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การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบความแตกต่างของภูมิหลงัของบุคคลของพนักงานกับ

ระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบตัิงาน  2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโนท่ีมีผลต่อระดบั
ความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบตัิงานของพนักงาน  3) ศึกษาอิทธิพลของการเกิดอุบตัิเหตุท่ีมีผลต่อระดับ
ความรุนแรงในการเกิดอุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงานของพนักงาน  4) ศึกษาอิทธิพลของการบาดเจ็บท่ีมีผลต่อระดบัความ
รุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงาน  โดยเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกับพนักงานโรงงานผลิต
กระจกแห่งหน่ึงในจงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 280 คน และวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนมุาน ประกอบดว้ยการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม
ท่ีเป็นอิสระต่อกัน การทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของสองประชากร  และการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้
อย่างง่าย ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายท่ีมีอายรุะหว่าง 18 – 25 
ปี มีอายุการปฏิบตัิงานระหว่าง 3 – 4 ปี ไม่มีโรคประจ าตวั ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา มีชั่วโมงการท างานเฉลี่ย
มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวนั และท างานล่วงเวลา 1 – 2 วนัต่อสปัดาห ์ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) พนักงานท่ีมีภูมิ
หลงัแตกต่างกันมีระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบตัิเหตุไม่แตกต่างกัน  2) ปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโนดา้นความบกพร่อง
ส่วนบุคคล และการกระท าหรือสภาพการณท่ี์ไม่ปลอดภยัมีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงจากการเกิดอุบตัิเหตุในระดบัท่ี
สามารถท างานไดต้่อหลงัจากปฐมพยาบาล โดยมีค่าน า้หนกัพยากรณร์อ้ยละ 50.3, 42.4 และ 29.8  3) ดา้นการบาดจาก
ของมีคม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุในระดับท างานไม่ไดช้ั่วคราว และสามารถท างานไดต้่อ
หลงัจากปฐมพยาบาล โดยมีค่าน า้หนักพยากรณร์อ้ยละ 33.2 และ 44.2 4) ดา้นการกระแทกกับวตัถุ มีอิทธิพลต่อระดบั
ความรุนแรงจากการเกิดอุบตัิเหตใุนระดบัท่ีสามารถท างานไดต้่อหลงัจากปฐมพยาบาล โดยมีค่าน า้หนกัพยากรณร์อ้ยละ 
42.4 5) ดา้นการสะดุดลม้ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราว มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงจากการ
เกิดอบุตัิเหตใุนระดบัท่ีสามารถท างานไดต้่อหลงัจากปฐมพยาบาล โดยมีค่าน า้หนกัพยากรณร์อ้ยละ 43.2 6) ดา้นการฟก
ช า้มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุในระดับท่ีสามารถท างานไดต้่อหลงัจากปฐมพยาบาล โดยมีค่า
น า้หนักพยากรณร์อ้ยละ 43.2 7) ดา้นการเป็นแผลมีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุในระดับท างาน
ไม่ไดช้ั่วคราว และสามารถท างานไดต้่อหลงัจากปฐมพยาบาล โดยมีค่าน า้หนกัพยากรณร์อ้ยละ 32.1 และ 41.0 
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The aims of the purposes of this independent study were as follows: (1) to compare the 

differences between social environment and ancestry in terms of accident severity from work; (2) to study the 
influence of Domino theory with regard to accident severity from work; (3) to study the influence of accidents 
on accident severity from work; (4) to study the influence of injury in relation to accident severity from work. 
The data was collected with questionnaires for 280 workers in glass factory. The data was analyzed by 
descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics and 
consisted of an independent sample t-test, Analysis of Variance (ANOVA) and Simple Linear Regression, with 
a 0.05 level of statistical significance. According to the results, most respondents were males, aged between 
18-25, with work experience of three to four years, in good health, with a secondary-level education, average 
working hours of more than eight hour per day and overtime work between 1-2 days per week. The results 
from hypothesis revealed the following: (1) social environment and ancestry did not affect accident severity 
from work; (2) Domino theory, in the dimensions of fault of person, unsafe action and unsafe conditions 
effecting accident severity from work with the Coefficient of Multiple Determination at 50.3%, 42.4% and 29.8%, 
respectively; (3) the accident dimension of cut by sharp objects effected accident severity in terms of major 
and minor injury levels with the Coefficient of Multiple Determination at 33.2% and 44.2%; (4) the accident 
dimension of crash by object effected  accident severity on minor injury levels with the Coefficient of Multiple 
Determination (42.4%); (5) accident dimension slip effect to accident severity on the major injury level with the 
Coefficient of Multiple Determination (43.2%); (6) injury dimension of the bruise effect on accident severity on 
the minor injury level with the Coefficient of Multiple Determination (43.2%); and (7) injury dimension wound 
effect to accident severity on major and minor injury levels with the Coefficient of Multiple Determination (32.1% 
and 41.0%).   
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ภูมิหลัง  
ปัจจบุนัการแข่งขนัในอตุสาหกรรมสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้การแข่งขนัภายในประเทศ และ

นอกประเทศ ท าใหโ้รงงานแต่ละแห่งจ าเป็นตอ้งหาวิธีการปรบัปรุงกระบวนการ เพื่อใหส้ามารถคง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจากกการสรา้งผลิตภณัฑใ์นตน้ทุนที่ต  ่า โดยวิธีการที่เป็นที่นิยม คือ 
การเพิ่มก าลงัการผลิต เช่น การลงทุนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสงู การเปลี่ยนวิธีการจัดการใน
การผลิต เป็นตน้ ซึ่ง สง่ผลใหป้รมิาณงานของพนกังานมากขึน้ ซึ่งสง่ผลต่อเนื่องไปยงัความเสี่ยงใน
การเกิดอบุติัเหตจุนเกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึน้ โดยระดบัความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหต ุก่อใหเ้กิด
ผลเสียต่อองคก์ารทัง้ทางตรง และทางออ้ม ในงานวิจยัครัง้นีส้นใจศึกษาปัจจยัจากทฤษฎีโดมิโนที่
อธิบายถึงสาเหตกุารเกิดอบุติัเหต ุจนน าไปสูก่ารบาดเจ็บ ซึ่งประกอบไปดว้ย 

ปัจจยัที่ 1 ภูมิหลงัของบุคคล เป็นปัจจยัแรกของทฤษฎีโดมิโน อธิบายถึง ลกัษณะเฉพาะ
ส่วนบุคคล รวมถึงอุปนิสัยส่วนบุคคลที่แสดงต่อเนื่อง โดยมักจะเป็นอุปนิสัยที่ไม่ต้องการ เช่น 
อาการใจรอ้น เป็นตน้ โดยอปุนิสยัเหลา่นีม้าจากสภาพแวดลอ้มของบคุคลในอดีต อนัเกิดจาก อายุ 
การศกึษา ลกัษณะงาน เป็นตน้ 

ปัจจัยที่ 2 ทฤษฎีโดมิโน ซึ่งอธิบายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จนน าไปสู่การบาดเจ็บ ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย 1. ความบกพร่องส่วนบุคคล 2. การกระท า หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ง
ปัจจยัเหลา่นีน้  าไปสูก่ารบาดเจ็บ 

ปัจจยัที่ 3 การเกิดอบุติัเหต ุเป็นหนึ่งในปัจจยัจากทฤษฎีโดมิโน ซึ่งอธิบายถึงที่มาของการ
เกิดอุบัติเหตุ ว่าเกิดจากสาเหตุใด รวมไปถึงลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การบาด การ
กระแทก การถกูหนีบ และการสะดดุลม้ 

ปัจจัยที่ 4 การบาดเจ็บ เป็นหนึ่งในปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโน ซึ่งอธิบายถึงลักษณะของ
บาดแผลที่เกิดขึน้ภายหลงัจากการเกิดอบุติัเหต ุเช่น ฟกช า้ แผลที่ไม่เย็บ และแผลที่เย็บ เป็นตน้ 

โรงงานผลิตกระจกที่น ามาเป็นกรณีศึกษา ประกอบไปดว้ย 4 ส่วนงานหลกั คือ ฝ่ายการ
ผลิตกระจกขัน้พืน้ฐาน ฝ่ายการแปรรูปเป็นกระจกที่มีสมบัติพิเศษต่างๆ ฝ่ายทรพัยากรและการ
จัดส่งกระจกไปสู่ลูกค้า และฝ่ายสนับสนุน โดยมีค ากล่าวที่ว่า “ไม่มีการผลิต หากไม่มีความ
ปลอดภยั” หรือ “No production without safety” ซึ่งแสดงถึงความตัง้ใจของผูบ้ริหารที่ตอ้งการให้
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พนักงานค านึงถึงความปลอดภัย และประพฤติตนใหถู้กตอ้งตามหลักเกณฑค์วามปลอดภัย แต่
อย่างไรก็ตาม โรงงานยงัคงมีสถิติการเกิดอบุติัเหตอุย่างต่อเนื่องดงัตารางที่ 1 

ตาราง 1 แสดงสถิติการเกิดอบุติัเหตภุายในโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ  

ระดบัความรุนแรง 2557 2558 2559 2560 2561 2562  
เสียชีวิต       
ทพุพลภาพ       
สู ญ เ สี ย อ วั ย ว ะ
บางสว่น 

 3 3 1  1 

ท างานไม่ได้ชั่วคราว 
(หยดุงานเกิน 3 วนั) 

2 2 3 2 2 6 

ท างานไม่ได้ชั่วคราว 
(หยุดงานไม่ เกิน  3 
วนั) 

6 23 21 15 17 8 

รวม 8 28 27 18 19 10 

ที่มา: แผนกความปลอดภยัโรงงานผลิตกระจกในจงัหวดัสมทุรปราการ (2562, ธันวาคม) 

จากการศึกษางานวิจยัที่ผ่านมาพบว่าทฤษฎีโดมิโน มีความสมัพนัธก์บัระดบัความรุนแรง
จากการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ยังไม่สามารถ
บรรลเุปา้หมายในการลดสถิติการเกิดอบุติัเหต ุดงันัน้ผูว้ิจยัเลือกศกึษาโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่ง
ในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยศึกษาปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโน ที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงจาก
การเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรบัปรุง ตลอดจนใหค้ าแนะน าโรงงาน เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายทางดา้นอุบัติเหตุตามที่ตั้งเป้าไว้ และพนักงานภายในโรงงานสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองเปา้หมายในการแข่งขนัต่อไป 
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1.2 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของภูมิหลงัของบุคคลของพนักงานโรงงานกระจกแห่ง

หนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ ประกอบดว้ย เพศ อายุ อายุงาน ภาวะสขุภาพ ระดบัการศึกษา และ
ลกัษณะการท างาน กบัระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัจากทฤษฎีโดมิโน ประกอบดว้ย ความบกพร่องของบุคคล 
และการกระท าหรือสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั ที่มีผลต่อระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุาก
การปฏิบติังานของพนกังานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเกิดอบุติัเหต ุที่มีผลต่อระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตุ
จากการปฏิบติังานของพนกังานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

4. เพื่อศกึษาอิทธิพลของการบาดเจ็บ ที่มีผลต่อระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุาก
การปฏิบติังานของพนกังานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 
1.3 ความส าคัญของการวิจัย 

1. ประโยชน์เชิงวิชาการ : เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผูท้ี่สนใจศึกษาเรื่อง ความปลอดภัยใน
สถานประกอบการที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต โดยสามารถน าผลการวิจยัไปอา้งอิง หรือศึกษาคน้ควา้
ต่อไปในขอบเขตที่กวา้งและมีประโยชนม์ากย่ิงขึน้  

2. ประโยชนเ์ชิงนโยบาย : เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการสรา้งนโยบายความปลอดภยัภายใน
สถานประกอบการที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต ไดถ้กูตอ้ง แม่นย า และเหมาะสมกบัสถานการณ ์เพื่อให้
บรรลวุตัถปุระสงคด์า้นความปลอดภยัของสถานประกอบการ 

3. ประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์ : เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่สถานประกอบการที่เก่ียวขอ้งกับการผลิต 
สามารถคงประสิทธิภาพทางการผลิตที่มีทรพัยากรมนุษยเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างต่อเนื่อง อีกทัง้
สามารถลดความสญูเสียจากการเกิดอบุติัเหตทุัง้ทางตรง และทางออ้มได ้

4. ประโยชนเ์ชิงสาธารณะ : เพื่อเป็นขอ้มลูในการสรา้งความตระหนกัดา้นความปลอดภยั 
และสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้ับชีวิตประจ าวนัใหส้ามารถแสดงพฤติกรรมใหเ้กิดความปลอดภัย
ต่อตนเอง และผูอ่ื้น 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานที่รับผิดชอบในส่วนของฝ่ายผลิตของ

โรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปฏิบติังานกับกระจก และเครื่องจักร อยู่
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เป็นประจ าทุกวนั ท าใหม้ีความเสี่ยงในการเกิดอุบติัเหตมุากกว่าจุดงานอ่ืน และอบุติัเหตทุี่เกิดขึน้
นั้น มีโอกาสเกิดหลายระดับ ตั้งแต่การฟกช า้ จนถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งมีจ านวน 777 คน (ขอ้มูล ณ 
วนัที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ พนกังานที่ท างานโรงงานผลิตกระจกใน 4 ส่วนงาน
หลัก คือ ฝ่ายการผลิตกระจกขั้นพืน้ฐาน ฝ่ายการแปรรูปเป็นกระจกที่มีสมบัติพิเศษต่างๆ ฝ่าย
ทรพัยากรและการจัดส่งกระจกไปสู่ลูกคา้  และฝ่ายสนับสนุน โดยผูว้ิจัยใชสู้ตรการค านวณของ 
Taro Yamane (ธานินทร ์ศิลป์จารุ, 2550) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และความผิดพลาด
สูงสุดที่ยอมใหเ้กิดรอ้ยละ 5 หรือ 0.05 ซึ่งจ านวนประชากร ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มี
จ านวน 777 คน ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างมีจ านวน 266 ตัวอย่าง และเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมอีก
รอ้ยละ 5 เป็นจ านวน 14 ตัวอย่าง และแบ่งการเก็บแบบสอบถามจากแต่ละฝ่ายซึ่งเป็นการเลือก
แบบสดัส่วนรอ้ยละ 35 โดยฝ่ายการผลิตกระจกขัน้พืน้ฐานเก็บแบบสอบถามจ านวน 71 ตวัอย่าง 
ฝ่ายการแปรรูปเป็นกระจกที่มีสมบัติพิเศษต่างๆเก็บแบบสอบถามจ านวน 143 ตัวอย่าง ฝ่าย
ทรัพยากรและการจัดส่งกระจกไปสู่ลูกค้า เก็บแบบสอบถามจ านวน  30 ตัวอย่าง และฝ่าย
สนบัสนนุเก็บแบบสอบถามจ านวน 36 ตวัอย่าง รวมจ านวนทัง้สิน้เท่ากบั 280 ตวัอย่าง 

 
การสุ่มตัวอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสอบถามโดยใชว้ิธีความสะดวก (Convenience Sampling)  
ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยจะแจก
แบบสอบถามใหแ้ก่กลุม่ตวัอย่างที่ท างานอยู่ที่โรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ  
จนครบตามจ านวน 280 คน 

 
การเก็บตัวอย่าง 

ผูว้ิจัยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอกแบบสอบถามดว้ยตัวเองจนครบจ านวน
ขนาดตวัอย่าง แลว้ผูว้ิจยัจึงเก็บแบบสอบ และตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 

 
1.5 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 

การศกึษาวิจยันี ้ซึ่งประกอบดว้ยตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม ไวด้งันี ้
1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
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1.1 ภมูิหลงัของบคุคล ประกอบดว้ย 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 18 – 25 ปี 
1.1.2.2 26 – 32 ปี 
1.1.2.3 33 – 39 ปี 
1.1.2.4 40 – 46 ปี 
1.1.2.5 47 ปีขึน้ไป 

1.1.3 อายงุาน 
1.1.3.1 ต ่ากว่า หรือเท่ากบั 2 ปี 
1.1.3.2 3 – 4 ปี 
1.1.3.3 5 – 6 ปี 
1.1.3.4 7 ปีขึน้ไป 

1.1.4 ภาวะสขุภาพ 
1.1.4.1 ไม่มีโรคประจ าตวั 
1.1.4.2 มีโรคประจ าตวั 

1.1.5 ระดบัการศกึษา 
1.1.5.1 ประถมศกึษา 
1.1.5.2 มธัยมศกึษา 
1.1.5.3 ปวช. 
1.1.5.4 ปวส. 
1.1.5.5 ปรญิญาตรีขึน้ไป 

1.1.6 จ านวนชั่วโมงการท างานเฉลี่ยต่อวนั 
1.1.6.1 ต ่ากว่า 8 ชั่วโมง 
1.1.6.2 มากกว่า 8 ชั่วโมง 

1.1.7 จ านวนวนัที่ท างานเกิด 8 ชั่วโมงในรอบสปัดาห ์
1.1.7.1 1 – 2 วนั 
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1.1.7.2 3 – 4 วนั 
1.1.7.3 5 วนัขึน้ไป 

1.2 ทฤษฎีโดมิโน ประกอบดว้ย 
1.2.1 ความบกพรอ่งของบคุคล 
1.2.2 การกระท าที่ไม่ปลออดภยั 
1.2.3 สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั 

1.3 การเกิดอบุติัเหต ุ
1.3.1 การบาดเจ็บจากของมีคม 
1.3.2 การกระแทกกบัวตัถ ุ
1.3.3 การถกูหนีบ 
1.3.4 การสะดดุลม้ 

1.4 การบาดเจ็บ 
1.4.1 การฟกช า้ 
1.4.2 การเป็นแผล  

2. ตวัแปรตาม คือ 
2.1 ระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 

2.1.1 ท างานไม่ไดช้ั่วคราว  
2.1.2 ท างานไดต่้อ หลงัจากปฐมพยาบาล 
 

1.6 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. โรงงานผลิตกระจก หมายถึง สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจตัง้เต่ผลิตกระจกขั้น

พืน้ฐาน การน ากระจกไปแปรรูปเป็นแบบต่างๆ จนถึงขัน้ตอนการขนส่งใหก้ับลูกคา้ภายใน และ
ภายนอก โดยมีที่ตัง้อยู่ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

2. พนักงาน หมายถึง พนักงานทุกคนที่มีหนา้ที่ในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตกระจก 
ตัง้แต่หัวหนา้แผนก จนถึงพนักงานระดับปฏิบติัการ และตัง้แต่ฝ่ายผลิต จนถึงฝ่ายจัดส่งกระจก 
เพื่อรบัค่าจา้งเป็นรายวนั หรือรายเดือน 

3. กฎความปลอดภัย หมายถึง ขอ้ก าหนด หรือกฎของบริษัท ที่ระบุไวเ้พื่อใหพ้นักงาน
ปฏิบัติตาม ใหเ้กิดประโยชน์ต่อตัวพนักงานเองในด้านความปลอดภัย เช่น ไม่ด่ืมสุราก่อนเข้า
ปฏิบติังาน การใหส้วมอปุกรณป์อ้งกนัภยัสว่นบคุคลขณะปฏิบติังาน เป็นตน้ 
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4. ทฤษฎีโดมิโน หมายถึง ทฤษฎีที่อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ โดยเกิดจาก
ผลกระทบของขัน้ตอนต่างๆตัง้แต่ภมูิหลงัของบุคคล จนน าไปสูก่ารบาดเจ็บ 

5. ภูมิหลงัของบุคคล หมายถึง ลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล รวมถึงลกัษณะงานที่ท า เช่น 
เพศ อาย ุอายงุาน ภาวะสขุภาพ ระดบัการศกึษา เป็นตน้ 

6. ความบกพรอ่งสว่นบุคคล หมายถึง ความบกพรอ่งทัง้ทางกาย ไดแ้ก่ ปัญหาทางสายตา 
ปัญหาทางการไดย้ิน พกัผ่อนไม่เพียงพอ นิสยัการด่ืมแอลกอฮอล ์เป็นตน้ และความบกพร่องทาง
ใจ เช่น การคิดมาก ความเรง่รีบท างาน หรือไม่มีสมาธิ เป็นตน้ 

7. การกระท า หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หมายถึง  พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
พนกังานที่แสดงออกระหว่างปฏิบติังาน เช่น ไม่อ่านคู่มือการปฏิบติังาน ใชอ้ปุกรณส์ื่อสารระหว่าง
ปฏิบติังาน เป็นตน้ รวมไปถึงสภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น แสงสว่างนอ้ย อณุหภมูิสงู เป็นตน้ 

8. การเกิดอุบัติเหตุ หมายถึง ลกัษณะของการเกิดอุบติัเหตุ ซึ่งส่งผลใหเ้กิดการบาดเจ็บ
ทางดา้นรา่งกาย เช่น การบาด การกระแทกวตัถ ุการถกูหนีบ เป็นตน้ 

9. การบาดเจ็บ หมายถึง ผลกระทบทางร่างกายที่เกิดหลงัการเกิดอุบติัเหต ุโดยสามารถ
เป็นไดท้ัง้ อาการช า้ และการแผล 
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1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)                             ตวัแปรตาม (Dependent  Variable) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

ภมูิหลงัของบคุคล 
- เพศ 
- อายุ 
- อายงุาน  
- ภาวะสขุภาพ 
- ระดบัการศกึษา 
- ลกัษณะการท างาน 

ทฤษฎีโดมิโน  
- ความบกพร่องของบุคคล   
- การกระท าที่ไม่ปลอดภยั 
- สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั 

การเกิดอบุติัเหต ุ
- การบาดจากของมีคม 
- การกระแทกกบัวตัถุ 
- การถูกหนีบ 
- การสะดดุลม้ 
 

ระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังาน 
- ท างานไม่ไดช้ั่วคราว  
- ท างานไดต่้อ หลงัจากปฐมพยาบาล 

การบาดเจ็บ 
- การฟกช า้ 
- การเป็นแผล  
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1.8 สมมติฐานในการวิจัย 
1. พนักงานในโรงงานผลิตกระจกที่มีภูมิหลงัของบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อายุงาน ภาวะ

สุขภาพ ระดับการศึกษา และลักษณะการท างานที่แตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการที่แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยของทฤษฎีโดมิโนประกอบด้วยความบกพร่องของบุคคล การกระท าที่ ไม่
ปลอดภัย และสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภัย มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตจุาก
การปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

3. การบาดจากของมีคมมีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

4. การกระแทกกับวัตถุมีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

5. การถูกหนีบมีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

6. การสะดดุลม้มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

7. การฟกช า้มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

8. การเป็นแผลมีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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บทที ่2 
เอกสารงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การศึกษาคน้ควา้เรื่อง “ปัจจยัจากทฤษฎีโดมิโนที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงจากการ

เกิดอุบัติเหตุของพนักงานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ” ผูศ้ึกษาไดน้ าเสนอ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศกึษาดงันี ้ 

1. ความหมาย และสาเหตขุองการเกิดอบุติัเหต ุ
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) 
3. บรบิทของโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ          
4. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  

2.1 ความหมาย สาเหตุ และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ 
2.1.1 ความหมายของอุบัติเหตุ 
เฉลิมชยั ชยักิตติภรณ ์และ ชยัยะ พงษพ์าณิชย ์(2533) อธิบายว่า เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ โดย

ไม่มีใครคาดคิด ไม่ตัง้ใจใหเ้กิดขึน้ ไม่มีการวางแผน และควบคมุไม่ได ้ 
วไลพร ภิญโญ (2544) ไดใ้หค้วามหมายว่า เหตุการณท์ี่เกิดขึน้ โดยไม่คาดคิด ส่งผลให้

เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้ม 
วิฑูรย ์สิมะโชคดี เเละ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรตัน ์(2555)  ไดใ้หค้วามหมายว่า เหตุการณ์ที่

เกิดขึน้โดยไม่ไดว้างแผนลว่งหนา้ ซึ่งก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บ หรือตาย รวมถึงทรพัยส์ินเสียหาย 
อาจารยธ์รรมรกัษ์ ศรีมารุตเเละคณะ (2555) ใหค้วามหมายว่า เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้โดยไม่

คาดคิด และเมื่อเกิดอบุติัเหตแุลว้อาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่รา่งกาย และทรพัยส์ิน  
จากขา้งตน้ จึงสามารถสรุปความหมายของอบุติัเหต ุคือ เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้โดยไม่คาดคิด 

และส่งผลใหเ้กิดความเสียหายทางทรพัยส์ิน หรือร่างกาย โดยระดับความรุนแรงเริ่มตั้งแต่การ
บาดเจ็บ จนถึงขัน้เสียชีวิต 

2.1.2 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  
Heinrich (1959) สรุปสาเหตขุองการเกิดอบุติัเหตอุอกเป็น 3 สาเหต ุดงันี ้

1. สาเหตุเกิดจากคน เป็นสาเหตุหลกักว่ารอ้ยละ 88 เช่น ความประมาท นิสยัชอบ
เสี่ยง เป็นตน้ 

2. สาเหตุเกิดจากเครื่องจักร เป็นสาเหตุรอง รอ้ยละ 10 เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร
ช ารุด สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมกบัการท างาน เป็นตน้ 
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3. สาเหตเุกิดจากดวงชะตา เป็นสาเหตุสดทา้ย โดยคิดเป็นรอ้ยละ 2 ซึ่งเกิดจากภัย
ธรรมชาติ เช่น ฝนตกน า้ท่วม เป็นตน้  

ต่อมาหนงัสือ “Industrial Accident Prevention”  สรุปสาเหตกุารเกิดอบุติัเหตไุว ้2 สาเหต ุ
คือ  

1. การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act) เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลใหเ้กิดอุบัติเหตุ 
เช่น ปฏิบติังานลดัขัน้ตอน ละเมิดกฎความปลอดภัย ร่างกายไม่พรอ้มปฏิบติังาน ท างานโดยไม่
สวมอปุกรณป์อ้งกนัภยัสว่นบคุคล การถอดเครื่องก าบงัอนัตราย (Guard) ของเครื่องจกัรออก ฯลฯ 

2. สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) คิดเป็น 15% เช่น วางผังโรงงาน
ไม่ถูกตอ้ง แสงสว่างไม่เพียงพอ เสียงดงัเกินไป พืน้ที่ท างานไม่เรียบรอ้ย เครื่องมือ เครื่องจกัรที่ใช้
งานช ารุด ไม่มีเครื่องก าบงัอนัตรายสว่นที่อนัตรายของเครื่องจกัร เป็นตน้ 

2.1.3 ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ 
ส านกังานประกนัสงัคมไดจ้ าแนกความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหต ุไวด้งันี ้ 

2.1.4.1 เสียชีวิต 
2.1.4.2 ทพุพลภาพ 
2.1.4.3 ท างานไม่ไดช้ั่วคราว (หยดุงานเกิน 3 วนั) 
2.1.4.4 ท างานไม่ไดช้ั่วคราว (หยดุงานไม่เกิน 3 วนั) 
2.1.4.5 ท างานไดต่้อ หลงัจากปฐมพยาบาล 

ซึ่งส  านกังานประกนัสงัคมไดเ้ก็บสถิติการประสบอนัตราย จากการท างาน โดยจ าแนกตาม
ความรุนแรง และประเภทกิจการ ดงัตารางที่ 2 

ตาราง 2 แสดงสถิติการประสบอบุติัเหตจุากการท างานจ าแนกตามความรุนแรงตามปีต่างๆ 

 เสียชีวิต ทพุพลภาพ หยดุงานเกิน  
3 วนั 

หยดุงานไม่
เกิน 3 วนั 

รวม 

พ.ศ. 2557  7 108 344 459 
พ.ศ. 2558 1 6 80 263 350 
พ.ศ. 2559 2 11 96 276 385 
พ.ศ. 2560  2 31 91 124 

รวม 3 26 315 974 1318 
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โดยในส่วนของความหมาย สาเหตุ และความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุนั้นสามารถ
สรุปขอ้มลู และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมาอา้งอิงไดด้งัตารางที่ 3 

ตาราง 3 แสดงรายชื่อบุคคลที่อา้งอิงภายในหวัขอ้ 

 

คว
าม
หม
าย

ขอ
งอ
บุตั
ิเห
ต ุ

สา
เห
ตขุ
อง
กา
ร

เก
ิดอ
บุตั
เิห
ต ุ

คว
าม
รุน
แร
ง

ขอ
งก
าร
เก
ดิ

อบุ
ตัิเ
หต

 ุ

เฉลิมชยั ชยักิตติภรณ ์และชยัยะ พงษ์พาณิชย ์ X   
ชวลิต อาคมธน X   
วไลพร ภิญโญ X   
วิฑรุย ์สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรตัน ์ X   
ธรรมรกัษ์ ศรีมารุต X   
H.W.Heinrich  X  

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) 
ทฤษฎีที่เกิดจากการสงัเกตุ และวิเคราะห ์โดยอธิบายสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ 5 ขัน้ตอน 

ไดแ้ก่ภูมิหลงัของบุคคล ความบกพร่องของบุคคล การกระท าหรือสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั การ
เกิดอบุติัเหต ุและการบาดเจ็บ เสมือนกบัโดมิโนที่วางเรียงกนั 5 ตวั ดงัภาพประกอบที่ 2 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงถึงโดมิโนทัง้ 5 ตวั 

ท่ีมา : (วิฑรูย ์สิมะโชคดี เเละ วีรพงษ ์เฉลิมจิระรตัน,์ 2555) 
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ซึ่งทฤษฎีโดมิโนอธิบายความหมาย และความสมัพนัธข์องแต่ละขัน้ตอนของโดมิโน ดงันี ้
2.2.1 ภมูิหลงัของบคุคล (Social Environment Ancestry) เป็นลกัษณะเฉพาะบคุคล

ที่ต่างกนั รวมถึงอปุนิสยัเฉพาะบุคคลที่กระท าต่อเนื่องมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั โดยเป็นอปุนิสยั
ที่ไม่ตอ้งการ เช่น ความไม่ใส่ใจ ความประมาท เป็นตน้ ซึ่งเกิดจากสภาพแวดลอ้มทางสังคมที่
แตกต่างกนัของแต่ละบุคคล เช่น การศึกษา ประเพณี เป็นตน้ โดยอปุนิสยัเหล่านีก้่อใหเ้กิดผลไป
ยงัความบกพรอ่งสว่นบคุคล และต่อเนื่องไปถึงการกระท า หรือสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั  

2.2.2 ความบกพร่องส่วนบุคคล (Fault of Person) เป็นความบกพร่องที่เป็นได้ทั้ง
ทางสภาพร่างกาย และสภาพจิตใจ เช่น ความพิการทางร่างกาย การผิดปกติทางประสาทสมัผัส 
รวมถึงความผิดปกติดา้นจิตใจ เช่น อาการต่ืนเตน้ ความประมาท ความเครียด และวิตกกงัวล รวม
ไปถึงการกระท าโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัย ซึ่งส่งผลไปที่การกระท า หรือสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภยั และน าไปสูก่ารเกิดอบุติัเหต ุ

2.2.3 การกระท า หรือสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั (Unsafe act or Unsafe condition) 
สามารถแบ่งได ้2 สว่น คือ 

2.2.3.1 การกระท าที่ไม่ปลอดภัย เป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ ก่อให้เกิด
อุบติัเหตุ เช่น การปฏิบติังานโดยไม่เขา้ใจวิธีการท างานที่ถูกตอ้ง การปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง การ
ปฏิบติังานลดัขัน้ตอน การถอดชิน้สว่นปอ้งกนัอนัตรายของเครื่องจกัรออก การละเมิดกฎของความ
ปลอดภยั การเพิกเฉยต่อการสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคล เป็นตน้ 

2.2.3.2 สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั เป็นลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
เช่น ความสว่างที่ไม่เพียงพอ เสียงที่ดงัจนเกินไป อากาศที่รอ้นเกินไป สภาพเครื่องจกัรที่ช  ารุด เป็น
ตน้ ซึ่งการกระท า และสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยันัน้ น าไปสูก่ารเกิดอบุติัเหตุ 

2.2.4 การเกิดอบุติัเหต ุ(Accident) เป็นเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้โดยไม่คาดคิด ซึ่งเกิดจาก
เหตกุารณข์า้งตน้ทัง้ 3 ขอ้ และส่งผลใหเ้กิดการบาดเจ็บทางดา้นร่างกาย เช่น การลื่นลม้ การถูก
สิ่งของมีคมบาด การถกูสิ่งของลม้ทบัรา่งกาย การถกูสิ่งของกระแทกรา่งกาย เป็นตน้ 

2.2.5 การบาดเจ็บ (Injury) เป็นผลกระทบทางร่างกายที่ เกิดหลังจากการเกิด
อบุติัเหต ุโดยสามารถเป็นไดท้ัง้ อาการช า้ แผลตามอวยัวะต่างๆ ความพิการ จนถึงขัน้เสียชีวิต  

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ พบว่าโดมิโนแต่ละตัว มีความสนัธ์ต่อเนื่องกัน เสมือนโดมิโนที่ลม้
กระทบกนั จนเกิดการบาดเจ็บ โดยวิจิตร บุณยะโหตระ (วิจิตร บุญยโหตระ, 2536) ไดอ้ธิบายว่า
โดมิโนทัง้ 3 ตวัแรก เสมือนสาเหตขุองการเกิดโดมิโนตวัที่ 4 คือ การเกิดอบุติัเหต ุและการบาดเจ็บ
ในทา้ยท่ีสดุ ส าหรบัการป้องกนัอบุติัเหตนุัน้ ตามทฤษฎีกล่าวไวว้่า ใหท้ าการตดัขัน้ตอนออกก่อนที่



  14 

จะเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อพิจารณาดูว่าพบว่า ภูมิหลังส่วนบุคคล และความบกพร่องส่วนบุคคล 
สามารถแกไ้ขไดย้าก ดังนัน้ การกระท า หรือสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภัย จึงจัดการไดง้่ายกว่า ดัง
ภาพประกอบที่ 3 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงถึงการปอ้งกนัอบุติัเหต ุโดยดงึโดมิโนตวัที่ 3 ออก 

ที่มา : (วิจิตร บญุยโหตระ, 2536) 

 
2.3 บรบิทของโรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ 

เป็นโรงงานที่ประกอบธุรกิจการผลิตกระจกตัง้แต่การน าวตัถุดิบต่างๆมาหลอม ขึน้รูปเป็น
กระจกขัน้พืน้ฐานแผ่นเรียบ การน ากระจกไปแปรรูปเป็นกระจกที่มีสมบติัพิเศษต่างๆ เช่น กระจก
เงา กระจกสะทอ้นแสง กระจกนิรภยั เป็นตน้ ไปจนถึงการจดัสง่ใหก้บัลกูคา้ โดยโรงงานมีนโยบาย
ที่มุ่งเนน้ดา้นความปลอดภยั และคณุภาพ ซึ่งประกอบดว้ย 4 สว่นหลกั คือ 

2.3.1 ฝ่ายการผลิตกระจกขัน้พืน้ฐาน (Raw Glass) เป็นส่วนงานที่รบัผิดชอบตัง้แต่
การรบั และน าวัตถุดิบต่างๆ เช่น ทราย สารเคมีต่างๆ ไปหลอมเพื่อขึน้รูปกระจกขัน้พืน้ฐาน การ
ตรวจสอบคณุภาพ จนถึงการแพ๊กกระจกไปขาย หรือส่งต่อเพื่อแปรรูป 

2.3.2 ฝ่ายการแปรรูปเป็นกระจกที่มีสมบติัพิเศษต่างๆ (Fabricate Glass) เป็นส่วน
งานที่รบัผิดชอบการแปรรูปกระจกขัน้พืน้ฐาน เช่น การเคลือบ การอบดว้ยความรอ้นสูง เพื่อให้
ไดม้าซึ่งกระจกสมบติัพิเศษ การตรวจสอบคณุภาพกระจกสมบติัพิเศษ  

2.3.3 ฝ่ายทรพัยากร และการจัดส่งกระจกไปสู่ลูกคา้ (Administration & Delivery) 
เป็นส่วนงานรบัผิดชอบในการดูแลทรพัยากรมนุษยภ์ายในองคก์าร ตัง้แต่การจัดสรร ดูแล และ
รกัษาไวซ้ึ่งทรพัยากร และอีกความรบัผิดชอบ คือ การน ากระจกชนิดต่างๆ นัน้มาวางในพืน้ที่โกดงั 
เมื่อรบัค าสั่งการขาย จึงน ากระจกนั้นบรรจุใส่รถขนส่ง เพื่อส่งใหลู้กคา้ต่อไป รวมไปถึงการพัก
กระจกในโกดงัระหว่างกระบวนการรอแปรรูปกระจกขัน้พืน้ฐาน 
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2.3.4 ฝ่ายสนับสนุน (Support) เป็นส่วนงานที่ช่วยเหลือกิจกรรมในการผลิต ไดแ้ก่ 
แผนกซ่อมบ ารุง แผนกคณุภาพ และแผนกความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นอีกฝ่ายท่ีตอ้งเขา้
ไปในโรงงานการผลิต เพื่อตรวจสอบ หรือดูแลความเรียบรอ้ย ใหก้ารผลิตสามารถด าเนินงานได้
อย่างราบรื่น 

โดยพนกังานในโรงงานแห่งนี ้มีจ านวน 777 คน (ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
โดยจ านวนพนกังานแบ่งแยกตามฝ่ายไดด้งัตารางที่ 4 

ตาราง 4 แสดงจ านวนพนกังานในโรงงานแบ่งตามฝ่าย 

 ฝ่ายผลิต
กระจกขัน้
พืน้ฐาน 

ฝ่ายแปรรูปเป็น
กระจกที่มีสมบติั
พิเศษต่างๆ 

ฝ่ายทรพัยากร 
และจดัสง่
กระจก 

ฝ่ายสนบัสนุน รวม 

จ านวน
พนกังาน 

199 386 88 100 777 

 
และหากแบ่งตามระดบัหนา้ที่การท างาน ดงันี ้

1. ผูจ้ดัการโรงงาน คือ ผูท้ี่มีหนา้ที่ในการดแูลภาพรวมของบริษัท ซึ่งดแูล บริหารงาน
ทกุฝ่ายในองคก์ารและรายงานผลประกอบการใหแ้ก่เจา้ของบริษัท 

2. รองผูจ้ดัการโรงงาน คือ ผูม้ีหนา้ที่ในการดแูลฝ่ายงานที่รบัผิดชอบ ซึ่งประกอบไป
ดว้ย ฝ่ายผลิตกระจกขัน้พืน้ฐาน และฝ่ายผลิตกระจกแปรรูป ซึ่งเป็นผูส้รุปผลการด าเนินงาน และ
รายงานใหก้บัผูจ้ดัการโรงงาน 

3. ผูจ้ดัการ คือ ผูม้ีหนา้ที่ดแูลสว่นงานที่รบัผิดชอบ ประกอบดว้ย ฝ่ายทรพัยากร ฝ่าย
หลอมวตัถุดิบ ฝ่ายกระจกเคลือบ ฝ่ายกระจกแปรรูป ฝ่ายขนส่ง เป็นตน้ ซึ่งท าหนา้ที่ประสานงาน
กบัฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ 

4. หวัหนา้แผนก คือ ผูม้ีหนา้ที่ดแูลแผนกที่ตนรบัผิดชอบ โดยจดัการในส่วนของการ
วางแผนผลิต การด าเนินการผลิต การเก็บสินคา้คงคลงั  

5. วิศวกร และเจา้หน้าที่ คือ ผูม้ีหน้าที่ในการดูแลการปฏิบัติของพนักงานควบคุม
เครื่องจกัร และพนกังานปฏิบติัการใหด้ าเนินไปตามแผน ดแูลใหพ้นกังานปฏิบติัตามขัน้ตอนการ
ท างาน รวมไปถึงดแูลความปลอดภยัของพนกังานที่ด  าเนินงาน 
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6. พนักงานควบคุมเครื่องจักร คือ ผูท้ี่ควบคุมเครื่องจักรใหส้ามารถท างานไดเ้ต็ม
ประสิทธิภาพ รวมถึงดแูลสภาพเครื่องจกัรที่ใชง้านเบือ้งตน้ และแกไ้ขปัญหาเครื่องจกัรเบือ้งตน้ 

7. พนกังานปฏิบติัการ คือ พนกังานที่มีหนา้ที่ในการยกวตัถุดิบต่างๆ เช่น กระจกขัน้
พืน้ฐาน เพื่อน าเขา้กระบวนการผลิต รวมไปถึงการซ่อมแซมเครื่องจกัรเบือ้งตน้ 

โดยพนกังานแต่ละระดบัมีจ านวนดงัตารางที่ 5 

ตาราง 5 แสดงจ านวนพนกังานในโรงงาน 

 ผูจ้ดัการ
โรงงาน 

รอง
ผูจ้ดัการ
โรงงาน 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้
แผนก 

วิศวกร 
และ

เจา้หนา้ที่ 

พนกังาน
คมุ

เครื่องจกัร 

พนกังาน
ปฏิบติัการ 

จ านวน
พนกังาน 

1 2 9 9 40 280 436 

 

2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการทบทวนพบว่ามีงานวิจยัเก่ียวกบัทฤษฎีโดมิโน และระดบัความรุนแรงจากการเกิด

อบุติัเหต ุไดแ้ก่ 
เกือ้กูล แป้นสุวรรณ (2548) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ท างานของพนกังานการบินไทย พบว่าอายุ และอายุงานแตกต่างกนั มีพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการท างานที่แตกต่างกนั 

นินนาท อ่อนหวาน (2548) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการเกิดอบุติัเหตใุนการท างานของ
ผูใ้ชแ้รงงานก่อสรา้งในบริษัทรบัเหมาจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ประสบการณท์ี่เคยไดร้บัอบุติัเหตใุน
งานก่อสรา้ง มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 

ศุภวัฒน์ เตชะพิทักษ์ (2548) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังานบริษัทโคราช เตนกิ จ ากดั พบว่าอาย ุไม่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังาน 

กฤตวิทย ์สรรพคณุ (2550) ศึกษาโอกาส และระดบัความรุนแรงของเหตกุารณเ์สี่ยง
ที่เกิดจากผูร้บัเหมาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าความเสี่ยงจากการขาดแคลน
แรงงาน ความล่าชา้ ความรีบ และความประมาท ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย นั่นคือ ปัญหา
เกิดขึน้จากการจดัการท่ีไม่ดี และขนาดของโครงการ สง่ผลต่อแนวโนม้การเกิดความเสี่ยงอีกดว้ย 
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ดวงตา เทียนกล ่า (2550) ศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากสารเคมีอันตรายของพนักงานโรงงานผลิตมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์ห่งหนึ่ งในประเทศ
ไทย พบว่าอายมุีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากสารเคมีอนัตราย  

สุดารัตน์ วิชัยรัมย์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบติังานของคนงานก่อสรา้ง พบว่าอายุ อายุงาน และประสบการณใ์นการพบเห็นอุบัติเหตุมี
ความสมัพนัธก์บัการเกิดอบุติัเหต ุแลว้ท าใหเ้กิดการหยดุงาน  

ธานน ธนนัตสินธร (2557) ศึกษาเรื่องการรบัรูด้า้นความปลอดภัย และพฤติกรรม
การท างานที่ปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัท ปิโตรเลียม และ
ปิโตรเลียมแห่งหนึ่ง ผลจากการวิจยัพบว่าพนกังานที่มีอายุ อายุการท างาน ประสบการณก์ารเกิด
อุบติัเหตุดว้ยตนเอง และประสบการณก์ารเคยพบเพื่อนร่วมงานประสบอุบติัเหตุต่างกัน มีระดับ
พฤติกรรมความปลอดภยัไม่แตกต่างกนั 

ณัฐพงศ์ ปานศิริ (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานของเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพในโรงงานอตุสาหกรรม พบว่า อายุ
มีความสมัพนัธเ์ชิงลบกบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน   
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บทที ่3  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
ผูว้ิจัยไดท้ าการวิจัย “พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบติัการ

โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวัดสมุทรปราการ” ผูศ้ึกษาไดน้ าเสนอแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศกึษาดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดประชากร และการเลือกสุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. วิธีการด าเนินการเก็บขอ้มลู 
4. การจดัท า และวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
3.1 การก าหนดประชากร และการเลือกสุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรส าหรับงานวิจัยนี ้ คือ พนักงาน โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด

สมุทรปราการ ตัง้แต่ระดับผูจ้ัดการ หัวหนา้แผนก วิศวกรและเจา้หน้าที่ พนักงานคุมเครื่องจักร 
และพนักงานปฏิบติัการ โดยประกอบไปดว้ย 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายผลิตกระจกขัน้พืน้ฐาน ฝ่ายแปรรูป
เป็นกระจกที่มีสมบติัพิเศษต่างๆ ฝ่ายทรพัยากรและจัดส่งกระจก และฝ่ายสนับสนุน ซึ่งมีจ านวน
รวม 777 คน โดยแบ่งไดด้งันี ้

1. ฝ่ายผลิตกระจกขัน้พืน้ฐาน                           มีพนกังาน จ านวน 199 คน 
2. ฝ่ายแปรรูปเป็นกระจกที่มีสมบติัพิเศษต่างๆ   มีพนกังาน จ านวน 386 คน   
3. ฝ่ายทรพัยากรและจดัสง่กระจก                     มีพนกังาน จ านวน   88 คน        
4. ฝ่ายสนบัสนนุ                                              มีพนกังาน จ านวน 100 คน 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยัใชส้ตูรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยค านวณจากสตูร ดงันี ้

n = 
N

1+Ne2 

โดย n คือ ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
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              N คือ จ านวนประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้777 คน 
              e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเ้กิดขึน้ได ้(งานวิจยันี ้ก าหนดใชร้ะดบัความ

เชื่อมั่นรอ้ยละ 95 หรือ ความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5) 
โดยแทนค่าขอ้มลูจ านวนประชากรที่ใชใ้นการวิจยั และค่าความคลาดเคลื่อน ดงันี ้

n = 
777

1+(777)(0.05)2 

                                            =   265.88 หรือ ประมาณ 266 คน 
จากการค านวณโดยใชส้ตูรทาโร ่ยามาเน่ ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 266 ตวัอย่าง และ

เก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมอีกรอ้ยละ 5 เป็นจ านวน 14 ตัวอย่าง รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิน้
เท่ากบั 280 ตวัอย่าง  

 
ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่  1 ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ 
พนกังานของโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ  

ขั้นตอนที่ 2 ผูว้ิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Stratified Sampling) โดยแบ่ง
การเก็บแบบสอบถามจากแต่ละฝ่ายร้อยละ 35 จนครบ 280 ตัวอย่าง ซึ่ งแต่ละฝ่ายเก็บ
แบบสอบถามตามจ านวนดงัตารางที่ 6 

ตาราง 6 แสดงจ านวนกลุม่ตวัอย่างที่เก็บแบบสอบถามจากแต่ละฝ่าย 

ฝ่าย จ านวนประชากร จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
ฝ่ายผลิตกระจกขัน้พืน้ฐาน 199 71 
ฝ่ายแปรรูปเป็นกระจกที่มีสมบติั
พิเศษต่างๆ 

386 143 

ฝ่ายทรพัยากรและจดัสง่กระจก 88 30 
ฝ่ายสนบัสนุน 100 36 
รวม 777 280 

 
ขั้นตอนที่ 3 ผูว้ิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย

เลือกแจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังานตามความสมคัรใจ 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ลักษณะเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลส าหรับงานวิจัยนีเ้ป็นแบบสอบถามที่สรา้งขึน้ตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยโครงสรา้งค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close ended question) และ
แบง่แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัภมูิหลงัของบุคคล ประกอบดว้ยค าถาม 7 ขอ้ คือ 
เพศ อายุ อายุงาน ภาวะสุขภาพ ระดับการศึกษา จ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวัน และจ านวน
วนัที่ท าเกิน 8 ชั่วโมงในรอบสปัดาห ์

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีโดมิโน ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ บกพร่อง
ส่วนบุคคล จ านวน 6 ข้อ และการกระท าที่ไม่ปลอดภัย จ านวน 6 ข้อ และสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภยั จ านวน 4 ขอ้ รวมทัง้สิน้มีค  าถามทัง้หมด 16 ขอ้ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเกิดอบุติัเหต ุประกอบดว้ยค าถาม 4 ขอ้ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบาดเจ็บ ประกอบดว้ยค าถาม 3 ขอ้ 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความรุนแรง ประกอบดว้ยค าถาม 1 ขอ้ 

 
การสร้างเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือ ส าหรบังานวิจยัดงัต่อไปนี ้
1. ศึกษาข้อมูลต่างๆจากแนวคิด ทฤษฎี ต ารา และงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับ

งานวิจัยนี ้ รวมไปถึงลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2. ก าหนดประเด็น และขอบเขตของค าถามใหต้รงกบัวตัถุประสงคง์านวิจยั 
3. สร้างแบบสอบถามลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check list) โดยให้

เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ส าหรบัประเด็นลักษณะส่วนบุคค ไดแ้ก่ เพศ อายุ อายุงาน ภาวะ
สขุภาพ และทฤษฎีโดมิโนในสว่นของภมูิหลงัสว่นบคุคล 

4. สรา้งแบบสอบถามลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ
ลิเคิรท์ (Likert) โดยแบ่งเป็น 4 ระดบั ส าหรบัประเด็นทฤษฎีโดมิโน ในส่วนของความบกพร่อง การ
กระท าหรือสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั การเกิดอบุติัเหต ุและการบาดเจ็บ ซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑ์
ใหค้ะแนนดงัตารางที่ 7 
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ตาราง 7 แสดงระดบัการใหค้ะแนนแบบสอบถามที่ใชใ้นงานวิจยันี ้

ระดบัความคิดเห็น คะแนน 
เห็นดว้ยมากที่สดุ 4 
เห็นดว้ยมาก 3 
เห็นดว้ยนอ้ย 2 
เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 1 

 
โดยก าหนดเกณฑค์ะแนนดว้ยการใชส้ตูรหาอตัรภาคชัน้ คือ 

อนัตรภาคชัน้ =   
พิสยั

จ านวนชัน้
 

                                            =   
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

            =   
4 - 1

4
 

            =   0.75 
ดงันัน้สามารถก าหนดเกณฑก์ารวดัระดบัไดด้งันี ้

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอบุติัเหตตุามทฤษฎีโดมิโน คือ 
1. คะแนน 1 – 1.75 มพีฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอบุติัเหตใุนระดบัต ่ามาก 
2. คะแนน 1.75 – 2.5 มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอบุติัเหตใุนระดบัต ่า 
3. คะแนน 2.5 – 3.25 มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอบุติัเหตใุนระดบัสงู 
4. คะแนน 3.25 – 4 มพีฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอบุติัเหตใุนระดบัสงูมาก 

ลกัษณะของการเกิดอบุติัเหต ุคือ 
1. คะแนน 1 – 1.75 มลีกัษณะการเกิดอบุติัเหตนุัน้ๆในระดบัต ่ามาก 
2. คะแนน 1.75 – 2.5 มีลกัษณะการเกิดอบุติัเหตนุัน้ๆในระดบัต ่า 
3. คะแนน 2.5 – 3.25 มีลกัษณะการเกิดอบุติัเหตนุัน้ๆในระดบัสงู 
4. คะแนน 3.25 – 4 มลีกัษณะการเกิดอบุติัเหตนุัน้ๆในระดบัสงูมาก 

ลกัษณะของการเกิดบาดเจ็บ คือ 
1. คะแนน 1 – 1.75 มีลกัษณะการบาดเจ็บนัน้ๆในระดบัต ่ามาก 
2. คะแนน 1.75 – 2.5 มีลกัษณะการบาดเจ็บนัน้ๆในระดบัต ่า 
3. คะแนน 2.5 – 3.25 มีลกัษณะการบาดเจ็บนัน้ๆในระดบัสงู 
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4. คะแนน 3.25 – 4 มีลกัษณะการบาดเจ็บนัน้ๆในระดบัสงูมาก 
5. สรา้งแบบสอบถามลกัษณะแบบ ส าหรบัประเด็นความรุนแรงจากเกิดอบุติัเหต ุ
6. น าเสนอแบบสอบถามแกอ้าจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ และคณะกรรมการ เพื่อ

พิจารณาความถกูตอ้ง ความสมบรูณ ์และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
7. ปรบัปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะ 
8. ทดสอบแบบสอบถามโดยการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ

ใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 40 คน และตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชส้ตูรค่าสมัประสิทธิ์อลัฟ่า (Coefficient of Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) 
(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2546) โดยค่าอัลฟ่าที่ได ้แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม ซึ่งมี
ค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 โดยค่าสมัประสิทธิ์ท่ียอมรบัไดต้อ้งมากกว่า 0.7  

 
3.3 วิธีการด าเนินการเก็บข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บขอ้มลูจาก 2 แหลง่ขอ้มลู ดงันี ้ 
3.3.1 แหลง่ขอ้มลูทติุยภมูิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศกึษาวิทยานิพนธ ์เอกสาร

และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบการสรา้งแบบสอบถาม 
3.3.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ได้จากการเก็บแบบสอบจากกลุ่ม

ตวัอย่างจ านวน 280 ตวัอย่าง 
3.3.2.1 ขอความร่วมมือจากผูจ้ัดการฝ่ายต่างๆ คือ ฝ่ายผลิตกระจกขัน้พืน้ฐาน 

ฝ่ายแปรรูปเป็นกระจกสมบติัพิเศษต่างๆ ฝ่ายทรพัยากรและจดัสง่กระจก และฝ่ายสนบัสนนุ 
3.3.2.2 เตรียมแบบสอบถามใหเ้พียงพอกบัจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
3.3.2.3 สุ่มตัวอย่างพนักงานที่ปฏิบติังานตามฝ่ายต่างๆ พรอ้มทัง้ชีแ้จงใหก้ลุ่ม

ตวัอย่างเขา้ใจวตัถปุระสงค ์และวิธีตอบแบบสอบถาม 
3.3.2.4 แจกแบบสอบถาม และใหพ้นกังานตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
3.3.2.5 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม เพื่อน าไปประกอบเนือ้หาของงานวิจยั และท าการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

3.4 การจัดท า และวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามที่ประเมินแลว้มาจดัท า และวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีดงันี ้

3.4.1 ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณข์องแบบสอบถามที่ไดร้บั โดยท า
การคดัแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 



  23 

3.4.2 น าขอ้มลูมาลงรหสั (Coding) เพื่อประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร ์
3.4.3 น าขอ้มูลที่ลงรหัสแลว้ ท าการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) เพื่อทดสอบสมมติุฐาน ดว้ยวิธีต่างๆ ดงันี ้
3.4.3.1 ภูมิหลังของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ภาวะสุขภาพ ระดับ

การศึกษา จ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวัน และจ านวนวันที่ท าเกิน 8 ชั่วโมงในรอบสัปดาห์ 
น าเสนอดว้ยความถ่ี (Frequency) และรอ้ยละ (Percentage)  

3.4.3.2 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบติัเหตุตามทฤษฎีโดมิโน ในส่วนของความ

บกพร่อง และการกระท าหรือสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภัย น าเสนอดว้ยสถิติค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเกณฑว์ดัระดบัแบ่งเป็น 4 ระดบั ดงันี ้

1. 1.00 – 1.75 มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอบุติัเหตใุนระดบัต ่ามาก 
2. 1.75 – 2.50 มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอบุติัเหตใุนระดบัต ่า 
3. 2.50 – 3.25 มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอบุติัเหตใุนระดบัสงู 
4. 3.25 – 4.00 มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอบุติัเหตใุนระดบัสงูมาก 

3.4.3.3 การเกิดอุบัติเหตุ น าเสนอด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยเกณฑว์ดัระดบัแบ่งเป็น 4 ระดบั ดงันี ้

1. 1.00 – 1.75 มีลกัษณะการเกิดอบุติัเหตนุัน้ๆในระดบัต ่ามาก 
2. 1.75 – 2.50 มีลกัษณะการเกิดอบุติัเหตนุัน้ๆในระดบัต ่า 
3. 2.50 – 3.25 มีลกัษณะการเกิดอบุติัเหตนุัน้ๆในระดบัสงู 
4. 3.25 – 4.00 มีลกัษณะการเกิดอบุติัเหตนุัน้ๆในระดบัสงูมาก 

3.4.3.4 การบาดเจ็บ น าเสนอดว้ยสถิติค่าเฉลี่ย (X̅) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยเกณฑว์ดัระดบัแบ่งเป็น 4 ระดบั ดงันี ้

1. 1.00 – 1.75 มีลกัษณะการบาดเจ็บนัน้ๆในระดบัต ่ามาก 
2. 1.75 – 2.50 มีลกัษณะการบาดเจ็บนัน้ๆในระดบัต ่า 
3. 2.50 – 3.25 มีลกัษณะการบาดเจ็บนัน้ๆในระดบัสงู 
4. 3.25 – 4.00 มีลกัษณะการบาดเจ็บนัน้ๆในระดบัสงูมาก 

3.4.3.5 ความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตุ น าเสนอโดยการใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู
แบบอตัราสว่น (Ratio Scale) 

3.4.3.6 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงตามทฤษฎีโดมิโนที่มีต่อความรุนแรง
จากการเกิดอบุติัเหตดุว้ยสถิติ Simple Regression 
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3.4.3.7 การศกึษาอิทธิพลของปัจจยัการเกิดอบุติัเหตจุากการบาดจากของมีคมที่
มีต่อความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตดุว้ยสถิติ Simple Regression 

3.4.3.8 การศกึษาอิทธิพลของปัจจยัการเกิดอบุติัเหตจุากการกระแทกกบัวัตถุที่มี
ต่อความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตดุว้ยสถิติ Simple Regression 

3.4.3.9 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุจากการถูกหนีบที่มีต่อ
ความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตดุว้ยสถิติ Simple Regression 

3.4.3.10 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุจากการสะดุดลม้ที่มีต่อ
ความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตดุว้ยสถิติ Simple Regression 

3.4.3.11 การศึกษาอิทธิพลของปัจจยัการบาดเจ็บดว้ยอาการฟกช า้ที่มีต่อความ
รุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตดุว้ยสถิติ Simple Regression 

3.4.3.12 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการบาดเจ็บดว้ยอาการเป็นแผล โดยไม่
ตอ้งเย็บที่มีต่อความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตดุว้ยสถิติ Simple Regression 

3.4.3.13 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการบาดเจ็บดว้ยอาการเป็นแผล โดยตอ้ง
เย็บที่มีต่อความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตดุว้ยสถิติ Simple Regression 

 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

1. สถิติที่ใชใ้นการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยใชว้ิธีหาค่าครอนบัคอัลฟ่า 
(Cronbach’s alpha) (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2546) 

∝ =  
kConvariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ / Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1 + (k − 1)Convariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ / Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

เมื่อ ∝                 แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
       k                  แทน จ านวนค าถาม 
Convariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่างๆ 
Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅         แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
2. การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ส าหรบัขอ้มูลเก่ียวกับภูมิหลงั

ของบคุคล โดยใชส้ถิติ และโปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอรใ์นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
2.1 ค่ารอ้ยละ ใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง 

ค่ารอ้ยละ =   
จ านวนความถ่ี × 100 

ขนาดกลุม่ตวัอย่าง
 

2.2 ค่าเฉลี่ย ใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง 
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ค่าเฉลี่ย =   
ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

จ านวนกลุม่ตวัอย่าง
 

2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชแ้ปลความหมายของขอ้มูล
ทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง 

S. D. =   √
∑ (Xi − X̅)2n

i=1

n − 1
 

เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      Xi    แทน ขอ้มลูประชากรจ านวน n หน่วย 
      X̅     แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
      n       แทน จ านวนขอ้มลูทัง้หมดของกลุม่ตวัอย่าง 

3. การวิเคราะหส์ถิติอนมุาน (Inferential Analysis) ประกอบดว้ย 
3.1 ค่า t-test ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างการหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 

กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห ์Independent Sample t-test (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 
2546) โดยใชส้ตูรดงันี ้

t =  
X1 
̅̅ ̅̅ X2

̅̅ ̅

√
S1

2

n1
+

S2
2

n2

 

โดยมีองศาอิสระ (Degree of Freedom หรือ df) ดงันี ้

df =  

S1
2

n1
+  

S2
2

n2

[
[
S1

2

n1
]

(n1 − 1)
]

2

+  [
[
S2

2

n2
]

(n2 − 1)
]

2 

 
เมื่อ t       แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
      Xi̅    แทน ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
      X2

̅̅ ̅   แทน ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
      S1

2   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
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       S2
2   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

       n1   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
       n2   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
      df     แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (n1 + n2) 
3.2 ค่า F-test (ANOVA) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยทดสอบ

ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยดูค่าความแปรปรวนจาก
ตาราง Homogeneity of Variances และใช้สถิติวิเคราะห์จากค่า ANOVA หรือ ค่า Brown-
Forsythe เพื่อทดสอบสมมติุฐาน โดยมีสตูรดงันี ้

ตาราง 8 เเสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F 
ระหว่างประชากร     k - 1 SSb 

MSb =  
SSb

k − 1
 

 
MSb

MSw
 

ภายในประชากร     n - k SSw 
MSw =  

SSw

n − k
 

รวม     n - 1       S   

 
เมื่อ  k      แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่น ามาทดสอบสมมติุฐาน 
        n      แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
        F      แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการพิจารณาใน F-distribution 
      SSb   แทน ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุม่ 
      k - 1   แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระระหว่างกลุม่ 
      SSw  แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ 
      n - k   แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ 
      MSb  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
      MSw แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
สตูรวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (Hartung. 2001) 

β =  
MSB

MSW
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MSw =  ∑ (1 −  
ni

N

k

i=1
)Si

2 

เมื่อ    β      แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 
         MSB  แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
         MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ส  าหรบั Brown-Forsythe 
         k        แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
         n        แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
         N       แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
         Si

2     แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
กรณีพบความต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ใหท้ดสอบดว้ย Dunnett’s T3 เพื่อหา

ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ว่าคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 (วิเชียร เกตสุิงห,์ 2541) 

t =  
x̅i − x̅j

MSB(
1
ni

+
1
nj

)
 

เมื่อ   t       แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา t-distribution 
      MSw  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ Dunnett’s T3 

        x̅i    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง i 

         x̅j   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง j 
         ni     แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i 
         nj     แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ j 
3.3 ค่าสมัประสิทธิ์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Coefficients) คน้หา

ตวัพยากรณ ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS (รูสนานี ยาโม, 2556) ดงัสมการ 
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 

Ŷ = a + b1x1 
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 

Ŷ =  β1x1 
เมื่อ Ŷ    แทน คะแนนพยากรณข์องตวัเกณฑ ์
       a     แทน ค่าคงที่ E ของสมการพยากรณ ์
       b1  แทน ค่าสมัประสิทธิ์การถดถอยของตวัพยากรณต์วัท่ี 1 (รูปคะแนนดิบ) 
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       β1  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ตัวท่ี 1 (รูปคะแนน
มาตรฐาน) 

       x1 แทน คะแนนของพยากรณข์องตวัเกณฑต์วัที่ 1  
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจยัเรื่องปัจจยัจากทฤษฎีโดมิโนที่มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตุ

ของพนกังานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ มขีัน้ตอนการวิเคราะหข์อ้มลูและการ
แปลผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดสญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

n    แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

�̅�    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D.    แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS    แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกยกก าลงัสองของคะแนน (Mean Square) 
df    แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS    แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t    แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงที (t-distribution) 
F    แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงเอฟ (F-distribution) 

α    แทน ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐานหรือระดบันยัส าคญัทาง 
  สถิติ (Leave of significance) ก าหนดไวท้ี่ระดบั 0.05 
p    แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ 
H0    แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1    แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
*    แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
β    แทน ค่าสมัประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized) 
Sig    แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significant) 
R2    แทน ค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ ์
Adjust R2 แทน ค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณเ์มื่อปรบัแลว้ 
LSD    แทน Least Significant Difference 
SE           แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของน า้หนกัความส าคญัตวัแปรพยากรณ ์
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การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจัยในครัง้นี ้

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

ตอนที่  1 การวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อายุงาน ภาวะสขุภาพ ระดบัการศึกษา จ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ย
ต่อวนั และจ านวนวนัที่ท างานเกิน 8 ชั่วโมง 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัทฤษฎีโดมิโน ประกอบดว้ย ความบกพร่อง
สว่นบคุคล การกระท าที่ไม่ปลอดภยั และสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการเกิดอบุติัเหต ุ
ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการบาดเจ็บ 
ตอนที่ 5 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหต ุ

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
1. พนักงานระดับปฏิบัติการที่มีลักษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

อายุงาน ภาวะสขุภาพ ระดบัการศึกษา จ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวัน และจ านวนวนัที่ท างาน
เกิน 8 ชั่วโมง แตกต่างกนั มรีะดบัความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตทุี่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัจากทฤษฎีโดมิโนประกอบดว้ยความบกพรอ่งของบุคคล การกระท าที่ไม่
ปลอดภัย และสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภัย มีผลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุจากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

3. การบาดจากของมีคมมีผลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุจากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

4. การกระแทกกับวัตถุมีผลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

5. การถูกหนีบมีผลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบัติงาน
ในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

6. การสะดดุลม้มีผลต่อระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน
ในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

7. การมีผลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 



  31 

8. การเป็นแผลมีผลต่อระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน
ในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่  1  การวิ เคราะห์ข้อมูล เ ก่ียวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอายงุาน ภาวะสขุภาพ ระดบัการศกึษา และลกัษณะการท างาน 

ตาราง 9 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละจ าแนกตามขอ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย  223 79.6 
หญิง    57 20.4 
รวม 280 100.0 
2. อายุ   
18 – 25 ปี 106 37.9 
26 – 32 ปี 100 35.7 
33 – 39 ปี 40 14.3 
40 – 46 ปี 19 6.8 
47 ปีขึน้ไป 15 5.4 
รวม 280 100.0 
3. อายุงาน   
ต ่ากว่า หรือเท่ากบั 2 ปี 96 34.3 
3 – 4 ปี 120 42.9 
5 – 6 ปี 42 15.0 
7 ปีขึน้ไป 22 7.9 
รวม 280 100.0 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. ภาวะสุขภาพ   
ไม่มีโรคประจ าตวั 255 91.1 

มีโรคประจ าตวั 25 8.9 

รวม 280 100.0 
5. ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 13 4.6 
มธัยมศกึษา 127 45.4 
ปวช. 87 31.1 
ปวส. 22 7.9 
ปรญิญาตรีขึน้ไป 31 11.1 
รวม 280 100.0 
6. จ านวนชั่วโมงท างานเฉล่ีย   
ต ่ากว่า 8 ชั่วโมง 32 11.4 
มากกว่า 8 ชั่วโมง 248 88.6 
รวม 280 100.0 
7. จ านวนวันทีท่ างานล่วงเวลา   
1 – 2 วนั 154 55.0 
3 – 4 วนั 90 32.1 
5 วนัขึน้ไป 36 12.9 
รวม 280 100.0 

 
จากตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องพนกังาน ซึ่ง

ใชเ้ป็นกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี ้ จ านวน 280 คน สามารถจ าแนกตามตวัแปรไดด้งัต่อไปนี ้
เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 223 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 79.6 และเป็นเพศหญิง จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.4 
อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี จ านวน 106 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 37.9 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 26 - 32 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.7  
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มีอายุระหว่าง 33 - 39 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 มีอายุระหว่าง 40 - 46 ปี จ านวน 19 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.8 และมีอาย ุ47 ปีขึน้ไป จ านวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.4 

อายุงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 3 - 4 ปี จ านวน 
120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.9 รองลงมาคือ มีอายุงานต ่ากว่า หรือเท่ากับ 2 ปี จ านวน 96 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 34.3 มีอายุงานระหว่าง 5 - 6 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15 และมีอายุงาน 7 ปี
ขึน้ไป จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.9 

ภาวะสุขภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว จ านวน 255 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 91.1 และมีโรคประจ าตวั จ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.9 

ระดับการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษามธัยมศึกษา
จ านวน 127 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.4 รองลงมาคือ ปวช. จ านวน 87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.1 
ปรญิญาตรีขึน้ไป จ านวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.1 ปวส. จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.9 และ
ประถมศกึษา จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.6 

จ านวนชั่วโมงท างานเฉล่ียต่อวัน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน
ชั่วโมงท างานมากกว่า 8 ชั่วโมง จ านวน 248 คน คิดเป็นรอ้ยละ 88.6 และจ านวนชั่วโมงท างานต ่า
กว่า 8 ชั่วโมง จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.4 

จ านวนวันที่ท างานล่วงเวลา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนวัน
ท างานล่วงเวลา 1 – 2 วนั จ านวน 154 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55 รองลงมาจ านวนวนัท างานลว่งเวลา 
3 – 4 วนั จ านวน 90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.1 และท างานล่วงเวลา 5 วนัขึน้ไป จ านวน 36 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 12.9  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับทฤษฎีโดมิโน ประกอบดว้ย ความบกพร่องส่วน
บคุคล การกระท าที่ไม่ปลอดภยั และสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั 

ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทฤษฎีโดมิโน 

                      ทฤษฎีโดมิโน ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
ความบกพรอ่งสว่นบคุคล 2.22 0.60 ต ่า 
การกระท าที่ไม่ปลอดภยั 1.95 0.53 ต ่า 
สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั 1.93 0.60 ต ่า 
รวม 2.03 0.51 ต ่า 
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จากตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทฤษฎีโดมิโน พบว่า อยู่
ในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความบกพร่องส่วน
บุคคล อยู่ในระดับต ่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 รองลงมา คือการกระท าที่ไม่ปลอดภัย และ
สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.95 และ 1.93 ตามล าดบั  

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทฤษฎีโดมิโน ดา้นความ
บกพรอ่งสว่นบคุคล 

ทฤษฎีโดมิโน ด้านความบกพร่องส่วนบุคคล ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1.ท่านมีปัญหาทางสายตา หรือการไดย้ินที่สง่ผล
ต่อการท างาน 

2.55 0.84 สงู 

2.ท่านมกันอนดึก ต่ืนเชา้ หรือพกัผ่อนนอ้ย 2.28 0.99 ต ่า 
3.ท่านมกัด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลห์ลงัเลิกงาน 1.87 0.84 ต ่า 
4.ท่านมกัคิดมาก หรือวิตกกงัวลเรื่องต่างๆอยู่
บ่อยครัง้ 

2.19 0.90 ต ่า 

5.ท่านมกัจะท างานต่างๆดว้ยความเรง่รีบ 2.46 0.95 ต ่า 
6.ท่านมกัไม่มีสมาธิ หรือจดจ่อกบัสิ่งใดไดน้าน 1.99 0.88 ต ่า 
รวม 2.22 0.60 ต ่า 

 
จากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทฤษฎีโดมิโน ดา้นความ

บกพร่องส่วนบุคคล พบว่า อยู่ในระดับต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้มีปัญหาทางสายตา หรือการไดย้ินที่สง่ผลต่อการท างาน อยู่ในระดบัสงู มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
2.55 และขอ้มกัจะท างานต่างๆดว้ยความเร่งรีบ ขอ้มกันอนดึก ต่ืนเชา้ หรือพกัผ่อนนอ้ย ขอ้มกัคิด
มาก หรือวิตกกังวลเรื่องต่างๆอยู่บ่อยครัง้ ขอ้มกัไม่มีสมาธิ หรือจดจ่อกับสิ่งใดไดน้าน และขอ้มัก
ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลห์ลงัเลิกงาน อยู่ในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.46, 2.28, 2.19, 1.99  
และ 1.87 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทฤษฎีโดมิโน ดา้นการ
กระท าที่ไม่ปลอดภยั 

ทฤษฎีโดมิโน ด้านการกระท าทีไ่ม่ปลอดภัย ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านปฏิบติังานตามความเคยชินโดยไม่ตอ้ง
อ่าน หรือทบทวนคู่มือการปฏิบติังาน 

2.14 0.86 ต ่า 

2. ท่านมกัใชโ้ทรศพัทม์ือถือ หรืออปุกรณส์ื่อสาร
ระหว่างการปฏิบติังาน 

1.83 0.77 ต ่า 
 

3. ท่านมกัท างานโดยไม่สวมใสอ่ปุกรณป์้องกนัภยั
สว่นบุคคล 

1.78 0.67 ต ่า 

4. ท่านเคยปฏิบติังานลดัขัน้ตอน 2.14 0.86 ต ่า 
5. ท่านเคยซ่อมแซมเครื่องจกัรขณะที่เครื่องจกัร
ท างาน 

1.59 0.84 ต ่ามาก 

6. ท่านเคยลองผิดลองถกูดว้ยตนเอง เมื่อไม่เขา้ใจ
วิธีปฏิบติังาน 

2.19 0.90 ต ่า 

รวม 1.95 0.53 ต ่า 

 
จากตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดับความคิดเห็นเก่ียวกับทฤษฎีโดมิโน ดา้นการ

กระท าที่ไม่ปลอดภัย พบว่า อยู่ในระดับต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้เคยลองผิดลองถูกดว้ยตนเอง เมื่อไม่เขา้ใจวิธีปฏิบติังาน ขอ้เคยปฏิบติังานลดัขัน้ตอน 
ข้อปฏิบัติงานตามความเคยชินโดยไม่ต้องอ่านหรือทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน  ข้อมักใช้
โทรศพัทม์ือถือ หรืออปุกรณส์ื่อสารระหว่างการปฏิบติังาน และขอ้มกัท างานโดยไม่สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล อยู่ในระดับต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.19, 2.14, 2.14, 1.83  และ 1.78 
ตามล าดบั และขอ้เคยซ่อมแซมเครื่องจักรขณะที่เครื่องจกัรท างาน อยู่ในระดบัต ่ามาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 1.59  
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทฤษฎีโดมิโน ดา้นสภาพ
การณที่ไม่ปลอดภยั 

ทฤษฎีโดมิโน ด้านสภาพการณทีไ่ม่ปลอดภัย ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. พืน้ที่ปฏิบติังานติดตัง้ไฟแสงสว่างไม่เพียงพอ 2.05 0.83 ต ่า 
2. ท่านท างานสภาพแวดลอ้มอณุหภมูิสงูกว่าปกติ 1.98 0.81 ต ่า 
3. ท่านท างานสภาพแวดลอ้มที่มีเสียงดงักว่าปกติ 1.75 0.85 ต ่า 
4. ท่านท างานโดยสภาพเครื่องจกัรไม่สมบรูณ ์ 1.94 0.83 ต ่า 
รวม 1.93 0.60 ต ่า 

 
จากตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทฤษฎีโดมิโน ด้าน

สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั พบว่า อยู่ในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.93 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ขอ้พืน้ที่ปฏิบติังานติดตัง้ไฟแสงสว่างไม่เพียงพอ ขอ้ท่านท างานสภาพแวดลอ้มอุณหภูมิ
สูงกว่าปกติ ข้อท่านท างานสภาพแวดลอ้มที่มีเสียงดังกว่าปกติ และข้อท่านท างานโดยสภาพ
เครื่องจกัรไม่สมบรูณอ์ยู่ในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.05, 1.98, 1.94 และ 1.75 ตามล าดบั  

ตอนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการเกิดอบุติัเหต ุ

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของการเกิด
อบุติัเหต ุ

          ลักษณะของการเกดิอุบัติเหตุ ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. การบาดจากของมีคม  1.61 0.78 ต ่ามาก 
2. การกระแทกกบัวตัถ ุ 1.70 0.83 ต ่ามาก 
3. การถูกหนีบ  1.80 0.68 ต ่า 
4. การสะดดุลม้  1.83 0.79 ต ่า 
รวม 1.74 0.52 ต ่า 
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จากตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดับความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะของการเกิด
อบุติัเหต ุพบว่า อยู่ในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้การ
สะดดุลม้ และขอ้การถกูหนีบ เป็นลกัษณะอบุติัเหตทุี่เกิดในการปฏิบติังานของท่าน อยู่ในระดบัต ่า 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.83 และ 1.80 ตามล าดับ รองลงมา คือ ขอ้กระแทกกับวัตถุ และการบาด
จากของมีคม เป็นลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดในการปฏิบัติงานของท่าน อยู่ในระดับต ่ามาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.70 และ 1.61 ตามล าดบั 

ตอนที ่4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการบาดเจ็บ 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของการบาดเจ็บ 

          ลักษณะของการบาดเจ็บ ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. การฟกช า้  1.75 0.75 ต ่า 
2. การเป็นแผล  1.56 0.69 ต ่ามาก 
รวม 1.66 0.61 ต ่ามาก 

 
จากตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของการบาดเจ็บ 

พบว่า อยู่ในระดบัต ่ามาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้การฟกช า้ 
เป็นอาการบาดเจ็บที่มกัเกิดในการปฏิบติังานของท่าน อยู่ในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.75 
และขอ้การเป็นแผล เป็นอาการบาดเจ็บที่มักเกิดในการปฏิบัติงานของท่าน อยู่ในระดับต ่ามาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.56  

ตอนที ่5 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหต ุ

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตุ 

      ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ 
       ทีเ่คยเกิดขึน้กับท่านภายใน 1 ปี 

ระดับความรุนแรง 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ความรุนแรงระดบัท างานไม่ไดช้ั่วคราว 0.05 0.22 ต ่ามาก 
2. ความรุนแรงระดบัท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล 2.22 0.16 ต ่า 
รวม 1.13 0.83 ต ่ามาก 
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จากตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ ที่เคยเกิด

ขึน้กบัท่านภายใน 1 ปี พบว่า อยู่ในระดบัต ่ามาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.13 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ขอ้ความรุนแรงระดบัท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล อยู่ในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.22 และขอ้ความรุนแรงระดับท างานไม่ไดช้ั่วคราว อยู่ในระดับต ่ามาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.05 

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 พนกังานในโรงงานผลิตกระจกที่มีภูมิหลงัของบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

อายงุาน ภาวะสขุภาพ ระดบัการศึกษา และลกัษณะการท างานที่แตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรง
ในการเกดิอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการที่แตกต่าง
กนั โดยสามารถจ าแนกออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้6 สมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1.1 พนักงานในโรงงานผลิตกระจกที่มีภูมิหลงัของบุคคลที่มีเพศ
แตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่ง
ในจงัหวดัสมทุรปราการที่แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : เพศแตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน
ในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการไม่แตกต่างกนั 

H1 : เพศแตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน
ในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการแตกต่างกนั  

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มที่
เป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05  

โดยตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene Statistic ซึ่ง
ตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงาน
กระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามเพศ 

ระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

มีความรุนแรงระดบัท างานไม่ไดช้ั่วคราว 6.840 0.009 
มีความรุนแรงระดบัท างานไดต่้อหลงัจาก
ปฐมพยาบาล 

0.319 0.572 

รวม 0.113 0.738 

 
จากตาราง 17 แสดงผลการทดสอบระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการ

ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามเพศ พบว่า ความรุนแรง
ระดับท างานไม่ได้ชั่วคราว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ค่า
แปรปรวนของเพศทัง้สองกลุ่มแตกต่างกัน ดังนัน้ จะทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุม่ตวัอย่างในกรณี Equal Variances Not Assumed เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดบัความ
รุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 
จ าแนกตามเพศทั้งสองกลุ่ม และระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามเพศ พบว่า ความรุนแรงระดบัท างาน
ไดต่้อหลังจากปฐมพยาบาล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.572 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่า
แปรปรวนของเพศทัง้สองกลุม่ไม่แตกต่างกนั ดงันัน้ จะทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างในกรณี Equal Variances Assumed เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความ
รุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 
จ าแนกตามเพศทัง้สองกลุม่  

โดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบความแตกต่างจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผล
การทดสอบระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามเพศ แสดงดงัตาราง 18  
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ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงาน
กระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามเพศ 

ระดับความรุนแรง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

เพศ t-test for Equality of Means 
 �̅� S.D. t df Sig. 

มีความรุนแรงระดบัท างานไม่ได ้ ชาย 0.058 0.235 1.730 156.629 0.086 
ชั่วคราว หญิง 0.018 0.132    
มีความรุนแรงระดบัท างานไดต่้อ ชาย 2.296 1.583 1.601 278 0.111 
หลงัจากปฐมพยาบาล หญิง 1.912 1.735    
รวม ชาย 1.177 0.821 1.720 278 0.087 
 หญิง 0.965 0.870    

 
จากตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความรุนแรงในการเกิด

อุบติัเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามเพศ 
โดยใชส้ถิติทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

ดา้นความรุนแรงระดับท างานไม่ไดช้ั่วคราว พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.086ซึ่ง
มากกว่า 0.05 ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า พนกังานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบัความ
รุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุ ระดับท างานไม่ไดช้ั่วคราว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความรุนแรงระดับท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาล พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.111 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า พนกังานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการที่มีเพศแตกต่าง
กนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหต ุระดบัท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

โดยรวม พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.087 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานโรงงานผลิตกระจก
แห่งหนึ่งในจงัหวัดสมทุรปราการที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงจากการเกิดอุบติัเหตุไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานข้อที่ 1.2 พนักงานในโรงงานผลิตกระจกที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับ
ความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตแุตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : อายแุตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน
ในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการไม่แตกต่างกนั 

H1 : อายแุตกต่างกนั มรีะดบัความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน
ในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการแตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบด้วยความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ดว้ยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
เชื่อมั่นที่ 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ถา้ความแปรปรวนเท่ากันให้
ทดสอบสมมติฐานด้วย F-test ถ้าไม่เท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 ถา้สมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีการทดสอบ Least Significant Difference 
(LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ตรวจสอบค่าความแปรปรวน โดยใช ้Levene Statistic โดยตัง้สมมติฐาน ดงันี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามอายุ 

ระดับความรุนแรง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

มีความรุนแรงระดบัท างานไม่ไดช้ั่วคราว 2.264 4 275 0.063 
มีความรุนแรงระดบัท างานไดต่้อหลงัจาก
ปฐมพยาบาล 

0.516 4 275 0.724 

รวม 0.533 4 275 0.711 
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จากตาราง 19 ผลทดสอบความแปรปรวนของระดับความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตุจาก
การปฏิบติังานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามอาย ุ พบว่า  

ด้านความรุนแรงระดับท างานไม่ได้ชั่วคราว และด้านความรุนแรงระดับท างานได้ต่อ
หลังจากปฐมพยาบาล มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.063 และ 0.724 ตามล าดับ ซึ่ งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มอายุทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงท าการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-test แสดงดงัตาราง 20 และ 21 ตามล าดบั 

ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามอายุ 

ระดับความรุนแรง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

ดา้นความรุนแรงระดบั ระหว่างกลุม่ 4 0.113 0.028 0.590 0.670 
ท างานไม่ไดช้ั่วคราว ภายในกลุม่ 275 13.187 0.048   
 รวม 279 13.300    

 
จากตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความรุนแรงในการเกิด

อุบติัเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามอายุ 
โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า ดา้นการเสาะแสวงหาข่าวสาร ค่า Sig. เท่ากับ 0.670 ซึ่งมากกว่า 0.05 
ดังนั้น ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
โรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการที่มีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการ
เกิดอบุติัเหตุจากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวัดสมทุรปราการไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามอายุ 

ระดับความรุนแรง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

ดา้นความรุนแรงระดบั ระหว่างกลุม่ 4 3.629 0.907 0.343 0.849 
ท างานไดต่้อหลงัจาก ภายในกลุม่ 275 728.081 2.648   
ปฐมพยาบาล รวม 279 731.711    

 
จากตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความรุนแรงในการเกิด

อุบติัเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามอายุ 
โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า  

ด้านความรุนแรงระดับท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาล ค่า Sig. เท่ากับ 0.849 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 ดงันัน้ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความ
รุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานข้อที ่1.3 พนกังานในโรงงานผลิตกระจกที่มีอายงุานแตกต่างกนั มีระดบั

ความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตแุตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 
H0 : อายุงานแตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจากการ

ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการไม่แตกต่างกนั 
H1 : อายุงานแตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจากการ

ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการแตกต่างกนั 
ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบด้วยความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe 
การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่
ละกลุ่ม ถ้าความแปรปรวนเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานด้วย F-test ถ้าไม่เท่ากันให้ทดสอบ
สมมติฐานดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 
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ถา้สมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่าง
น้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีการ
ทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้าง
แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene Statistic 
โดยตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามอายงุาน 

ระดับความรุนแรง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

มีความรุนแรงระดบัท างานไม่ไดช้ั่วคราว 0.031 3 276 0.993 
มีความรุนแรงระดบัท างานไดต่้อหลงัจาก
ปฐมพยาบาล 

1.287 3 276 0.279 

รวม 1.220 3 276 0.303 

 
จากตาราง 22 ผลทดสอบความแปรปรวนของระดับความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตุจาก

การปฏิบติังานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามอายงุาน  พบว่า  
ด้านความรุนแรงระดับท างานไม่ได้ชั่วคราว และด้านความรุนแรงระดับท างานได้ต่อ

หลังจากปฐมพยาบาล มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.993 และ 0.279 ตามล าดับ ซึ่ งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มอายุงานทุกกลุ่มไม่แตกต่างกนั ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงท าการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-test แสดงดงัตาราง 23 และ 24 ตามล าดบั 

 



  45 

ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามอายงุาน 

ระดับความรุนแรง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

ดา้นความรุนแรงระดบั ระหว่างกลุม่ 3 0.001 0.000 0.008 0.999 
ท างานไม่ไดช้ั่วคราว ภายในกลุม่ 276 13.299 0.048   
 รวม 279 13.300    

 
จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความรุนแรงในการเกิด

อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก จ าแนกตามอายงุาน โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า  
ด้านความรุนแรงระดับท างานไม่ได้ชั่ วคราว ค่า Sig. เท่ากับ 0.999 ดังนั้น ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานโรงงานผลิตกระจกที่
มีอายงุานแตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามอายงุาน 

ระดับความรุนแรง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

ดา้นความรุนแรงระดบั ระหว่างกลุม่ 3 9.654 3.218 1.230 0.299 
ท างานไดต่้อหลงัจาก ภายในกลุม่ 276 722.057 2.616   
ปฐมพยาบาล รวม 279 731.711    

 
จากตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความรุนแรงในการเกิด

อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก จ าแนกตามอายงุาน โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า  
ด้านความรุนแรงระดับท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาล ค่า Sig. เท่ากับ 0.299 ซึ่ง

มากกว่า 0.05 ดงันัน้ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
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พนกังานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการที่มีอายงุานแตกต่างกนั มีระดบัความ
รุนแรงในการเกิดอบุัติเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานข้อที่ 1.4 พนกังานในโรงงานผลิตกระจกที่มีภาวะสขุภาพแตกต่างกนั มี

ระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการที่แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : ภาวะสุขภาพแตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุจากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการไม่แตกต่างกนั 

H1 : ภาวะสุขภาพแตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุจากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการแตกต่างกนั  

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มที่
เป็นอิสระจากกนั โดยใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95%  

ตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแ ต่ละกลุ่ ม  โดยใช้ Levene Statistic ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงาน
กระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามภาวะสขุภาพ 

ระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

มีความรุนแรงระดบัท างานไม่ไดช้ั่วคราว 0.234 0.629 
มีความรุนแรงระดบัท างานไดต่้อหลงัจาก
ปฐมพยาบาล 

0.084 0.773 

รวม 0.437 0.509 
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จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามภาวะสุขภาพ พบว่า 
ความรุนแรงระดบัท างานไม่ไดช้ั่วคราว และท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.629 และ 0.773 ตามล าดบั ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าแปรปรวนของภาวะสขุภาพ
ทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จะทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างใน
กรณี Equal Variances Assumed เพื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความรุนแรงในการเกิด
อบุติัเหตุจากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามภาวะ
สขุภาพทัง้สองกลุม่  

โดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบความแตกต่างจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผล
การทดสอบระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามภาวะสขุภาพ แสดงดงัตาราง 26 

ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงาน
กระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามภาวะสขุภาพ 

ระดับความรุนแรง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

ภาวะสุขภาพ t-test for Equality of Means 
 �̅� S.D. t df Sig. 

มีความรุนแรงระดบัท างาน ไม่มีโรคประจ าตวั 0.510 0.220 0.240 278 0.811 
ไม่ไดช้ั่วคราว มีโรคประจ าตวั 0.040 0.200    
มีความรุนแรงระดบัท างาน ไม่มีโรคประจ าตวั 2.259 1.623 1.354 278 0.177 
ไดต่้อหลงัจากปฐม
พยาบาล 

มีโรคประจ าตวั 1.800 1.554    

รวม ไม่มีโรคประจ าตวั 1.155 0.839 1.345 278 0.180 
 มีโรคประจ าตวั 0.920 0.773    

 
จากตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความรุนแรงในการเกิด

อบุติัเหตุจากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามภาวะ
สขุภาพ โดยใชส้ถิติทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้
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ดา้นความรุนแรงระดบัท างานไม่ไดช้ั่วคราว พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.811 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีภาวะสุขภาพแตกต่างกัน มี
ระดบัความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหต ุระดบัท างานไม่ไดช้ั่วคราว ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นความรุนแรงระดับท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาล พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.177 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า พนกังานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการที่มีภาวะสขุภาพ
แตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตรุะดบัท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ 

โดยรวม พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.180 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานโรงงานผลิตกระจก
แห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการที่มีภาวะสขุภาพแตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงจากอบุติัเหตไุม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.5 พนกังานในโรงงานผลิตกระจกที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 
มรีะดบัความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตแุตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบติัเหตุจาก
การปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการไม่แตกต่างกนั 

H1 : ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบติัเหตุจาก
การปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการแตกต่างกนั 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
ดว้ย F-test หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ถา้ความแปรปรวนเท่ากันทดสอบ
ดว้ย F-test ถา้ไม่เท่ากนัทดสอบดว้ย Brown-Forsythe จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า
Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) ที่มี ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใชว้ิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อ
หาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยตรวจสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้Levene Statistic โดยตัง้สมมติฐาน ดงันี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
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H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับความรุนแรง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

มีความรุนแรงระดบัท างานไม่ไดช้ั่วคราว 3.172 4 275 0.014* 
มีความรุนแรงระดบัท างานไดต่้อหลงัจาก
ปฐมพยาบาล 

0.083 4 275 0.988 

รวม 0.050 4 275 0.995 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของระดับความรุนแรงในการเกิด

อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามระดับ
การศกึษา พบว่า  

ดา้นความรุนแรงระดับท างานไม่ได้ชั่วคราว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.014  ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มระดบัการศึกษาทุกกลุ่มแตกต่างกนั ดงันัน้ ผูว้ิจยั
จึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe แสดงดงัตาราง 28  

ดา้นความรุนแรงระดับท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.988 
ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มระดับการศึกษาทุกกลุ่มไม่
แตกต่างกนั ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-test แสดงดงัตาราง 29 
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ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับความรุนแรง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

Robust Tests of Equality of Means 
Brown-Forsythe df1 df2 Sig. 

ดา้นความรุนแรงระดบัท างานไม่ได้
ชั่วคราว 

0.680 4 40.485 0.610 

 
จากตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการระดับความรุนแรงในการเกิด

อบุติัเหต ุจ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบว่า  
ด้านความรุนแรงระดับท างานไม่ได้ชั่วคราว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.610 ซึ่งมากกว่า 

0.05 ดงันัน้ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังาน
ระดับปฏิบัติงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตุ จ าแนก
ตามระดบัการศกึษา 

ระดับความรุนแรง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

ดา้นความรุนแรงระดบั ระหว่างกลุม่ 4 9.567 2.392 0.911 0.458 
ท างานไดต่้อหลกัจาก ภายในกลุม่ 275 722.143 2.626   
ปฐมพยาบาล รวม 279 731.711    

 
จากตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความรุนแรงในการเกิด

อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามระดับ
การศกึษา โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า  

ดา้นความรุนแรงระดบัท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล ค่า Sig. เท่ากบั 0.458 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 ดงันัน้ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
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พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ระดบัความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในสมุทรปราการ
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานข้อที ่1.6 พนกังานในโรงงานผลิตกระจกที่มีภมูิหลงัของบคุคลที่มีจ านวน

ชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวนัแตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการที่แตกต่างกนั เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : จ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวนัแตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการไม่แตกต่างกนั 

H1 : จ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวนัแตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการแตกต่างกนั  

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มที่
เป็นอิสระจากกนั (Independent Sample t-test) ใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% โดยปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05  

โดยตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene Statistic ซึ่ง
ตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงาน
กระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามจ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวนั 

ระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

มีความรุนแรงระดบัท างานไม่ไดช้ั่วคราว 0.462 0.497 
มีความรุนแรงระดบัท างานไดต่้อหลงัจาก
ปฐมพยาบาล 

0.997 0.319 

รวม 1.240 0.267 
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จากตาราง 30 แสดงผลการทดสอบระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกจ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อ
วัน พบว่า ความรุนแรงระดับท างานไม่ไดช้ั่วคราว และท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.497 และ 0.319 ตามล าดบั ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าแปรปรวนของ
จ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวันทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จะทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างในกรณี Equal Variances Assumed เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ของระดบัความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ จ าแนกตามจ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวนัทัง้สองกลุม่  

โดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบความแตกต่างจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผล
การทดสอบระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามจ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวนั แสดงดงัตาราง 31 

ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงาน
กระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามจ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวนั 

ระดับความรุนแรง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

จ านวนชั่วโมง
ท างานเฉล่ีย 

t-test for Equality of Means 

 �̅� S.D. t df Sig. 

มีความรุนแรงระดบั ต ่ากว่า 8 ชั่วโมง 0.062 0.246 0.344 278 0.731 
ท างานไม่ไดช้ั่วคราว มากกว่า 8 ชั่วโมง 0.048 0.215    
มีความรุนแรงระดบั ต ่ากว่า 8 ชั่วโมง 2.375 1.755 0.583 278 0.561 
ท างานไดต่้อหลงัจาก
ปฐมพยาบาล 

มากกว่า 8 ชั่วโมง 2.198 1.604    

รวม ต ่ากว่า 8 ชั่วโมง 1.219 0.906 0.610 278 0.542 
 มากกว่า 8 ชั่วโมง 1.123 0.826    

 
จากตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความรุนแรงในการเกิด

อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามจ านวน
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ชั่ วโมงท างานเฉลี่ยต่อวัน  โดยใช้สถิติทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) สามารถ
วิเคราะหไ์ดด้งันี ้

ดา้นความรุนแรงระดบัท างานไม่ไดช้ั่วคราว พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.731
ซึ่งมากกว่า 0.05 ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า พนกังานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการที่มีจ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อ
วนัแตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหต ุระดับท างานไม่ไดช้ั่วคราว ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านความรุนแรงระดับท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาล พบว่า มีค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากับ 0.561 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มี
จ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวนัแตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหต ุระดบัท างาน
ไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

โดยรวม พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.542 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดงันัน้ จึงยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานโรงงานผลิตกระจก
แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีจ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวันแตกต่างกัน มีระดับความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานข้อที่ 1.7 พนักงานในโรงงานผลิตกระจกที่มีจ านวนวันที่ท างานเกิน 8 

ชั่วโมงในรอบสปัดาห์แตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบติัเหตุแตกต่างกัน สามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : จ านวนวันที่ท างานเกิน 8 ชั่วโมงในรอบสัปดาห์แตกต่างกัน มีระดับความ
รุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวัดสมทุรปราการ
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : จ านวนวันที่ท างานเกิน 8 ชั่วโมงในรอบสัปดาห์แตกต่างกัน มีระดับความ
รุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวัดสมทุรปราการ
แตกต่างกนั 
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สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : One Way ANOVA) ดว้ยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe การทดสอบ
สมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ถา้
ความแปรปรวนเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานดว้ย F-test ถา้ไม่เท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานด้วย 
Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 ถา้สมมติฐาน
ขอ้ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่
แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีการทดสอบ Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene Statistic 
โดยตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามจ านวนวนัที่ท างานเกิน 8 
ชั่วโมงในรอบสปัดาห ์

ระดับความรุนแรง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

มีความรุนแรงระดบัท างานไม่ไดช้ั่วคราว 10.665 2 277 0.000* 
มีความรุนแรงระดบัท างานไดต่้อหลงัจาก
ปฐมพยาบาล 

0.141 2 277 0.869 

รวม 0.188 2 277 0.829 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 32 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของระดับความรุนแรงในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามจ านวน
วนัที่ท างานเกิน 8 ชั่วโมงในรอบสปัดาห ์พบว่า  

ดา้นความรุนแรงระดับท างานไม่ได้ชั่วคราว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่จ  านวนวนัที่ท างานเกิน 8 ชั่วโมงในรอบสปัดาห์
แตกต่างกนั ดงันัน้ จึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe แสดงดงัตาราง 33  

ดา้นความรุนแรงระดับท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.869 
ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ค่าความแปรปรวนของกลุ่มระดับที่จ  านวนวันที่ท างานเกิน 8 ชั่วโมงในรอบ
สปัดาหท์กุกลุม่ไม่แตกต่างกนั ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-test ดงัตาราง 34 

ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามจ านวนวนัที่ท างานเกิน 8 
ชั่วโมงในรอบสปัดาห ์

ระดับความรุนแรง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

Robust Tests of Equality of Means 
Brown-Forsythe df1 df2 Sig. 

ดา้นความรุนแรงระดบัท างานไม่ได้
ชั่วคราว 

1.741 2 83.009 0.182 

 
จากตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของการระดับความรุนแรงในการเกิด

อบุติัเหต ุจ าแนกตามจ านวนวนัที่ท างานเกิน 8 ชั่วโมงในรอบสปัดาห ์โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
พบว่า  

ด้านความรุนแรงระดับท างานไม่ได้ชั่วคราว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.182 ซึ่งมากกว่า 
0.05 ดงันัน้ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังาน
ระดบัปฏิบติังานที่จ  านวนวนัที่ท างานเกิน 8 ชั่วโมงในรอบสปัดาหแ์ตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรง
ในการเกิดอุบัติเหตุไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหตุ จ าแนก
ตามจ านวนวนัที่ท างานเกิน 8 ชั่วโมงในรอบสปัดาห ์

ระดับความรุนแรง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

ดา้นความรุนแรงระดบั ระหว่างกลุม่ 2 10.524 5.262 2.021 0.134 
ท างานไดต่้อหลกัจาก ภายในกลุม่ 277 721.187 2.604   
ปฐมพยาบาล รวม 279 731.711    

 
จากตาราง 34 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของระดับความรุนแรงในการเกิด

อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตามจ านวน
วนัที่ท างานเกิน 8 ชั่วโมงในรอบสปัดาหโ์ดยใชส้ถิติ F-test พบว่า  

ดา้นความรุนแรงระดบัท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล ค่า Sig. เท่ากบั 0.134 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 ดงันัน้ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการที่จ  านวนวนัที่ท างานเกิน 8 ชั่วโมงใน
รอบสปัดาหแ์ตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานโรงงานกระจก
แห่งหนึ่งในสมุทรปราการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโนประกอบดว้ยความบกพร่องของบุคคล การ

กระท าที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยสามารถจ าแนก
ออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้6 สมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 2.1 ความบกพร่องส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรง
ท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : ความบกพร่องส่วนบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้
ชั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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H1 : ความบกพร่องส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้
ชั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05  

ตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายดา้นความบกพร่องสว่นบุคคลและระดบั
ความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่ง
ในจงัหวดัสมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 0.065 1 0.065 1.361 0.244 
Residual 13.235 278 0.048   
Total 13.300 279    

 
จากตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าความบกพร่องส่วนบุคคล ไม่มีความสมัพนัธ์

เชิงเสน้ตรงกับระดับความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานข้อที่ 2.2 ความบกพร่องส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรง

ท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่ง
หนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิต ิไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : ความบกพร่องส่วนบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไดต่้อ
หลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ 

H1 : ความบกพร่องส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อ
หลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายดา้นความบกพร่องสว่นบุคคลและระดบั
ความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงาน
กระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 367.988 1 367.988 281.260 0.000* 
Residual 363.723 278 1.308   
Total 731.711 279    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าความบกพร่องส่วนบุคคล มีความสมัพนัธเ์ชิง
เส้นตรงกับระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สามารถสรา้งสมการเสน้ตรงได ้จึงค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงพหไุด ้ดงัตารางที่ 37 

ตาราง 37 การวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัระดบัความรุนแรงท างาน
ไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ  

Model b SE(b) β t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) -2.023 0.262  -7.724 0.000 
ความบกพรอ่งสว่นบคุคล (X1) 1.909 0.114 0.709 16.771 0.000 

r   = 0.709              Adjust R2 = 0.503  
R2 = 0.503                        SE = 1.144  

 
จากตาราง 37 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Beta แสดงแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานได้

ต่อหลงัจากปฐมพยาบาล (y1) มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงเชิงบวกกบัความบกพรอ่งสว่นบุคคล(X1)  
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ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.503 คือ ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถ
อธิบายแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลไดร้อ้ยละ 50.3 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ความบกพร่องส่วนบุคคล มีค่า 
1.909 คือ ความบกพรอ่งสว่นบคุคล เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานได้
ต่อหลงัจากปฐมพยาบาล เพิ่มขึน้ 1.909 หน่วย และหากไม่พิจารณา ความบกพรอ่งสว่นบคุคล ต่อ
ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล มีค่าอยู่ที่ระดบั -2.023 

ผูวิ้จยัจึงน าค่าสมัประสิทธิ์ของตวัพยากรณม์าเขียนเป็นสมการพยากรณ ์ไดด้งันี ้
Y = -2.023 + 1.909 (X1) 
 

สมมติฐานข้อที ่2.3 การกระท าที่ไม่ปลอดภยั มอิีทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างาน
ไม่ได้ชั่ วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : การกระท าที่ไม่ปลอดภัย ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้
ชั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

H1 : การกระท าที่ไม่ปลอดภยั มอิีทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราว
ในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายดา้นการกระท าที่ไม่ปลอดภยั และระดบั
ความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่ง
ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 0.076 1 0.076 1.591 0.208 
Residual 13.224 278 0.048   
Total 13.300 279    
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จากตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าการกระท าที่ไม่ปลอดภยั ไม่มีความสมัพนัธเ์ชิง
เสน้ตรงกบัระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงาน
กระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

สมมติฐานข้อที ่2.4 การกระท าที่ไม่ปลอดภยั มอิีทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างาน
ไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิต ิไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : การกระท าที่ไม่ปลอดภัย ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อ
หลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ 

H1 : การกระท าที่ไม่ปลอดภัย  มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อ
หลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายการกระท าที่ไม่ปลอดภยัและระดบัความ
รุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก
แห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 310.392 1 310.392 204.807 0.000* 
Residual 421.319 278 1.516   
Total 731.711 279    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าการกระท าที่ไม่ปลอดภยั มีความสมัพันธเ์ชิง
เส้นตรงกับระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สามารถสรา้งสมการเสน้ตรงได ้จึงค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงพหไุด ้ดงัตารางท่ี 40 
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ตาราง 40 การวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัระดบัความรุนแรงท างาน
ไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ  

Model b SE(b) β t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) -1.671 0.282  -5.936 0.000* 
การกระท าที่ไม่ปลอดภยั(X1) 1.999 0.140 0.651 14.311 0.000* 

r   = 0.651              Adjust R2 = 0.422  
R2 = 0.424                        SE = 1.231  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 40 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Beta แสดงแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานได้
ต่อหลงัจากปฐมพยาบาล (y1) มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงเชิงบวกกบัการกระท าที่ไม่ปลอดภยั(X1)  

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.422 คือ ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถ
อธิบายแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลไดร้อ้ยละ 42.2 

เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า การกระท าที่ไม่ปลอดภัย มีค่า 
1.999 คือ การกระท าที่ไม่ปลอดภยั เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานได้
ต่อหลงัจากปฐมพยาบาล เพิ่มขึน้ 1.999 หน่วย และหากไม่พิจารณา การกระท าที่ไม่ปลอดภยั ต่อ
ดา้นระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล มีค่าอยู่ที่ระดบั -1.671 

ผูวิ้จยัจึงน าค่าสมัประสิทธิ์ของตวัพยากรณม์าเขียนเป็นสมการพยากรณ ์ไดด้งันี ้
Y = -1.671 + 1.999 (X1) 
 

สมมติฐานข้อที่ 2.5 สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรง
ท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภัย ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้
ชั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

H1 : สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้
ชั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายดา้นสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั และระดบั
ความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่ง
ในจงัหวดัสมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 0.002 1 0.002 0.052 0.820 
Residual 13.298 278 0.048   
Total 13.300 279    

 
จากตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภยั ไม่มีความสมัพนัธ์

เชิงเสน้ตรงกับระดับความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานข้อที่ 2.6 สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรง

ท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่ง
หนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิต ิไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภัย ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อ
หลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ 

H1 : สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อ
หลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยัและระดบัความ
รุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก
แห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 218.305 1 218.305 118.208 0.000* 
Residual 513.406 278 1.516   
Total 731.711 279    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั มีความสมัพนัธเ์ชิง
เส้นตรงกับระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สรา้งสมการเสน้ตรงได ้จึงค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงพห ุดงัตารางท่ี 43 

ตาราง 43 การวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัระดบัความรุนแรงท างาน
ไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ  

Model b SE(b) β t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) -0.620 0.273  -2.268 0.024 
สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั(X1) 1.471 0.135 0.546 10.872 0.000* 

r   = 0.546              Adjust R2 = 0.296  
R2 = 0.298                        SE = 1.359  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 43 พบว่า ค่า Beta แสดงแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐม
พยาบาล (y1) มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงเชิงบวกกบัสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั(X1)  

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.296 คือ ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถ
อธิบายแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลไดร้อ้ยละ 29.6 
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เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั มีค่า 
1.471 คือ สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้ระดบัความรุนแรงท างาน
ไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล เพิ่มขึน้ 1.471 หน่วย และหากไม่พิจารณา สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั 
ต่อดา้นระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล มีค่าอยู่ที่ระดบั -0.620 

ผูวิ้จยัจึงน าค่าสมัประสิทธิ์ของตวัพยากรณม์าเขียนเป็นสมการพยากรณ ์ไดด้งันี ้
Y = -0.62 + 1.471 (X1) 

 
สมมติฐานข้อที่ 3 การบาดจากของมีคม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิด

อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยสามารถจ าแนก
ออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 3.1 การบาดจากของมีคม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างาน
ไม่ได้ชั่ วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : การบาดจากของมีคม ไม่มอิีทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราว
ในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

H1 : การบาดจากของมีคม มอิีทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวใน
การเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 44 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายดา้นการบาดจากของมีคม และระดบั
ความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่ง
ในจงัหวดัสมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 4.418 1 4.418 138.262 0.000* 
Residual 8.882 278 0.032   
Total 13.300 279    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 44 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าการบาดจากของมีคม มีความสัมพันธ์เชิง
เสน้ตรงกบัระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงาน
กระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ซึ่งสรา้งสมการเสน้ตรงได ้
จึงค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงพห ุดงัตารางที่ 45 

ตาราง 45 การวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัระดบัความรุนแรงท างาน
ไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดั
สมทุรปราการ  

Model b SE(b) β t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) -0.209 0.024  -8.541 0.000* 
การบาดจากของมีคม(X1) 1.161 0.014 0.576 11.758 0.000* 

r   = 0.576              Adjust R2 = 0.330  
R2 = 0.332                        SE = 1.787  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 45 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Beta แสดงแนวโนม้ระดับความรุนแรงท างาน
ไม่ไดช้ั่วคราว (y1) มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงเชิงบวกกบัการบาดจากของมีคม(X1)  

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.33 คือ ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถ
อธิบายแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวไดร้อ้ยละ 33 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า การบาดจากของมีคม มีค่า 1.161 
คือ การบาดจากของมีคม เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราว 
เพิ่มขึน้ 1.161 หน่วย และหากไม่พิจารณา การบาดจากของมีคมต่อดา้นระดบัความรุนแรงท างาน
ไม่ไดช้ั่วคราว มีค่าอยู่ที่ระดบั -0.209 

ผูวิ้จยัจึงน าค่าสมัประสิทธิ์ของตวัพยากรณม์าเขียนเป็นสมการพยากรณ ์ไดด้งันี ้
Y = -0.209 + 1.161 (X1) 

 
สมมติฐานข้อที ่3.2 การบาดจากของมีคม มอิีทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานได้

ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิต ิไดด้งันี ้ิ่ 



  66 

H0 : การบาดจากของมีคม ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อ
หลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก 

H1 : การบาดจากของมีคม มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจาก
ปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายการบาดจากของมีคม และระดบัความ
รุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก
แห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 323.073 1 323.073 219.790 0.000* 
Residual 408.638 278 1.470   
Total 731.711 279    

 
จากตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าการบาดจากของมีคม มีความสัมพันธ์เชิง

เส้นตรงกับระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สรา้งสมการเสน้ตรงได ้จึงค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงพห ุดงัตารางที่ 47 

ตาราง 47 การวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัระดบัความรุนแรงท างาน
ไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ  

Model b SE(b) β t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 0.001 0.166  0.007 0.995 
การบาดจากของมีคม(X1) 1.376 0.093 0.664 14.825 0.000* 

r   = 0.664              Adjust R2 = 0.440  
R2 = 0.442                        SE = 1.212  
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จากตาราง 47 ผลการวิเคราะหพ์บ ค่า Beta แสดงแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อ
หลงัจากปฐมพยาบาล (y1) มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงเชิงบวกกบัการบาดจากของมีคม(X1)  

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.44คือ ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถ
อธิบายแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลไดร้อ้ยละ 44 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า การบาดจากของมีคม มีค่า 1.376 
คือ การบาดจากของมีคม เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้แนวโน้มระดับความรุนแรงท างานได้ต่อ
หลงัจากปฐมพยาบาล เพิ่มขึน้ 1.376 หน่วย และหากไม่พิจารณา การบาดจากของมีคม ต่อดา้น
ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล มีค่าอยู่ที่ระดบั 0.001 

ผูวิ้จยัจึงน าค่าสมัประสิทธิ์ของตวัพยากรณม์าเขียนเป็นสมการพยากรณ ์ไดด้งันี ้
Y = 0.001 + 1.376 (X1) 

 
สมมติฐานข้อที่ 4 การกระแทกกับวัตถุ มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิด

อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยสามารถจ าแนก
ออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 4.1 การกระแทกกับวัตถุ มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างาน
ไม่ได้ชั่ วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : การกระแทกกบัวตัถุ ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราว
ในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

H1 : การกระแทกกบัวตัถุ มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวใน
การเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายดา้นการกระแทกกบัวตัถ ุและระดบัความ
รุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 0.124 1 0.124 2.607 0.108 
Residual 13.176 278 0.047   
Total 13.300 279    

 
จากตาราง 48 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าการกระแทกกับวัตถุ ไม่มีความสัมพันธ์เชิง

เสน้ตรงกบัระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงาน
กระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานข้อที่ 4.2 การกระแทกกบัวตัถุ มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานได้

ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิต ิไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : การกระแทกกบัวตัถ ุไม่มอิีทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจาก
ปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก 

H1 : การกระแทกกับวัตถุ มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไดต่้อหลังจาก
ปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายดา้นการกระแทกกบัวตัถ ุและระดบัความ
รุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก
แห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 310.347 1 310.347 204.755 0.000* 
Residual 421.364 278 1.516   
Total 731.711 279    

 
จากตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์พบว่าการกระแทกกับวัตถุ มีความสัมพันธ์เชิง

เส้นตรงกับระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สรา้งสมการเสน้ตรงได ้จึงค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงพห ุดงัตารางท่ี 50 

ตาราง 50 การวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัระดบัความรุนแรงท างาน
ไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ  

Model b SE(b) β t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 0.043 0.169  0.254 0.800 
การกระแทกกบัวตัถ(ุX1) 1.277 0.089 0.651 14.309 0.000* 

r   = 0.651              Adjust R2 = 0.422  
R2 = 0.424                        SE = 1.231  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 50 ผลการวิเคราะหพ์บ ค่า Beta แสดงแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อ
หลงัจากปฐมพยาบาล (y1) มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงเชิงบวกกบัการกระแทกกบัวตัถุ(X1)  

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.422 คือ ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถ
อธิบายแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลไดร้อ้ยละ 42.2 
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เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า การกระแทกกบัวัตถุ มีค่า 1.277 
คือ การกระแทกกบัวตัถ ุเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจาก
ปฐมพยาบาล เพิ่มขึน้ 1.277 หน่วย และหากไม่พิจารณา การกระแทกกบัวตัถ ุต่อดา้นระดบัความ
รุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล มีค่าอยู่ที่ระดบั 0.043 

ผูวิ้จยัจึงน าค่าสมัประสิทธิ์ของตวัพยากรณม์าเขียนเป็นสมการพยากรณ ์ไดด้งันี ้
Y = 0.043 + 1.277 (X1) 

 
สมมติฐานข้อที่ 5 การถูกหนีบ มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุจาก

การปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ  โดยสามารถจ าแนกออกเป็น
สมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 5.1 การถูกหนีบ มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้
ชั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวัดสมทุรปราการ 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : การถูกหนีบ ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการ
เกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

H1 : การถูกหนีบ มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายดา้นการถกูหนีบ และระดบัความรุนแรง
ท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดั
สมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 0.000 1 0.000 0.006 0.936 
Residual 13.300 278 0.048   
Total 13.300 279    
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จากตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าการถูกหนีบ ไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกับ
ระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่ง
หนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานข้อที่ 5.2 การถูกหนีบ มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อ

หลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : การถูกหนีบ ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไดต่้อหลังจากปฐม
พยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

H1 : การถูกหนีบ มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐม
พยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายการถกูหนีบ และระดบัความรุนแรงท างาน
ไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 2.038 1 2.038 0.776 0.379 
Residual 729.673 278 2.625   
Total 731.711 279    

 
จากตาราง 52 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าการถูกหนีบ ไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกับ

ระดับความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานข้อที่ 6 การสะดดุลม้ มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตุจาก

การปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ  โดยสามารถจ าแนกออกเป็น
สมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐาน ดงันี ้
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สมมติฐานข้อที่ 6.1 การสะดุดล้ม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้
ชั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวัดสมทุรปราการ 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : การสะดดุลม้ ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการ
เกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

H1 : การสะดดุลม้ มอิีทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายดา้นการสะดดุลม้ และระดบัความรุนแรง
ท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดั
สมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 0.033 1 0.033 0.695 0.405 
Residual 13.267 278 0.048   
Total 13.300 279    

 
จากตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าการสะดดุลม้ ไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบั

ระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราว ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 
 

สมมติฐานข้อที่ 6.2 การสะดุดล้ม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อ
หลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : การสะดุดลม้ ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐม
พยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

H1 : การสะดุดล้ม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐม
พยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยดา้นการสะดดุลม้ และระดบัความรุนแรงท างานได้
ต่อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 316.336 1 316.336 211.716 0.000* 
Residual 415.375 278 1.494   
Total 731.711 279    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 54 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าการสะดุดลม้ มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับ
ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตใุนโรงงานกระจกแห่งหนึ่ง
ในจงัหวดัสมทุรปราการ อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ซึ่งสรา้งสมการเสน้ตรง ดงัตารางที่ 55 

ตาราง 55 การวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัระดบัความรุนแรงท างาน
ไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ  

Model b SE(b) β t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) -0.249 0.185  -1.350 0.178 
การสะดดุลม้ (X1) 1.349 0.093 0.658 14.550 0.000* 

r   = 0.658              Adjust R2 = 0.430  
R2 = 0.432                        SE = 1.222  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 55 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Beta แสดงแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานได้
ต่อหลงัจากปฐมพยาบาล (y1) มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงเชิงบวกกบัการสะดดุลม้(X1)  



  74 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.43 คือ ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถ
อธิบายแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลไดร้อ้ยละ 43 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า การสะดดุลม้ มีค่า 1.349 คือ การ
สะดดุลม้ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล 
เพิ่มขึน้ 1.349 หน่วย และหากไม่พิจารณา การสะดุดลม้ ต่อดา้นระดับความรุนแรงท างานไดต่้อ
หลงัจากปฐมพยาบาล มีค่าอยู่ที่ระดบั -0.249 

ผูวิ้จยัจึงน าค่าสมัประสิทธิ์ของตวัพยากรณม์าเขียนเป็นสมการพยากรณ ์ไดด้งันี ้
Y = -0.249 + 1.349 (X1) 

 
สมมติฐานข้อที่ 7 การฟกช า้ มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการ

ปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ  โดยสามารถจ าแนกออกเป็น
สมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐาน ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 7.1 การฟกช า้ มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราว
ในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ สามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิต ิไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : การฟกช า้ ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

H1 : การฟกช า้ มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 56 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายดา้นการฟกช า้ และระดบัความรุนแรง
ท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดั
สมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 0.127 1 0.127 2.679 0.103 
Residual 13.173 278 0.047   
Total 13.300 279    
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จากตาราง 56 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าการฟกช า้ ไม่มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับ
ระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่ง
หนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานข้อที ่7.2 การฟกช า้ มอิีทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจาก

ปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : การฟกช า้ ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐม
พยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

H1 : การฟกช ้า มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐม
พยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายดา้นการฟกช า้ และระดบัความรุนแรง
ท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่ง
หนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 446.888 1 446.888 436.184 0.000* 
Residual 284.822 278 1.025   
Total 731.711 279    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าการฟกช า้ มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบัระดบั
ความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงาน
กระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ซึ่งสรา้งสมการเสน้ตรงได ้
จึงค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงพห ุดงัตารางท่ี 58 
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ตาราง 58 การวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัระดบัความรุนแรงท างาน
ไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ  

Model b SE(b) β t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) -0.750 0.154  -4.857 0.000* 
การฟกช า้(X1) 1.693 0.081 0.782 20.885 0.000* 

r   = 0.658              Adjust R2 = 0.430  
R2 = 0.432                        SE = 1.222  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 58 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Beta แสดงแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานได้
ต่อหลงัจากปฐมพยาบาล (y1) มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงเชิงบวกกบัการฟกช า้(X1)  

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.43 คือ ตัวแปรอิสระในสมการนี ้สามารถ
อธิบายแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลไดร้อ้ยละ 43 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า การฟกช า้ มีค่า 1.693 คือ การฟก
ช า้ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโน้มระดับท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาล เพิ่มขึน้ 1.693 
หน่วย และหากไม่พิจารณาการฟกช า้ มีค่าอยู่ที่ระดบั -0.75 

ผูวิ้จยัจึงน าค่าสมัประสิทธิ์ของตวัพยากรณม์าเขียนเป็นสมการพยากรณ ์ไดด้งันี ้
Y = -0.750 + 1.693 (X1) 

 
สมมติฐานข้อที่ 8 การเป็นแผล มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุใน

โรงงานกระจก จ าแนกออกเป็นสมมติฐานย่อยได ้2 สมมติฐาน ดงันี ้
สมมติฐานข้อที่ 8.1 การเป็นแผล มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้

ชั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวัดสมทุรปราการ 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : การเป็นแผล ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการ
เกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

H1 : การเป็นแผล มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 59 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายดา้นการเป็นแผล และระดบัความรุนแรง
ท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดั
สมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 4.274 1 4.274 131.650 0.000* 
Residual 9.026 278 0.032   
Total 13.300 279    

 
จากตาราง 59 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าการเป็นแผล มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับ

ระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่ง
หนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 ซึ่งสรา้งสมการเสน้ตรงได ้จึงค านวณ
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงพห ุดงัตารางท่ี 60 

ตาราง 60 การวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัระดบัความรุนแรงท างาน
ไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดั
สมทุรปราการ  

Model b SE(b) β t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) -0.239 0.027  -8.730 0.000* 
การเป็นแผล(X1) 1.185 0.016 0.567 11.474 0.000* 

r   = 0.567              Adjust R2 = 0.319  
R2 = 0.321                        SE = 0.180  

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 60 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Beta แสดงแนวโนม้ระดับความรุนแรงท างาน
ไม่ไดช้ั่วคราว (y1) มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงเชิงบวกกบัการเป็นแผล(X1)  
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ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.319 คือ ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถ
อธิบายแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวไดร้อ้ยละ 31.9 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า การเป็นแผล มีค่า 1.185 คือ การ
เป็นแผล เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราว เพิ่มขึน้ 1.185 
หน่วย และหากไม่พิจารณา การเป็นแผล ต่อดา้นระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวมีค่าอยู่ที่
ระดบั -0.239 

ผูวิ้จยัจึงน าค่าสมัประสิทธิ์ของตวัพยากรณม์าเขียนเป็นสมการพยากรณ ์ไดด้งันี ้
Y = -0.239 + 1.185 (X1) 

 
สมมติฐานข้อที่ 8.2 การเป็นแผล มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อ

หลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ไดด้งันี ้ิ่ 

H0 : การเป็นแผล ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐม
พยาบาลในในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก 

H1 : การเป็นแผล มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐม
พยาบาลในในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 

ตาราง 61 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายดา้นการเป็นแผล และระดบัความรุนแรง
ท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่ง
หนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 300.159 1 300.159 193.358 0.000* 
Residual 431.552 278 1.552   
Total 731.711 279    

 
จากตาราง 61 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าการเป็นแผล มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับ

ระดับความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใน
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โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสรา้งสมการ
เสน้ตรงได ้จึงค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงพห ุดงัตารางท่ี 62 

ตาราง 62 การวิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัระดบัความรุนแรงท างาน
ไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ  

Model b SE(b) β t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) -0.208 0.190  -1.095 0.274 
การเป็นแผล(X1) 1.551 0.112 0.640 13.905 0.000* 

r   = 0.640              Adjust R2 = 0.408  
R2 = 0.410                        SE = 1.246  

 
จากตาราง 62 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Beta แสดงแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานได้

ต่อหลงัจากปฐมพยาบาล (y1) มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงเชิงบวกกบัการเป็นแผล(X1)  
ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.408 คือ ตัวแปรอิสระในสมการนีส้ามารถ

อธิบายแนวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลไดร้อ้ยละ 40.8 
เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า การเป็นแผล มีค่า 1.551 คือ การ

เป็นแผล เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้ระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล 
เพิ่มขึน้ 1.551 หน่วย และหากไม่พิจารณา การเป็นแผล ต่อดา้นระดับความรุนแรงท างานได้ต่อ
หลงัจากปฐมพยาบาล มีค่าอยู่ที่ระดบั -0.208 

ผูวิ้จยัจึงน าค่าสมัประสิทธิ์ของตวัพยากรณม์าเขียนเป็นสมการพยากรณ ์ไดด้งันี ้
Y = -0.208 + 1.551 (X1) 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 63 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการ
ทดสอบ 

สมมติฐานข้อที ่1 พนกังานในโรงงานผลิตกระจกที่มีภมูิ
หลงัของบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอายงุาน ภาวะสขุภาพ 
ระดบัการศึกษา และลกัษณะการท างานที่แตกต่างกนั มี
ระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน
ในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการที่
แตกต่างกนั 

  

1.1 พนกังานที่มีเพศแตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงใน
การเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

Independent 
Sample t-test 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1.2 พนกังานที่มีอายุแตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงใน
การเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

One way 
ANOVA 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1.3 พนกังานที่มีอายงุานแตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรง
ในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

One way 
ANOVA  

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1.4 พนกังานที่มีภาวะสขุภาพแตกต่างกนั มีระดบัความ
รุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

Independent 
Sample t-test 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1.5 พนกังานที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความ
รุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

One way 
ANOVA 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1.6 พนกังานที่มีจ านวนชั่วโมงการท างานเฉลี่ยต่อวนั
แตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุาก
การปฏิบติังานแตกต่างกนั 

Independent 
Sample t-test 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1.7 พนกังานที่มีจ านวนวนัที่ท างานเกิน 8 ชั่วโมงในรอบ
สปัดาหแ์ตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

One way 
ANOVA 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 
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ตาราง 63 (ต่อ) 
  

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการ
ทดสอบ 

สมมติฐานข้อที ่2 ปัจจยัจากทฤษฎีโดมิโนประกอบดว้ย
ความบกพรอ่งของบคุคล การกระท าที่ไม่ปลอดภยั และ
สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรง
ในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก
แห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

  

2.1 ความบกพรอ่งสว่นบคุคล มอิีทธิพลต่อระดบัความ
รุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดั
สมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

2.2 ความบกพรอ่งสว่นบคุคล มอิีทธิพลต่อระดบัความ
รุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน (+) 

2.3 การกระท าที่ไม่ปลอดภยั มอิีทธิพลต่อระดบัความ
รุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดั
สมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

2.4 การกระท าที่ไม่ปลอดภยั มอิีทธิพลต่อระดบัความ
รุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
สมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน (+) 
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ตาราง 63 (ต่อ) 
  

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการ
ทดสอบ 

2.5 สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั มอิีทธิพลต่อระดบัความ
รุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดั
สมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

2.6 สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั มอิีทธิพลต่อระดบัความ
รุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
สมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน (+) 

สมมติฐานข้อที ่3 การบาดจากของมีคม มอิีทธิพลต่อ
ระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน
ในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

  

3.1 การบาดจากของมีคม มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรง
ท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน
ในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน (+) 

3.2 การบาดจากของมีคม มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรง
ท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุาก
การปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดั
สมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน (+) 

สมมติฐานข้อที ่4 การกระแทกกบัวตัถ ุมอิีทธิพลต่อ
ระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน
ในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

  

4.1 การกระแทกกบัวตัถุ มอิีทธิพลต่อระดบัความรุนแรง
ท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน
ในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในสมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 
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ตาราง 63 (ต่อ) 
  

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการ
ทดสอบ 

4.2 สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั มอิีทธิพลต่อระดบัความ
รุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน (+) 

สมมติฐานข้อที ่5 การถูกหนีบ มอิีทธิพลต่อระดบัความ
รุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงาน
กระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

  

5.1 การถกูหนีบ มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างาน
ไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

5.2 การถกูหนีบ มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานได้
ต่อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดั
สมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที ่6 การสะดดุลม้ มอิีทธิพลต่อระดบัความ
รุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงาน
กระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

  

6.1 การสะดดุลม้ มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างาน
ไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในสมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

6.2 การสะดดุลม้ มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานได้
ต่อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกในจงัหวดัสมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน (+) 
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ตาราง 63 (ต่อ) 
  

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการ
ทดสอบ 

สมมติฐานข้อที ่7 การฟกช า้ มอิีทธิพลต่อระดบัความ
รุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงาน
กระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

  

7.1 การฟกช า้ มอิีทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างาน
ไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

ไม่เป็นไป
ตาม

สมมติฐาน 
7.2 การฟกช า้ มอิีทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานได้
ต่อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดั
สมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

(+) 

สมมติฐานข้อที ่8 การเป็นแผล มอิีทธิพลต่อระดบั
ความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

  

8.1 การเป็นแผล มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างาน
ไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในสมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

(+) 
8.2 การเป็นแผล มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างาน
ไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดั
สมทุรปราการ 

Simple 
Regression 

Analysis 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

(+) 

   
หมายเหต ุ + หมายถึง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อตวัแปรตาม 

-  หมายถึง มีอิทธิพลเชิงลบต่อตวัแปรตาม 
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บทที ่5 
สรุป อภปิราย และขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจยันีมุ้่งศกึษาเรื่อง “ปัจจยัจากทฤษฎีโดมิโนที่มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงจากการ

เกิดอุบัติเหตุของพนักงานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ” เพื่อใหส้ามารถน า
ขอ้มลูประกอบการตดัสินใจในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหต ุและใชส้  าหรบัผูต้อ้งการศึกษาในเรื่อง
ความปลอดภยัภายในโรงงาน และสามารถน าขอ้มลูเหลา่นีไ้ปอา้งอิงในการศกึษาคน้ควา้ต่อไปได ้

 
สงัเขปการวิจยั 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของภูมิหลังของบุคคลของพนักงานโรงงาน

กระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดว้ย เพศ อายุ อายุงาน ภาวะสุขภาพ ระดับ
การศกึษา และลกัษณะการท างาน กบัระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโน ประกอบดว้ย ความบกพร่อง
ของบุคคล และการกระท าหรือสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั ที่มีผลต่อระดับความรุนแรงในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานของพนกังานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

3. เพื่อศกึษาอิทธิพลของการเกิดอบุติัเหต ุที่มผีลต่อระดบัความรุนแรงในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานของพนกังานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบาดเจ็บ ที่มีผลต่อระดับความรุนแรงในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานของพนกังานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

ความส าคญัของงานวิจยั 
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ : เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู ้ที่สนใจศึกษาเรื่อง ความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการที่เก่ียวขอ้งกับการผลิต โดยสามารถน าผลการวิจัยไปอา้งอิง หรือ
ศกึษาคน้ควา้ต่อไปในขอบเขตที่กวา้งและมีประโยชนม์ากยิ่งขึน้  

2. ประโยชน์เชิงนโยบาย : เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสร้างนโยบายความ
ปลอดภัยภายในสถานประกอบการที่เก่ียวขอ้งกับการผลิต ไดถู้กตอ้ง แม่นย า และเหมาะสมกบั
สถานการณ ์เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์า้นความปลอดภยัของสถานประกอบการ 
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3. ประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์ : เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่สถานประกอบการที่เก่ียวขอ้งกับ
การผลิต สามารถคงประสิทธิภาพทางการผลิตที่มีทรัพยากรมนุษย์เข้ามาเก่ียวข้องได้อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทัง้สามารถลดความสญูเสียจากการเกิดอบุติัเหตทุัง้ทางตรง และทางออ้มได ้

4. ประโยชนเ์ชิงสาธารณะ : เพื่อเป็นขอ้มลูในการสรา้งความตระหนกัดา้นความ
ปลอดภยั และสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัใหส้ามารถแสดงพฤติกรรมใหเ้กิดความ
ปลอดภยัต่อตนเอง และผูอ่ื้น 
5.1 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลเรื่อง “ปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโนที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรง
จากการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ” สามารถ
สรุปผลการศกึษาไดด้งันี ้

สว่นที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์
เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 223 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 79.6 และเพศหญิง จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.4 
อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18 – 25 ซึ่งมีจ านวน 

106 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.9 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 26 – 32 มีจ านวน 100 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
35.7 ต่อมา คือ ช่วงอายุ 33 – 39 ปี มีจ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 ช่วงอายุ 40 – 46 ปี มี
จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.8 และช่วงอาย ุ47 ปีขึน้ไป มีจ านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.4 

อายุงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงานอยู่ในช่วง 3 – 4 ปี ซึ่งมี
จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.9 รองลงมา คือ อายุงาน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 2 ปี ซึ่งมีจ านวน 
96 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.3 ต่อมา คือ อายุงาน 5 – 6 ปี มีจ านวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15 และ
อายงุาน 7 ปีขึน้ไป มีจ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.9 

ภาวะสุขภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพ ไม่มีโรค
ประจ าตวั ซึ่งมีจ านวน 255 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91.1 และภาวะสขุภาพ มีโรคประจ าตวั ซึ่งมีจ านวน 
25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.9 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา 
มธัยมศึกษา มีจ านวน 127 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.4 รองลงมา คือ ปวช. มีจ านวน 87 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 31.1 ต่อมา คือ ปรญิญาตรีขึน้ไป มีจ านวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11. 1 ปวส. มีจ านวน 22 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.9 และประถมศกึษา ซึ่งมีจ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.6 
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จ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนชั่วโมง
ท างานเฉลี่ย มากกว่า 8 ชั่วโมง มีจ านวน 248 คน คิดเป็นรอ้ยละ 88.6 และนอ้ยกว่า 8 ชั่วโมง มี
จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.4  

จ านวนวนัที่ท างานล่วงเวลา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนวันที่
ท างานล่วงเวลา 1 – 2 วัน มีจ านวน 154 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55 รองลงมา คือ 3 – 4 วัน มีจ านวน 
90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.1 และ 5 วนัขึน้ไป มีจ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.9  

สว่นที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นทฤษฎีโดมิโน 
ประกอบดว้ยดา้นความบกพร่องส่วนบุคคล ดา้นการกระท าที่ไม่ปลอดภัย และ

ด้านสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบติังาน 

จากการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตตาม
ทฤษฎีโดมิโนอยู่ในระดับ ต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.03 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นความ
บกพรอ่งสว่นบุคคล ดา้นการกระท าที่ไม่ปลอดภยั และดา้นสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั อยู่ในระดบั
ต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.22, 1.95 และ 1.93 ตามล าดบั 

ดา้นความบกพร่องส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดบั ต ่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.22 เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ท่านมีปัญหาทางสายตา หรือ
การไดย้ินที่ส่งผลต่อการท างาน มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับสงู โดยมีค่าเฉลี่ย 2.55 และท่าน
มกัจะท างานต่างๆดว้ยความเร่งรีบ ท่านมกันอนดึก ต่ืนเชา้ หรือพกัผ่อนนอ้ย ท่านมกัคิดมาก หรือ
วิตกกังวลเรื่องต่างๆอยู่บ่อยครัง้ ท่านมักไม่มีสมาธิ หรือจดจ่อกับสิ่งใดไดน้าน และท่านมักด่ืม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลห์ลงัเลิกงาน มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั ต ่า โดยมค่ีาเฉลี่ย  2.46, 2.28, 
2.19, 1.99 และ 1.87 ตามล าดบั 

ดา้นการกระท าที่ไม่ปลอดภยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดับ ต ่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.95 เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ท่านเคยลองผิดลองถูกด้วย
ตนเอง เมื่อไม่เขา้ใจวิธีปฏิบติังาน ท่านปฏิบติังานตามความเคยชินโดยไม่ตอ้งอ่าน หรือทบทวน
คู่มือการปฏิบติังาน ท่านเคยปฏิบติังานลดัขัน้ตอน ท่านมกัใชโ้ทรศพัทม์ือถือ หรืออปุกรณส์ื่อสาร
ระหว่างการปฏิบัติงาน และท่านมักท างานโดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.19, 2.14, 2.14, 1.83, และ 1.78 ตามล าดบั และท่าน
เคยซ่อมแซมเครื่องจักรขณะที่เครื่องจักรท างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับต ่ามาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 1.59 
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ด้านการสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดบั ต ่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.93 เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า พืน้ที่ที่ท่านปฏิบติังาน
มักมีการติดตัง้ไฟแสงสว่างไม่เพียงพอ ท่านมักท างานในสภาพแวดลอ้มที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ 
ท่านมักท างานโดยสภาพเครื่องจักรไม่สมบูรณ ์และท่านมักท างานในสภาพแวดลอ้มที่มีเสียงดงั
กว่าปกติ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.05, 1.98, 1.94 และ 1.75 ตามล าดบั 

สว่นที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะการเกิดอบุติัเหต ุ
ประกอบดว้ยดา้นการบาดจากของมีคม การกระแทกกับวัตถุ การถูกหนีบ และ

การสะดดุลม้ เป็นลกัษณะอบุติัเหตทุี่เกิดในการปฏิบติังานของท่าน มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรง
ในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน 

จากการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุอยู่
ในระดับ ต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.74 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการสะดุดลม้ และการ
ถูกหนีบ อยู่ในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.83 และ 1.80 ตามล าดบั และการกระแทกกบัวตัถ ุ
และการบาดจากของมีคม อยู่ในระดบัต ่ามาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.70 และ 1.61 ตามล าดบั 

สว่นที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการบาดเจ็บ 
ประกอบดว้ยดา้นการฟกช า้ และการเป็นแผล เป็นอาการบาดเจ็บที่มกัเกิดในการ

ปฏิบติังานของท่าน มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังาน 
จากการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะการบาดเจ็บอยู่ใน

ระดบั ต ่ามาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.66 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการฟกช า้ มีค่าเฉลี่ย 
1.75 อยู่ในระดบั ต ่า และการเป็นแผล อยู่ในระดบัต ่ามา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.56 

สว่นที่ 5 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความรุนแรงจากการเกิดอบุติัเหต ุ
ประกอบดว้ยดา้นความรุนแรงระดบัท างานไม่ไดช้ั่วคราว และความรุนแรงระดบั

ท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล 
จากการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตุ

อยู่ในระดับ ต ่ามาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.13 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ความรุนแรงระดับ
ท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 2.22 อยู่ในระดบั ต ่า และความรุนแรงระดบัท างาน
ไม่ไดช้ั่วคราว อยู่ในระดบัต ่ามา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.05 

สว่นที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 พนักงานในโรงงานผลิตกระจกที่มีภูมิหลงัของบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ อายุงาน ภาวะสขุภาพ ระดบัการศึกษา และลกัษณะการท างานที่แตกต่างกนั มีระดบัความ
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รุนแรงในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวัดสมุทรปราการที่
แตกต่างกนั สามารถสรุปได ้ดงันี ้

1.1 พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบติัเหตุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

1.2 พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีอายุ
แตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่ง
ในจงัหวดัสมทุรปราการไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

1.3 พนกังานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการที่มีอายุงาน
แตกต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่ง
ในจงัหวดัสมทุรปราการไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

1.4 พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีภาวะ
สุขภาพแตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงจากอุบติัเหตุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

1.5 พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานโรงงานกระจก
แห่งหนึ่งในสมุทรปราการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

1.6 พนกังานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวัดสมทุรปราการที่มีจ านวน
ชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวันแตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงจากอุบัติเหตุไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

1.7 พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่จ  านวน
วันที่ท างานเกิน 8 ชั่วโมงในรอบสปัดาห์แตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุจาก
การปฏิบติังานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในสมทุรปราการไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโนประกอบดว้ยความบกพร่องของบุคคล 
การกระท าที่ไม่ปลอดภยั และสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ สรุปได ้ดงันี ้

2.1 ความบกพร่องส่วนบุคคล ไม่มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับระดับความ
รุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ หมายความว่า ความบกพร่องส่วนบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรง
ท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ 

2.2 ความบกพร่องส่วนบุคคล มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบัตวัแปรอิสระ ซึ่ง
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ความบกพร่องส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อ
ระดับความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.3 การกระท าที่ไม่ปลอดภัย ไม่มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับระดับความ
รุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการ หมายความว่า การกระท าที่ไม่ปลอดภัยไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรง
ท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ 

2.4 การกระท าที่ไม่ปลอดภยั มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบัตวัแปรอิสระ ซึ่ง
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า การกระท าที่ไม่ปลอดภัย มีอิทธิพลต่อ
ระดับความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.5 สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั ไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกับระดับความ
รุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ หมายความว่า สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรง
ท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ 

2.6 สภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบัตวัแปรอิสระ มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยมีอิทธิพลต่อ
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ระดับความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใน
โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 3 การบาดจากของมีคม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ สรุปได ้ดงันี ้

3.1 การบาดจากของมีคม มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับตัวแปรอิสระ มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า การบาดจากของมีคม มีอิทธิพลต่อระดบัความ
รุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ 

3.2 การบาดจากของมีคม มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับตัวแปรอิสระ มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า การบาดจากของมีคม มีอิทธิพลต่อระดบัความ
รุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก
แห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สมมติฐานที่ 4 การกระแทกกับวัตถุ มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ สรุปได ้ดงันี ้

4.1 การกระแทกกับวัตถุ ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ 
หมายความว่า การกระแทกกบัวตัถุ ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการ
เกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

4.2 การกระแทกกับวัตถุ มีความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงกับตัวแปรอิสระ มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า การกระแทกกับวตัถุ มีอิทธิพลต่อระดบัความ
รุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก
แห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

สมมติฐานที่ 5 การถูกหนีบ มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ สรุปได ้ดงันี ้

5.1 การถูกหนีบ ไม่มีความสมัพันธเ์ชิงเสน้ตรงกับตัวแปรอิสระ หมายความ
ว่า การถูกหนีบ ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

5.2 การถูกหนีบ ไม่มีความสมัพันธเ์ชิงเสน้ตรงกับตัวแปรอิสระ หมายความ
ว่า การถูกหนีบ ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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สมมติฐานที่ 6 การสะดดุลม้ มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุัติเหตุ
จากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ สรุปได ้ดงันี ้

6.1 การสะดดุลม้ ไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบัตวัแปรอิสระ หมายความ
ว่า การสะดดุลม้ ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอบุติัเหตจุากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

6.2 การสะดุดล้ม มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.00 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า การสะดดุลม้ มีอิทธิพลตอ่ระดบัความรุนแรงท างาน
ไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ 

สมมติฐานที่ 7 การฟกช า้ มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตจุาก
การปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ สรุปได ้ดงันี ้

7.1 การฟกช า้ ไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบัตวัแปรอิสระ หมายความว่า 
การฟกช า้ ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ชั่วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 

7.2 การฟกช า้ มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกับตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า  การฟกช า้ มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อ
หลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ 

สมมติฐานที่ 8 การเป็นแผล มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุ
จากการปฏิบติังานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ สรุปได ้ดงันี ้

8.1 การเป็นแผล มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.00 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า การเป็นแผล มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างาน
ไม่ได้ชั่ วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมทุรปราการ 

8.2 การเป็นแผล มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.00 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า การเป็นแผล มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างาน
ไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัสมทุรปราการ 
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5.2 อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาเรื่อง “ปัจจยัจากทฤษฎีโดมิโนที่มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงจากการ

เกิดอุบัติเหตุของพนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ” สามารถสรุป
ผลการวิจยัได ้ดงันี ้

จากการเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องพนกังานโรงงานผลิตกระจกแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน ประกอบดว้ย เพศ อายุ อายุงาน ภาวะสุขภาพ ระดับ
การศกึษา จ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อวนั และจ านวนวนัที่ท างานเกิน 8 ชั่วโมงในรอบสปัดาห ์ไม่
พบว่ามีความแตกต่างในดา้นระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานผลิตกระจกแห่ง
หนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สดุารตัน ์วิชยัรมัย ์(2553) ไดศ้ึกษา
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อใหเ้กิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสรา้ง โดยพบว่า “ขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร ์เช่น อาย ุและอายงุาน มีความสมัพนัธก์บัการเกิดอบุติัเหตแุลว้ท าใหเ้กิดการหยุด
งาน โดยระดบัอบุติัเหตทุี่มีผลมากที่สดุ คือ หยุดงานเกิน 3 วนั”  และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ณัฐพงศ ์ปานศิริ (2558) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน
ของเจา้หนา้ที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เขตจังหวัดสุรา
ศษฏธ์านี โดยพบว่า “ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร ์เช่น อายุ มีความสมัพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท างาน” ซึ่งอาจเป็นเพราะพนักงานที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี ้
ปฏิบติังานคลา้ยกนั หรือพนกังานสว่นใหญ่มีลกัษณะประชากรศาสตรใ์กลเ้คียงกนั  

ปัจจัยด้านทฤษฎีโดมิโน ประกอบด้วยความบกพร่องของบุคคล การกระท าที่ไม่
ปลอดภยั และสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐม
พยาบาลในการเกิดอุบติัเหตุในโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ  ในเชิงบวก   
ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีโดมิโน ที่น าเสนอถึงโดมิโนตวัที่ 2 คือ ความบกพร่องของบุคคล และโดมิโน
ตวัที่ 3 คือ การกระท าที่ไม่ปลอดภยั และสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั เป็นโดมิโนที่สง่ผลต่อไปถึงการ
เกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ ตามทฤษฎีของโดมิโนในที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Heinrich (1959) ไดศ้ึกษาสาเหตุในการเกิดอุบติัเหตุภายในโรงงาน ที่สรุปสาเหตุส  าคัญของการ
เกิดอบุติัเหตไุว ้2 สาเหต ุคือ  การกระท าที่ไม่ปลอดภยั และสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั นอกจากนี ้
ยงัมีสาเหตทุี่เกิดจากคน ซึ่งเป็นสาเหตหุลกักว่ารอ้ยละ 88 คือ ความบกพร่องส่วนบุคคล เช่น การ
ท างานผิดวิธี ความประมาท นิสัยชอบเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านทฤษฎีโดมิโน 
ประกอบดว้ยความบกพรอ่งของบคุคล การกระท าที่ไม่ปลอดภยั และสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั ไม่
มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราวในการเกิดอุบติัเหตใุนโรงงานผลิตกระจกแห่ง



  94 

หนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตเุหล่านี ้ไม่มีผลต่อลกัษณะการเกิดอบุติัเหตุซึ่ง
น าไปสูก่ารบาดเจ็บที่รุนแรงระดบัท างานไม่ไดช้ั่วคราว 

ปัจจยัดา้นการเกิดอบุติัเหต ุ ไดแ้ก่ ดา้นการกระแทกกบัวตัถ ุและดา้นการสะดดุลม้ มี
อิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตใุนโรงงานผลิต
กระจกแห่งหนึ่งในจงัหวัดสมทุรปราการ  ในเชิงบวก ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีโดมิโน ประกอบดว้ย 
ภูมิหลงัของบุคคล ความบกพร่องส่วนบุคคล การกระท าหรือสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภัย การเกิด
อบุติัเหต ุและการบาดเจ็บ โดยโดมิโนตวัที่  4 คือ การเกิดอบุติัเหต ุเป็นโดมิโนที่ส่งผลต่อไปถึงการ
บาดเจ็บ ซึ่งส่งผลใหเ้กิดความรุนแรงในส่วนสดุทา้ย  และปัจจยัดา้นการเกิดอุบติัเหต ุในดา้นการ
บาดจากของมีคม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงทั้งท างานไม่ได้ชั่วคราว และท างานได้ต่อ
หลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตใุนโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ 
ซึ่งอาจเกิดจากระดบัความลึก และความกวา้งของบาดแผลที่สง่ผลต่อระดบัความรุนแรงในการเกิด
อุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามพบว่า  ปัจจัยดา้นการเกิดอุบัติเหตุ ในดา้นการถูกหนีบ ไม่มีอิทธิพลต่อ
ระดับความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานผลิตกระจก
แห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งอาจเกิดจากปริมาณขอ้มลูจากการวิจยัครัง้นีม้ีจ  านวนครัง้ใน
การเกิดอบุติัเหตลุกัษณะดงักลา่วนอ้ยเกินไปจนไม่สามารถสรุปได ้

ปัจจัยดา้นการบาดเจ็บ ไดแ้ก่ ดา้นการฟกช า้ และดา้นการเป็นแผล  มี อิทธิพลต่อ
ระดบัความรุนแรงในการเกิดอบุติัเหตใุนโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ  โดย
ดา้นการฟกช า้  มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล แต่ไม่มีอิทธิพล
ต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ไดช้ั่วคราว ซึ่งอาจเกิดบาดแผลไม่กระทบต่อการปฏิบติังาน หรือ
พนกังานสามารถอดทนต่อความรุนแรงจากการบาดเจ็บนัน้ได ้แตกต่างจากดา้นการเป็นแผล ซึ่งมี
อิทธิพลต่อระดับความรุนแรงทัง้ท างานไม่ไดช้ั่วคราว และท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลใน
การเกิดอบุติัเหตใุนโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวัดสมทุรปราการ   ซึ่งอาจเกิดจากลกัษณะ
ของการบาดเจ็บ หรือความรุนแรงของบาดแผล อาจมีผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานอาจ
สามารถอดทนปฏิบัติงานไดต่้อในกรณีที่มีความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่ต  ่า หรือกรณีที่ความ
รุนแรงสูง อาจท าใหพ้นักงานไม่สามารถอดทนต่อการบาดเจ็บ รวมถึงไม่สามารถท างานไดเ้ต็ม
ประสิทธิภาพ จนท าใหต้อ้งหยดุการท างานชั่วคราว 
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5.3 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจยัจากทฤษฎีโดมิโนที่มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงจากการเกิด

อุบัติเหตุของพนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ” ผู้วิจัยได้รับ
ขอ้เสนอแนะจากกลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้

1. จากผลการศึกษา พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อายุ
งาน ภาวะสขุภาพ ระดบัการศึกษา และลกัษณะการท างาน ที่ต่างกนั มีระดบัความรุนแรงในการ
เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน ดังนั้น โรงงานควรจัดอบรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกกลุ่มเป็นประจ า โดยอาจก าหนดให้มีการอบรมซ า้  เพื่อช่วยให้
พนกังานทกุคนเกิดความตระหนกัในดา้นความปลอดภยัระหว่างการท างาน 

2. โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ควรออกมาตรการเพื่อลดความ
บกพร่องส่วนบุคคล ในส่วนที่พนกังานไม่มีสมาธิจดจ่อกับงาน โดยอาจใหพ้นกังานไดม้ีเวลาพักที่
บ่อยขึน้ สนับสนุนใหพ้นักงานสงัเกตพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน เพื่อกรณีที่พบปัญหาจากการ
ท างาน ก็จะสามารถแกไ้ขไดท้ันก่อนเกิดอุบติัเหตุ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าความบกพร่องส่วน
บุคคล มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอบุติัเหตุจาก
การปฏิบติังานในโรงงานกระจก 

3. โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ควรสนับสนุนสภาพแวดลอ้มใน
การท างานอย่างปลอดภยั โดยเนน้ไปที่การติดตัง้ไฟแสงสว่างที่เพียงพอต่อการท างาน อีกทัง้ติดตัง้
เครื่องปรบัอากาศ เพื่อช่วยสรา้งอณุหภมูิที่เหมาะสมต่อการท างาน เพื่อใหพ้นกังานสามารถท างาน
ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนีค้วรติดตัง้ขัน้ตอนการท างานที่ถูกตอ้ง หรือป้ายเตือนการเกิด
อุบติัเหตุหากท างานลดัขัน้ตอนไวท้ี่จุดงานต่างๆ เพื่อย า้เตือนพนักงานใหป้ฏิบติัตามขัน้ตอนการ
ท างานที่ถูกตอ้ง เนื่องจากผลการวิจยัพบว่า ทฤษฎีโดมิโน ในส่วนของความบกพรุ่งส่วนบุคคล ขอ้
ปัญหาทางสายตานั้นมีระดับความคิดเห็นที่สูง รวมไปถึงการกระท า และสภาพการณ์ที่ ไม่
ปลอดภยัที่ไม่ปลอดภยั มีอิทธิพลต่อระดบัความรุนแรงท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาลในการ
เกิดอบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก 

4. โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจงัหวัดสมุทรปราการ ควรออกแบบอุปกรณป์้องกันภัย
ส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุเฉพาะของมีคม ซึ่งผลการวิจยัพบว่า เป็นสาเหตุที่ท า
ใหเ้กิดอุบติัเหตุความรุนแรงระดับท างานไม่ไดช้ั่วคราว และท างานไดต่้อหลงัจากปฐมพยาบาล 
นอกจากนีค้วรป้องกนัอบุติัเหตจุากการสะดดุลม้ ซึ่งสามารถแกไ้ขโดยติดตัง้ไฟแสงสว่างที่เพียงพอ 
เพื่อใหพ้นักงานสามารถเดินภายในโรงงานไดอ้ย่างปลอดภัยมากขึน้ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า 
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การสะดุดล้ม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิด
อบุติัเหตจุากการปฏิบติังานในโรงงานกระจก 

 
5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความบกพร่องส่วนบุคคล และลกัษณะการเกิดอุบัติเหตุ 
เพื่อใหท้างโรงงานสามารถคดัเลือกบุคคลที่เขา้มาท างาน รวมถึงออกกฎระเบียบในการท างานได้
อย่างถกูตอ้ง และสามารถลดปัญหาดา้นความปลอดภยัไดจ้รงิ 

2. ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการกระท าหรือสภาพการณท์ี่ไม่ปลอดภยั และลกัษณะการ
เกิดอบุติัเหต ุเพื่อใหโ้รงงานสามารถหาแนวทางปอ้งกนั หรือลดความเสี่ยงจากการเกิดอบุติัเหต ุ

3. ควรท าความเขา้ใจกับพนักงานก่อนท าแบบสอบถาม เพื่อใหส้ามารถไดร้บัขอ้มลู และ
สามารถน าขอ้มลูนัน้ไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง 
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