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บทคัดย่อ 

 

กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำ 1) ระดบัควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน  2) ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อ ำเภอก ำแพงแสนจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล  3) ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล จ ำแนกตำม กำรฝึกอบรม และประสบกำรณ์
อุบติัเหตุ กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรศึกษำ พนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน ท่ีไดม้ำจำกกำร
สุ่ม จ ำนวน 70 คน โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบแบ่งชั้น  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั ได้แก่ แบบสอบถำม ท่ี
คณะผูว้ิจยัสร้ำงข้ึนเอง สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำ t-test  
และกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว   

ผลกำรวิจยัพบว่ำ (1) ผลกำรประเมินของควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน ในภำพรวม อยูใ่นระดบัมำก (�̅�=3.62) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นก็พบวำ่ทุก
รำยดำ้นอยูใ่นระดบัมำกเช่นเดียวกนั ดำ้นควำมปลอดภยั (�̅�=3.65) และดำ้นอำชีวอนำมยั (�̅�=3.58)           (2) 
ควำมแตกต่ำงระดบัควำมคิดเห็นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอ
ก ำแพงแสน ในภำพรวมพบวำ่ไม่มีควำมแตกต่ำงกนั เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่มีเพียงปัจจยัดำ้นควำม
ปลอดภยัของพนกังำนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคท่ีมีควำมแตกต่ำงกนัตำมต ำแหน่ง (3) ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำ
มยัของพนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล จ ำแนกตำม กำร
ฝึกอบรม และประสบกำรณ์พบวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติทั้งในภำพรวม และรำยดำ้น 
                                              
1 นกัวิชำกำรอิสระ 
2 อำจำรยค์ณะศึกษำศำสตร์ สำขำพลศึกษำ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
3 อำจำรยค์ณะวิทยำกำรจดักำร สำขำกำรจดักำรทัว่ไป มหำวิทยำลยัรำชภฎันครปฐม  
4 นกัศึกษำคณะวิทยำกำรจดักำร สำขำกำรจดักำรทัว่ไป มหำวิทยำลยัรำชภฎันครปฐม  
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ค าส าคัญ :  ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to 1) compare the level of Behavior-based safety and Personal 
hygiene with Kampengsean Province Electricity Authority 2) the level of Behavior-based safety and 
Personal hygiene with Kampengsean Province Electricity Authority by personal factors. 3) Occupational 
Behavior-based safety and Personal hygiene with Kampengsean Province Electricity Authority classified 
by personal, Training and accident experience. The sample used in the study Provincial Electricity 
Authority, Kamphaeng Saen A random sample of 70 employee was used. The research instruments were 
the self-constructed questionnaire. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test, and 
One Way analysis of variance. 

The research results found that: (1) occupational Behavior-based safety and Personal hygiene with 
Kampengsean Province Electricity Authority staff were at a high level (�̅�= 3.62). Behavior-based-safety 
(�̅�= 3.65) and occupational Personal hygiene (�̅� = 3.58) (2) Difference in Behavior-Based-Safety and 
Personal hygiene of employees in Kamphaeng Saen Provincial Electricity Authority Overall, there was no 
difference. When considering each aspect. (3) Behavior-based safety and occupational Personal hygiene of 
employees at Kamphaeng Saen Provincial Electricity Authority, classified by personal factors, training and 
experience, were found to be significantly different. The differences were statistically significant in both 
overall and individual aspects.. 
 

Keywords:  Behavior-based safety, Personal hygiene, Province Electricity Authority 
 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัลกัษณะทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วมำก โดยเปล่ียนจำกกำร
มุ่งเน้นด้ำนเกษตรกรรมมำเป็นกำรเน้นพฒันำอุตสำหกรรม โดยผลจำกกำรพฒันำด้ำนอุตสำหกรรมอย่ำง
รวดเร็ว จึงได้มีกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนได้มีกำรใชเ้คร่ืองจกัรกลต่ำงๆ เพื่อกำรพฒันำ ส่ิงท่ีควบคู่
ไปกบักำรน ำเอำเทคโนโลยีใหม่มำใช้ ไดแ้ก่กำรฝึกอบรมเรียนรู้ในกำรใช้งำนอย่ำงปลอดภยั แต่เน่ืองจำก
ผูบ้ริหำรส่วนใหญ่มกัไม่ใช้ควำมส ำคญักบัเร่ืองดงักล่ำวจึงท ำให้ สถิติกำรเกิดอุบติัเหตุเพิ่มมำกข้ึน ซ่ึงจะ
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ส่งผลต่อประสิทธิภำพทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกำรประกอบธุรกิจ  อำทิกำรเกิดค่ำใช้จ่ำยเพื่อแก้ไข
อุบติัเหตุ ค่ำรักษำพยำบำล เงินทดแทนเสียเวลำท ำงำน ส่งผลต่อช่ือเสียงขององคก์ำร นอกจำกน้ียงัส่งผลเสีย
ไปยงัสังคม อำทิมีผูพ้ิกำร ทุพลภำพ เพิ่มข้ึน กำรตระหนกัถึง ปัจจยัในควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และชีว 
อนำมยัจะช่วยท ำใหเ้กิดกำรสูญเสียดงักล่ำวลดนอ้ยลง 
 หลกักำรพื้นฐำน (Basic Principles) ส ำหรับผูบ้ริหำรในกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยัให้
สถำนประกอบกิจกำร หรือกำรป้องกนัอุบติัเหตุตำมทฤษฎีและแนวคิดสมยัใหม่ มุ่งเน้นหลกักำรท ำงำนท่ี
ปลอดภยั โดยถือวำ่ สภำพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยัเป็นกำรแสดงถึงควำมบกพร่อง และควำมผิดพลำดในกำร
บริหำรงำน กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดอุบติัเหตุร้ำยแรงเพื่อแกไ้ขและควบคุม กำรมุ่งหลกั
ควำมปลอดภยัท่ีตอ้งให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรดว้ยกำรควบคุมติดตำมเป้ำหมำยเพื่อใหบ้รรลุผล หลกักำร
ท ำงำนควำมปลอดภยัใหไ้ดป้ระสิทธิผลคือกำรก ำหนดหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบแก่สำยงำนใหช้ดัเจน และ
ภำรกิจของกำรสร้ำงควำมปลอดภยัคือกำรคน้หำหรือระบุช้ีชดัถึงควำมบกพร่องในกำรท ำงำนท่ีก่อให้เกิด
อุบติัเหตุสองแนวทำง ไดแ้ก่ 1. หำเหตุผลของกำรเกิดอุบติัเหตุ และกำรควบคุมประสิทธิภำพท่ีถูกตอ้งและ
ครบถว้น (นฤมล สัตตบุศย ์2546) โดย วตัถุประสงค์ของกำรท่ีมีกำรบริกำรดำ้นอำชีวอนำมยั ก็เพื่อจะให้ผู ้
ประกอบอำชีพทั้งมวลมีสุขภำพอนำมยัท่ีดี ปรำศจำกโรคภยัไขเ้จบ็และอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำน มีควำมพอใจ
ในฐำนะกำรท ำงำนท่ีมัน่คง สำมำรถปฏิบติังำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จะมีผลต่อเน่ืองไป คือผลผลิตจะ
เพิ่มข้ึนท ำให้เศรษฐกิจของส่วนตวั ส่วนรวม ประเทศชำติจะดีข้ึนตำมมำ และ จุดมุ่งหมำยหลกัของกำรท่ีตอ้ง
มีกำรบริกำรด้ำนอำชีวอนำมยั คือ ตอ้งกำรให้คนท่ีประกอบอำชีพทั้งมวลไดรั้บส่ิงอนัพึงมีพึงไดจ้ำกกำร
บริกำรดำ้นน้ีคือ 1. กำรมีสุขภำพอนำมยัท่ีสมบูรณ์ 2. กำรมีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และ3. กำรไดรั้บ
สวสัดิกำรต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสม 
 กำรท่ีจะสำมำรถท ำงำนดำ้นน้ีใหไ้ดผ้ลอยำ่งสมบูรณ์ตำมจุดมุ่งหมำย และดว้ยตำมวตัถุประสงคน์ั้น 
จะสำมำรถท ำกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมยั และขณะเดียวกนัตอ้งควบคุมป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็และอนัตรำยแก่
ผูป้ระกอบอำชีพ ส ำหรับกำรคุม้ครองผูไ้ด้รับบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนเร่ิมต้นจำกกำรก ำหนดกองทุนเงิน
ทดแทน ซ่ึงออกตำมประกำศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนำคม พ.ศ. 2517 โดยกองทุนเงิน
ทดแทน เร่ิมด ำเนินกำรมำตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ.2517 ก ำหนดให้สถำนประกอบกำรท่ีมีลูกจำ้งตั้งแต่ 10 
คนข้ึนไป จะตอ้งข้ึนทะเบียนกองทุนเงินทดแทน (จนัทร์จิรำ วงษส์วสัด์ิ 2546) 
 ส ำหรับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนไดเ้ปิดด ำเนินกำรโดยมีสถำนท่ีท ำงำนคร้ังแรกอยู่              
ณ ส ำนกังำน เทศบำล ต ำบลก ำแพงแสนจน เม่ือวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2510  จึงไดย้ำ้ยสถำนท่ีท ำงำนมำอยู่ท่ี
ส ำนกังำนเลขท่ี 236 หมู่1 ต ำบลทุ่งกระพงัโหม อ ำเภอก ำแพงแสน จงัหวดันครปฐม ต่อมำเม่ือมีจ ำนวนผูใ้ช้
ไฟเพิ่มมำกข้ึน กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน ไดรั้บกำรยกฐำนะเป็นหน่อยบริกำรผูใ้ช้ไฟหลกั 
เม่ือวนัท่ี 16 กนัยำยน 2524 และได้รับกำรยกฐำนะเป็นกำรไฟฟ้ำจุดรวมงำน เม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 2535 
จนกระทัง่ปัจจุบนั กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เป็นธุรกิจท่ีประกอบกิจกำรและให้บริกำรในดำ้นกำรผลิตจดัหำ
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จดัส่งและจดัจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำให้แก่ลูกคำ้ประเภทบำ้นอยูอ่ำศยัส่วนรำชกำร ธุรกิจ และ อุตสำหกรรม
ต่ำงๆครอบคลุมพื้นท่ี 73 จงัหวดัยกเวน้ กรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปรำกำรรวมทั้งแนวชำยแดนของ
ประเทศเพื่อนบำ้นกำรจดัหำพลงังำนไฟฟ้ำนั้นจะรับซ้ือโดยตรงจำกไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ส่ง
พลงังำนไฟฟ้ำผำ่นเขำ้สู่ระบบเพื่อจดัจ ำหน่ำยให้ กบัผูใ้ช้พลงังำนไฟฟ้ำ ตำมระดบัแรงดนัต่ำงท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้ำ
ตอ้งกำรนอกจำกน้ีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคยงัไดด้ ำเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัดำ้นพลงังำนไฟฟ้ำและพลงังำนอ่ืน 
อำทิเช่น ธุรกิจดำ้นก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำธุรกิจดำ้นวิศวกรรมธุรกิจดำ้นสำรสนเทศและกำรส่ือสำรรวมทั้ง
ธุรกิจดำ้นกำรบริกำรและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีสร้ำงรำยไดเ้สริม ลกัษณะธุรกิจของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคในปัจจุบนั
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ธุรกิจหลกั (Core Business) เป็นธุรกิจดำ้นกำรจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำ           2. 
ธุรกิจเสริม (Non-Core Business) เป็นกำรขยำยธุรกิจใหม่ท่ีมีควำมสัมพนัธ์ เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจกำรจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำประกอบด้วยธุรกิจด้ำนกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำธุรกิจด้ำนวิศวกรรม ธุรกิจด้ำนส่ือสำรและ
สำรสนเทศพลงังำนดำ้นอ่ืน ๆ 
 ดว้ยควำมส ำคญัและบทบำทของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน ท่ีพฒันำตำมสัดส่วนของ
กำรเติบโตของชุมชน สวนทำงกำรอตัรำกำรเพิ่มของอตัรำแรงงำนพนกังำนกำรไฟฟ้ำ ท ำให้พนกังำนกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนมีภำระงำนท่ีมำกข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อควำมเส่ียงในดำ้นควำมปลอดภยัและ
อำชีวอนำมยัของกลุ่มพนกังำนดงักล่ำว งำนวจิยัน้ีจึงมุ่งเนน้จะหำเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมปลอดภยัและอำ
ชีวอนำมยัของพนกังำน กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน โดยมุ่งหวงัท่ีจะทรำบถึงเหตุในกำรดูแล
เร่ืองควำมปลอดภยั และใชใ้นกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนท่ีเหมำะสมในหน่วยงำนและหน่วยงำนท่ีสนใจดงั
งำนวจิยัดงักล่ำว 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษำ ระดบัควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอ
ก ำแพงแสน   

2. เพื่อศึกษำ ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน
จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล  

3. เพื่อศึกษำ ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน
จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล จ ำแนกตำม กำรฝึกอบรม และประสบกำรณ์อุบติัเหตุ 

 

นิยามศัพท์ 

ควำมปลอดภยั หมำยถึง สภำวะกำรปรำศจำกภยัหรือพน้จำกภยัอนัตรำย จำกกำรบำดเจ็บ กำรเส่ียง
ภยั กำรสูญเสียโดยเฉพำะอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนซ่ึงเกิดจำกสำเหตุน ำ และสำเหตุโดยตรง จึงจ ำ เป็นตอ้งมี
กำรป้องกนัอุบติัเหตุเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำก 1. กำรปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีเคร่งครัด 2. กำรไม่
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หยอกลอ้เล่นกบัเพื่อนขณะปฏิบติังำน 3.กำรไม่ท ำงำนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรมอบหมำยงำนขณะปฏิบติัหนำ้ท่ี 
4. กำรใชเ้คร่ืองมือให้ถูกตอ้งกบัประเภทงำน 5. กำรใชเ้คร่ืองมือในกรณีท่ีตอ้งยกของหนกัเกินก ำลงั 6. กำร
พกัผอ่นให้พอเพียงก่อนกำรเขำ้ปฏิบติังำน 7.กำรไม่ด่ืมสุรำ หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ขณะปฏิบติัหนำ้ท่ี 
8. กำรตรวจสอบสภำพควำมพร้อมของเคร่ืองมือก่อนปฏิบติังำน 9. กำรแจ้งให้หัวหน้ำทรำบทนัทีท่ีพบ
เคร่ืองจกัรช ำรุด 10. กำรเอำใจใส่ท ำควำมสะอำดเคร่ืองมือหลงัใช้งำน 11. กำรไม่ลองผิดลองถูกโดยไม่
จ  ำเป็น เม่ือไม่เข้ำใจวิธีกำรปฏิบติักำรท่ีชัดเจน 12. กำรปฏิบติังำนด้วยควำมระมดัระวงั 13.  เม่ือพบส่ิง
ผิดปกติของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร จะไม่แกไ้ขเอง 14. กำรไม่แกไ้ขและปรับตั้งค่ำของเคร่ืองจกัรเองในกรณีท่ี
ไม่ไดง้ำนท่ีถูกตอ้ง และ  15.  กำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัควำมปลอดภยัขณะปฏิบติังำน 

อำชีวอนำมยั หมำยถึง งำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรควบคุมดูแล สุขภำพอนำมยัของผูป้ระกอบอำชีพ
ทั้งหมด เป็นงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรป้องกนัและส่งเสริมสุขภำพอนำมยั รวมทั้งกำรคงไวซ่ึ้งสภำพร่ำงกำย 
และจิตใจท่ีสมบูรณ์ของผูป้ระกอบอำชีพ โดยพิจำรณำจำก ควำมรับผดิชอบต่อ 1. สุขภำพ ควำมปลอดภยั 2. 
อำหำรและโภชนำกำร 3. กิจวตัรประจ ำวนั กกัำรจดักำรควำมเครียด 4. กำรออกก ำลงักำย และ 5.กำรสำน
สัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงำน 
 

กรอบแนวคิดในการท าวจัิย 

ผูว้ิจยัท ำกำรศึกษำแนวคิดเร่ือง ระบบอำชีวอนำมยัของประเทศไทย (เปรมศกัด์ิ  เพียยุระ 2554) และ
ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั  แนวควำมคิดเก่ียวกับกำรส่งเสริมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และ 
งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภำณี ฤทธ์ิมำก และคณะ (2543) สุพชัญำ  บุญวรรณ (2547) และ สมศกัด์ิ สุขสุลำภ 
(2546). สุจิตรำ เริงมงคล (2551). สุรพนัธ์ ฑีฆะธรกุล  (2544) นริศ โรจน์วิศำลทรัพย์ (2556)  พิชิต               
เพ็งสุวรรณ (2552) และ วิศรุต ขนัธิกุล (2553)  Pender ,Murdaugh &  Parsons (2006) มำพฒันำเป็นกรอบ
แนวคิดไดด้งัน้ี 
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ภำพท่ี 1 กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ เน้ือหำท่ีศึกษำประกอบดว้ย 
       1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ อำยุ  กำรศึกษำ ต ำแหน่งงำน อำยุงำน กำรฝึกอบรมควำม
ปลอดภยั และประสบกำรณ์อุบติัเหตุ เป็นแบบสอบถำมแบบเลือกตอบจ ำนวน 7 ขอ้ 

     1.2 ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน เป็น
แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ ประกอบไปดว้ย ขอ้ค ำถำมเก่ียวกบั ควำมปลอดภยั จ ำนวน 15 ขอ้
และอำชีวอนำมยัจ ำนวน 5 ขอ้ 

2. ขอบเขตด้ำนประชำกร พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน ซ่ึงประกอบด้วย
พนกังำน 6 แผนก จ ำนวน 85  คน และเก็บตวัอยำ่ง จ ำนวน 70  คน 

3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ในกำรวิจยัคร้ังน้ีท ำกำรวิจยัและเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกรำคม ถึง 
เมษำยน 2560  

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
กำรวจิยัคร้ังน้ีใชป้ระชำกรและกลุ่มตวัอยำ่งดงัน้ี 
ประชำกรท่ีให้ขอ้มูลในกำรวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสน ซ่ึง

ประกอบดว้ยพนกังำน 6 แผนก โดยค ำนวณขนำดของตวัอยำ่งจำกสูตรกำรค ำนวณของตวัอย่ำงของ เครจซ่ี 
และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ยอมให้เกิดควำมคลำดเคล่ือนร้อยละ 5 ดงันั้นจะได้ขนำดของ
กลุ่มตวัอย่ำง 6 แผนก จ ำนวน 70 คน  และใช้วิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)
เคร่ืองมือในกำรท ำวิจยัได้แก่ แบบสอบถำมท่ีคณะผูว้ิจยัสร้ำงข้ึนมีกำรทดสอบค่ำควำมตรงเชิงเน้ือหำ 
(Content analysis) จำกผูท้รงคุณวุฒิจ ำนวน 3 รำย และมีกำรทดสอบค่ำควำมเท่ียงจำกพนกังำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค อ ำเภอนครชัยศรี จ ำนวน 30 รำย ด้วยกำรหำค่ำอลัฟำ ครอนบำค แบบสอบถำมส่วนควำม
ปลอดภยัไดค้่ำในช่วง  0.75—0.83 และในส่วนอำชีวอนำมยัจ ำนวน อยูใ่นช่วง 0.72-0.88 สถิติท่ีใช้ไดก้ำร
วิเครำะห์ขอ้มูลได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์ค่ำทีแบบอิสระ (Independent     
t-test) และกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One Way ANOVA)  
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ตารางที ่1 ประชำกรและตวัอยำ่ง  

แผนก ประชากร(คน) สัดส่วน(ร้อยละ) ตัวอย่าง(คน) 
บริหำรทัว่ไป 6 7.06 5 
บญัชีและประมวลผล 20 23.53 16 
บริกำรลูกคำ้ 8 9.41 7 
ก่อสร้ำง 16 18.82 13 
ปฏิบติักำรและบ ำรุงรักษำ 27 31.77 22 
มิเตอร์ 8 9.41 7 

รวม 85 100.00 70 
 

 
ผลการวจัิย 

 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พนกังำนท่ีตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 71.43 ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.57 รองลงมำคือ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.43 มีระดบักำรศึกษำส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบั ประกำศนียบตัรวิชำชีพขั้นสูง/อนุปริญญำ คิดเป็นร้อยละ 38.57 มีต ำแหน่งส่วนใหญ่แผนกปฏิบติักำร
และบ ำรุงรักษำ คิดเป็นร้อยละ 31.77 มีอำยุงำนส่วนใหญ่ 10 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 52.86 มีกำรฝึกอบรม
ส่วนใหญ่นำนๆ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 61.43 และส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบติัเหตุในกำรท ำงำน คิดเป็นร้อยละ  
72.86 
 
ส่วนที ่2  ระดับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอก าแพงแสน 
 คณะผูว้ิจยัวิเครำะห์ดว้ยค่ำเฉล่ียค่ำเฉล่ีย และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน ภำพรวมในเร่ือง ควำมปลอดภยั
และดำ้นอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอก ำแพงแสนไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่2    ควำมปลอดภยัและดำ้นอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอก ำแพงแสน  

ตัวแปร X  ..DS  ระดับประเมิน 
1. ดำ้นควำมปลอดภยั 3.65 0.38 มำก 
2. ดำ้นชีวอนำมยั 3.58 0.83 มำก 
                ภาพรวม 3.62 0.61 มาก 
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ระดบัควำมกำรประเมินของควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

อ ำเภอก ำแพงแสน ในภำพรวม อยูใ่นระดบัมำก (�̅�=3.62) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นก็พบวำ่ทุกรำยดำ้นอยูใ่น
ระดบัมำกเช่นเดียวกนั ดำ้นควำมปลอดภยั (�̅�=3.65) และดำ้นอำชีวอนำมยั (�̅�=3.58) 
 
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล 

ในส่วนสถิติสรุปอำ้งอิง ผูว้ิจยัใชก้ำรวเิครำะห์ค่ำทีแบบอิสระ (Independent t-test) และกำรวเิครำะห์
ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One Way ANOVA) ดงัในตำรำงท่ี 3 และ 4 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่3  เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระดบัควำมคิดเห็นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำแนกตำม ปัจจยัส่วนบุคคล 

ความปลอดภยัและอาชีวอนามัยของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

เพศ อำย ุ กำรศึกษำ ต ำแหน่ง อำยงุำน 
t sig F sig F sig t sig F sig 

1. ควำมปลอดภยั 1.01 0.32 1.75 0.16 0.98 0.42 7.08 0.00* 1.29 0.28 

2. อำชีวอนำมยั 0.08 0.44 0.52 0.67 0.17 0.95 0.61 0.70 0.93 0.40 

รวม 0.45 0.65 0.47 0.70 0.21 0.93 2.26 0.06 0.71 0.71 

  
ควำมแตกต่ำงระดับควำมคิดเห็นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วน

ภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนเม่ือจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล ในภำพรวมพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกนั เม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่มีเพียงปัจจยัดำ้นควำมปลอดภยัของพนกังำนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคท่ีมีควำมแตกต่ำง
กนัตำมต ำแหน่ง 
 
ตารางที ่4   เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระดบัควำมคิดเห็นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำแนกตำม ประสบกำรณ์กำรฝึกอบรมควำมปลอดภยั และประสบกำรณ์อุบติัเหตุ 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

กำรฝึกอบรม ประสบกำรณ์ 
F sig t sig 

1. ควำมปลอดภยั 7.17 0.00* 2.18 0.00* 
2. อำชีวอนำมยั 7.39 0.00* 2.36 0.00* 

รวม 7.36 0.00* 3.14 0.00* 
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ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนจ ำแนกตำม 
ประสบกำรณ์กำรฝึกอบรม และประสบกำรณ์อุบติัเหตุ พบวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติทั้ง
ในภำพรวม และรำยดำ้น ซ่ึงผูท่ี้มีกำรฝึกอบรมควำมปลอดภยั  มำกกว่ำจะมีแนวโนม้ท่ีจะให้ควำมส ำคญัต่อ
ควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยั สูงกว่ำผูท่ี้มีชั่วโมงอบรมน้อยกว่ำ ในขณะเดียวกนัผูท่ี้มีประสบกำรณ์
อุบติัเหตุมำแลว้จะใหค้วำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยัสูงกวำ่ผูท่ี้ไม่เคยประสบอุบติัเหตุ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

 
ผลกำรวิจยัพบวำ่พนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ ำเภอก ำแพงแสนต่ำงใหค้วำมส ำคญัต่อเร่ืองควำม

ปลอดภยัและดำ้นอำชีวอนำมยั โดยให้ควำมส ำคญัอยู่ในระดบัมำก สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ สุจิตรำ เริง
มงคล. (2551). ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของ พนกังำนและคนงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จงัหวดัเพชรบุรี 
ท่ีพบว่ำควำมปลอดภยัของพนกังำนและคนงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จงัหวดัเพชรบุรีในภำพรวมอยู่ใน
ระดบัมำก ควำมปลอดภยัท่ีปฏิบติัมำกท่ีสุดอนัดับท่ี 1 ดำ้นขั้นตอนในกำรรักษำควำมปลอดภยัในกำรใช้
อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบวำ่ ควำมแตกต่ำงระดบัควำมคิดเห็นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั
ของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนเม่ือจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล ในภำพรวมพบวำ่ไม่
มีควำมแตกต่ำงกนั มีเพียงเร่ืองของต ำแหน่งเท่ำนั้นท่ีมีผลต่อควำมคิดเห็นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั 
ผลกำรวิจยัดงักล่ำวสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ สมศกัด์ิ สุขสุลำภ (2546) ซ่ึงท ำวิจยัเร่ืองกำรรับรู้สภำพกำร
ท ำงำนท่ีเป็นอนัตรำย และกำรปฏิบติังำนอย่ำงปลอดภยัของพนักงำนฮอทไลน์กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ได้
เสนอว่ำควำมแตกต่ำงของปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อกำรรับรู้สภำพกำรท ำงำนท่ีเป็นอนัตรำย และกำร
ปฏิบติังำนอยำ่งปลอดภยั และงำนวจิยัของ สุจิตรำ เริงมงคล (2551) เสนอวำ่ พนกังำนและคนงำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีมีอำยุต่ำงกนั และระดบักำรศึกษำต่ำงกนัมีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนใน
ภำพรวมไม่แตกต่ำงกนั 

ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอก ำแพงแสนจ ำแนกตำม 
ประสบกำรณ์กำรฝึกอบรม และประสบกำรณ์อุบติัเหตุ พบวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติทั้ง
ในภำพรวม และรำยด้ำน สอดคล้องกบังำนวิจยัของ สุจิตรำ เริงมงคล. (2551) ท่ีเสนอว่ำ พนักงำนและ
คนงำน กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีมีประสบกำรณ์กำรอบรมต่ำงกนั มีกำรปฏิบติัดำ้นควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำนในภำพรวมแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 งำนของ สมศกัด์ิ สุขสุ
ลำภ (2546) ท่ีเสนอว่ำกำรรับรู้สภำพกำรท ำงำนท่ีเป็นอนัตรำย และกำรปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัยของ
พนกังำนฮอทไลน์กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จะเกิดจำกภูมิหลงัของกำรประสบกำรณ์กำรอบรม และกำรเคย
ประสบอุบติัเหตุมำก่อน และงำนวิจยัของ สุรพนัธ์ ฑีฆะธรกุล (2544) ท่ีศึกษำสภำพและกำรด ำเนินงำนตำม
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แผนงำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั ส่ิงแวดลอ้มในสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง เขตนครหลวง กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย ซ่ึงเสนอว่ำควำมส ำเร็จของสภำพและกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนควำมปลอดภยั อำชีว  
อนำมยัตอ้งอำศยัประสบกำรณ์กำรอบรม 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้  

1.1 ระดบัควำมคิดเห็นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำแนก
ตำม ปัจจยัส่วนบุคคล เม่ือจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีควำมแตกต่ำงกนั แสดงให้เห็นว่ำสำระส ำคญั
ของกำรให้ควำมส ำคญัของปลอดภยัและอำชีวอนำมยั ไม่ไดข้ึ้นควำมแตกต่ำงกนัของคนในองคก์ำร แต่ส่ิง
ส ำคญัคือควำมแตกต่ำงของประสบกำรณ์กำรฝึกอบรมควำมปลอดภยั และประสบกำรณ์อุบติัเหตุ ซ่ึงผูท่ี้มี
สองปัจจยัน้ีสูงกวำ่จะมีแนวโนม้ท่ีจะใหค้วำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัมำกกวำ่ 

1.2 เพื่อกำรพฒันำองคก์ำรอยำ่งย ัง่ยืน กำรท่ีจะให้พนกังำนในองคก์ำรมีประสบกำรณ์อุบติัเหตุก่อน
แลว้มำให้ควำมส ำคญัต่อ ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั  เป็นส่ิงท่ีไม่ควรท ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นกำร
สร้ำงควำมเส่ียงต่อกำรสูญเสียพนักงำนในองค์กำร ดังนั้ นกำรให้ควำมส ำคัญในเร่ืองกำรเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์กำรฝึกอบรมควำมปลอดภยั จึงมีควำมส ำคญัมำกยิ่งกว่ำ ผูบ้ริหำรควรมีกำรวำงแผนจัด
ฝึกอบรมเพื่อเสริมประสบกำรณ์กำรฝึกอบรมควำมปลอดภยัอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเป็นกำรประกนัในกำรสร้ำง
ควำมปลอดภยัให้กบัพนกังำน ลดโอกำสเส่ียงในกำรสูญเสียทรัพยำกรบุคคลอนัมีค่ำ และเพื่อเพิ่มขวญัและ
ก ำลงัใจให้กบัพนักงำน อนัจะส่งผลกระทบต่อควำมย ัง่ยืน เพรำะสำมำรถรักษำคนท่ีมีคุณภำพให้อยู่กับ
องคก์ำรไดต้ลอดไป 

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

2.1 กำรวจิยัคร้ังน้ีเป็นกำรเก็บขอ้มูลเฉพำะควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัของพนกังำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค ของพนกังำนกำรไฟฟ้ำอ ำเภอก ำแพงแสน ผูท่ี้สนใจอำจน ำกรอบแนวคิดในกำรวจิยัไปทดลอง
กบัหน่วยงำนอ่ืนๆ ซ่ึงอำจจะไดข้อ้คน้พบท่ีเหมือนหรือแตกต่ำงจำกงำนวจิยัท่ีเป็นอยู ่

2.2 ในกำรศึกษำคร้ังน้ีใช้วิธีกำรเก็บขอ้มูลแบบสอบถำมเพียงอย่ำงเดียวอำจจะท ำให้ผลกำรศึกษำ
คลำดเคล่ือนจำกควำมเป็นจริง ดังนั้ น กำรสร้ำงค ำถำมปลำยเปิด หรือกำรใช้แบบสัมภำษณ์ร่วมกับ
แบบสอบถำม หรือกำรปรับงำนวิจยัให้เป็นแบบเชิงผสมผสำน (Mixed Method) ก็น่ำจะท ำให้งำนวิจยัคร้ัง
ต่อไปมีควำมถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์มำกยิง่ข้ึน 
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