฒนาเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายใหมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบผลที่ไมเปนไปตามความ
คาดหมายวา โรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO มีการบันทึกการเจ็บปวยจากบันทึก
การรักษาพยาบาลของโรงงาน นอยกวาโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO (ตาราง 7 สวนที่ 2)
จากการที่ผูวิจัยไดมีประสบการณในขณะเก็บขอมูล จึงเปนที่นาสังเกตวา เนื่องจากโรงงานที่ยังไมผานการ
รับรองมาตรฐาน ISO ไมมีหองพยาบาลในโรงงาน อาจทําใหการบันทึกขอมูลมีความคลาดเคลื่อนจาก
สภาพความเปนจริง ดังนั้น โรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO จึงควรมีการจัดการในเรื่อง
ของการบันทึกความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางานอยางเปนระบบที่ชัดเจน

5.5 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
1) ควรทําการวิจัยเชิงทดลองประเมินผล (Evaluative-Experimental Study) เพื่อสราง
ตนแบบกิจกรรมพัฒนาจิตลักษณะของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันนี้
เชน เจตคติที่ดีตอการปองกันอันตรายจากการทํางาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
และความชอบเสี่ยงนอย ตลอดจนการบริหารจัดการกับสถานการณในการทํางานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
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เชน สงเสริมใหมีการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน และใหความสําคัญกับการ
เขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรู และทักษะดานความปลอดภัยในการทํางาน กอนนําไปใชกับ
พนักงานกลุมเสี่ยง และพนักงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมในวงกวาง
2) ตัวแปรปจจัยเชิงเหตุที่ศึกษาครั้งนี้ยังอธิบายพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน 2 ดาน
(ตามหนาที่ และนอกเหนือหนาที่) ของพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
ไดนอยกวาพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO อยางเห็นไดชัด และในกลุม
พนักงานที่มีอายุงานมากอธิบายไดนอยกวาพนักงานที่มีอายุงานนอย ทั้งในโรงงานที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO และโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO (ตาราง 19) จึงควรจะใหความสนใจ
ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุในกลุมเหลานี้ โดยทําการประมวลเอกสารเพื่อคัดเลือกตัวแปรเชิงสาเหตุสําคัญ
ที่เกี่ยวของเพิ่มเติมในการวิจัยครั้งตอไป
3) การวิจัยครั้งนี้ พบวา พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน 2 ดาน สามารถอธิบาย
สถิติการเจ็บปวยจากการทํางาน 2 ดาน (การรายงานตนเอง และบันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน)
ไดในปริมาณไมมากนัก (ตาราง 22) ในการวิจัยครั้งตอไปจึงควรจะทําการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกตัวแปรจิตลักษณะ เชน ความเชื่ออํานาจในตนในการทํางาน และความเครียดใน
การทํางาน ตลอดจนสถานการณในการทํางานอื่น ๆ เชน รูปแบบการจัดการเรื่องความปลอดภัยของ
โรงงาน รวมกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
(เครื่องมือวัดที่ใชในการวิจัย)
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ตาราง 23 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวัดที่ใชในงานวิจัย
ตัวแปร

แบบวัดที่สรางขึ้น
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ความถี่ของการเจ็บปวยจากการรายงานตนเอง
เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน
การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายฯ
แบบวัดที่นํามาปรับใช
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
การมีแบบอยางที่ในการทํางานอยางปลอดภัย
แบบวัดที่นํามาใชโดยตรง
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน
ความชอบเสี่ยง

ชื่อแบบวัด

ทดลอง
ใชจริง
จํานวนขอ จํานวนขอ พิสัย
พิสัยคา Reliability พิสัยคา Reliability
เดิม/
ใชจริง คะแนน Item-total (Alpha Item-total (Alpha
ทดลอง
Correlation Coefficient) Correlation Coefficient)

การปฏิบัติตนในการทํางาน 1
การปฏิบัติตนในการทํางาน 2
สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน
ความรูสึกของฉัน
สิ่งที่ฉันเขาใจ
การฝกอบรมของฉัน

25
18
15
49
15
19

15
10
12
16
10
10

33 – 88
28 – 60
0 – 34
46 – 96
20 – 60
31 – 300

.27 - .56
.29 - .60
.34 - .60
.28 - .60
.24 - .59
.86 - .96

.80
.76
.81
.86
.76
.93

.20 - .65
.35 - .58
.41 - .60
.22 - .63
.38 - .58
.56 - .84

.84
.80
.84
.86
.82
.94

หนวยงานของฉัน
แบบอยางของฉัน

20
21

12
12

23 – 72
23 – 72

.32 - .75
.27 - .50

.92
.76

.21 - .76
.32 - .57

.88
.80

ความมุงมั่นในการทํางาน
อนาคตของฉัน
สิ่งที่ฉันชอบทํา

20
20
20

14
16
10

44 – 90
43 – 86
23 – 60

.33 - .58
.80
.20 - .58
.68
.03 - .46
.60
(t = 3.44 - 5.44)

.32 - .64
.20 - .51
.22 - .44

.83
.73
.62
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เรียน ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน
ทานเปนผูหนึง่ ที่ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนของผูป ฏิบัติงานในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก
ทั่วประเทศ ในการใหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความรูสึกตอการปองกันอันตรายจากการทํางาน
คําตอบของทานมีความสําคัญมาก โปรดตอบคําถามดวยความรูสึกตามความเปนจริงของทาน คําถาม
สวนใหญ จะมีคําตอบใหเลือกตอบและไมมีขอถูกหรือผิด คําตอบของแตละคนจะแตกตางกันไปตามความรูสึก
นึกคิดและประสบการณเฉพาะตัวของแตละคน กรุณาตอบใหครบทุกขอ เพื่อจะสามารถนําขอมูลทีท่ า นให
ไปใชประโยชนไดสูงสุด ทัง้ นี้ ขอมูลของทานจะถูกเก็บรักษาเปนความลับ โดยจะนําขอมูลไปศึกษา
วิเคราะหผลในภาพรวม และจะไมมีการนําผลไปตรวจสอบหรือวิเคราะหเปนรายบุคคลแตอยางใด
เนื่องจากแบบสอบถามนี้มีความยาวคอนขางมาก จึงตองรบกวนเวลาอันมีคาของทาน ดังนั้น
กอนลงมือตอบคําถามโปรดอานขอแนะนําวิธกี ารตอบ เพื่อจะทําใหทา นเขาใจและสามารถตอบไดอยางรวดเร็ว
และถูกตอง ผูวิจัยรูสกึ ซาบซึง้ และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงทีท่ า นกรุณาสละเวลาอันมีคา แกการวิจัยนี้
เพื่อประโยชนตอการหาแนวทางการพัฒนาผูปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก ตอไป

ผูวิจัย
หลักสูตร
สาขาวิชา

อาจารยที่ปรึกษา

นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การวิจยั พฤติกรรมศาสตรประยุกต
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย งามตา วนินทานนท
อาจารย ดร. จรัล อุนฐิติวัฒน
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ขอมูลสวนบุคคล
คําแนะนําในการตอบ
กรุณากรอกขอความและ/หรือทําเครื่องหมาย 9 ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความจริงเกี่ยวกับ
ตัวทาน และ กรุณาตอบใหครบทุกขอ
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ ……….. ป
3. สถานภาพสมรส

โสด

แตงงาน

หมาย/หยาราง

4. ทานทํางานที่บริษัทนี้มากี่ปแลว …………… ป
5. ใน 1 เดือน ทานทํางานลวงเวลา (โอ.ที) เดือนละกี่ชั่วโมง ……………. ชั่วโมง
6. รายไดของครอบครัวตอเดือน จํานวน ………………. บาท
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ใชจายเงินจากรายไดของครอบครัว จํานวน ………….. คน
คําแนะนําในการตอบ
โปรดอานขอความทีละขอใหเขาใจแลวพิจารณาวา ขอความเหลานี้มีความเปนจริงมากนอยเพียงใด
ตามความคิดของทาน และตัดสินใจเลือกทําเครื่องหมาย 9 บนคําตอบที่ทานเลือกเพียงแหงเดียว
ในแตละขอคําถาม ซึ่งตรงกับสภาพความเปนจริงของทานมากที่สุด กรุณาตอบใหครบทุกขอ
การปฏิบัตติ นในการทํางานชุดที่ 1
(1) ฉันระมัดระวังเรื่องการแตงกายกอนเขาปฏิบัติงาน โดยสวมใสชุดทํางานตามระเบียบทุกครั้ง (r=.60)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(2) ฉันหาเวลาทบทวนขั้นตอนการทํางานอยางปลอดภัยในคูมือปฏิบัติงานกอนลงมือทํางานจริง (r=.65)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(3) ฉันเคยชวนเพื่อนฝกซอมวิธีการใชอุปกรณปองกันอันตราย เชน เครื่องดับเพลิง (r=.39)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(4) บางครั้งฉันมาเขาปฏิบัติงานทั้ง ๆ ที่นอนนอย หรือรูสึกเวียนศรีษะ (r=.20)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด
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(5) กอนลงมือทํางานจริง ฉันไมคอยไดทบทวนขั้นตอนการทํางานอยางปลอดภัยตามคูมือปฏิบัติงาน (r=.39)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(6) ฉันจะสวมถุงมือกอนหยิบวัตถุที่มีอันตรายเสมอ (r=.35)
............
...........
...........
............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง

.............
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(7) เมื่อฉันพบความผิดปกติของเครื่องจักร ฉันรายงานใหหัวหนาทราบทันที (r=.47)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(8) ฉันสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายตลอดเวลาในขณะทํางาน (r=.56)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(9) ฉันไมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่บริษัทจัดให เพราะรูสึกไมสะดวกสบาย (r=.44)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(10) ขณะปฏิบัติงาน ฉันเคยหยอกลอกับเพื่อนรวมงาน (r=.42)
............
...........
...........
............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง

.............
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(11) ฉันจัดวางวัสดุอุปกรณในการทํางานเขาที่เปนระเบียบกอนเลิกงาน (r=.48)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(12) ฉันบอกถึงความผิดปกติของเครื่องจักร อุปกรณ ใหเพื่อนที่มารับชวงงานตอไดทราบ (r=.51)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(13) ฉันมักเลิกงานอยางรีบรอนโดยไมไดดูแลใหบริเวณที่ทํางานใหสะอาด เปนระเบียบกอน (r=.61)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(14) หลังจากทํางานเสร็จ ฉันไมไดตรวจสอบความเรียบรอยของเครื่องจักร (r=.62)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(15) ฉันเคยลืมบอกถึงความผิดปกติของเครื่องจักร อุปกรณใหเพื่อนที่มารับชวงงานตอไดทราบ (r=.44)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
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การปฏิบัติตนในการทํางานชุดที่ 2
(1) ฉันชวยแนะนําวิธีการสวมอุปกรณปองกันอันตรายที่ถูกตองใหเพื่อนรวมงานคนใหม (r=.51)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(2) ฉันใหคําแนะนําวิธีการทํางานที่ปลอดภัยใหกับเพื่อนรวมงานคนใหม (r=.52)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(3) เมื่อไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความปลอดภัย ฉันมักเก็บไวคนเดียว ไมบอกใหใครรู (r=.55)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(4) ฉันชวยสอดสอง ดูแล ความเรียบรอยในบริเวณโรงงาน แมไมใชหนาที่ (r=.54)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(5) ฉันเคยชวยปฐมพยาบาลเบื้องตนเพื่อนรวมงานบางคนที่ประสบอุบัติเหตุ (r=.46)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(6) เมื่อพบสิ่งของวางเกะกะทางเดิน ฉันจะเดินผานเลยไปเพราะไมใชบริเวณที่ทํางานของฉัน (r=.36)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(7) เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ฉันจะรีบแจงใหหัวหนาทราบทันที แมเปนพื้นที่นอกเขตความรับผิดชอบ (r=.35)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(8) เมื่อไดความรูใหม ๆเกี่ยวกับวิธีการทํางานอยางปลอดภัย ฉันจะนํามาบอกเพื่อนรวมงานเสมอ (r=.44)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(9) ฉันไมคอยสนใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบความปลอดภัยในการทํางานมากนัก (r=.58)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(10) ฉันไมเคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการทํางานอยางปลอดภัย (r=.50)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด
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หนวยงานของฉัน
(1) ฉันรูสึกวาหัวหนามีความจริงใจกับฉัน (r=.67)
............
...........
...........
............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง

.............
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(2) เมื่อสังเกตเห็นวาพนักงานบางคนเหนื่อยหนายตอการทํางาน หัวหนามักจะเขาไปพูดคุยใหกําลังใจ

(r=.53)
............
จริงที่สุด

...........
จริง

...........
คอนขางจริง

............
คอนขางไมจริง

.............
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(3) หัวหนามักไมใสใจที่จะตอบคําถามของฉัน (r=.38)
............
...........
...........
............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง

.............
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(4) เพื่อน ๆ ไมคอยใหความสนใจ เมื่อฉันเลาถึงความรูสึกทอแทในการทํางาน (r=.23)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(5) หัวหนากระตือรือลนที่จะสนับสนุนคําขออุปกรณที่ใชในการปองกันอันตรายในการทํางาน (r=.73)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(6) หัวหนาสนับสนุนใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่จะลดอันตรายจากการทํางาน (r=.67)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(7) กรณีมีภาระงานเรงรัด หัวหนาไมเคยดูแลจัดหาพนักงานเขามาชวยทํางานเพิ่ม (r=.63)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(8) ฉันขาดอุปกรณเครื่องมือในการทํางาน เพราะหัวหนาไมคอยใสใจเรื่องนี้ (r=.71)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(9) หัวหนาของฉันเปนที่ปรึกษาที่ดีเกี่ยวกับแหลงขอมูลดานความปลอดภัยในการทํางาน (r=.67)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(10) ฉันมีเพื่อนที่ใหคําแนะนําในขั้นตอนการทํางานปลอดภัยที่ฉันขาดความชํานาญ (r=.21)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
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(11) หัวหนาของฉันไมคอยสนใจแนะนําเกี่ยวกับวิธีปองกันอันตรายจากการทํางาน (r=.76)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(12) หัวหนามอบหมายใหทํางานโดยไมอธิบายวิธีการทําใหชัดเจน (r=.71)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

แบบอยางของฉัน
(1) ฉันมีเพื่อนที่มักนํากฎ ระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานมาอานทบทวนเปนระยะ (r=.41)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(2) เพื่อนของฉันชอบฝาฝนระเบียบในการแตงกายกอนเขาทํางานอยูบอย ๆ (r=.44)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(3) เพื่อนของฉันไมคอยใสใจในการตรวจสอบความพรอมของเครื่องจักรกอนการทํางาน (r=.53)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(4) เพื่อนสนิทของฉันมักเอาใจใสกับการสวมอุปกรณปองกันอันตรายอยางถูกตอง สม่ําเสมอ (r=.43)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(5) หัวหนามักสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายอยางถูกตองตามระเบียบของโรงงาน (r=.36)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(6) ขณะทํางาน บางครั้งเพื่อนของฉันถอดอุปกรณปองกันอันตราย (เชน หนากาก อุปกรณปองกันเสียง) ออก
(r=.49)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(7) หัวหนามักเขมงวดใหลูกนองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายขณะที่ทํางาน แตตนเองกลับไมปฏิบัติ
ตามระเบียบ (r=.42)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
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(8) เพื่อนของฉันมักเอาใจใสในการจัดวัสดุอุปกรณอยางเปนระเบียบ เพื่อความสะดวกตอผูที่
มารับชวงงานตอ (r=.37)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(9) หลังเลิกงานเพื่อนของฉันบางคนไมเคยสนใจจัดระเบียบหรือทําความสะอาดพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบ (r=.56)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(10) หลังเลิกงานเพื่อน ๆ มักรีบกลับบาน โดยไมทําความสะอาด หรือตรวจสอบความเรียบรอย
ของเครื่องจักร (r=.57)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(11) เพื่อนของฉันมักเขามาชวยเหลือ เมื่อฉันมีงานเรงดวน แมไมใชหนาที่โดยตรง (r=.32)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(12) ฉันเห็นเพื่อนบางคนเฉยเมย เมื่อพบเห็นเศษวัสดุอันตรายตกหลนในบริเวณที่ไมใช
ความรับผิดชอบของตน (r=.46)
............
จริงที่สุด

...........
จริง

...........
คอนขางจริง

............
คอนขางไมจริง

.............
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

สิง่ ที่ฉันชอบทํา
(1) เพื่อปองกันไมใหลูกหลานกระทําผิด ฉันพยายามหาเวลาพูดคุยและรวมกิจกรรมกับเขา
เพื่อชวยปรับความคิด (r=.28)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(2) ฉันตั้งใจจะทําหนาที่ของพลเมืองดี จึงไมคิดที่จะละเมิดกฎหมายเสียเอง (r=.25)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(3) ฉันกับสมาชิกในครอบครัว ใชสิ่งของรวมกันจนเคยชิน แมยามเจ็บปวยก็ยังใชรวมกัน (r=.27)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(4) ฉันเห็นเพื่อนไดรับรางวัลจากการพนัน ฉันอยากลองทําบาง เผื่อจะโชคดี (r=.25)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
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(5) โรคเอดสมีอันตรายมาก จนฉันไมคิดเสี่ยงมีเพศสัมพันธกับใครที่ไมแนใจวาปลอดภัย (r=.44)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(6) ฉันรูวามีเพื่อนบางกลุมเกี่ยวของกับยาเสพติด ฉันจึงไมคบหาดวย (r=.22)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(7) ฉันจะระมัดระวังเรื่องการใชรถใชถนนเปนพิเศษ เพราะอุบัติเหตุทางรถยนตไมนาเสี่ยงอยางยิ่ง (r=.39)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(8) การซื่อสัตยตอคูสมรสเปนสิ่งที่ดี แตฉันอยากลองที่จะมีความสัมพันธกับคนอื่นบาง ถามีโอกาส (r=.22)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(9) ฉันมักเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาเฉพาะเมื่อมีการลดราคา แลกซื้อ หรือแจก แถมเปนสวนใหญ (r=.36)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(10) ฉันอยากเขารวมกิจกรรมที่นาตื่นเตน เพราะมีโอกาสไดรับรางวัลกอนโต (r=.28)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

อนาคตของฉัน
(1) การประกอบกรรมดีโดยขาดผูรูเห็นเปนการกระทําที่สูญเปลา (r=.39)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(2) บุคคลมักเสียกําลังใจถาทํางานเสร็จแลวโดนผูอื่นขโมยผลงานไป (r=.21)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(3) ผลงานที่ผูบังคับบัญชาไมยอมรับ แมจะเปนผลงานที่ดีก็ไรคา (r=.31)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(4) ความพอใจของฉัน เกิดจากการไดรับการยอมรับและการยกยองจากผูอื่นเทานั้น (r=.51)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
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(5) ถาในการสอบมีการแอบเปดตําราตอบ คนที่ไมฉวยโอกาสอยางคนอื่นเปนคนโง (r=.47)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(6) เมื่ออยูตางถิ่นฉันคิดวาจะทําอะไรก็ทําไดเพราะไมมีใครรูจักเรา (r=.35)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(7) การทําความชั่วในที่ลับตาคนนั้น ทําไดงายกวาในที่แจง (r=.29)
............
...........
...........
............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง

.............
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(8) ฉันจะระมัดระวังในการทํางานเฉพาะเมื่อมีคนมาคอยจองจับผิด (r=.49)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(9) ฉันมักจะทํางานไมเสร็จทันเวลาที่กําหนดไว (r=.37)
............
...........
...........
............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

.............
ไมจริง

(10) การวางแผนลวงหนาเปนการกระทําที่ไรประโยชน เพราะมักไมเปนไปตามแผนที่วางไว (r=.39)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(11) สิ่งตอบแทนที่ดีที่สุดในการทํางาน คือ เงิน และหรือตําแหนง (r=.22)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(12) ถาฉันเห็นของที่อยากไดมากและราคาแพงมาก ฉันจะตัดสินใจซื้อทันทีและยอมอดหลังจากนั้น
(r=.38)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(13) ถาฉันอยากไดสิ่งใด แตตองรอคอย ฉันจะหมดความอดทนหรือทนไมได (r=.37)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(14) ฉันคิดวาถึงเวลาแลวที่เราควรจะมีการรณรงคกันในเรื่องการใชทรัพยากรของชาติ เพื่อใหมีเหลือถึง
เยาวชนรุนตอไป (r=.20)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด

282
(15) ในการประชุม ถามีการพูดกันถึงสิ่งที่ฉันไมเห็นดวย ฉันจะคัดคานทันทีโดยไมสนใจวาขณะนั้น
เปนจังหวะที่เหมาะสมหรือไม (r=.39)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(16) ฉันคิดวาคนเราควรหาความสุขใสตัวใหมากที่สุดในขณะนี้ เพราะอนาคตเปนสิ่งไมแนนอน (r=.20)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด

ความมุงมั่นในการทํางาน
(1) ฉันมักไมชอบการทํางาน (r=.49)
............
...........
...........
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง

............
คอนขางไมจริง

.............
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(2) เพื่อน ๆ คิดวาฉันเปนคนทํางานหนัก (r=.36)
............
...........
...........
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง

............
คอนขางไมจริง

.............
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(3) ฉันคิดวาการเตรียมตัวอยางเต็มที่เพื่อที่จะทํางานสําคัญ ๆ นั้นเปนสิ่งจําเปน (r=.52)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(4) เมื่อทํางานใด ๆ ฉันจะทุมเทความพยายามใหกับงานนั้น (r=.64)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(5) ฉันมักจะทํางานมากกวาที่ไดตั้งใจเอาไว (r=.50)
............
...........
...........
............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

.............
ไมจริง

(6) เมื่อฉันยังไมประสบความสําเร็จในการทํางานใด ฉันก็จะพยายามทํางานนั้นอีก จนกวาจะสําเร็จ (r=.62)
............
จริงที่สุด

...........
จริง

...........
คอนขางจริง

............
คอนขางไมจริง

.............
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(7) ในขณะที่ฉันกําลังทํางานอยางใดอยางหนึ่งอยูนั้น ถาฉันถูกเรียกใหหันความสนใจไปหาสิ่งอื่น
ชั่วขณะหนึ่งแลว หลังจากนั้นฉันจะกลับไปทํางานที่คางอยูในทันที (r=.40)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด

283
(8) ฉันชอบทํางานที่ตองใชความรับผิดชอบสูง (r=.51)
............
...........
...........
............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง

.............
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(9) ฉันอยากมีชีวิตอยูอยางสบาย ๆ โดยไมตองทํางานใด ๆ เลย (r=.33)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(10) เมื่อฉันพบวางานที่กําลังทําอยูนั้นยาก ฉันมักจะเลิกทําโดยเร็ว (r=.32)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(11) โดยทั่วไปแลวฉันเปนผูที่เห็นความสําคัญของอนาคตหรือมุงมั่นเพื่ออนาคต (r=.57)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(12) ฉันยกยองคนที่ไตเตาไปสูตําแหนงสูงในชีวิตได (r=.47)
............
...........
...........
............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง

.............
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(13) ฉันมักจะมีงานตองทําอยูตลอดเวลา (r=.58)
............
...........
...........
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง

.............
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

............
คอนขางไมจริง

(14) ฉันสามารถทํางานอยางใดอยางหนึ่งไดติดตอกันเปนเวลานานโดยไมเบื่อหนาย (r=.49)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(15) เมื่อเริ่มตนทําสิ่งใด ฉันจะพยายามทําจนกระทั่งสําเร็จ (r=.61)
............
...........
...........
............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง

.............
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

ความคิดของฉัน
(1) ฉันคุนเคยกับงานที่ทําอยูแลว จึงไมเห็นความจําเปนตองทบทวนขั้นตอนการทํางานอยางปลอดภัย (r=.39)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(2) การรายงานถึงสภาพการทํางานที่อาจเกิดอันตรายใหหัวหนาทราบเปนสิ่งสําคัญ (r=.48)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
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(3) ฉันคิดวาการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยสรางความยุงยากใหฉัน (r=.59)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(4) การทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ทํางานหลังจากทํางานเสร็จ เปนสิ่งไมจําเปน (r=.22)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(5) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการทํางานอยางปลอดภัยเปนสิ่งที่มีประโยชนตอการทํางาน (r=.53)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(6) ฉันรูสึกสบายใจเมื่อไดตรวจสอบความพรอมของเครื่องจักรกอนเริ่มทํางาน (r=.55)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(7) ฉันรูสึกเบื่อหนายกับการที่ตองเขารวมฝกซอมวิธีการใชอุปกรณปองกันอันตราย (r=.51)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(8) ฉันรูสึกรําคาญที่ตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายจากการทํางานตลอดเวลาขณะทํางาน (r=.54)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(9) ฉันรูสึกภูมิใจเมื่อไดเขารวมปรึกษาหารือถึงปญหาการทํางานที่ไมปลอดภัย ภายหลังเลิกงาน (r=.25)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(10) ฉันรูสึกภูมิใจเมื่อฉันไดมีสวนรวมในการสอดสอง ดูแล ความเรียบรอยภายในบริเวณโรงงาน (r=.58)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(11) ฉันไมอยากที่จะแตงกายตามระเบียบของโรงงานกอนเขาทํางาน (r=.51)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(12) ฉันพรอมที่จะสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายตลอดเวลาขณะทํางาน (r=.57)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(13) ฉันไมเต็มใจนักที่จะปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของโรงงาน (r=.63)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด
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(14) ฉันยินดีที่จะรายงานถึงความผิดปกติของเครื่องจักร อุปกรณ ใหเพื่อนที่จะมารับชวงงานตอทราบ (r=.55)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(15) ฉันเต็มใจใหคําแนะนําวิธีทํางานที่ปลอดภัยแกเพื่อนรวมงานใหม (r=.62)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(16) ฉันไมพรอมในการชวยเหลือเพื่อน แมเพื่อนมีภาระงานเรงรัด (r=.39)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

การฝกอบรมของฉัน
คําแนะนํา
ตอนแรก โปรดใส “ตัวเลข” จํานวนครั้งที่ไดเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับการทํางานและความ
ปลอดภัยในการทํางาน สําหรับตอนที่ 2 โปรดอานขอความทีละขอใหเขาใจแลวพิจารณาวา ขอความเหลานี้
มีความเปนจริงมากนอยเพียงใดตามความคิดของทาน และตัดสินใจเลือกทําเครื่องหมาย 9 บนคําตอบที่
ทานเลือกเพียงแหงเดียว ในแตละขอคําถาม ซึ่งตรงกับสภาพความเปนจริงของทานมากที่สุด กรุณาตอบใหครบ
ทุกขอ ในแตละขอคําถาม ซึ่งตรงกับสภาพความเปนจริงของทานมากที่สุด กรุณาตอบใหครบทุกขอ

ตัวอยาง
ตอนแรก ในรอบ 1 ปที่ผานมา ทานเคยเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับการทํางานและความปลอดภัย
1
ในการทํางาน จํานวน ................
ครั้ง
ตอนที่ 2 ในการเขารวมกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการทํางานและความปลอดภัยในการทํางานแตละครั้ง
ทานเห็นวา กิจกรรมตอไปนี้มปี ระโยชนกับทานเพียงใด
z ไดทราบถึงวิธีการจัดเก็บวัตถุดิบ สารเคมี อยางปลอดภัย
9
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
ตอนแรก ในรอบ 1 ปที่ผานมา ทานเคยเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับการทํางานและความปลอดภัย
ในการทํางาน จํานวน ................ ครั้ง
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ตอนที่ 2 ในการเขารวมกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการทํางานและความปลอดภัยในการทํางานแตละครั้ง
ทานเห็นวา กิจกรรมตอไปนี้มปี ระโยชนกับทานเพียงใด
(1) ไดรับความรูเกี่ยวกับการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายอยางถูกตองกอนปฏิบัติงาน (r=.79)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(2) ไดทราบถึงวิธีการเริ่มตนทํางานอยางปลอดภัย (เชน การปดสวิทซ เดินเครื่องจักร) (r=.81)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(3) ไดรับความรูเกี่ยวกับการแตงกายอยางปลอดภัยในการทํางาน (r=.77)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(4) ไดทราบถึงสิ่งของเครื่องใชที่ไมควรนําเขามาในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน (r=.79)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(5) ไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการใชวัตถุดิบ สารเคมี ในการผลิตอยางปลอดภัย (r=.74)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(6)

ไดทราบขอมูลถึงผลดีของการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายจากการทํางาน และผลเสีย
ของการไมสวมอุปกรณปองกันอันตราย (r=.84)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด

(7) ไดทราบถึงระเบียบในการทํางาน ขอหาม เชน ขอบังคับที่ตองปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
(r=.77)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
(8) ไดทราบเกี่ยวกับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีมีผูประสบอุบัติเหตุ (r=.56)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(9) ไดทราบวิธีการดูแลรักษาเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ หลังเลิกงาน (r=.82)
............
...........
...........
............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง

.............
ไมจริงที่สุด

(10) ไดทราบถึงวิธีการดูแลตนเองเบื้องตน เมื่อเกิดอุบัติเหตุบางอยางกับตนเอง (เชน สารเคมีลวก) (r=.65)
............
...........
...........
............
.............
.............
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง
คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงที่สุด
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สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน
คําแนะนําในการตอบ
โปรดอานขอความทีละขอใหเขาใจแลวพิจารณาวา ขอความเหลานี้มีความเปนจริงมากนอยเพียงใด
ตามความคิดของทาน และตัดสินใจเลือกทําเครื่องหมาย 9 บนคําตอบที่ทานเลือกเพียงแหงเดียว
ในแตละขอคําถาม ซึ่งตรงกับสภาพความเปนจริงของทานมากที่สุด กรุณาตอบใหครบทุกขอ

ตัวอยาง
ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา ทานประสบอุบตั ิเหตุในขณะทํางานประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
z ถูกเครื่องจักรหนีบ กระแทก
9
............
............
............
............
บอยมาก (5 ครั้งขึ้นไป)
บอย (3-4 ครั้ง)
นอย (1-2 ครั้ง)
ไมเคยเกิดเลย
ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา ทานประสบอุบตั ิเหตุในขณะทํางานประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
(1) ถูกอุปกรณการทํางาน ทิ่ม แทง บาด หรือตัด (r=.43)
............
............
............
บอยมาก (5 ครั้งขึ้นไป)
บอย (3-4 ครั้ง)
นอย (1-2 ครั้ง)

............
ไมเคยเกิดเลย

(2) สารเคมี กระเด็น หรือหกใสอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย (r=.52)
............
............
............
บอยมาก (5 ครั้งขึ้นไป)
บอย (3-4 ครั้ง)
นอย (1-2 ครั้ง)

............
ไมเคยเกิดเลย

(3) ถูกวัตถุดิบที่มีความรอนลวกตามรางกาย (r=.44)
............
............
............
บอยมาก (5 ครั้งขึ้นไป)
บอย (3-4 ครั้ง)
นอย (1-2 ครั้ง)

............
ไมเคยเกิดเลย

(4) เจ็บปวยเนื่องจากฝุนละอองในโรงงาน (r=.52)
............
............
............
บอยมาก (5 ครั้งขึ้นไป)
บอย (3-4 ครั้ง)
นอย (1-2 ครั้ง)

............
ไมเคยเกิดเลย

(5) เจ็บปวยเนื่องจากไอระเหยของสารเคมี (เชน ระคายเคือง มีผื่นคันตามรางกาย) (r=.60)
............
............
............
............
บอยมาก (5 ครั้งขึ้นไป)
บอย (3-4 ครั้ง)
นอย (1-2 ครั้ง)
ไมเคยเกิดเลย
(6) เกิดอาการปวยจากเสียงดัง เชน หูอื้อ เจ็บหู (r=.56)
............
............
............
บอยมาก (5 ครั้งขึ้นไป)
บอย (3-4 ครั้ง)
นอย (1-2 ครั้ง)

............
ไมเคยเกิดเลย
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(7) มีอาการบาดเจ็บจากการเคลื่อนยายของหนัก (r=.55)
............
............
............
บอยมาก (5 ครั้งขึ้นไป)
บอย (3-4 ครั้ง)
นอย (1-2 ครั้ง)

............
ไมเคยเกิดเลย

(8) ลื่นลม หรือสะดุดลมในบริเวณพื้นที่ทํางาน (r=.53)
............
............
............
บอยมาก (5 ครั้งขึ้นไป)
บอย (3-4 ครั้ง)
นอย (1-2 ครั้ง)

............
ไมเคยเกิดเลย

(9) เกิดอาการปวดเมื่อย แขน ขา หลัง จากการทํางาน (r=.52)
............
............
............
บอยมาก (5 ครั้งขึ้นไป)
บอย (3-4 ครั้ง)
นอย (1-2 ครั้ง)

............
ไมเคยเกิดเลย

(10) อุปกรณในการทํางานหลนทับรางกาย (r=.41)
............
............
............
บอยมาก (5 ครั้งขึ้นไป)
บอย (3-4 ครั้ง)
นอย (1-2 ครั้ง)

............
ไมเคยเกิดเลย

(11) เศษวัสดุจากอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ กระเด็นถูกอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย (r=.52)
............
............
............
............
บอยมาก (5 ครั้งขึ้นไป)
บอย (3-4 ครั้ง)
นอย (1-2 ครั้ง)
ไมเคยเกิดเลย
(12) เกิดความเจ็บปวยเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เชน แสบจมูก แสบคอ (r=.53)
............
............
............
............
บอยมาก (5 ครั้งขึ้นไป)
บอย (3-4 ครั้ง)
นอย (1-2 ครั้ง)
ไมเคยเกิดเลย
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สิ่งที่ฉนั เขาใจ
คําแนะนําในการตอบ
โปรดอานขอความแลวพิจารณาวาแตละขอความ ถูก หรือ ผิด แลวทําเครื่องหมาย 9 บนคําตอบที่
ทานเลือก จากนั้นพิจารณาวามีความมั่นใจในคําตอบในขอคําถามแตละขอระดับใด แลวทําเครื่องหมาย 9
บนระดับความมั่นใจที่ทานเลือก กรุณาตอบใหครบทุกขอ

ตัวอยาง
z

การเลนหรือหยอกลอกันในบริเวณพื้นที่ทํางาน อาจทําใหเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได
9
9
มีความมั่นใจ
................
................
................
................
ในคําตอบเพียงใด
ถูก
ผิด
นอย
ปานกลาง

................
มาก

(1) การแตงกายที่รัดกุมเหมาะสมกับงาน ชวยลดอันตรายจากการทํางานได (r=.40)
มีความมั่นใจ
................ ................
................ ................ ................
ในคําตอบเพียงใด
ถูก
ผิด
นอย
ปานกลาง
มาก
(2) พนักงานไมจําเปนตองทบทวนกฎระเบียบ วิธีการทํางานอยางปลอดภัยกอนทํางาน (r=.57)
มีความมั่นใจ
................ ................
................ ................ ................
ในคําตอบเพียงใด
ถูก
ผิด
นอย
ปานกลาง
มาก
(3) เครื่องจักรไดถูกออกแบบมาอยางดีแลวไมจําเปนตองบํารุงรักษามากก็สามารถปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย
(r=.51)
มีความมั่นใจ
................ ................
................ ................ ................
ในคําตอบเพียงใด
ถูก
ผิด
นอย
ปานกลาง
มาก
(4) ในการทํางานตองปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของโรงงาน (r=.57)
มีความมั่นใจ
................ ................
................ ................
ในคําตอบเพียงใด
ถูก
ผิด
นอย
ปานกลาง

................
มาก

(5) การสวมอุปกรณปองกันอันตรายจากการทํางาน จะชวยลดอันตรายจากการทํางานได (r=.52)
มีความมั่นใจ
................ ................
................ ................ ................
ในคําตอบเพียงใด
ถูก
ผิด
นอย
ปานกลาง
มาก
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(6) การสูบบุหรี่ขณะทํางาน ไมทําใหเกิดอุบัติเหตุในบริเวณที่ทํางาน (r=.49)
มีความมั่นใจ
................ ................
................ ................
ในคําตอบเพียงใด
ถูก
ผิด
นอย
ปานกลาง

................
มาก

(7) การใชอุปกรณสําหรับเคลื่อนยายของ ไมจําเปนตองมีการทดสอบกอนนํามาใชงาน (r=.57)
มีความมั่นใจ
................ ................
................ ................ ................
ในคําตอบเพียงใด
ถูก
ผิด
นอย
ปานกลาง
มาก
(8) เมื่อเลิกใชงานเครื่องจักร ตองทําความสะอาดและดูแลรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานครั้งตอไป
(r=.58)
มีความมั่นใจ
................ ................
................ ................ ................
ในคําตอบเพียงใด
ถูก
ผิด
นอย
ปานกลาง
มาก
(9) หากเครื่องจักรหรืออุปกรณชํารุดไมจําเปนตองติดปายบอก (r=.57)
มีความมั่นใจ
................ ................
................ ................ ................
ในคําตอบเพียงใด
ถูก
ผิด
นอย
ปานกลาง
มาก
(10) การซอมเครื่องจักรโดยไมไดมีการแจงใหหัวหนา หรือพนักงานคนอื่นทราบ อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
(r=.38)
มีความมั่นใจ
................ ................
................ ................ ................
ในคําตอบเพียงใด
ถูก
ผิด
นอย
ปานกลาง
มาก
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ภาคผนวก ข
(การวิเคราะหขอมูลในรายละเอียด)

275
ตาราง 24 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะทั่วไป

จํานวน

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ความถี่ของการเจ็บปวย (รายงานตนเอง)
ความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึกการรักษาพยาบาลของโรงงาน)
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน

553
553
553
532
553

63.19
45.46
6.30
1.23
63.26

9.77
6.14
5.11
1.8
8.04

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

553

67.94

8.35

ความชอบเสี่ยง

553

41.52

6.00

การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน

553

48.66

10.22

การมีแบบอยางทีด่ ีในการทํางานอยางปลอดภัย

553

45.74

8.27

การรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน

553

73.95

32.96

เจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน

553

74.69

8.96

ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน

553

52.96

8.25

นอย (43 ถึง 63 คะแนน)
มาก (64 ถึง 86 คะแนน)
นอย (44 ถึง 67 คะแนน)
มาก (68 ถึง 90 คะแนน)
นอย (23 ถึง 41 คะแนน)
มาก (42 ถึง 60 คะแนน)
นอย (23 ถึง 48 คะแนน)
มาก (49 ถึง 72 คะแนน)
นอย (23 ถึง 45 คะแนน)
มาก (46 ถึง 72 คะแนน)
นอย (31 ถึง 73 คะแนน)
มาก (74 ถึง 300 คะแนน)
นอย (46 ถึง 74 คะแนน)
มาก (75 ถึง 96 คะแนน)
นอย (20 ถึง 52 คะแนน)
มาก (53 ถึง 60 คะแนน)

จํานวน

277
276
282
271
260
293
266
287
270
283
276
276
225
328
223
330

292

หมายเหตุ สําหรับตัวแปรที่คะแนนมีคาตอเนื่อง ใชคาเฉลี่ยในการแบงกลุมสูง กลุมต่ํา

กลุมคะแนน

293
ตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ในกลุมพนักงานอายุมาก
ประเภท
โรงงาน
ISO
ไมผาน ISO
ISO
ไมผาน ISO

ลักษณะ
มุงอนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
91
79.49
5.40
53
78.91
6.71
82
75.12
6.54
39
70.23
11.04
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

0.58

4.37*
3.79*

9.26*
8.68*
4.89*

ตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนนอย
ประเภท
โรงงาน
ISO
ไมผาน ISO
ISO
ไมผาน ISO

ลักษณะ
มุงอนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
69
80.04
5.07
62
79.47
7.17
76
74.82
6.70
56
69.45
10.76
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

0.57

5.22* 10.59*
4.65* 10.02*
5.37*

ตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ในพนักงานกลุมรวม
ประเภท
โรงงาน
ISO
ไมผาน ISO
ไมผาน ISO
ISO

ลักษณะ
มุงอนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รหัส
22
12
11
21

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
121
67.11
7.84
155
66.57
6.82
115
61.50
7.69
162
58.24
12.09
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

11

21

0.54

5.61*
5.07*

8.87*
8.33*
3.26*
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ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ในกลุมพนักงานอายุนอย
ประเภท
โรงงาน
ISO
ไมผาน ISO
ไมผาน ISO
ISO

ลักษณะ
มุงอนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รหัส
22
12
11
21

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
17
69.41
6.0
96
65.88
6.34
74
61.07
8.40
75
51.92
13.89
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

11

21

3.53

8.34* 17.49*
4.81* 13.96*
9.15*

ตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ํา
ประเภท
โรงงาน
ไมผาน ISO
ISO
ไมผาน ISO
ISO

ลักษณะ
มุงอนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รหัส
12
22
11
21

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
54
67.48
6.37
52
65.58
7.97
55
62.36
8.43
84
54.73
12.67
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

11

21

1.90

5.12* 12.75*
3.22* 10.85*
7.63*

ตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก
ประเภท
โรงงาน
ไมผาน ISO
ISO
ไมผาน ISO
ISO

ลักษณะ
มุงอนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รหัส
12
22
11
21

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
83
66.83
5.83
50
65.16
6.76
53
61.49
7.52
84
53.54
13.03
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

11

21

1.67

5.34* 13.29*
3.67* 11.62*
7.95*

295
ตาราง 31
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ ตามประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ในกลุมพนักงานอายุนอย
ประเภท
โรงงาน
ไมผาน ISO
ISO
ไมผาน ISO
ISO

ลักษณะ
มุงอนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รหัส
12
22
11
21

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
96
48.11
4.89
17
47.65
2.06
74
43.86
5.64
75
39.03
7.85
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

11

21

0.46

4.25*
3.79*

9.08*
8.62*
4.83*

ตาราง 32
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนือหนาที่ ตามประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ในกลุมพนักงานอายุมาก
ประเภท
โรงงาน
ไมผาน ISO
ISO
ISO
ไมผาน ISO

ลักษณะ
มุงอนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รหัส
12
22
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
53
48.23
4.51
91
47.21
4.61
82
46.26
4.44
39
43.95
5.48
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

21

11

1.02

1.97*
0.95

4.28*
3.26*
2.31*

ตาราง 33
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนื อ หน า ที่ ตามประเภทโรงงาน และลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน ในกลุ ม พนั ก งาน
ที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
ประเภท
โรงงาน
ไมผาน ISO
ISO
ISO
ไมผาน ISO

ลักษณะ
มุงอนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รหัส
12
22
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
62
48.89
4.75
69
47.70
4.64
76
45.34
6.21
56
43.79
6.20
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

21

11

1.19

3.55*
2.36*

5.10*
3.91*
1.55

296
ตาราง 34
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
นอกเหนื อ หน า ที่ ตามประเภทโรงงาน และลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน ในกลุ ม พนั ก งาน
ที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
ประเภท
โรงงาน
ไมผาน ISO
ISO
ไมผาน ISO
ISO

ลักษณะ
มุงอนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รหัส
12
22
11
21

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
83
47.39
4.26
50
46.66
4.18
53
44.04
4.98
84
40.54
7.52
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

11

21

0.73

3.35*
2.62*

6.85*
6.12*
3.5

ตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางาน (บันทึก
การรักษาพยาบาล) ตามประเภทโรงงาน และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ในพนักงานกลุมรวม
ประเภท
โรงงาน
ISO
ISO
ไมผาน ISO
ไมผาน ISO

ลักษณะ
มุงอนาคต
ต่ํา
สูง
ต่ํา
สูง

รหัส
21
22
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
162
2.28
2.07
120
1.60
2.05
107
0.44
0.91
143
0.32
0.75
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

11

12

0.68*

1.84*
1.16*

1.96*
1.28*
0.12

ตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนคะแนนความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางาน
(บั น ทึ ก การรัก ษาพยาบาล) ตามประเภทโรงงาน และลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน ในกลุ ม
พนักงานชาย
ประเภท
โรงงาน
ISO
ISO
ไมผาน ISO
ไมผาน ISO

ลักษณะ
มุงอนาคต
ต่ํา
สูง
ต่ํา
สูง

รหัส
21
22
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
125
2.34
2.10
68
1.46
1.81
52
0.54
1.16
49
0.53
1.04
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

11

12

0.88*

1.80*
0.92*

1.81*
0.93*
0.01
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ตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนคะแนนความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางาน
(บั น ทึ ก การรัก ษาพยาบาล) ตามประเภทโรงงาน และลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน ในกลุ ม
พนักงานที่แตงงานแลว
ประเภท
โรงงาน
ISO
ISO
ไมผาน ISO
ไมผาน ISO

ลักษณะ
มุงอนาคต
ต่ํา
สูง
ต่ํา
สูง

รหัส
21
22
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
98
2.46
2.08
78
1.51
1.86
50
0.50
0.89
72
0.38
0.85
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

11

12

0.95*

1.96*
1.01*

2.08*
1.13*
0.12

ตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนคะแนนความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางาน
(บั น ทึ ก การรัก ษาพยาบาล) ตามประเภทโรงงาน และลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน ในกลุ ม
พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
ประเภท
โรงงาน
ISO
ISO
ไมผาน ISO
ไมผาน ISO

ลักษณะ
มุงอนาคต
ต่ํา
สูง
สูง
ต่ํา

รหัส
21
22
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
84
2.68
2.23
49
1.69
2.28
76
0.36
0.78
50
0.26
0.77
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

12

11

0.99*

2.32*
1.33*

2.42*
1.43*
0.10

ตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนคะแนนความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางาน
(บั น ทึ ก การรัก ษาพยาบาล) ตามประเภทโรงงาน และลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน ในกลุ ม
พนักงานอายุนอย
ประเภท
โรงงาน
ISO
ISO
ไมผาน ISO
ไมผาน ISO

ลักษณะ
มุงอนาคต
ต่ํา
สูง
ต่ํา
สูง

รหัส
21
22
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
75
2.51
2.32
17
0.94
1.03
69
0.41
0.81
90
0.37
0.77
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

11

12

1.57*

2.1*
0.53

2.14*
0.57
0.04
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ตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน ในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดือนมาก
แรงจูงใจ การสนับสนุน รับรูประโยชน
ใฝสัมฤทธิ์ ทางสังคม การฝกอบรม
สูง
มาก
มาก
สูง
มาก
นอย
นอย
มาก
สูง
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
ต่ํา
มาก
มาก
ต่ํา
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 221
222
221
212
211
121
122
112
111

33
39
12
28
34
24
55
45

80.48
77.85
77.75
77.21
74.29
72.29
68.75
64.64

212

211

2.63 2.73 3.27
0.10 0.64
0.54

121

122

112

111

6.19*
3.56
3.46
2.92

8.19*
5.56*
5.46*
4.92*
2.00

11.73*
9.10*
9.00*
8.46*
5.54*
3.54

15.84*
13.21*
13.11*
12.57*
9.65*
7.65*
4.11*

* มีนัยสําคัญที่ .05

ตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในพนักงานกลุมรวม
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
171
79.89
5.89
100
77.45
7.18
116
75.47
8.49
166
67.13
7.69
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

2.44*

4.42* 12.76*
1.98* 10.32*
8.34*

ตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานหญิง
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
92
79.79
6.47
42
76.74
6.18
61
76.30
7.59
56
67.63
8.17
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

3.05*

3.49* 12.16*
0.44 9.11*
8.67*
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ตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่มี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
94
80.61
5.13
62
77.79
7.74
66
76.65
7.81
78
68.67
7.20
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

2.82*

3.96* 11.94*
1.14 9.12*
7.98*

ตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
มาก
นอย
นอย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
92
80.36
5.41
54
77.72
7.10
57
77.07
7.98
60
67.37
7.86
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

2.64*

3.29* 12.99*
0.65 10.35*
9.70*

ตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานชาย
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
79
80.01
5.18
58
77.97
7.83
55
74.56
9.37
110
66.87
7.45
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

2.04

5.45* 13.14*
3.41* 11.1*
7.69*
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ตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่
แตงงานแลว
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
102
79.74
6.0
59
77.98
6.41
60
76.65
7.41
91
66.81
8.08
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.76

3.09* 12.93*
1.33 11.17*
9.84*

ตาราง 47 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่มี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
74
79.01
6.70
35
76.43
5.98
50
73.92
9.14
86
65.66
7.93
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

2.58

5.09* 13.35*
2.51 10.77*
8.26*

ตาราง 48 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
72
79.06
6.24
40
77.38
5.72
58
73.47
9.30
100
66.90
7.70
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.68

5.59*
3.91*

12.16*
10.48*
6.57*
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ตาราง 49 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุม พนักงานทีท่ าํ งาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
82
80.17
5.93
53
78.21
4.92
46
76.26
6.68
102
68.29
7.42
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.96

3.91*
1.95

11.88*
9.92*
7.97*

ตาราง 50 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุม พนักงานทีท่ าํ งาน
ในโรงงานที่ไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
89
79.64
5.88
47
76.60
9.06
70
74.96
9.50
64
65.27
7.79
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

3.04

4.68
1.64

14.37
11.33
9.69

ตาราง 51 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่มี
อายุงานมาก
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
มาก
นอย
นอย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
121
80.47
5.28
63
78.35
6.35
55
77.84
5.91
36
71.25
6.79
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

2.12

2.63*
0.51

9.22*
7.1*
6.59*
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ตาราง 52 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ในพนักงานกลุม รวม
แรงจูงใจ การสนับสนุน รับรูประโยชน
ใฝสัมฤทธิ์ ทางสังคม การฝกอบรม
สูง
มาก
มาก
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
สูง
มาก
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 122
222
122
212
221
121
211
112
111

87
55
42
84
61
58
93
73

71.03
66.69
66.36
66.12
63.33
62.93
60.30
49.81

212

221

4.34* 4.67* 4.91*
0.33 0.57
0.24

121

211

112

111

7.70*
3.36*
3.03*
2.79*

8.10*
3.76*
3.43*
3.19*
0.40

10.73*
6.39*
6.06*
5.82*
3.03*
2.63

21.22*
16.88*
16.55*
16.31*
13.52*
13.12*
10.49*

* มีนัยสําคัญที่ .05

ตาราง 53 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ในกลุมพนักงานหญิง
แรงจูงใจ การสนับสนุน รับรูประโยชน
ใฝสัมฤทธิ์ ทางสังคม การฝกอบรม
สูง
มาก
มาก
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
มาก
นอย
สูง
นอย
มาก
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
ต่ํา
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 122
222
122
221
212
211
121
112
111

46
26
46
18
24
35
40
16

70.67
67.35
66.5
66.39
65.13
63.94
62.13
49.38

221

212

3.32 4.17* 4.28*
0.85 0.96
0.11

* มีนัยสําคัญที่ .05

211

121

112

111

5.54*
2.22
1.37
1.26

6.73*
3.41
2.56
2.45
1.19

8.54*
5.22*
4.37*
4.26*
3.00*
1.81

21.29*
17.97*
17.12*
17.01*
15.75*
14.56*
12.75*
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ตาราง 54 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ในกลุมพนักงานโสด
แรงจูงใจ การสนับสนุน รับรูประโยชน
ใฝสัมฤทธิ์ ทางสังคม การฝกอบรม
สูง
มาก
มาก
สูง
มาก
นอย
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
ต่ํา
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 221
222
221
122
212
211
121
112
111

20
40
22
13
26
30
39
32

122

212

211

121

112

111

73.25 6.22* 7.16*
67.03
0.94
66.09
65.85
63.88
63.10
59.05
51.44

7.40*
1.18
0.24

9.37*
3.15
2.21
1.97

10.15*
3.93
2.99
2.75
0.78

14.20*
7.98*
7.04*
6.80*
4.83*
4.05

21.81*
15.59*
14.65*
14.41*
12.44*
11.66*
7.61*

* มีนัยสําคัญที่ .05

ตาราง 55 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเกีย่ วกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ในกลุมพนักงานทีม่ ีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
แรงจูงใจ การสนับสนุน รับรูประโยชน
ใฝสัมฤทธิ์ ทางสังคม การฝกอบรม
สูง
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
มาก
นอย
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
ต่ํา
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 212
222
212
122
221
211
121
112
111

35
16
22
39
19
28
42
44

71.69
66.00
65.73
64.74
64.11
62.86
53.30
47.18

211

121

112

111

5.69* 5.96* 6.95* 7.58*
0.27 1.26 1.89
0.99 1.62
0.63

8.83*
3.14
2.87
1.88
1.25

18.39*
12.70*
12.43*
11.44*
10.81*
9.56*

24.51*
18.82*
18.55*
17.56*
16.93*
15.68*
6.12*

* มีนัยสําคัญที่ .05

122

221
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ตาราง 56 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ในกลุมพนักงานที่แตงงานแลว
แรงจูงใจ การสนับสนุน รับรูประโยชน
ใฝสัมฤทธิ์ ทางสังคม การฝกอบรม
สูง
มาก
มาก
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
สูง
มาก
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 122

212

221

121

211

112

111

222
122
212
221
121
211
112
111

3.8*
0.50

4.42* 6.36*
1.12 3.06
0.62 2.56
1.94

7.97*
4.67*
4.17*
3.55*
1.61

8.88*
5.58*
5.08*
4.46*
2.52
0.91

21.98*
18.68*
18.18*
17.56*
15.62*
14.01*
13.10*

64
30
27
38
30
32
51
40

70.13
66.83
66.33
65.71
63.77
62.16
61.25
48.15

3.3

* มีนัยสําคัญที่ .05

ตาราง 57 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ในกลุมพนักงานที่มีอายุงานนอย
แรงจูงใจ การสนับสนุน รับรูประโยชน
ใฝสัมฤทธิ์ ทางสังคม การฝกอบรม
สูง
มาก
มาก
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
นอย
นอย
สูง
มาก
นอย
สูง
นอย
มาก
ต่ํา
มาก
นอย
ต่ํา
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 122

211

221

212

121

112

111

222
122
211
221
212
121
112
111

3.08
0.21

3.8
0.93
0.72

3.85
0.98
0.77
0.05

4.77*
1.90
1.69
0.97
0.92

5.51*
2.64
2.43
1.71
1.66
0.74

14.67*
11.80*
11.59*
10.87*
10.82*
9.90*
9.16*

12
21
34
37
11
32
61
68

63.58
60.71
60.50
59.78
59.73
58.81
58.07
48.91

2.87

* มีนัยสําคัญที่ .05
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ตาราง 58 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ในกลุมพนักงานทีม่ ีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดือนมาก
แรงจูงใจ การสนับสนุน รับรูประโยชน
ใฝสัมฤทธิ์ ทางสังคม การฝกอบรม
สูง
มาก
มาก
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
สูง
มาก
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 122

212

121

211

112

111

222
122
212
221
121
211
112
111

4.76* 4.89* 6.23*
0.96 1.09 2.43
0.13 1.47
1.34

6.80*
3.00
2.04
1.91
0.57

8.87*
5.07*
4.11
3.98
2.64
2.07

23.23*
19.43*
18.47*
18.34*
17.00*
16.43*
14.36*

33
24
12
39
34
28
55
45

69.76
65.96
65.00
64.87
63.53
62.96
60.89
46.53

3.80

221

* มีนัยสําคัญที่ .05

ตาราง 59 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเกีย่ วกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ในกลุมพนักงานทีท่ ํางานในโรงงานที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO
แรงจูงใจ การสนับสนุน รับรูประโยชน
ใฝสัมฤทธิ์ ทางสังคม การฝกอบรม
สูง
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
มาก
นอย
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
ต่ํา
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 212
222
212
122
221
211
121
112
111

46
24
26
36
29
20
46
56

122

221

211

121

112

111

73.00 5.62* 6.19* 7.44* 11.24* 11.25* 12.93* 24.89*
67.38
0.57 1.82 5.62* 5.63* 7.31* 19.27*
66.81
1.25 5.05* 5.06* 6.74* 18.70*
65.56
3.80 3.81 5.49* 17.45*
61.76
0.01
1.69 13.65*
61.75
1.68 13.64*
60.07
11.96*
48.11

* มีนัยสําคัญที่ .05
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ตาราง 60 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในพนักงานกลุมรวม
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
มาก
นอย
นอย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
171
68.62
7.51
116
64.92
7.30
100
64.37
6.02
166
55.68
10.60
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

3.70*

4.25*
0.55

12.94*
9.24*
8.69*

ตาราง 61 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานชาย
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
มาก
นอย
นอย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
79
68.66
7.01
55
64.40
7.36
58
63.43
5.45
110
54.26
10.61
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

4.26*

5.23*
0.97

14.4*
10.14*
9.17*

ตาราง 62 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานหญิง
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
92
68.59
7.95
42
65.67
6.58
61
65.39
7.27
56
58.48
10.10
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

2.92*

3.20*
0.28

10.11*
7.19*
6.91*
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ตาราง 63 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงาน
ที่แตงงานแลว
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
มาก
นอย
นอย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
102
68.48
7.01
60
65.30
7.37
59
64.07
6.43
91
55.49
11.06
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

3.18*

4.41*
1.23

12.99*
9.81*
8.58*

ตาราง 64 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่มี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
74
68.30
7.75
35
64.97
6.29
50
64.12
7.08
86
53.10
11.42
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

3.33*

4.18*
0.85

15.2*
11.87*
11.02*

ตาราง 65 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่มี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
มาก
นอย
นอย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
94
69.05
7.27
66
65.53
7.45
62
63.85
5.96
78
58.44
9.02
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

3.52*

5.20*
1.68

10.61*
7.09*
5.41*
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ตาราง 66 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
มาก
นอย
นอย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
92
69.52
7.52
54
65.83
7.08
57
64.58
6.05
60
57.20
9.92
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

3.69*

4.94*
1.25

11
12.32*
8.63*
7.38*

ตาราง 67 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
มาก
นอย
นอย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
82
69.73
7.86
46
64.61
6.60
53
64.38
4.92
102
53.5
12.09
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

5.12*

5.35*
0.23

16.23*
11.11*
10.88*

ตาราง 68 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุม พนักงานทีท่ าํ งาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
มาก
นอย
นอย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
89
67.60
7.06
70
65.13
7.76
47
64.45
6.31
64
59.17
6.33
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

2.47*

3.15*
0.68

8.43*
5.96*
5.28*
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ตาราง 69 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่มี
อายุงานนอย
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
49
60.71
5.99
45
60.31
3.11
53
59.57
6.46
129
53.24
10.04
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

0.40

1.14
0.74

7.47*
7.07*
6.33*

ตาราง 70 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
มาก
นอย
นอย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
72
67.11
6.88
58
64.53
6.95
40
63.58
5.81
100
54.43
12.31
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

2.58

3.53*
0.95*

12.68*
10.10*
9.15*

ตาราง 71 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในพนักงานกลุมรวม
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รับรูประโยชน
ฝกอบรม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
129
69.51
6.51
142
64.82
7.24
148
62.68
8.02
134
55.96
11.59
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

4.69*

6.83*
2.14*

13.55*
8.86*
6.72*
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ตาราง 72 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในกลุมพนักงานหญิง
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รับรูประโยชน
ฝกอบรม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
64
69.47
7.12
70
66.03
7.79
66
64.18
7.27
51
59.37
11.02
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

3.44*

5.29*
1.85

10.1*
6.66*
4.81*

ตาราง 73 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในกลุมพนักงานที่แตงงานแลว
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รับรูประโยชน
ฝกอบรม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
91
69.00
6.36
70
64.09
7.11
81
63.32
7.59
70
54.84
12.57
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

4.91*

5.68*
0.77

14.16*
9.25*
8.48*

ตาราง 74 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รับรูประโยชน
ฝกอบรม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
45
68.49
6.44
67
64.07
6.34
79
62.43
8.13
79
53.85
13.13
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

4.42*

6.06*
1.64

14.64*
10.22*
8.58*
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ตาราง 75 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อ
ปองกันอันตรายจากการทํางาน ในพนักงานกลุมรวม
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รับรูประโยชน
ฝกอบรม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
142
69.35
6.88
145
64.94
7.72
135
62.19
7.67
131
55.62
11.12
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

4.41*

7.16*
2.75

13.73*
9.32*
6.57*

ตาราง 76 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อ
ปองกันอันตรายจากการทํางาน ในกลุมพนักงานที่แตงงานแลว
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รับรูประโยชน
ฝกอบรม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
94
69.07
6.80
68
64.85
7.27
78
63.01
6.99
72
54.38
11.56
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

4.22*

6.06*
1.84

14.69*
10.47*
8.63*

ตาราง 77 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อ
ปองกันอันตรายจากการทํางาน ในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รับรูประโยชน
ฝกอบรม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
57
68.16
6.56
73
64.25
6.90
67
61.63
8.08
73
52.84
12.75
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

3.91*

6.53*
2.62

15.32*
11.41*
8.79*
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ตาราง 78 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ในพนักงานกลุม รวม
แรงจูงใจ การสนับสนุน รับรูประโยชน
ใฝสัมฤทธิ์ ทางสังคม การฝกอบรม
สูง
มาก
มาก
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
มาก
นอย
สูง
นอย
นอย
สูง
นอย
มาก
ต่ํา
มาก
นอย
ต่ํา
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 122

221

222
122
221
211
212
121
112
111

1.45 2.02*
0.15 0.72
0.57

87
55
84
58
42
61
93
73

49.14
47.84
47.69
47.12
46.24
45.77
42.42
38.55

1.30

211

212

121

112

111

2.9*
1.60
1.45
0.88

3.37*
2.07*
1.92
1.35
0.47

6.72* 10.59*
5.42* 9.29*
5.27* 9.14*
4.70* 8.57*
3.82* 7.69*
3.35* 7.22*
3.87*

* มีนัยสําคัญที่ .05

ตาราง 79 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ในกลุมพนักงานโสด
แรงจูงใจ การสนับสนุน รับรูประโยชน
ใฝสัมฤทธิ์ ทางสังคม การฝกอบรม
สูง
มาก
มาก
สูง
มาก
นอย
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
มาก
มาก
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 221

211

122

121

212

222
221
211
122
121
212
112
111

2.03
0.56

2.79
1.32
0.76

3.25*
1.78
1.22
0.46

5.46*
3.99*
3.43*
2.67
2.21

20
40
26
22
30
13
39
32

49.15
47.68
47.12
46.36
45.9
43.69
42.13
37.81

1.47

* มีนัยสําคัญที่ .05

112

111

7.02* 11.34*
5.55* 9.87*
4.99* 9.31*
4.23* 8.55*
3.77* 8.09*
1.56 5.88*
4.32*
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ตาราง 80 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน และการรับรูประโยชนจากการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน ในกลุมพนักงานทีม่ ีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ตอเดือนมาก
แรงจูงใจ การสนับสนุน รับรูประโยชน
ใฝสัมฤทธิ์ ทางสังคม การฝกอบรม
สูง
มาก
มาก
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
มาก
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
สูง
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 211

122

221

121

212

112

111

222
211
122
221
121
212
112
111

1.32
0.23

1.42
0.33
0.10

2.72
1.63
1.40
1.30

3.37*
2.28
2.05
1.95
0.65

5.89*
4.80*
4.57*
4.47*
3.17*
2.52

11.16*
10.07*
9.84*
9.74*
8.44*
7.79*
5.27*

33
28
24
39
34
12
55
45

48.45
47.36
47.13
47.03
45.73
45.08
42.56
37.29

1.09

* มีนัยสําคัญที่ .05

ตาราง 81 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในพนักงานกลุมรวม
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
171
48.43
4.75
100
46.75
5.09
116
46.75
4.84
166
40.72
6.09
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.68*

1.68*
0.00

7.71*
6.03*
6.03*
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ตาราง 82 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานชาย
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
79
49.24
3.78
58
46.88
5.43
55
46.18
5.08
110
40.05
6.25
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

2.36*

3.06*
0.70

9.19*
6.83*
6.13*

ตาราง 83 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานหญิง
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
มาก
นอย
นอย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
92
47.72
5.38
61
47.26
4.59
42
46.57
4.64
56
42.02
5.60
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

0.46

1.15
0.69

5.7*
5.24*
4.55*

ตาราง 84 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่
แตงงานแลว
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
102
48.59
4.03
59
47.20
4.55
60
47.02
5.14
91
40.76
5.92
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.39

1.57
0.18

7.83*
6.44*
6.26*
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ตาราง 85 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
72
47.68
4.76
40
46.68
4.63
58
46.31
4.40
100
40.19
6.41
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.00

1.37
0.37

7.49*
6.49*
6.12*

ตาราง 86 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานโสด
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
มาก
นอย
นอย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
60
48.17
5.80
52
46.10
4.29
39
45.97
5.90
71
40.18
5.99
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

2.07

2.20*
0.13

7.99*
5.92*
5.79*

ตาราง 87 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่มี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
มาก
นอย
นอย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
74
47.93
5.49
50
46.40
5.18
35
45.69
5.28
86
39.58
6.53
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

1.53

2.24*
0.71

8.35*
6.82*
6.11*
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ตาราง 88 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
มาก
นอย
นอย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
92
48.76
4.64
54
47.65
4.90
57
46.89
5.48
60
41.47
5.56
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

1.11

1.87*
0.76

7.29*
6.18*
5.42*

ตาราง 89 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงาน
ที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
72
47.68
4.70
40
46.68
4.75
58
46.31
5.39
100
40.19
4.42
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.00

1.37*
0.37

7.49*
6.49*
6.12*

ตาราง 90 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่มี
อายุงานนอย
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
นอย
มาก
มาก
นอย

รหัส
21
22
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
45
46.64
5.06
49
46.45
6.21
53
44.23
5.29
129
39.78
5.99
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

12

11

0.19

2.41*
2.22*

6.86*
6.67*
4.45*
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ตาราง 91 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงาน
ที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
82
48.24
4.83
53
46.79
4.86
46
45.74
4.84
102
40.40
6.94
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.45

2.50*
1.05

7.84*
6.39*
5.34*

ตาราง 92 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน ในกลุมพนักงานที่มี
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การสนับสนุน
ทางสังคม
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
94
48.78
4.14
62
47.18
4.98
66
47.02
4.58
78
41.95
5.42
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.60*

1.76*
0.16

6.83*
5.23*
5.07*

ตาราง 93 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในพนักงานกลุมรวม
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การรับรู
ประโยชนฯ
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
129
48.19
4.92
142
47.46
4.95
148
44.43
5.46
134
41.84
6.96
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

0.73

3.76*
3.03*

6.35*
5.62*
2.59*
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ตาราง 94 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในกลุมพนักงานชาย
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การรับรู
ประโยชนฯ
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
65
48.55
4.86
72
47.96
4.53
82
44.09
5.51
83
40.13
6.92
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

0.59

4.46*
3.87*

8.42*
7.83*
3.96*

ตาราง 95 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในกลุมพนักงานที่แตงงานแลว
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การรับรู
ประโยชนฯ
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
91
48.49
3.67
70
47.54
4.91
81
44.57
5.31
70
41.71
7.19
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

0.95

3.92*
2.97*

6.78*
5.83*
2.86*

ตาราง 96 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การรับรู
ประโยชนฯ
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
51
47.53
5.58
58
46.93
5.46
64
43.91
6.14
72
40.47
7.16
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

0.60

3.62*
3.02*

7.06*
6.46*
3.44*
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ตาราง 97 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การรับรู
ประโยชนฯ
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
45
47.56
4.58
67
47.16
4.84
79
43.95
5.15
79
40.93
7.26
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

0.40

3.61*
3.21*

6.63*
6.23*
3.02*

ตาราง 98 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในกลุมพนักงานโสด
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การรับรู
ประโยชนฯ
นอย
มาก
มาก
นอย

รหัส
21
22
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
66
47.45
5.17
33
47.00
7.26
61
43.66
5.30
62
41.73
6.65
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

12

11

0.45

3.79*
3.34*

5.72*
5.27*
1.93

ตาราง 99 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การรับรู
ประโยชนฯ
นอย
มาก
นอย
มาก

รหัส
21
22
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
77
48.14
5.10
59
47.68
4.92
58
44.48
5.75
76
44.43
5.40
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

11

12

0.46

3.66*
3.20*

3.71*
3.25*
0.05
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ตาราง 100 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตรายจากการทํางาน
ในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

การรับรู
ประโยชนฯ
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
70
48.63
4.91
65
46.65
4.67
72
44.43
5.57
76
39.82
7.15
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.98*

4.20*
2.22*

8.81*
6.83*
4.61*

ตาราง 101 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
ในกลุมพนักงานหญิง
ลักษณะมุง ความ แบบอยางที่ดี
อนาคต ชอบเสี่ยง
สูง
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
ต่ํา
มาก
มาก
ต่ํา
มาก
นอย
สูง
นอย
นอย
สูง
มาก
นอย
ต่ํา
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 212

122

121

211

221

112

111

222
212
122
121
211
221
112
111

4.51*
2.77

5.3*
3.56
0.79

5.61*
3.87
1.10
0.31

6.14*
4.40*
1.63
0.84
0.53

7.67*
5.93*
3.16
2.37
2.06
1.53

17.57*
15.83*
13.06*
12.27*
11.96*
11.43*
9.90*

73
12
25
16
13
55
31
26

80.99
79.25
76.48
75.69
75.38
74.85
73.32
63.42

1.74

* มีนัยสําคัญที่ .05
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ตาราง 102 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
ในกลุมพนักงานที่ครอบครัวมีระดับเศรษฐกิจสูง
ลักษณะมุง ความ แบบอยางที่ดี
อนาคต ชอบเสี่ยง
สูง
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
มาก
มาก
ต่ํา
มาก
นอย
สูง
มาก
นอย
ต่ํา
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 212

211

122

121

221

112

111

222
212
211
122
121
221
112
111

3.45
2.05

4.16* 5.05*
2.76 3.65
0.71 1.60
0.89

5.98*
4.58*
2.53
1.82
0.93

7.7*
6.30*
4.25*
3.54
2.65
1.72

12.82*
11.42*
9.37*
8.66*
7.77*
6.84*
5.12*

67
19
16
21
20
64
44
49

81.45
80.05
78.00
77.29
76.40
75.47
73.75
68.63

1.40

* มีนัยสําคัญที่ .05

ตาราง 103 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
ในกลุมพนักงานที่มีจาํ นวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
ลักษณะมุง ความ แบบอยางที่ดี
อนาคต ชอบเสี่ยง
สูง
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
มาก
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
ต่ํา
นอย
มาก
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 212
222
212
122
211
221
121
112
111

53
25
30
10
43
16
33
53

83.62
78.48
77.37
77.00
76.42
76.25
75.36
66.92

221

121

112

111

5.14* 6.25* 6.62* 7.20*
1.11 1.48 2.06
0.37 0.95
0.58

7.37*
2.23
1.12
0.75
0.17

8.26*
3.12
2.01
1.64
1.06
0.89

16.7*
11.56*
10.45*
10.08*
9.50*
9.33*
8.44*

* มีนัยสําคัญที่ .05

122

211
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ตาราง 104 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของเจตคติทดี่ ีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
พิจารณาตามลักษณะมุง อนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางทีด่ ีในการ
ทํางานอยางปลอดภัย ในกลุมพนักงานทีท่ ํางานในโรงงานที่ยงั ไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
แหลงความแปรปรวน
ลักษณะมุงอนาคตฯ (ก)
ความชอบเสี่ยง (ข)
การมีแบบอยางที่ดี (ค)
กxข
กxค
ขxค
กxขxค
ภายในเซลล
รวม

df

SS

MS

F

1
1454.95
1454.95
1
197.44
197.44
1
2352.20
2352.20
1
112.20
112.20
1
178.55
178.55
1
37.71
37.71
1
285.00
285.00
262
15031.07
57.37
269
24887.46
*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

25.36***
3.44
41.00***
1.96
3.11
<1
4.97*

ตาราง 105 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในพนักงานกลุมรวม
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
210
78.74
6.99
66
77.62
5.37
83
75.61
7.45
194
68.92
9.32
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.12

3.13*
2.01

9.82*
8.70*
6.69*

ตาราง 106 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานชาย
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
82
79.35
6.82
41
77.85
6.08
42
75.07
7.89
137
68.96
9.18
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.50

4.28*
2.78

10.39*
8.89*
6.11*
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ตาราง 107 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่แตงงานแลว
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
120
78.86
6.55
39
78.51
4.88
51
75.90
6.27
102
68.79
9.95
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

0.35

2.96*
2.61

10.07*
9.72*
7.11*

ตาราง 108 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
107
77.07
6.82
26
76.81
5.98
35
73.46
9.02
102
67.88
9.21
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

0.26

3.61*
3.35*

9.19*
8.93*
5.58*

ตาราง 109 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานหญิง
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
128
78.35
7.11
25
77.24
4.05
41
76.17
7.03
57
68.81
9.73
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.11

2.18
1.07

9.54*
8.43*
7.36*

324
ตาราง 110 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
นอย
มาก
มาก
นอย

รหัส
21
22
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
35
79.11
5.03
131
78.53
7.39
41
76.85
6.44
93
71.05
8.96
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

12

11

0.58

2.26
1.68

8.06*
7.48*
5.80*

ตาราง 111 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
78
80.06
5.03
43
77.93
5.51
40
77.65
5.06
122
69.60
8.45
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

2.13

2.41
0.28

10.46*
8.33*
8.05*

ตาราง 112 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
ในพนักงานกลุมรวม
ลักษณะมุง ความ แบบอยางที่ดี
อนาคต ชอบเสี่ยง
สูง
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
มาก
นอย
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
ต่ํา
นอย
นอย
ต่ํา
นอย
มาก

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 212

122

221

211

121

111

112

222
212
122
221
211
121
111
112

1.74
0.62

4.71* 5.39*
3.59* 4.27*
2.97 3.65*
0.68

8.87*
7.75*
7.13*
4.16*
3.48*

10.94*
9.82*
9.20*
6.23*
5.55*
2.07

12.69*
11.57*
10.95*
7.98*
7.30*
3.82*
1.75

113
33
48
97
33
35
105
89

69.24
68.12
67.50
64.53
63.85
60.37
58.30
56.55

1.12

* มีนัยสําคัญที่ .05
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ตาราง 113 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
ในกลุมพนักงานชาย
ลักษณะมุง ความ แบบอยางที่ดี
อนาคต ชอบเสี่ยง
สูง
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
มาก
นอย
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
ต่ํา
นอย
นอย
ต่ํา
นอย
มาก

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 212

122

221

211

121

111

112

222
212
122
221
211
121
111
112

1.84
0.26

2.48
0.90
0.64

5.78*
4.20
3.94
3.30

9.00*
7.42*
7.16*
6.52*
3.22

10.25*
8.67*
8.41*
7.77*
4.47
1.25

14.15*
12.57*
12.31*
11.67*
8.37*
5.15*
3.90

40
21
23
42
20
19
79
58

68.58
67.00
66.74
66.1
62.8
59.58
58.33
54.43

1.58

* มีนัยสําคัญที่ .05

ตาราง 114 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
ในกลุมพนักงานที่แตงงานแลว
ลักษณะมุง ความ แบบอยางที่ดี
อนาคต ชอบเสี่ยง
สูง
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
มาก
นอย
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
ต่ํา
นอย
นอย
ต่ํา
นอย
มาก

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 212
222
212
122
221
211
121
111
112

61
19
31
59
20
20
59
43

122

221

211

121

111

112

69.39 0.07 1.68
69.32
1.61
67.71
64.81
64.45
59.15
58.58
54.23

4.58*
4.51*
2.90

4.94*
4.87*
3.26
0.36

10.24*
10.17*
8.56*
5.66*
5.30*

10.81*
10.74*
9.13*
6.23*
5.87*
0.57

15.16*
15.09*
13.48*
10.58*
10.22*
4.92*
4.35*

* มีนัยสําคัญที่ .05
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ตาราง 115 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
ในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
ลักษณะมุง ความ แบบอยางที่ดี
อนาคต ชอบเสี่ยง
สูง
มาก
มาก
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
สูง
นอย
นอย
สูง
มาก
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
ต่ํา
นอย
นอย
ต่ํา
นอย
มาก

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 122
222
122
212
211
221
121
111
112

45
25
13
16
32
15
55
44

212

211

221

121

111

112

69.80 2.04 3.42
67.76
1.38
66.38
65.06
62.78
59.20
57.49
51.89

4.74
2.70
1.32

7.02*
4.98
3.60
2.28

10.6*
8.56*
7.18*
5.86*
3.58

12.31*
10.27*
8.89*
7.57*
5.29*
1.71

17.91*
15.87*
14.49*
13.17*
10.89*
7.31*
5.60*

* มีนัยสําคัญที่ .05

ตาราง 116 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
ในกลุมพนักงานที่ทาํ งานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
ลักษณะมุง ความ แบบอยางที่ดี
อนาคต ชอบเสี่ยง
สูง
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
ต่ํา
มาก
มาก
สูง
มาก
นอย
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
ต่ํา
นอย
นอย
ต่ํา
นอย
มาก

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 212
222
212
122
221
211
121
111
112

32
19
21
46
24
19
61
61

122

221

211

121

111

112

71.06 1.43 4.92
69.63
3.49
66.14
65.41
63.08
60.05
59.64
53.56

5.65*
4.22
0.73

7.98*
6.55*
3.06
2.33

11.01*
9.58*
6.09*
5.36*
3.03

11.42*
9.99*
6.50*
5.77*
3.44
0.41

17.50*
16.07*
12.58*
11.85*
9.52*
6.49*
6.08*

* มีนัยสําคัญที่ .05
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ตาราง 117 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
พิจารณาตามลักษณะมุง อนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางทีด่ ีในการทํางาน
อยางปลอดภัย ในกลุมพนักงานทีม่ ีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
แหลงความแปรปรวน
ลักษณะมุงอนาคตฯ (ก)
ความชอบเสี่ยง (ข)
การมีแบบอยางที่ดี (ค)
กxข
กxค
ขxค
กxขxค
ภายในเซลล
รวม

df

SS

MS

F

1
2208.05
2208.05
1
757.40
757.40
1
204.70
204.70
1
671.64
671.64
1
259.17
259.17
1
529.23
529.23
1
943.26
943.26
262
19368.04
73.92
269
30408.33
*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 **มีนัยสําคัญที่ระดับ .01

29.87***
10.25**
2.77
9.09**
3.51
7.16**
12.76***

ตาราง 118 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในพนักงานกลุมรวม
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
210
67.06
7.36
66
65.98
6.96
83
64.49
6.32
194
57.50
11.35
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.08

2.57*
1.49

9.56*
8.48*
6.99*
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ตาราง 119 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ํา
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
77
68.88
7.51
29
65.66
6.43
40
64.50
6.52
99
55.00
12.31
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

3.22

4.38*
1.16

13.88*
10.66*
9.50*

ตาราง 120 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
107
66.54
6.41
26
64.81
5.27
35
62.80
6.68
102
54.49
12.50
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.73

3.74*
2.01

12.05*
10.32*
8.31*

ตาราง 121 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานหญิง
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
นอย
มาก
มาก
นอย

รหัส
21
22
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
25
67.68
7.12
128
66.91
8.03
41
65.51
6.02
57
59.47
10.89
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

12

11

0.77

2.17
1.40

8.21*
7.44*
6.04*
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ตาราง 122 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่แตงงานแลว
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
120
67.14
7.41
39
66.82
7.25
51
64.35
6.12
102
56.75
11.37
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

0.32

2.79
2.47

10.39*
10.07*
7.60*

ตาราง 123 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่มีอายุงานนอย
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
นอย
มาก
มาก
นอย

รหัส
21
22
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
30
61.40
4.01
70
60.21
5.78
29
59.03
4.81
147
54.05
9.95
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

12

11

1.19

2.37
1.18

7.35*
6.16*
4.98*

ตาราง 124 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
132
66.67
6.81
23
66.00
7.00
43
65.65
6.37
72
59.03
7.37
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

0.67

1.02
0.35

7.64*
6.97*
6.62*
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ตาราง 125 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่มีอายุงานมาก
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
นอย
มาก

รหัส
22
21
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
140
70.49
5.43
36
69.81
6.61
45
69.27
6.53
54
67.43
4.94
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

11

12

0.68

1.22
0.54

3.06*
2.38*
1.84

ตาราง 126 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน และการมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานอย า งปลอดภั ย
ในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

แบบอยางที่ดี

รหัส

มาก
นอย
นอย
มาก

22
21
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
51
70.53
7.74
70
64.61
6.96
80
59.74
5.87
82
56.78
15.89
* มีนัยสําคัญที่ .05

21
5.92*

11

12

10.79* 13.75*
4.87* 7.83*
2.96

ตาราง 127 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามลั ก ษณะมุ ง อนาคต-ควบคุ ม ตน และการมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานอย า งปลอดภั ย
ในกลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
ต่ํา
สูง
ต่ํา

แบบอยางที่ดี

รหัส

มาก
มาก
นอย
นอย

22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
95
68.16
6.32
55
65.76
6.42
60
64.05
6.86
60
57.60
6.64
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

2.40*

4.11*
1.71

10.56*
8.16*
6.45*
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ตาราง 128 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในพนักงานกลุมรวม
ความชอบเสี่ยง แบบอยางที่ดี
มาก
มาก
นอย
นอย

มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
161
68.72
6.40
132
63.42
6.99
122
59.68
14.45
138
59.63
6.77
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

5.30*

9.04*
3.74*

9.09*
3.79*
0.05

ตาราง 129 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในกลุมพนักงานชาย
ความชอบเสี่ยง แบบอยางที่ดี
มาก
มาก
นอย
นอย

มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
63
67.90
6.41
61
64.07
6.14
99
59.23
6.46
79
57.77
15.07
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

11

12

3.83*

8.67*
4.84*

10.13*
6.30*
1.46

ตาราง 130 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามความชอบเสี่ ย ง และการมี แ บบอย า งที่ ดี ใ นการทํ า งานอย า งปลอดภั ย ในกลุ ม พนั ก งานที่
แตงงานแลว
ความชอบเสี่ยง แบบอยางที่ดี
มาก
มาก
นอย
นอย

มาก
นอย
นอย
มาก

รหัส
22
21
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
92
68.83
5.57
79
63.38
7.67
79
60.06
6.85
62
58.85
15.25
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

11

12

5.45*

8.77*
3.32*

9.98*
4.53*
1.21
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ตาราง 131 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยในกลุมพนักงานที่ทํางาน
ในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
ความชอบเสี่ยง แบบอยางที่ดี
มาก
มาก
นอย
นอย

มาก
นอย
นอย
มาก

รหัส
22
21
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
53
69.11
7.59
65
63.85
7.27
85
60.61
6.15
80
57.38
16.69
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

11

12

5.26*

8.50*
3.24

11.73*
6.47*
3.23

ตาราง 132 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยในกลุมพนักงานที่มีระดับ
เศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา
ความชอบเสี่ยง แบบอยางที่ดี
มาก
มาก
นอย
นอย

มาก
นอย
นอย
มาก

รหัส
22
21
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
70
69.07
5.94
47
61.64
6.76
71
59.20
6.68
57
55.19
16.32
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

11

12

7.43*

9.87*
2.44

13.88*
6.45*
4.01*

ตาราง 133 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัยในกลุมพนักงานที่ มี
จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
ความชอบเสี่ยง แบบอยางที่ดี
มาก
มาก
นอย
นอย

มาก
นอย
นอย
มาก

รหัส
22
21
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
73
67.97
5.69
69
63.13
6.72
66
60.32
6.38
62
52.61
15.22
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

11

12

4.84*

7.65*
2.81

15.36*
10.52*
7.71*
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ตาราง 134 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย
ในกลุมพนักงานที่มีจาํ นวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนนอย
ลักษณะมุง ความ แบบอยางที่ดี
อนาคต ชอบเสี่ยง
สูง
มาก
มาก
สูง
นอย
มาก
สูง
นอย
นอย
ต่ํา
มาก
นอย
ต่ํา
มาก
มาก
ต่ํา
นอย
มาก
สูง
มาก
นอย
ต่ํา
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 212
222
212
211
121
122
112
221
111

53
25
10
16
30
33
43
53

211

121

122

112

221

111

50.43 1.95 2.73
48.48
0.78
47.70
46.81
46.30
46.18
45.58
42.19

3.62*
1.67
0.89

4.13*
2.18
1.40
0.51

4.25*
2.30
1.52
0.63
0.12

4.85*
2.90
2.12
1.23
0.72
0.60

8.24*
6.29*
5.51*
4.62*
4.11*
3.99*
3.39*

* มีนัยสําคัญที่ .05

ตาราง 135 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
พิจารณาตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางาน
อยางปลอดภัย ในกลุมพนักงานทีม่ ีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
แหลงความแปรปรวน

df

ลักษณะมุงอนาคตฯ (ก)
1
ความชอบเสี่ยง (ข)
1
การมีแบบอยางที่ดี (ค)
1
กxข
1
กxค
1
ขxค
1
กxขxค
1
ภายในเซลล
262
รวม
269
* มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

SS
830.04
133.09
30.15
227.09
223.49
0.002
237.07
7689.51
10577.13
**มีนัยสําคัญที่ระดับ .01

MS

F

830.04
133.09
30.15
227.09
223.49
0.002
237.07
29.35

28.28***
4.54*
1.03
7.74**
7.62**
0.00
8.08**
28.28

*** มีนัยสําคัญที่ระดับ .001
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ตาราง 136 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในพนักงานกลุมรวม
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
210
47.74
4.78
66
47.36
4.31
83
45.94
5.33
194
42.13
6.83
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

0.38

1.80*
1.42

5.61*
5.23*
3.81*

ตาราง 137 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานชาย
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
82
47.91
4.76
41
47.41
4.32
42
45.62
5.69
137
42.09
7.08
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

0.50

2.29*
1.79

5.82*
5.32*
3.53*

ตาราง 138 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่ํา
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
77
47.9
4.83
29
47.28
4.47
40
44.98
5.32
99
40.53
7.19
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

0.62

2.92*
2.30

7.37*
6.75*
4.45*
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ตาราง 139 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานหญิง
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
128
47.63
4.81
25
47.28
4.38
41
46.27
4.99
57
42.23
6.25
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

0.35

1.36
1.01

5.4*
5.05*
4.04*

ตาราง 140 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุมพนักงานที่แตงงานแลว
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
นอย
มาก
มาก
นอย

รหัส
21
22
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
39
47.97
4.21
120
47.85
4.18
51
47.22
4.54
102
41.67
6.71
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

12

11

0.12

0.75
0.63

6.30*
6.18*
5.55*

ตาราง 141 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุ งอนาคต-ควบคุ มตน และความชอบเสี่ ยง ในกลุ มพนักงานที่มี จํ านวนชั่ วโมงทํ างาน
ลวงเวลาตอเดือนมาก
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
นอย
มาก
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
107
47.26
4.14
26
46.50
4.61
35
45.06
4.12
102
40.80
7.26
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

0.76

2.20
1.44

6.46*
5.70*
4.26*
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ตาราง 142 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลั กษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และความชอบเสี่ยง ในกลุ มพนักงานที่ ทํ างานในโรงงานที่ผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

ความ
ชอบเสี่ยง
นอย
มาก
มาก
นอย

รหัส
21
22
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
43
47.49
3.79
78
47.13
4.79
40
45.28
5.96
122
42.07
7.51
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

12

11

0.36

2.21
1.85

5.42*
5.06*
3.21*

ตาราง 143 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในพนักงาน
กลุมรวม
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

แบบอยางที่ดี

รหัส

มาก
นอย
มาก
นอย

22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
146
49.10
4.37
130
46.02
4.46
137
43.31
7.38
140
43.24
5.87
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

3.08*

5.79*
2.71*

5.86*
2.78*
0.07

ตาราง 144 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในกลุม
พนักงานหญิง
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

แบบอยางที่ดี

รหัส

มาก
นอย
มาก
นอย

22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
85
48.98
4.53
68
45.82
4.40
56
44.54
6.16
42
43.10
5.92
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

3.16

4.44
1.28

5.88*
2.72*
1.44*
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ตาราง 145 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในกลุม
พนักงานโสด
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

แบบอยางที่ดี

รหัส

มาก
นอย
มาก
นอย

22
21
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
57
49.07
4.97
46
44.59
4.61
60
43.90
5.76
59
41.54
7.29
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

11

12

4.48*

5.17*
0.69

7.53*
3.05*
2.36*

ตาราง 146 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในกลุม
พนักงานที่มีอายุงานนอย
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

แบบอยางที่ดี

รหัส

มาก
นอย
มาก
นอย

22
21
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
37
48.08
5.53
63
45.37
4.31
110
42.00
5.70
66
39.27
7.34
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

11

12

2.71*

6.08*
3.37

8.81*
6.10*
2.73*

ตาราง 147 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในกลุม
พนักงานที่มีระดับเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

แบบอยางที่ดี

รหัส

มาก
นอย
มาก
นอย

22
21
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
86
49.33
4.29
80
45.74
4.24
69
44.91
5.86
65
44.38
6.08
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

11

12

3.59*

4.42*
0.83

4.95*
1.36
0.53
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ตาราง 148 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในกลุม
พนักงานที่มีอายุงานมาก
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
ต่ํา
ต่ํา
สูง

แบบอยางที่ดี

รหัส

มาก
นอย
มาก
นอย

22
11
12
21

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
109
49.45
3.86
30
47.73
4.03
69
47.28
4.85
67
46.64
4.55
* มีนัยสําคัญที่ .05

11

12

21

1.72*

2.17*
0.45

2.81*
1.09
0.64

ตาราง 149 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในกลุม
พนักงานที่มีจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือนมาก
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

แบบอยางที่ดี

รหัส

มาก
นอย
นอย
มาก

22
21
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
64
47.95
3.85
69
46.33
4.43
66
43.39
5.05
71
40.49
7.96
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

11

12

1.62

4.56*
2.94*

7.46*
5.84*
2.90*

ตาราง 150 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในกลุม
พนักงานที่ทํางานในโรงงานที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO
ลักษณะมุง
อนาคต
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

แบบอยางที่ดี

รหัส

มาก
นอย
นอย
มาก

22
21
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
51
47.96
4.81
70
46.74
4.11
80
44.45
5.85
82
41.30
8.18
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

11

12

1.22

3.51*
2.29*

6.66*
5.44*
3.15*
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ตาราง 151 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในกลุมพนักงานชาย
ความชอบเสี่ยง แบบอยางที่ดี
มาก
มาก
นอย
นอย

มาก
นอย
นอย
มาก

รหัส
22
21
11
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
63
48.65
4.17
61
45.57
5.68
99
43.74
5.42
79
42.78
8.43
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

11

12

3.08*

4.91*
1.83

5.87*
2.79*
0.96

ตาราง 152 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในกลุมพนักงานหญิง
ความชอบเสี่ยง แบบอยางที่ดี
มาก
มาก
นอย
นอย

มาก
นอย
มาก
นอย

รหัส
22
21
12
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
98
48.03
5.22
71
46.30
4.18
43
45.35
6.22
39
42.03
5.72
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

12

11

1.73

2.68*
0.95

6.00*
4.27*
3.32*

ตาราง 153 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามความชอบเสี่ยง และการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ในกลุมพนักงานที่ทํางาน
ในโรงงานที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐาน ISO
ความชอบเสี่ยง แบบอยางที่ดี
มาก
นอย
มาก
นอย

มาก
มาก
นอย
นอย

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
108
49.02
4.29
42
47.02
4.89
67
45.64
4.78
53
40.57
4.87
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

2.00*

3.38*
1.38

8.45*
6.45*
5.07*
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ตาราง 154 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตามสถานภาพสมรส และอายุ
ในพนักงานกลุมรวม
สถานภาพ
สมรส
หมาย/หยาราง
โสด
โสด
หมาย/หยาราง

อายุ

รหัส

มาก
นอย
มาก
นอย

22
11
12
21

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
187
69.50
7.52
143
67.50
8.88
63
66.37
7.46
116
66.18
8.90
* มีนัยสําคัญที่ .05

11

12

21

2.00

3.13*
1.13

3.32*
1.32
0.19

ตาราง 155 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามสถานภาพสมรส และอายุ ในพนักงานกลุมรวม
สถานภาพ
สมรส
หมาย/หยาราง
โสด
โสด
หมาย/หยาราง

อายุ

รหัส

มาก
นอย
มาก
นอย

22
12
11
21

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
187
77.19
7.38
63
74.73
8.66
142
73.62
9.51
116
71.58
10.02
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

11

21

2.46*

3.57*
1.11

5.61*
3.15*
2.04

ตาราง 156 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามอายุ และอายุงาน ในพนักงานกลุมรวม
อายุ

อายุงาน

รหัส

หมาย/หยาราง
โสด
หมาย/หยาราง
โสด

มาก
มาก
นอย
นอย

22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
140
78.82
6.45
110
77.65
6.32
110
73.70
8.38
148
69.03
10.28
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

1.17

5.12*
3.95*

9.79*
8.62*
4.67*
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ตาราง 157 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
ตามสถานภาพสมรส และอายุ ในพนักงานกลุมรวม
สถานภาพ
สมรส
หมาย/หยาราง
โสด
หมาย/หยาราง
โสด

อายุ

รหัส

มาก
นอย
นอย
มาก

22
11
21
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
187
49.75
9.58
142
49.07
10.09
116
47.16
11.20
63
46.29
10.38
* มีนัยสําคัญที่ .05

11

21

12

0.68

2.59*
1.91

3.46*
2.78*
0.87

ตาราง 158 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนการมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย ตาม
สถานภาพสมรส อายุ และอายุงาน ในพนักงานกลุมรวม
สถานภาพ
สมรส
โสด
หมาย/หยา
หมาย/หยา
โสด
โสด
หมาย/หยา
โสด
หมาย/หยา

อายุ

อายุงาน

นอย
นอย
มาก
มาก
นอย
นอย
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
นอย
นอย
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 212
112
212
222
122
111
211
121
221

57
53
107
33
85
63
30
80

222

122

111

211

121

221

52.18 4.10* 4.92* 6.21*
48.08
0.82 2.11
47.26
1.29
45.97
43.99
43.83
42.20
41.21

8.19*
4.09*
3.27*
1.98

8.35*
4.25*
3.43*
2.14
0.16

9.98*
5.88*
5.06*
3.77*
1.79
1.63

10.97*
6.87*
6.05*
4.76*
2.78
2.62
0.99

* มีนัยสําคัญที่ .05

ตาราง 159 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตราย
จากการทํางาน ตามสถานภาพสมรส อายุ และอายุงาน ในพนักงานกลุมรวม
สถานภาพ
สมรส
โสด
หมาย/หยา
หมาย/หยา
หมาย/หยา
โสด
หมาย/หยา
โสด
โสด

อายุ

อายุงาน

มาก
นอย
มาก
นอย
นอย
มาก
มาก
นอย

มาก
มาก
มาก
นอย
มาก
นอย
นอย
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 212
122
212
222
211
112
221
121
111

33
53
107
63
57
80
30
85

222

211

112

221

91.18 5.54 11.16 23.16* 23.51* 23.58*
85.64
5.62 17.62* 17.97* 18.04*
80.02
12.00 12.35 12.42
68.02
0.35
0.42
67.67
0.07
67.6
66.03
64.94

* มีนัยสําคัญที่ .05

121

111

25.15*
19.61*
13.99*
1.99
1.64
1.57

26.24*
20.70*
15.08*
3.08
2.73
2.66
1.09

342
ตาราง 160 ผลการเปรี ยบเทียบค าเฉลี่ยของคะแนนการรั บรู ประโยชน จากการฝ กอบรมเพื่อป องกั น
อันตรายจากการทํางาน ตามสถานภาพสมรส และอายุ ในพนักงานกลุมรวม
สถานภาพ
สมรส
โสด
หมาย/หยาราง
หมาย/หยาราง
โสด

อายุ

รหัส

มาก
นอย
มาก
นอย

12
21
22
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
63
79.21
53.13
116
76.07
35.07
187
74.71
26.18
142
66.04
24.34
* มีนัยสําคัญที่ .05

21

22

11

3.14

4.50
1.36

13.17*
10.03*
8.67*

ตาราง 161 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามสถานภาพสมรส และอายุ ในพนักงานกลุมรวม
สถานภาพ
สมรส
หมาย/หยาราง
โสด
โสด
หมาย/หยาราง

อายุ

รหัส

มาก
มาก
นอย
นอย

22
12
11
21

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
187
65.60
7.32
12
64.14
7.41
11
62.04
10.50
21
59.38
12.05
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

11

21

1.46

3.56
2.10

6.22*
4.76*
2.66

ตาราง 162 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามอายุ และอายุงาน ในพนักงานกลุมรวม
อายุ

อายุงาน

รหัส

มาก
นอย
มาก
นอย

มาก
มาก
นอย
นอย

22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
140
70.06
5.56
110
68.88
5.46
110
59.08
4.00
148
54.87
10.78
* มีนัยสําคัญที่ .05

12
1.18

21

11

10.98* 15.19*
9.80* 14.01*
4.21*
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ตาราง 163 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามสถานภาพสมรส และอายุงาน ในพนักงานกลุมรวม
สถานภาพ
สมรส
หมาย/หยาราง
โสด
โสด
หมาย/หยาราง

อายุงาน

รหัส

มาก
มาก
นอย
นอย

22
12
11
21

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
160
48.43
3.61
90
47.23
5.11
115
42.91
6.58
143
42.73
6.54
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

11

21

1.20

5.52*
4.32*

5.70*
4.50*
0.18

ตาราง 164 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่
ตามอายุ และอายุงาน ในพนักงานกลุมรวม
อายุ

อายุงาน

รหัส

นอย
มาก
มาก
นอย

มาก
มาก
นอย
นอย

12
22
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
110
48.13
3.84
140
47.90
4.54
110
44.75
4.54
148
41.36
7.39
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

21

11

0.23

3.38*
3.15*

6.77*
6.54*
3.39*

ตาราง 165 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางาน
ตามเพศ และระดับเศรษฐกิจของครอบครัว ในพนักงานกลุมรวม
เพศ
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

เศรษฐกิจ
ครอบครัว
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รหัส
22
12
21
11

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
148
76.13
7.79
141
76.11
8.72
92
74.72
9.02
147
71.48
9.41
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

21

11

0.02

1.41
1.39

4.65*
4.63*
3.24*

344
ตาราง 166 ผลการเปรียบเทียบค าเฉลี่ยของคะแนนการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน
ตามระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน ในพนักงานกลุมรวม
เศรษฐกิจ
ครอบครัว
ต่ํา
สูง
สูง
ต่ํา

ช.ม.ลวงเวลา
ตอเดือน
นอย
มาก
นอย
มาก

รหัส
11
22
21
12

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
105
50.13
9.58
136
49.20
9.78
153
48.73
10.66
134
46.80
10.55
* มีนัยสําคัญที่ .05

22

21

12

0.93

1.40
0.47

3.33*
2.40
1.93

ตาราง 167 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูประโยชนจากการฝกอบรมเพื่อปองกันอันตราย
จากการทํางาน ตามเพศ และระดับเศรษฐกิจของครอบครัว ในพนักงานกลุมรวม
เพศ
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง

เศรษฐกิจ
ครอบครัว
สูง
สูง
ต่ํา
ต่ํา

รหัส
22
12
11
21

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
148
80.85
39.13
141
72.54
29.04
147
71.86
33.01
92
69.00
28.62
* มีนัยสําคัญที่ .05

12

11

21

8.31*

8.99*
0.68

11.85*
3.54
2.86

ตาราง 168 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ตามเพศ ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน ในพนักงานกลุมรวม
เพศ
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

เศรษฐกิจ ช.ม.ลวงเวลา
ครอบครัว
ตอเดือน
สูง
นอย
ต่ํา
นอย
ต่ํา
นอย
สูง
มาก
สูง
มาก
สูง
นอย
ต่ํา
มาก
ต่ํา
มาก

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 111
221
111
211
222
122
121
212
112

77
64
41
71
65
76
51
83

222

122

121

212

112

68.68 4.46* 4.51* 4.88*
64.22
0.05 0.42
64.17
0.37
63.80
63.22
61.80
61.35
57.75

5.46*
1.00
0.95
0.58

6.88*
2.42
2.37
2.00
1.42

7.33*
2.87
2.82
2.45
1.87
0.45

10.93*
6.47*
6.42*
6.05*
5.47*
4.05*
3.60*

* มีนัยสําคัญที่ .05

211
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ตาราง 169 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความถี่ของการเจ็บปวย (การรายงานตนเอง) ตามเพศ
ระดับเศรษฐกิจของครอบครัว และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน ในพนักงานกลุมรวม
เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง

เศรษฐกิจ ช.ม.ลวงเวลา
ครอบครัว
ตอเดือน
ต่ํา
มาก
สูง
มาก
ต่ํา
นอย
สูง
มาก
ต่ํา
มาก
ต่ํา
นอย
สูง
นอย
สูง
นอย

รหัส จํานวนคน คาเฉลี่ย 122
112
122
211
222
212
111
121
221

83
65
41
71
51
64
76
77

8.04
7.17
6.85
6.72
6.39
6.05
5.92
3.39

211

222

212

111

121

221

0.87 1.19
0.32

1.32
0.45
0.13

1.65
0.78
0.46
0.33

1.99*
1.12
0.80
0.67
0.34

2.12*
1.25
0.93
0.80
0.47
0.13

4.65*
3.78*
3.46*
3.33*
3.00*
2.66*
2.53*

* มีนัยสําคัญที่ .05

ตาราง 170 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความถี่ของการเจ็บปวยจากการทํางาน (บันทึกการ
รักษาพยาบาลของโรงงาน) ตามเพศ และจํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตอเดือน ในพนักงานกลุมรวม
เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง

ช.ม.ลวงเวลา
ตอเดือน
มาก
นอย
นอย
มาก

รหัส
12
11
21
22

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
คน
มาตรฐาน
146
1.78
2.14
136
1.25
1.54
118
0.99
1.74
65
0.49
0.90
* มีนัยสําคัญที่ .05

11

21

22

0.53*

0.79*
0.26

1.29*
0.76*
0.50*
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ตาราง 171 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) ของตัวแปรที่ใชศึกษา
ตัวแปร
1. พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานตามหนาที่

คาเฉลี่ย

SD

63.19

2. พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการทํางานนอกเหนือหนาที่

9.77

2
3
4
.67** -.20** -.32**

5
.48**

6
.39**

7
.50**

8
9
.61** .30**

10
.50**

11
.34**

12
.29**

45.46

6.14

-.06 -.23**

.52**

.42**

.42**

.69** .26**

.39**

.25**

.28**

3. ความถี่ของการเจ็บปวย (รายงานตนเอง)

6.30

5.11

.03

.02 -.16** -.12**

-.01

4. ความถี่ของการเจ็บปวย (บันทึกรักษาพยาบาลของโรงงาน)

1.23

1.8

5. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

67.94

8.35

6. ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน

63.26

8.04

7. ความชอบเสี่ยง

41.52

6.00

8. เจตคติที่ดีตอการปองกันอันตรายจากการทํางาน

74.69

8.93

9. การรับรูประโยชนจากการฝกรมฯ

73.95

32.96

10.การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหนวยงาน

48.66

10.22

11. การมีแบบอยางที่ดีในการทํางานอยางปลอดภัย

45.74

8.27

12. ความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการทํางาน

52.69

8.25
* มีนัยสําคัญที่ .05

-.06 -.11** -.15** -.12**

-.14** -.19** -.27** -.18** -.10* -.25** -.14** -.18**
.36**

.48**

.62**

.11*

.22**

.06

.25**

.62**

.48**

.08

.25**

.19**

.28**

.49**

.10*

.26**

.22**

.28**

.18**

.40**

.33**

.39**

.17**

.14**

.13**

.52**

.20**
.17**

** มีนัยสําคัญที่ .01
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