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บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) ศึกษาสภาพอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานตามพฤติกรรม
การรั บ รู ข องนั ก ศึ ก ษาแผนกช า งกลโรงงาน วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต อ เรื อ
นครศรีธรรมราช 2) ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอแนวทางปองกันอันตราย จากสภาพแวดลอม
ในการทํางานตามพฤติกรรมการรับรูของนักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การตอ เรือนครศรีธรรมราช 3) เปรียบเทียบสภาพอันตรายกอ นและหลัง ตามพฤติก รรมการรับรูของ
นักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการตอเรือ
นครศรี ธ รรมราช จํานวน 61 คน และผูเชี่ยวชาญตอบแบบสัมภาษณ จํานวน 3 ทาน เครื่องมือที่ใชใน
งานวิจัยในครั้งนี้ ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามสภาพอันตรายในการทํางานตามพฤติกรรม
การรับรูข องนักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
วิเ คราะหขอ มูล ดวยสถิติพื้นฐาน และการทดสอบที จากการวิจัยพบวา อันตรายจากสภาพแวดลอมทางเคมี
อัน ตรายจากสภาพแวดล อ มทางกายภาพ อั นตรายจากสภาพแวดลอ มทางชี ว ภาพ อัน ตรายจาก
สภาพแวดลอมทางการยศาสตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑระดับมาก เมื่ อ ได เ ก็ บ ข อ มู ล หลั ง จากการใช
แนวทางปองกันอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา อันตรายจากสภาพแวดลอมทางเคมี
อันตรายจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ อันตรายจากสภาพแวดลอมทางชีวภาพ อันตรายจากสภาพแวดลอม
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ทางการยศาสตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑระดับมากที่สุด และทดสอบสมมติ ฐ านของการเปรียบเทียบ
คาความแตกตางกอนและหลังการใชแนวทางปองกันอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
คําสําคัญ: แนวทางปองกันอันตราย สภาพแวดลอมการทํางาน พฤติกรรมการรับรู
Abstract
The objectives of this research were to: 1) examine dangers that might occur
from working environment based on behavior recognition of the students in the Factory
Mechanic Department, Nakhon Si Thammarat Seaboard Technical College; 2) study the
opinion of experts on how to prevent dangers from working environment based on
behavior recognition of these students; and 3) compare state of dangers before and
after the prevention guidelines had been put in place. The research sample consisted of
61 students in the Factory Mechanic Department, Nakhon Si Thammarat Seaboard
Technical College and 3 experts who gave interviews. The research instruments were an
interview guideline and a questionnaire on the dangers that might occur from working
environment based on behavior recognition of the students. The data were analyzed by
descriptive statistics and t-test. The research results indicated that dangers of chemical
environment, biological environment, and ergonomics were overall at satisfactory levels.
After using the prevention guidelines, it was found that dangers of chemical
environment, biological environment, and ergonomics were overall at the highest levels.
Moreover, the hypothesis was tested to compare the difference of the state of dangers
before and after the guidelines had been put in place and result showed that there was
difference at a .05 level of statistical significance.
Keywords: Prevention Guidelines, Working Environment, Behavior Recognition
บทนํา
ป จ จุ บั น ประเทศไทยไดมีการนําเขาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง ในดานอุตสาหกรรมก็มี
การขยายตัวมากขึ้นทําใหเกิดปญหาดานการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น (รัชนี ธรรมสโรช, 2551 อางถึงใน ชัยยุทธ
ชวลิตนิธิกุล, 2532) เนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รนับวาเปนปจจัยหลักในการผลิตสินคาที่สําคัญใน
ทุกอุตสาหกรรม สามารถชวยใหการผลิตดําเนินไปไดอยางงายขึ้นและมีความสะดวก รวดเร็วในการทํางาน
ซึ่งความประมาทในการใชเครื่องมือเครื่องจักรสงผลใหเกิดการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในการทํางาน สงผล
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กระทบตอผูประกอบการ เกิดปญหาในการขาดแคลนบุ คลากรในการทํางาน ทําใหคาใชจายเพิ่มสูงขึ้น
ผลผลิตที่ไดลดลง (จิราพร พรหมภักดี, 2551 อางถึงใน นิพนธ กินาวงค, 2543) โดยมนุษยไดใหความ สําคัญ
ในการปองกันอุบัติเหตุ เพื่อเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จัง หวัดนครศรีธรรมราชมีวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาหลายแหงกอตั้งขึ้นมา เพื่อใหนักศึกษา
ไดเลือกเขาเรียนสาขาวิชาในสายอาชีพตาง ๆ ที่ตนเองสนใจ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,
2558) เนื่องจากประเทศไทยเกิดการขาดแคลนแรงงานอยางมาก ซึ่งนักศึกษาสวนใหญที่สนใจเขาเรียนใน
สายอาชี พ เล็ ง เห็ น ว า สามารถนําความรู ทักษะ และความสามารถไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราชเปนวิทยาลัยหนึ่งที่มุงเนนในการผลิต
นักศึกษาเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาง ๆ โดยนักศึกษาตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ เพื่อเปนความรูในการประกอบอาชีพ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การตอเรือนครศรีธรรมราช, 2557) ซึ่งในปจจุบันปญ หาที่เกิดขึ้นจากการฝก ปฏิบัติงานอาจกอใหเกิด
อันตรายตอนักศึกษาในแผนกชางกลโรงงาน วัสดุอุปกรณ และการใชเครื่องมือเครื่องจักร จึงมีความจําเปนที่
ต อ งทํา ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความปลอดภัยกอนออกไปทํางาน หรือฝกงานในสถานประกอบการตาง ๆ
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
การศึ ก ษาแนวทางป อ งกั น อั น ตรายในการทํา งานตามพฤติ ก รรม การรับรูของนักศึกษา
แผนกชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช เปนการศึกษา
แนวทางในการป อ งกั น อั น ตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน เนื่องจาก
การประสบอุบัติเ หตุจ ากการทํางาน เปนปจ จัยสําคัญที่ทําใหเกิดอันตรายที่หลีก เลี่ยงไมได จึงควรมี
มาตรการการปองกันอั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการทํางาน เพื่อลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน
โดยผูวิจัยสนใจพัฒนาองคความรูจากคูมือการเกิดอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน (ขวัญหทัย
ยิ้มละมัย และรัตนวดี ทองบัวบาน, 2556) และผูวิจัยตองการเขาไปศึกษารับรูปญหา โดยเนนปญหาที่มี
ความสํา คัญ มากที่สุด ไดแก การป อ งกั น อั นตรายในการทํ างาน เนื่อ งจากวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี และ
อุ ต สาหกรรมการต อ เรือนครศรีธรรมราชมีนักศึกษาเขาเรียนเปนจํานวนมาก อาจทําใหนักศึกษาไดรับ
การดูแลจากครูอาจารยไมทั่วถึง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาสภาพอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานตามพฤติกรรมการรับรูของนักศึกษา
แผนกชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
2. ศึก ษาความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญที่มีตอแนวทางปองกันอันตราย จากสภาพแวดลอมใน
การทํางานตามพฤติกรรมการรับรูของนักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การตอเรือนครศรีธรรมราช
3. เปรียบเทียบสภาพอันตรายกอนและหลังตามพฤติกรรมการรับรูของนักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
1.1 ประชากร นักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
นครศรีธรรมราช มีดังนี้
1.1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) จํานวน 40 คน
1.1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) จํานวน 29 คน
1.1.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จํานวน 23 คน
1.1.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) จํานวน 21 คน
1.1.5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จํานวน 15 คน
1.2 กลุ ม ตั ว อย า ง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)
จํานวน 40 คน และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) จํานวน 21 คน รวมทั้งหมด 61 คน
ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางการสุมอยางงาย (Sample Sampling Random) โดยการจับฉลาก
1.3 ผู เ ชี่ ย วชาญตอบแบบสัมภาษณ ไดแก อาจารยผูสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 3 ทาน
ซึ่งอาจารยผูสอนเปนผูปฏิบัติก ารสอน และมีเครื่อ งมือเครื่อ งจักร ในโรงฝกปฏิบัติงานที่ส อดคลองกับ
แผนกชางกลโรงงานของแตละวิทยาลัย และมีประสบการณสอนไมนอยกวา 5 ป
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรตน ไดแก แนวทางการปองกันอันตรายในการทํางาน
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก สภาพอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
3. ขอบเขตเวลา การวิ จ ั ย ในครั้ ง นี้ ใ ช ร ะยะเวลา ในการเก็บข อ มูล และสรุปผลการวิจัย
ตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้เปนแนวทางปองกันอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานตามพฤติกรรมการรับรู
ของนักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
โดยมุงเนนความปลอดภัยของนักศึกษาที่เรียนในสายอาชีพ เนื่องจากจะตองใชเครื่องมือ เครื่องจักรในการทํางาน
สงผลใหเกิดอันตรายจากการทํางานได ซึ่งอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนปจจัยที่จะชวย
ในการใหความรูดานความปลอดภัยแกนักศึกษา โดยขวัญหทัย ยิ้มละมัย และรัตนวดี ทองบัวบาน (2556)
ไดแบงประเภทอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานไว 4 ดาน ดังนี้
1. อันตรายจากสภาพแวดลอมทางดานเคมี เชน เขมา ควัน ฝุน ละออง ไอระเหย ของเหลว กาซ
ทําใหผูที่ทํางานเกี่ยวของตองสัมผัสและเขาสูรางกาย ทําใหเกิดการสะสมในบริเวณที่ทําใหเกิดอาการเจ็บปวย
กลายเปนโรคเรื้อรังได
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2. อั น ตรายจากสภาพแวดล อ มทางดานกายภาพ เชน เสียงที่ดังเกินไป มีความสั่นสะเทือน
มีความรอน ความเย็นสูง ความกดดันที่ผิดปกติ แมกระทั่งรังสีตาง ๆ เมื่ อ ร า งกายได รั บ และสะสมเปน
ระยะเวลาหนึ่ง จึงจะแสดงอาการของความเจ็บปวย ความสูญเสียหรือความพิการอยางถาวรของอวัยวะ
ตาง ๆ ของรางกายได
3. อันตรายจากสภาพแวดลอมทางดานชีวภาพ เชน เชื้อแบคทีเรีย ปาราสิต และไวรัส ซึ่งเปนตัว
กอใหเกิดโรคจากการทํางาน
4. อั น ตรายจากสภาพแวดล อ มทางด า นการยศาสตร เนื่องจากความแตกตางของบุคคล
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ซึ่งไมสามารถกําหนดใหเปนไปตามความตองการได
ตองอาศัยอุปกรณ เครื่องมือ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมในการใชงาน
สอดคลองกับงานวิจัยของวันเฉลิม พลอินทร (2549) ไดสรุปวา พนักงานในบริษัทปูนซีเมนตไทย
ทุงสงจํากัด พนักงานมีพฤติกรรมในดานความปลอดภัยในระดับสูง เนื่องจากความปลอดภัยเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งพิชิต เพ็งสุวรรณ (2552) พบวา ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมดานผลสัมฤทธิ์
ทางทฤษฎี และคะแนนปฏิบัติ ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ เอกภาพ สายโสภา (2554)
พบวา ชางโดยสวนใหญมีระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และมีความรูพื้นฐานในการทํางานมากอน
แตเมื่อปฏิ บั ติ ง านจริ ง ก็ มี ก ารละเลยในดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากความชะลาใจ
โดยสวนใหญรูสึกวาตนเองรูสึกหงุดหงิด เมื่อยลา และปวดตามตัวจากการทํางาน ประกอบกับการไมใสใจ
ในการสวมใส อุ ป กรณ การปองกันอันตรายสวนบุคคล รัชนี ธรรมสโรช (2551) พนักงานที่มีเพศ อายุ
และระดับการศึกษาตางกัน มีการรั บ รู ก ารบริ ห ารและพฤติ ก รรมด า นความปลอดภั ย แตกต า ง กัน
ซึ่งอันตรายจากการทํางาน เปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดบอยครั้งในการทํางาน จึงควรพัฒนาการบริหารความปลอดภัย
ในการทํางานใหมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น และธานินทร ภูนฤมิต (2551) พบวาสภาพปญหาและแนวทาง
การปองกันอุบัติเหตุในโรงฝกงานชางอุตสาหกรรมของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เกิดจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาในโรงฝกงาน จึง ปรับ ปรุงการจัดสถานที่ทํางานของนักศึกษาใหมี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปนลักษณะทีใ่ ชขอมูลทางสถิติ
และวิเคราะหผลโดยการพรรณนา และสรุปผลเปนความคิดเห็น เพื่อมุงเนนขอมูลเกี่ยวกับแนวทางปองกัน
อันตรายที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได
2. ขั้นตอนการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาการสรางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในการวิจัย โดยใชปจจัยจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 แบบสอบถาม สภาพอั น ตรายในการทํา งานตามพฤติก รรมการรับ รูของนักศึกษา
แผนกชางกลโรงงาน วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช ผูวิจัยไดศึกษา
การสรางแบบสอบถาม เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย โดยใชปจจัยจากงานวิจยั
ที่เกี่ยวของ โดยแบงแบบสอบถามเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 คุ ณ ลั ก ษณะของผู ต อบแบบสอบถาม ประกอบดวย ระดับการศึกษา โดยมี
ลักษณะเปนแบบปลายปด
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพอันตรายจากสภาพแวดลอม
ในการทํางานตามพฤติกรรมการรับรูของนักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การตอเรือนครศรีธรรมราช โดยมีลักษณะเปนคําถามแบบปลายปด ใหเลือกตอบจํานวน 20 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบคําถามปลายเปดที่สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
เรื่อง แนวทางปองกันอันตรายในการทํางานตามพฤติกรรมการรับรูของนักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
2.2 แบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดศึกษาการสรางแบบสัมภาษณแนวทางปองกันอันตรายในการทํางาน
เพื่อเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญตอบแบบสัมภาษณ จํานวน 3 ทาน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 นําแบบสอบถามโดยเก็บขอมูลกับนักศึกษาแผนกชางกลโรงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.1) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) เพื่อประเมินสภาพอันตรายจากสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
3.2 วิเคราะหผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม โดยรับรูถึงสภาพอันตรายจากสภาพแวดลอม
ในการทํางาน เพื่อใชในการหาแนวทางปองกันอันตรายจากการทํางาน
3.3 นํา แบบสัม ภาษณไ ปสัม ภาษณอ าจารย ผู ส อนหลั ก สู ตรอุ ตสาหกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งเปน
อาจารยผูสอนหรือผูที่มีความรูในเรื่องของแนวทางปองกันอันตรายในการทํางาน โดยใชแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง เพื่อใชเปนแนวทางปองกันอันตรายในการทํางาน
3.4 นํา ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าทํา การวิเคราะหและสรุปผล โดยนําแนวทางที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญมาใชเพื่อใหนักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
นครศรีธรรมราช มีความรูความเขาใจในการเกิดอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานในโรงฝก
ปฏิบัติงาน
3.5 นํา แบบสอบถามโดยเก็บขอมูลยอนหลังกับนักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน เพื่อทราบถึง
ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการรับ รูการเกิ ดอันตรายจากสภาพแวดลอ มในการทํางานในโรงฝก
ปฏิบัติงาน
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3.6 ขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหและสรุปผล
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งวิเคราะหขอมูลในเรื่อง
การเกิดอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยใชสูตรการหาคาทางสถิติ ไดแก คารอยละ (%)
คาเฉลี่ย (  ) ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงแบบที (t-test) โดยประมวลผลทางสถิติ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย
ผลการวิเ คราะหขอ มูล วิจัยเรื่ อ งแนวทางปอ งกันอันตรายจากสภาพแวดลอ มในการทํางาน
ตามพฤติกรรมการรับรูของนักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
นครศรีธรรมราช มีดังนี้
1. คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 61 คน พบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถาม มีระดับ
การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิชาชีพ (ปวช.1) จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 65.60 และลําดับ
สุดทายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 34.40
2. ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานกอนใชแนวทางปองกันอันตราย
จากสภาพแวด ล อ มใน การทํา งานต ามพฤติ ก รรม การรับ รู ของนั ก ศึก ษาแผนกช างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
อันตรายจากสภาพแวดลอมใน
การทํางาน

1 อันตรายจากสภาพแวดลอม
3.39
ทางเคมี
2 อันตรายจากสภาพแวดลอม
3.52
ทางกายภาพ
3 อันตรายจากสภาพแวดลอม
4.30
ทางชีวภาพ
4 อันตรายจากสภาพแวดลอม
4.07
ทางการยศาสตร
รวม
3.82

ปวช.1
ปวส.1
S.D. แปลคา ลําดับ  S.D. แปลคา ลําดับ
1.08 ปานกลาง
4 2.88 1.13 ปานกลาง
4
1.00

มาก

3

2.96 1.14 ปานกลาง

3

0.85

มาก

1

3.43 1.03 ปานกลาง

1

0.86

มาก

2

3.26 1.06 ปานกลาง

2

0.94

มาก

3.13 1.09 ปานกลาง
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จากตารางที่ 1 พบวา อันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โดยภาพรวมอยูในเกณฑระดับมาก (  = 3.82, S.D. = 0.94) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับแรก
คื อ อั น ตรายจากสภาพแวดล อ มทางชี ว ภาพอยู ใ นเกณฑ ร ะดั บ มาก (  = 4.30, S.D. = 0.85)
และอันตรายจากสภาพแวดลอมทางเคมี (  = 3.39, S.D. = 1.08) มาเปนลําดับ สุดทาย และระดับ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยภาพรวม อยูในเกณฑระดับปานกลาง (  = 3.13, S.D. = 1.09)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับแรกคือ อันตรายจากสภาพแวดลอมทางชีวภาพอยูในเกณฑระดับมาก
(  = 3.43, S.D. = 1.03) และอันตรายจากสภาพแวดลอมทางเคมี (  = 2.88, S.D. = 1.33) มาเปน
ลําดับสุดทาย
3. ผลการวิ เ คราะห ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการปองกันอันตรายในการทํางานตามพฤติกรรม
การรับรูของนักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญตอบแบบสัมภาษณ
3.1 อันตรายจากสภาพแวดลอมทางเคมี ทําขอมูลการเก็บบันทึกวัสดุเคมี ทําปายเตือนวัสดุ
เคมีที่อันตราย จัดเก็บวัสดุเคมีในที่ปลอดภัย อบรมความปลอดภัย
3.2 อันตรายจากสภาพแวดลอ มทางกายภาพ ควบคุมนัก ศึกษาลงปฏิบัติ จัดทําปายเตือ น
กํา หนดพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใหชัดเจน ตรวจสอบสภาพเครื่องมือเครื่องจักรใหพรอมใช สอนและฝกอบรม
ในรายวิชาพื้นฐาน
3.3 อั น ตรายจากสภาพแวดล อ มทางชี ว ภาพ ควรมีการปฏิบัติงานในรายวิชา ฝกอบรม
ใชอาจารยผสู อนที่มีความรูจริง จัดพื้นที่แยกสวนชัดเจน
3.4 อันตรายจากสภาพแวดลอมทางการยศาสตร ควบคุมการลงปฏิบัติงาน ควรมีเจาหนาที่ควบคุม
ตลอดเวลา จัดทําปายเตือน / ฝกอบรมนักศึกษา ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรใหพรอม
4. ผลการเปรียบเทียบสภาพอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานกอนและหลังใชแนวทาง
ปองกันอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานตามพฤติกรรมการรับรูของนักศึกษาแผนกชางกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานหลังใช แนวทางปองกัน
อันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานตามพฤติกรรมการรับ รูของนัก ศึก ษาแผนกชางกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน

1
2
3
4

อันตรายจากสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
อันตรายจากสภาพแวดลอม
ทางเคมี
อันตรายจากสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ
อันตรายจากสภาพแวดลอม
ทางชีวภาพ
อันตรายจากสภาพแวดลอม
ทางการยศาสตร
รวม

ปวช.1
S.D. แปลคา

4.18 0.41
มาก

ปวส.1
ลําดับ  S.D. แปลคา
4 4.04 0.31 มาก

ลําดับ
4

4.34 0.43

มาก

2

4.36 0.39

มาก

2

4.28 0.41

มาก

3

4.18 0.44

มาก

3

4.59 0.39

มากที่สุด

1

4.57 0.39 มากที่สุด

4.34 0.41

มาก

4.28 0.38

1

มาก

จากตารางที่ 2 พบวา อันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โดยภาพรวม อยูในเกณฑระดับมาก (  = 4.34, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับแรก
คือ อันตรายจากสภาพแวดลอมทางการยศาสตร อยูในเกณฑระดับมากที่สุด (  = 4.59, S.D. = 0.39)
และอั น ตรายจากสภาพแวดลอมทางเคมี (  = 4.18, S.D. = 0.41) มาเปนลําดับสุดทาย และระดับ
ชั้นประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง โดยภาพรวมอยูในเกณฑระดับมาก (  = 4.28, S.D. = 0.38)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับแรกคือ อันตรายจากสภาพแวดลอมทางการยศาสตร อยูในเกณฑ
ระดับมากทีส่ ุด (  = 4.57, S.D. = 0.39) และอันตรายจากสภาพแวดลอมทางเคมี (  = 4.04, S.D. = 0.31)
มาเปนลําดับสุดทาย
ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบคาความแตกตางกอนและหลังใชแนวทางปองกัน
อันตรายจากสภาพแวดลอม
อันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
กอนใชแนวทางปองกันอันตรายจาก
สภาพแวดลอมในการทํางาน
หลังใชแนวทางปองกันอันตรายจาก
สภาพแวดลอมในการทํางาน

** มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05

ปวช.1
ปวส.1
(40 คน)
(40 คน)
t
P
S.D.
S.D.


3.82 0.43 -6.27 .00** 3.03 0.54
4.25 0.08

4.17 0.07

t

P

-9.16 .00**
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จากตารางที่ 3 พบวา ผลการทดสอบสมมุติฐานของการเปรียบเทียบคาความแตกตางกอนและหลัง
ใชแ นวทางป อ งกั น อั น ตรายจากสภาพแวดล อ มในการทํางาน พบวา อันตรายจากสภาพแวดลอมใน
การทํางานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังตอไปนี้
1. คุ ณ ลั ก ษณะของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 65.60 และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) จํานวน 21 คน
คิดเปนรอยละ 34.40
2. ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานกอนใชแนวทางปองกัน
อันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานตามพฤติกรรมการรับ รูของนัก ศึก ษาแผนกชางกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอ เรือ นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในเกณฑระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับแรกคือ อันตรายจากสภาพแวดลอมทางชีวภาพอยูในเกณฑระดับมาก
และอันตรายจากสภาพแวดลอมทางเคมีมาเปนลําดับสุดทาย และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โดยภาพรวมอยูในเกณฑร ะดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับแรกคือ อันตรายจาก
สภาพแวดลอมทางชีวภาพอยูในเกณฑระดับมาก และอันตรายจากสภาพแวดลอมทางเคมีมาเปนลําดับสุดทาย
ซึ่งรองเทา safety เปนอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่สามารถปองกันรางกายหรือวัสดุอุปกรณที่ใช
ทางดานชีวภาพ สอดคลองกับการวิเคราะหผลจากผูเชี่ยวชาญที่ระบุวา ควรมีการปฏิบัติงานในรายวิชา
และอุปกรณเครื่องมือ ฝกอบรมและการใชอาจารยผูสอนที่มีความรูจริงในงานปฏิบัติ และจัดพื้นที่แยกสวน
ชัดเจนในการเรียนภาคปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอกภาพ สายโสภา (2554) ไดทําการศึกษา
เรื่องการศึกษาปจจัยที่ มี ผ ลต อ ความปลอดภั ย ในการปฏิบัติงานของชาง กรณีศึกษา:กรมอูทหารเรือ
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของชาง ผลการวิจัย สิ่งแวดลอมที่ไมปลอดภัย
ภายในพื้นที่การทํางาน เมื่ อ ปฏิ บั ติ ง านจริงก็มีการละเลยในดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิด
จากความชะลาใจ หนาที่ที่ตองปฏิบัติงานก็ยังไมมีดีพอในแงของการปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น และจาก
การเก็บรวบรวมขอมูลหลังใชแนวทาง พบวา อันดับแรกคือ อันตรายจากสภาพแวดลอมทางการยศาสตร
อยูในเกณฑระดับมากที่สุด และอั น ตรายจากสภาพแวดลอมทางเคมีมาเปนลําดับสุดทาย และระดับ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยภาพรวมอยูในเกณฑระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเปนรายขอ พบวา
อันดับแรกคือ อันตรายจากสภาพแวดลอมทางการยศาสตรอยูในเกณฑระดับมากที่สุด และอันตรายจาก
สภาพแวดลอมทางเคมีมาเปนลําดับ สุดทาย การตรวจเช็ควัสดุอุป กรณเปนสิ่งที่จําเปน เนื่องจากตอ ง
ตรวจเช็ ค การชํา รุ ด เสี ย หายของชิ้นสวนทุกครั้งเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของวันเฉลิม พลอิ น ทร (2549) ได ทํา การศึ ก ษาเรื่องการสนั บ สนุ น เรื่ อ ง
ความปลอดภั ย และอนามั ย ในการทํางานขององคการ พฤติกรรมความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงานบริษัทปูนซิเมนตไทย ทุงสงจํากัด ผลการวิจัยพบวา พนักงานในบริษัทปูนซีเมนตไทย
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ทุงสงจํากัด ได รั บ การสนั บ สนุ น เรื่ อ ง ความปลอดภั ย และอนามัยในการทํางาน และมีพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับสูง
3. ผลการทดสอบสมมุติฐานของการเปรียบเทียบคาความแตกตางกอนและหลังใชแนวทางปองกัน
อันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พบวา อันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เนื่ อ งจากแนวทางป อ งกั น อั น ตรายจากสภาพแวดล อ มในการทํางานเปนเอกสารที่สรางขึ้นจาก
ความคิ ดเห็ นของนั ก ศึ ก ษาแผนกช า งกลโรงงาน วิท ยาลั ย เทคโนโลยี และอุ ต สาหกรรมการต อ เรื อ
นครศรีธรรมราช และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ทําใหเนื้อหาเปนสิ่งที่ตรงประเด็นและสามารถนําไปใชจริง
ในการปฏิบัติงานได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิชิต เพ็งสุวรรณ (2552) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาบันอาชีวศึกษามีระดับความคิดเห็นตอ
รูปแบบในองคประกอบตาง ๆ อยูในระดับดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 นั่นคือ รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใชในครั้งนีท้ ําใหทราบถึงพฤติกรรมความปลอดภัยของนักศึกษาในดาน
ตาง ๆ และการปอ งกันอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานของนัก ศึก ษา ซึ่งเปนประโยชนตอ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของนักศึกษาให
ครอบคลุมทุกแผนกวิชา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช เชน ควรเพิ่ม
การฝ ก อบรมความปลอดภัยในการทํางานใหกับนักศึกษา และสรางคูมือแนวทางการปองกันอันตราย
ในการทํางานใหแกนักศึกษา
รายการอางอิง
ขวัญหทัย ยิ้มละมัย และรัตนวดี ทองบัวบาน. (2556). อาชีวอนามัยเบื้องตน. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก จํากัด.
จิราพร พรหมภักดี. (2551). สภาพการปฏิบัตงิ านดานความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา, บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ.
ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล. (2532). ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน.
กรุงเทพฯ: เมฆาเพรส.

128 วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ธานินทร ภูนฤมิต. (2551). สภาพและแนวทางการปองกันอุบัติเหตุในโรงฝกงานชางอุตสาหกรรมของ
วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
นิพนธ กินาวงศ. (2543). หลักการบริหารการศึกษา. พิษณุโลก: ตระกูลไทย.
พิชิต เพ็งสุวรรณ. (2552). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถาบันอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนาหลักสูตร,
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ.
รัชนี ธรรมสโรช. (2551). การรับรูการบริหารความปลอดภัยและพฤติกรรมดานความปลอดภัย ในการ
ทํางานของพนักงานฝายผลิต บริษัท ประมวลผล จํากัด. ภาคนิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป), บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี
วันเฉลิม พลอินทร. (2549). การสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานขององคการ
พฤติกรรมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของพนักงานบริษัทปูนซิเมนตไทยทุง สง
จํากัด. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ,
ภาควิชามนุษยศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือนครศรีธรรมราช. (2557). ขอมูลวิทยาลัย. สืบคนเมื่อ
กุมภาพันธ 25,2559, จาก http://www.nasic.ac.th/index.php/nasic-profile.
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2558). สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดนครศรีธรรมราช.
สืบคนเมื่อ กุมภาพันธ 26, 2559, จาก http://www.vec.go.th/Default. aspx?tabid=135.
เอกภาพ สายโสภา. (2554). การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของชาง
กรณีศึกษา: กรมอูทหารเรือ. วิทยานิพนธวิทยาศาตรมหาบัณฑิต การจัดการทางวิศวกรรม,
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.

