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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเชิงพรรณนาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานใน 
ระดับปฏิบัติการ ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา บีโอไอเขต 3 ตัวอย่างคือพนักงานในระดับปฏิบัติการ ในเขต
อุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา บีโอไอเขต 3 จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
สถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักรอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 54.1 มีพฤติกรรมความในการ
ทํางานปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 76.0 และมีพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 90.5 ควรศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานในกลุ่มตัวอย่างอื่น หรือในเขตอุตสาหกรรมอื่น แต่ยังคงตัวแปรไว้ เพื่อนําไปใช้ในการวางแผน
ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานต่อไป 
คําสําคัญ  : พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ   
 
Abstract 

This descriptive study was aimed to study Safety behaviour in the work. In the level  
takes action. In the Industrial Area Navanakhon. Nakhonratchasima. BOI border 3. Samples were 400  

Data were collected using questionnaire developed by the researcher, of which the alpha 
coefficient for reliability was 0.80 Data were processed and analyzed by computer and statistics 
used were percentage, arithmetic - mean, and standard deviation.   

The result showed that 54.1 percent of the office had high level of Safety behaviour in the  
work in the work about the machine, 76.0 percent of the office  had  moderate level of Safety 
behaviour in the work quipment protects personal dangerous and 90.5 of the office had  high level 
of Safety behaviour in the work using chemicals. Suggestion from the research should study Safety 
behaviour in the work in other sample or in industrial other area but, use the variable originall for 
apply plan manage  protect  solve Safety behaviour in the work of an office. 
Keywords : HIV/AIDS -  Preventive  Behaviors, Occupational Health and Safety Students,   

      Nakhonratchasima College. 
 

 

1อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  วิทยาลัยนครราชสีมา 



22 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 
 

บทนํา   
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน นับว่ามีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

ประกาศกระทรวงแรงงานได้ประกาศให้บริษัทต่างๆ ต้องมีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานให้กับพนักงาน  
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติงาน การจัดการด้านความปลอดภัยยังช่วยลดอุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้นกับ
พนักงาน ช่วยลดการบาดเจ็บของพนักงาน ลดความสูญเสียชีวิตของพนักงาน ลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท  
ตลอดจนลดค่าใช่จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายและการเจ็บป่วยเนื่องจาก
การทํางานตั้งแต่ปี 2552 - 2556 มียอดผู้บาดเจ็บจากการทํางานมีจํานวนกว่า 191,614 ราย โดยจังหวัดท่ีพบการ
บาดเจ็บมากท่ีสุด ได้แก่กรุงเทพมหานคร ถึงร้อยละ 28.67 สมุทรปราการ ร้อยละ 15.83 และชลบุรี ร้อยละ 6.93  
ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมานั้นสาเหตุหลักท่ีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทํางานส่วนใหญ่โดนวัตถุสิ่งของตัด 
บาด ท่ิมแทงกว่าร้อยละ 23.05 รองลงมาเป็นการถูกกระแทก ถูกชน ร้อยละ 15.03 โดนสารเคมีเข้าตาถึงร้อยละ 
14.26 ส่วนกิจการที่มีลูกจ้างประสบอันตรายสูงสุดคือ กิจการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 7.82 ต่อปี รองลงมากิจการผลิต
เครื่องดื่ม อาหาร ร้อยละ 5.69 และกิจการค้าเครื่องไฟฟ้า ยานพาหนะร้อยละ 5.45 โดยภาพรวมแล้วอัตราการประสบ
อันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย มีแนวโน้มเฉลี่ยลดลงถึงร้อยละ 10.18 ต่อปี โดยในปี 2552 อัตราการประสบอุบัติเหตุ
อยู่ท่ี 18.82 รายต่อพันราย และลดลงอยู่ท่ีอัตรา 12.55 รายต่อพันราย ในปี 2556 (สํานักงานประกันสังคม (สปส.) 
กระทรวงแรงงาน, 2557) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสําคัญและมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา บีโอไอเขต 3 
โดยผลการศึกษาครั้งนี้จะทําให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรตระหนักถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงาน ซ่ึงเป็นบุคลากรที่สําคัญขององค์กร เพื่อหาแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานที่
อาจส่งผลเสียต่อพนักงาน อันจะส่งผลให้พนักงานมีโอกาสได้รับอุบัติเหตุต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  

เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในระดับปฏิบัติการในเขตอุตสาหกรรมนวนคร  
จังหวัดนครราชสมีา บีโอไอเขต 3   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม โดยการเลือก
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) คือพนักงานในระดับปฏิบัติการ ในเขตอุตสาหรรมนวนคร นครราชสีมา 
บีโอไอเขต 3 จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
ผู้วิจัยได้สร้างจากแนวคิดท่ีได้ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจํานวน 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากร
และสังคม ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการทํางานของพนักงานเกี่ยวกับเครื่องจักร พฤติกรรมการทํางานของพนักงานในการใช้
เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล พฤติกรรมการทํางานของพนักงานเกี่ยวกับสารเคมี  ส่วนที่ 3 ปัญหา และส่วนท่ี 4 
ส่วนข้อเสนอแนะ     
 วิธีสร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจัย   
 1. ศึกษาจากเอกสาร ตําราทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามสําหรับการวิจัย   
 2. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร และรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 3. กําหนดขอบเขตและโครงสร้างของเนื้อหา นํามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการ
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วิจัย และตรงตามประเด็นที่ต้องการวัดในแต่ละตัวแปร   
 4. ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม นําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน 
แล้วนําข้อมูลจากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ   
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

   1.  ข้อมูลลักษณะประชากรและสังคม วิเคราะห์ด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

       2.  ข้อมูลพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานวิเคราะห์ด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X) และค่าส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วจัดอันดับคะแนนตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ในแต่ละส่วน คือ มาก ปานกลาง และต่ํา 
 
สรุปผลการวิจัย  

พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 72 ส่วนใหญ่มีอายุ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
49 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส  คิดเป็นร้อยละ 44 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ท่ีมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อย
ละ 48.5 ส่วนใหญ่มีอายุการทํางานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 56 ส่วนใหญ่มีลักษณะการทํางานคือตรวจสอบ
ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 74 กรณีเคยประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่
ประสบอุบัติเหตุจากการทํางานประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 64 และส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงของ
อุบัติเหตุอยู่ท่ีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ห้องพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 89 

พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ถูกต้องอยู่ในระดับมาก   
คิดเป็นร้อยละ 75.1 ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีถูกต้องอยู่ในระดับมาก คิดเป็น    
ร้อยละ 85 และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการทํางานกับสารเคมีท่ีถูกต้องอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90.5  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ถูกต้องอยู่ในระดับมาก มี
พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีถูกต้องอยู่ในระดับมาก และมีพฤติกรรมการทํางานกับสารเคมีท่ี
ถูกต้องอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับสิทธิศักด์ิ ทองเชื้อ (2548) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมที่มีผลต่อความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทแอลทีอีซี จํากัด จังหวัดลําพูน พบว่ามีพฤติกรรมในการทํางานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรโดยรวม พนักงานปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการทํางานอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อย  มีพฤติกรรมในการใข้
เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลโดยรวม พนักงานปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการทํางานอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อย  
และมีพฤติกรรมในการทํางานกับสารเคมีโดยรวม พนักงานปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการทํางานอยู่ในระดับ
ปฏิบัติบ่อย แต่ไม่สอดคล้องกับภัณทิรา สุขสรัญ (2544) ได้ศึกษาเรื่องสุขภาพความปลอดภัยของคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม เครื่องปั้นดินเผาจงัหวัดลําปาง  พบว่าพฤติกรรมป้องกันอันตรายของแรงงานอยู่ในระดับปานกลาง   
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในตัวอย่างอื่น หรือในเขตอุตสาหกรรมอื่น  แต่
ยังคงตัวแปรไว้ เพื่อดูว่าจะได้ผลเช่นเดียวกับการศึกษาครั้งนี้หรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีครอบคลุมและ
ถูกต้อง 
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18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 
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