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บทคดัย่อ

บทความนีนาํเสนอการศึกษาทศันคติดา้นความปลอดภัยของ

พนกังานโรงงานแห่งหนึงในอาํเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี จาํแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุการทาํงาน โดย

รวบรวมขอ้มูลจากพนกังาน จาํนวน 208 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจัยคือ

แบบสอบถาม สถิติทีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลีย ค่าร้อยละ ค่าความถี ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน T-test, One way ANOVA และ LSD ผลการวิจัย

พบว่าทศันคติในดา้นความปลอดภยัของพนกังานในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลีย 3.89 ทีระดบันยัสาํคญั .05   

คาํสาํคญั: ทศันคติ, ความปลอดภยั 

ABSTRACT 

The paper presents a study of the study on attitude toward 

the safety of labors in the factory was located in Tha-Wung, Lopburi. 

Classified by personal factors of gender, educational level, Age and 

work experience. The data were collected from 208 employees. The 

instrument used in the research was a questionnaire. The statistics used 

were percentage, frequency, standard deviation, T-test, one way 

ANOVA and LSD. The research found that the attitudes towards safety 

of employees were at a high level. The mean score was 3.89 at 

significance level of .05. 

Keywords: attitude, Security 

1. บทนํา

ประเทศไทยไดมี้การเจริญเติบโตทางดา้นอุตสาหกรรม ทาํให้

มีจาํนวนคนงานหรือผูป้ฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพิมขึนอย่าง

รวดเร็วตามไปดว้ย คนงานหรือผูป้ฏิบติังาน ส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัว

เข้ากบัการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ขณะเดียวกนัยังขาดความรู้ 

ความเขา้ใจในการปฏิบติังานใหเ้กดิความปลอดภัย ซึงมีผลทาํให้จาํนวน

คนงานหรือผูป้ฏิบติังานทีได้รับอุบัติเหตุ ในขณะปฏิบัติงานในโรงงาน

เพิมขึนเป็นเงาตามตวัไปดว้ยเช่นกนั และมักจะมีอุบัติเหตุในโรงงานเกดิ

ขึนอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ่ อย่างไรกต็ามการเกดิอุบัติในงานอุตสาหกรรมถ้าตัวเลขทาง

สถิติยิงนอ้ยนนัหมายถึงคุณภาพในการจัดการบริหารความปลอดภัยใน

โรงงานนนัมีประสิทธิภาพทีดี ตามสถิติการเกดิอุบัติเหตุจากการทาํงาน

ตงัแต่เดือน  มกราคม–มิถุนายน 2556 ในโรงงานแห่งหนึงใน อาํเภอท่าวุง้ 

จงัหวดัลพบุรี เฉลีย 7.16 คน จากพนกังาน 445 คน คิดเป็น 1.61% 

จากปัญหาดงักล่าวทาํใหเ้กดิแนวคิดในการศึกษาระดับความ

คิดเห็นดา้นทัศนคติทีเกยีวกบัความปลอดภัยของพนักงานโรงงานแห่ง

หนึงในอาํเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี 

2. วิธีดําเนินการวิจัย

2.1 กรอบแนวคดิของการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกยีวข้องแล้วนัน ผูว้ิจัยมี

ความสนใจทีจะศึกษาทัศนคติของพนักงานทีมีต่อความปลอดภัยของ

โรงงานแห่งหนึงในอาํเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรีโดยมีแนวคิดของการวิจัย

สามส่วน ส่วนทีหนึงคือ ระบบความปลอดภัยทางด้านสารเคมี ส่วนที

สองคือ ระบบความปลอดภัยด้านกายภาพ ส่วนทีสามคือ ระบบความ

ปลอดภยัดา้นชีวภาพ ดงัรูปที 1 

  ปัจจยัส่วนบุคคล

 1. เพศ

 2. อายุ

 3. ระดบัการศึกษา

 4. อายุการทาํงาน

ความปลอดภยัของพนักงาน

1. ระบบความปลอดภยัด้านสารเคมี

2. ระบบความปลอดภยัด้านกายภาพ

3. ระบบความปลอดภยัด้านชีวภาพ

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม

รูปท ี1 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทีใชใ้นการวิจยั 

บทความวจิยั 
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2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใชใ้นการวิจัยครังนี ได้แก ่พนักงานของโรงงาน

แห่งหนึงในอาํเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี จาํนวน 437 คน 

กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในการวิจัยนี ใช้การคํานวณหา

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยหลักการคํานวณของ Taro Yamane’s 

กาํหนดใหมี้ความคลาดเคลือน .05 แสดงดงัสมการที 1 

21
Nn
Ne




(1) 

N =จาํนวนประชากร 437 คน 

n = จาํนวนของตวัอย่างทีใช ้

e = ค่าความคลาดเคลือน .05 

คาํนวณไดด้งัสมการที 2 

 2
437 208

1 437 0.05
n 

 
 (2) 

จาํนวนของตัวอย่างทีใช้ศึกษาทัศนคติของพนักงานทีมีต่อ

ความปลอดภยัของโรงงานแห่งหนึงในอาํเภอท่าวุง้ จังหวดัลพบุรีเท่ากบั 

208 คน 

2.3 ขันตอนการสร้างเครืองมือ 

เครืองมือทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของพนักงานโรงงาน

แ ห่ ง ห นึ ง ใ น อํา เ ภ อ ท่ า วุ ้ ง  จั ง ห วัด ล พ บุ รี  เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม 

(Questionnaire) ทีปรับปรุงแบบสอบถามจาก สมจิต ศิริมานะกุล จาก

การศึกษาหลกัแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเกยีวข้อง ดังรูปที 2 เพือ

ศึกษาทศันคติดา้นความปลอดภยัของพนกังานโรงงานแห่งหนึงในอาํเภอ

ท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก ่

ตอนที 1 ขอ้มูลเกยีวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก ่เพศ ระดบัอายุ 

ระดบัการศึกษา อายุการทาํงาน เป็นคาํถามแบบเลือกตอบ 

ตอนที 2 ข้อมูลเกยีวกบัความปลอดภัยของพนักงานในด้าน

ระบบความปลอดภยัดา้นสารเคมี ระบบความปลอดภยัดา้นกายภาพ และ

ระบบความปลอดภยัดา้นชีวภาพ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นดงันี 

5 หมายถึง ระดบัทศันคติมากทีสุด 

4 หมายถึง ระดบัทศันคติมาก 

3 หมายถึง ระดบัทศันคติปานกลาง 

2 หมายถึง ระดบัทศันคตินอ้ย 

1 หมายถึง ระดบัทศันคตินอ้ยทีสุด 

ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

เริ มต้น

ศึกษาทฤษฎีและรวบรวมข้อมูล 

กาํหนดลักษณะของคาํถามตาม

ขอบเขตเนือหาและวตัถุประสงค์

สร้างแบบสอบถามร่าง

นาํไปทดลองใช้

ตรวจสอบโดยผูเ้ชียวชาญ

จาํทาํแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

เพือนาํไปใช้จริง

สินสุด

ปรับปรุงแก้ไข
ไม่ผ่าน

ผ่าน

รูปท ี2 ขนัตอนการสร้างเครืองมือ 

3. ผลการวิจัย

3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที  1  ปัจจยัส่วนบุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ผูต้อบแบบสอบถามคือ พนักงานโรงงานแห่งหนึงในอาํเภอ

ท่าวุง้ จังหวัดลพบุรีจาํนวน 208 คน จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ

พนกังาน แสดงรายละเอียดดงัตารางที 1 
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ตารางท ี1 จาํนวนและ ค่าร้อยละของพนกังานจาํแนกตามขอ้มูลพืนฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย 113 54.3 

หญิง 95 45.7 

2. อาย ุ

ตาํกว่า 20 ปี 6 2.9 

20-25 ปี 117 56.3 

26-30 ปี 40 19.2 

31-35 ปี 26 12.5 

36-40 ปี 10 4.8 

41 ปีขึนไป 9 4.3 

3. ระดับการศึกษา

มธัยมศึกษาตอนตน้ 14 6.7 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 61 29.3 

อนุปริญญา/ปวส. 104 50.0 

ปริญญาตรี 22 10.6 

สูงกว่าปริญญาตรี 7 3.4 

4. อายุการทาํงาน

นอ้ยกว่า 1 ปี 17 8.2 

1-5 ปี 123 59.1 

6-10 ปี 35 16.8 

11-15 ปี 19 19.1 

16-20 ปี 6 2.9 

21 ปีขึนไป 8 3.8 

รวม 208 100.0 

ตอนที 2 ปัจจยัทีส่งผลต่อทศันคติดา้นความปลอดภยั แสดงค่า

ดงัตารางที 2 

ตารางท ี2 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานระดบัทศันคติดา้นความ 

  ปลอดภยั 

ระบบความปลอดภัย X S.D. 
ระดับ

ทศันคต ิ

ดา้นสารเคมี 3.69 0.554 มาก 

ดา้นกายภาพ 3.90 0.634 มาก 

ดา้นชีวภาพ 4.08 0.697 มาก 

รวม 3.89 0.545 มาก 

ตอนที 3 ทศันคติดา้นความปลอดภยั จาํแนกตามเพศ แสดงค่า

ดงัตารางที 3 

ตารางท ี3 ทศันคติดา้นความปลอดภยัจาํแนกตามเพศ 

ระบบความปลอดภัย 

ในโรงงาน 

เพศชาย 

n =113 

เพศหญิง 

n =95 t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

ดา้นสารเคมี 3.69 0.568 3.69 0.541 -0.039 0.969 

ดา้นกายภาพ 3.87 0.634 3.92 0.637 -0.571 0.569 

ดา้นชีวภาพ 4.00 0.671 4.18 0.718 -1.890 0.060 

รวม 3.85 0.545 3.93 0.544 -1.037 0.301 

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05

ตอนที  4 วิเคราะห์เพือเปรียบเทียบทัศนคติในด้านความ

ปลอดภยัจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน แสดงดงัตารางที 4-6 

ตารางท ี4 ทศันคติดา้นความปลอดภยั จาํแนกตามอายุ 

ระบบความ

ปลอดภัย 

แหล่งความ

แปรปวน 
ss df MS F Sig

ดา้นสารเคมี ระหว่างกลุ่ม 3.832 5 0.766 2.584 0.027* 

ภายในกลุ่ม 59.923 202 0.297 

รวม 63.755 207  

ดา้นกายภาพ ระหวา่งกลุ่ม 6.222 5 1.244 3.255 0.008* 

ภายในกลุ่ม 77.218 202 0.382 

รวม 83.440 207  

ดา้นชีวภาพ ระหว่างกลุ่ม 15.030 5 3.006 7.077 0.00* 

ภายในกลุ่ม 85.803 202 0.425 

รวม 100.833 207  

ค่าเฉลียโดยรวม ระหว่างกลุ่ม 6.045 5 1.209 4.402 0.01 

ภายในกลุ่ม 55.487 202 0.275 

รวม 61.532 207  

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05
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ตารางท ี5 ทศันคติดา้นความปลอดภยั จาํแนกตามการศึกษา 

ระบบความ

ปลอดภัย 

แหล่งความ

แปรปวน 
ss df MS F Sig

ดา้นสารเคมี ระหว่างกลุ่ม 2.429 4 0.607 2.010 0.094 

ภายในกลุ่ม 61.326 203 0.302 

รวม 63.755 207  

ดา้นกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 1.199 4 0.300 2.010 0.094 

ภายในกลุ่ม 82.241 203 0.405 

รวม 83.440 207  

ดา้นชีวภาพ ระหว่างกลุ่ม 5.654 4 1.413 3.014 0.019* 

ภายในกลุ่ม 95.180 203 0.469 

รวม 100.833 207  

ค่าเฉลียโดยรวม ระหว่างกลุ่ม 2.364 4 0.591 2.028 0.092 

ภายในกลุ่ม 59.168 203 0.291 

รวม 61.532 207  

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05

ตารางท ี6 ทศันคติดา้นความปลอดภยั จาํแนกตามอายุการทาํงาน 

ระบบความ

ปลอดภัย 

แหล่งความ

แปรปวน 
ss df MS F Sig

ดา้นสารเคมี ระหว่างกลุ่ม 2.514 5 05.03 1.658 0.146 

ภายในกลุ่ม 61.242 202 0.303 

รวม 63.755 207  

ดา้นกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 6.219 5 2.845 3.254 0.008* 

ภายในกลุ่ม 77.221 202 0.382 

รวม 83.440 207  

ดา้นชีวภาพ ระหว่างกลุ่ม 14.226 5 2.845 6.636 0.000* 

ภายในกลุ่ม 86.607 202 0.429 

รวม 100.833 207  

ค่าเฉลียโดยรวม ระหว่างกลุ่ม 5.841 5 1.168 4.237 0.001 

ภายในกลุ่ม 55.691 202 0.276 

รวม 61.532 207  

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05

4. สรุปผลการวิจัย

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน

ในโรงงานแห่งหนึงในอาํเภอท่าวุง้ จังหวดัลพบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 มีอายุ 20-25 ปี จาํนวน 117 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.3 มีระดบัการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. จาํนวน 104 คน คิด

เป็นร้อยละ 50.0 และมีอายุการทาํงาน 1-5 ปี จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อย

ละ 59.1 

2. ทศันคติดา้นความปลอดภยัในภาพรวม ผลวิจยัพบว่า ระดบั

ทศันคติภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก ค่า X = 3.89 

 3. ผลการวิ เคราะห์เพือเปรียบเทียบทัศนคติด้านความ

ปลอดภยั จาํแนกตามเพศ ผลวิจัยพบว่า พนักงานทีเป็นเพศชายและเพศ

หญิงมีทศันคติไม่แตกต่างกนั ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 

4. ผลการวิเคราะหเ์พือเปรียบเทียบทศันคติดา้นความปลอดภยั

ปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตามอายุ ผลวิจัยพบว่า อายุของพนักงานมี

ทศันคติแตกต่างกนัทุกดา้น ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 จาํแนกตามการศึกษา 

ผลวิจยัพบว่า การศึกษาของพนกังานมีทศันคติแตกต่างกนัด้านชีวภาพ ที

ระดับนัยสําคัญ 0.05 จาํแนกตามอายุการทาํงาน ผลวิจัยพบว่า อายุการ

ทาํงานของพนกังานมีทศันคติแตกต่างกนัดา้นกายภาพและดา้นชีวภาพ ที

ระดบันยัสาํคญั 0.05 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอ บ คุ ณ คุ ณ อ นันต์  เก ตุ แ ก ้ว  ผู้ เ ชี ย ว ชา ญใน ก าร ตอ บ

แบบสอบถาม และพนกังานในโรงงานแห่งหนึงในอาํเภอท่าวุง้ จังหวดั

ลพบุรี ทุกท่าน ทีใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม ซึง

เป็นประโยชนต่์อการวิจยัในครังนี  
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