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 การวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงคค์ือการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวยัผูใ้หญ่

ในสถานประกอบการ เม่ือจ าแนกตามตัวแปรภูมิหลงั ไดแ้ก่ เพศ  ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส  อายุงาน เพื่อศึกษา
ความสมัพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเชื่ออ านาจในตน และจริยธรรมหลุด
กับพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั และเพ่ือท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั โดยใชต้วัแปรจิตลกัษณะ
เดิมในกลุ่มรวม และเม่ือจ าแนกตามตัวแปรแบ่งกลุ่มย่อย  กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่มีอายุ 21-60 ปี จ านวน 400 คน สุ่มแบบชัน้ภูมิตามระดับการศึกษา และเพศ สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน
การวิจัย ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย การวิเคราะหค์วามแปรปรวน การวิเคราะหค่์าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และการ
วิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า (1)วัยผูใ้หญ่ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ที่จบการศึกษาปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  ดา้นการด าเนินงานตามขัน้ตอน/วิธีการ/กระบวนการที่
ก าหนดไวส้งูกว่าผูท้ี่จบการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (2) วยัผูใ้หญ่ที่ปฏิบตัิงานในสถานประกอบการที่มีอายุงานนอ้ยกว่า
5ปี มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวม  มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้านการด าเนินงานตาม
ขัน้ตอน/วิธีการ/กระบวนการที่ก าหนดไว ้และมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยดา้นการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใน
การ ปฏิบัติงานต ่ากว่าผู้ที่ มีอายุงานมากกว่า  10 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีอายุงาน 5-10ปี มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยดา้นการด าเนินงานตาม
ขัน้ตอน/วิธีการ/กระบวนการที่ก าหนดไวต้  ่ากว่าผูท้ี่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (3) ตัว
แปรจิตลักษณะเดิมคือ  ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเชื่ออ านาจในตน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัโดยรวม และรายดา้นทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการด าเนินงานตามขัน้ตอน/
วิธีการ/กระบวนการที่ก าหนดไวใ้นการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั ดา้นการเลือกใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าในการปฏิบตัิงาน และดา้น
การใช้อปุกรณ์การป้องกันที่ถูกตอ้งในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอ้ที่ 5-7 ยกเวน้ตัวแปรจริยธรรมหลดุที่ผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธท์างลบกับพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวม และรายด้านทั้ง 3 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (4) ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเชื่ออ านาจในตน จริยธรรมหลุด  สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
อย่างปลอดภัยของวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการไดร้อ้ยละ  7.3 โดยตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
อย่างปลอดภยัของวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการไดเ้ป็นอันดับแรกคือ  จริยธรรมหลุด รองลงมาคือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
ตามล าดบั 

 
ค าส าคญั : พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั, วยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ, จิตลกัษณะ 

 

 

  



  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

Title PSYCHOLOGICAL FACTORS RELATED TO ELECTRIC SAFETY BEHAVIOR 
OF ADULTS IN THE WORKPLACE 

Author TIDARAT PRAMMANEE 
Degree MASTER OF ARTS 
Academic Year 2020 
Thesis Advisor Associate Professor Dr Shuttawwee Sitsira-at  

  
This thesis aimed to compare the electric safety behavior of adults in the workplace and 

classified according to minor variables such as gender, education level, marital status, and working period 
for a study on involvement on the electric safety behavior of adults in the workplace such as locus of control, 
achievement motivation, internal locus of control and moral disengagement. To predict the electric safety 
behavior of adults in the workplace, the situation factors variable in the collective group was used. Following 
the classification of minor variables, the participants were 400 people, aged 21-60 years old, randomly 
selected and classified by education level and gender. This study used the stratified random sampling 
method, the t-test, Pearson's product moment correlation coefficient and multiple regression analysis. The 
results of the study were as follows: (1) adults in the workplace with a Bachelor's or a Postgraduate degree 
have higher procedures, methods and processes for electric safety behavior than undergraduates; (2) adults 
in the workplace with less than five years of work experience had overall electric safety behavior, higher 
procedures, methods and processes and the selection of electrical equipment for safe electrical usage 
behavior, which was lower than adults in the workplace with more than 10 years of work experience with a 
statistical significance of 05; (3) the three psychological variables included locus of control, achievement 
motivation and internal locus of control had a positive correlation with both overall and individual factors for 
electric safety behavior on higher procedures, methods and processes; the selection of electrical equipment 
and the use of electrical safety devices correctly had a statistical significance of .01, based on the research 
hypotheses 5-7; except for moral disengagement, which the results showed a negative correlation in both 
overall and individual factors for electric safety behavior with a statistical significance of .01; and (4) the 
result of electric safety behavior of adults in the workplace demonstrated that the four factors, including 
variables such as locus of control, achievement motivation, internal locus of control and moral 
disengagement can co-predict the electric safety behavior of adults in the workplace by 7.3%. It was found 
that the first-factor variable that can predict the safe use of electricity behavior of adults in the workplace was 
moral disengagement, followed by achievement motivation, respectively. 

 
Keyword : Electric Safety Behavior, Adults in the Workplace, Psychological Factors 
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ขอกราบขอบพระคุณ  นายบุญถิ่น เอมย่านยาว อาจารย์ ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้ายและ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิธัญญา วณัโณ ท่ีใหค้วามอนเุคราะหใ์นการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ
วิจัย ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะอันเป็นประโยชนต่์อการปรบัปรุงและพัฒนาเครื่องมือใหม้ีคุณภาพใน
การวดัยิ่งขึน้ 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารสถานประกอบการและบุคคลวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการทุก
แห่งท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใหค้วามรว่มมือเป็นอย่างดียิ่ง  ส าหรบัวิจัยในครัง้นี ้ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ใน
สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ  เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ค าแนะน าและความ
ช่วยเหลือรวมทัง้เป็นก าลังใจใหเ้สมอมา ส่วนหน่ึงของงานวิจัยนีไ้ด้น าเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดบัชาติครัง้ท่ี17 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน ปี 2563 

ขอกราบขอบพระคุณ  บิดามารดาและครอบครัวของผู้วิจัย ท่ีเห็นความส าคัญของ 
การศึกษาใหโ้อกาสทางการศึกษาและสนบัสนนุผูว้ิจยัมาโดยตลอด คณุค่าและประโยชนข์องงานวิจัย
นีข้อมอบใหก้บัผูม้ีพระคณุทกุๆท่าน 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยเกี่ยวขอ้งกับทัง้ชีวิตการท างานและชีวิตประจ าวัน

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้อนัตรายจากไฟฟ้าสามารถเกิดไดก้บัผูท่ี้ปฏิบติังานกับไฟฟ้า ผูใ้ชไ้ฟฟ้า และผู้
ท่ีปฏิบัติงานอื่นท่ีอยู่ใกลไ้ฟฟ้า(ลือชัย ทองนิล, 2556) จากสถิติสถานการณ์การประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน ปี 2560 จ าแนกตามความรุนแรงและสาเหตุท่ีประสบอันตราย  
สาเหตุท่ีท าใหพ้นักงานประสบอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต 3 อันดบัแรก อนัดับท่ี 1ไดแ้ก่ อุบติัเหตุจาก
ยานพาหนะ 252 คน รองลงมา คือ ตกจากท่ีสูง 101 คน อันดับท่ี 3 คือ ไฟฟ้าช๊อต 77 คน แมว้่า
อันตรายจากไฟฟ้าช๊อตไฟฟ้าดูจะพบน้อยกว่าอุบัติเหตุจากยานพาหนะหรือตกจากท่ีสูง แต่ก็คง
ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึน้บ่อยครั้งในสถานประกอบการ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานท่ีถูก
ไฟฟ้าช๊อตมักเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุทันทีเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหัวใจท าให้คล่ืนหัวใจ
เปลี่ยนแปลงและหยดุท างานทนัทีแต่ถา้รอดชีวิตก็อาจจะท าใหร้า่งกายพิการได ้(ส านกังานกองทุน
เงินทดแทน  ส านักงานประกันสงัคม กระทรวงแรงงาน, 2561) พบไดว้่าสาเหตุโดยทั่วไปของการ
ประสบอันตรายจากไฟฟ้าเน่ืองจากผูป้ฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามวิธีการท่ีปลอดภัย เช่น ไม่ท าตาม
ขัน้ตอน วิธีการ กระบวนการก าหนดดา้นความปลอดภยั การเลือกใชอ้ปุกรณใ์นการปฏิบติังานท่ีไม่
ถกูตอ้ง การไม่ใชอ้ปุกรณป์้องกนัอนัตรายในขณะปฏิบติังาน (ชยัวฒัน ์ทิพยล์มยั, 2543) 

การท างานท่ีตอ้งอาศัยความรบัผิดชอบทัง้งาน ครอบครวั และชีวิตของตนและคนรอบ
ขา้ง เป็นภารกิจส าคัญของบุคคลในวัยผูใ้หญ่  เน่ืองจากวัยผูใ้หญ่ตอนตน้ถือว่าเป็นวยัแห่งความ
สมบูรณส์งูสดุของพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ภารกิจเชิงพฒันาการท่ีอยู่ในช่วงผูใ้หญ่ตอนตน้คือ การ
เลือกหาคู่ครอง การเริ่มตน้การมีชีวิตครอบครวั ภาระหนา้ท่ีในการอบรมเลีย้งดลููกและหลาน การมี
บา้นเป็นของตนเอง การเริ่มตน้ท่ีจะมีอาชีพเป็นท่ีแน่นอนมั่นคง  และเป็นช่วงวัยของการมีความ
รบัผิดชอบ โดยจะเป็นผูท่ี้หารายไดห้ลกัเพื่อน ามาเลีย้งดสูมาชิกในครอบครวั (ศรีประภา ชยัสินธพ, 
2559; สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2547) ดังท่ี ฮาวิกเฮอร์ท(Havighurst, 1961)  กล่าวไว้ว่าวัยผู้ใหญ่ 
โดยเฉพาะในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Early adulthood) เป็นวัยท่ีมีพัฒนาการทางร่างกายเต็มท่ี 
เป็นวัยเร่ิมตน้รบัผิดชอบทั้งชีวิตของตนและคนรอบขา้ง ตลอดจนเป็นช่วงเวลาของการประกอบ
อาชีพเพื่อการด ารงชีวิต ดังนั้นหากบุคคลท่ีเป็นผู้ใหญ่ตอนตน้ซึ่งอยู่ในวัยท างานแลว้ตอ้งประสบ
กบัอนัตรายต่าง ๆ เช่น อบุัติเหตุจากการท างานท่ีเกี่ยวกบัไฟฟ้า ซึ่งอาจถึงขัน้เสียชีวิตหรือพิการ ก็
จะส่งผลกระทบอย่างมากไปยังครอบครัว นอกจากการประสบอันตรายของบุคคลวัยผู้ใหญ่
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ตอนต้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง และผู้อื่นแล้ว และยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลต่อการ
ด าเนินงานและประสิทธิภาพของสถานประกอบการดว้ย (ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล, 2532) ดังนั้นหาก
บุคคลท่ีเป็นผูใ้หญ่ท่ีอยู่ในวัยท างานท่ีขาดพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยตนถูกไฟฟ้าช๊อต
จะส่งผลส าคัญอย่างยิ่งต่อปฏิบัติภารกิจเชิงพัฒนาการของวัยผูใ้หญ่  หากต้องประสบปัญหาท่ี
เกิดขึน้จากการท างานจะมีผลโดยตรงต่อการมีอาชีพท่ีมั่นคง  ความส าเร็จในการงาน ตลอดจน
ความส าเร็จในชีวิตครอบครวั เน่ืองจากผูใ้หญ่ท่ีอยู่ในวยัท างานมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบต่อครอบครวัใน
หารายไดห้ลกั ถา้เกิดประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน ย่อมท าใหบุ้คคลท่ีเคราะห์
รา้ยเกิดความทกุขท์รมานยงัส่งผลกระทบไปยงัครอบครวั ซึ่งไดก้่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ครอบครวัอย่างมาก 

ส าหรบัการอธิบายถึงสาเหตุพฤติกรรมของสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนไทยนั้น 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาตามแนวทางของทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538, น. 2-4) ซึ่ง
อธิบายว่าการท่ีบุคคลจะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานหรือการกระท าใด ๆ จะต้องมี
คุณสมบัติของคนเก่ง ส่วนความดีนั้นจะเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของบุคคลท่ีขยันขันแข็งเพื่อ
องค์กรและเพื่ออนาคตของชาติ โดยมีลักษณะจิตของบุคคล จะส่งผลต่อพฤติกรรมด้านการ
แสดงออกต่าง ๆ ดังนั้น พนักงานตัดสินใจจะท างานอย่างไรก็ขึน้อยู่กับจิตใจพนักงานเป็นหลัก  
การท่ี ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2562) ได้ด าเนินการสังเคราะหง์านวิจัยต่าง ๆ พบว่า ตัวแปรจิต
ลกัษณะส าคัญท่ีส่งผลใหม้ีพฤติกรรม คนดี เก่ง และมีความสุข คือ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ ลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน การเชื่ออ านาจในตน และการมีเหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งบุคคลต้องมีการใช้
เหตผุลอย่างถกูตอ้งโดยจริยธรรมนั้นตอ้งไม่หลุด ดังนัน้ในงานวิจยัฉบบันีผู้ว้ิจยัจึงศึกษาพฤติกรรม
การใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั โดยน าปัจจยัภายในหรือจิตลกัษณะดงักล่าวมาศึกษาในงานวิจยัฉบับ
นี ้คือ 1.แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์  2.จริยธรรมหลดุ 3.ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 4.ความเชื่ออ านาจ
ในตน โดยใชท้ฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2538, น. 2-4) โดยงานวิจยัท่ีพบว่าตวั
แปรจิตลักษณะเดิมมีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในงานวิจัยนี้ ได้แก่ 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ซึ่งมีงานวิจัยของ  ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) โดยพบว่า พนักงาน
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก พฤติกรรมในการท างานอย่างปลอดภัยส่วนบุคคลมาก ตวัแปร
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น งานวิจยัของ รวิกาญจน ์เดือนดาว (2547, น. 93-
94) ท่ีศึกษาวิจยักับพนกังานขับข่ีของ ขสมก. จ านวน 413 คน โดยพบว่า แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็น
ความสมัพันธ์แบบบวกกบัพฤติกรรมขบัขี่อย่างปลอดภยั มีงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งความเชื่ออ านาจใน
ตน เป็นงานวิจยัของ  ธวชัชัย ศรีพรงาม (2547) โดยพบว่า พนักงานมีความเชื่ออ านาจในตนเอง
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มาก จะมีพฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภัยส่วนบุคคลมากดว้ย  ตวัแปรอีกตัวหน่ึงคือ จริยธรรม
หลดุ ผูว้ิจยัศึกษาแนวทางนิยามตวัแปร การวดั และผลการวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งมาจากงานวิจยัของ ดุจ
เดือน พนัธุมนาวิน (2560) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า จริยธรรมหลดุมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรม
ในการท างาน 

ส าหรบังานวิจัยฉบับนีผู้ว้ิจัยศึกษาโดยใชต้้นไมจ้ริยธรรมเป็นทฤษฎีหลกัในงานวิจัย โดย
มุ่งศึกษาท่ีตัวแปรจิตลักษณะส าคัญท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยได้น าลักษณะทางชีว
สงัคมภูมิหลงั มาเป็นตวัแปรแบ่งกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ เพศ  ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และอายุ
งาน ซึ่งผลการวิจัยครัง้นีจ้ะสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีจะใหท้ราบว่าปัจจัยจิตลักษณะทัง้ 4 ตัว
แปร ไดแ้ก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจภายในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ
จริยธรรมหลุด มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของบุคคลวัย
ผูใ้หญ่ตอนตน้ท่ีท างานในสถานประกอบการหรือไม่ และตัวแปรใดเป็นตัวแปรส าคัญในกลุ่มย่อย 
และในกลุ่มรวม โดยผลงานวิจัยนีจ้ะสามารถเป็นขอ้มูลเบือ้งตน้ใหก้ับสถานประกอบการ โดยน า
ผลการศึกษาวิจัยท่ีจะพบตัวแปรส าคญัน าไปใชส่้งเสริมพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัของ
วยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัยผู้ใหญ่ในสถาน

ประกอบการ เมื่อจ าแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแ้ก่ เพศ  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  อายุ
งาน           

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน และจริยธรรมหลุด กับพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการได้แก่ ดา้นการด าเนินงานตามขั้นตอน/ 
วิธีการ / กระบวนการท่ีก าหนดไว ้ดา้นการเลือกใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าในการปฏิบติังาน และดา้นการใช้
อปุกรณก์ารป้องกนัท่ีถกูตอ้งในการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 

3.  เพื่อท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัยผูใ้หญ่ในสถานประการ 
โดยใชต้ัวแปรจิตลักษณะเดิมในกลุ่มรวม และเมื่อจ าแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแ้ก่ เพศ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส และอายงุาน 
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ความส าคัญของงานวิจัย 
ท าใหท้ราบตวัแปรเชิงสาเหตุส าคญัท่ีเกี่ยวขอ้งกับพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย

ของวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการและเป็นข้อมูลส าคัญให้กับสถานประกอบการ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและส่งเสริมพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยใหเ้กิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งๆ ขึน้ไป 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรของงานวิจัยคือ บุคคลวยัผูใ้หญ่ท่ีท างานเกี่ยวขอ้งกบัการใชไ้ฟฟ้าในสถาน
ประกอบการ อายตุัง้แต่ 21-60 ปี 

กลุ่มตัวอย่าง   
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผูป้ฏิบติังานท่ีท างานเกี่ยวขอ้งกบัการใชไ้ฟฟ้า 

อายุตั้งแต่ 21 -60 ปี  การก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ  ( Stratified Random 
Sampling) แบ่งเป็นดังนีร้ะดับการศึกษาแบ่งเป็น ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี  เพศแบ่งเป็นเพศชาย และเพศหญิง การค านวณกลุ่มตวัอย่างตามค าอธิบายของแฮร์
และคณะ (นงลักษณ์ วิรชัชัย, 2543) อา้งอิงมาจาก Joseph F. Hair และคณะ(2010) คือ 10 ถึง 
40 × จ านวนตัวแปรในงานวิจัยจะไดก้ลุ่มตัวอย่าง อย่างนอ้ย 40× 5 = 200 ส าหรบังานวิจยัครัง้นี ้
เน่ืองจากงานวิจยันีม้ีการวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อแบ่งกลุ่มย่อย ประกอบกบัเพื่อเป็นการป้องกนัการสูญ
หายของกลุ่มตวัอย่าง หรือการตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้นผูว้ิจัยจึงเก็บขอ้มูลเพิ่มขึน้เป็น 400 
คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1.ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่อ

อ านาจในตน และจริยธรรมหลดุ 

2.ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ประกอบด้วย การ
ปฏิบติังาน  

3.ตัวแปรแบ่งกลุ่มย่อย เป็นลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส และอายงุาน 
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นิยามปฏิบัติการ  
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  หมายถึง  การกระท าหรือการแสดงออกของ

ผูป้ฏิบติังาน ดว้ยการด าเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยในการใชไ้ฟฟ้า เป็นการท างานตาม
นโยบายความปลอดภยัขององคก์ารหน่วยงาน รวมถึงการใชไ้ฟฟ้าในระหว่างการท างานดว้ยความ
ระมัดระวัง ไม่ประมาท ซึ่งเป็นการท าใหต้นเองอยูในสภาวะท่ีปราศจากอุบัติเหตุ   การบาดเจ็บ 
พิการ ทรพัยสิ์นเสียหายและเสียชีวิต จากการท างานท่ีเกี่ยวขอ้งกับการใชไ้ฟฟ้า ซึ่งพฤติกรรมการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย มีด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) การด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ 
กระบวนการท่ีก าหนดไว้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 2) การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการ
ปฏิบัติงาน 3) การใชอุ้ปกรณ์การป้องกันท่ีถูกตอ้งในการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย ตามขอ้ก าหนด
การใชอ้ปุกรณท่ี์คุม้ครองความปลอดภยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) การด าเนินงานตามขั้นตอน/ วิธีการ/ กระบวนการที่ก าหนดไว้ หมายถึง การท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั เช่น ก่อนใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้า
ทกุครัง้ตอ้งศึกษาคู่มือแนะน าการใชง้านใหเ้ขา้ใจและปฏิบัติตามอย่างเครง่ครดั ตรวจสอบอปุกรณ์
ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กหรือเตา้เสียบไฟฟ้า หากพบว่าสึกหรอหรือช ารุดใหท้ าการเปล่ียนใหม่  ตอ้งปิด
สวิตชเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า ก่อนเสียบปลั๊ก ก่อนปรบัแต่ง ก่อนท าการถอดปลั๊กทุกครัง้ เมื่อร่างกายเปียก
ชืน้หา้มสมัผัสกบัส่วนท่ีมีไฟฟ้าของเครื่องใชไ้ฟฟ้าเป็นอนัขาด เพราะท าใหไ้ฟฟ้าผ่านรา่งกายไดซ้ึ่ง
ท าใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวิต  

2) การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  การเลือกใช้อุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมกับลักษณะงาน การบ ารุงรกัษา การตรวจสอบ และเก็บอุปกรณ์ท่ีใชง้านเสร็จแล้วให้
เรียบรอ้ย เช่น ควรเลือกใชอุ้ปกรณท่ี์มีสภาพดี และมีมาตรฐานของใบรบัรองเป็นท่ียอมรบัตามมา
ตนฐานสากล  ตรวจสอบสภาพทั่วไป ขอ้ต่อสายไฟฟ้า ปลั๊กเสียบ สายไฟฟ้า อุปกรณไ์ฟฟ้าตอ้งให้
มีขนาดเหมาะสมกบัลกัษณะงาน  

3) การใช้อุปกรณ์การป้องกันที่ถูกต้องในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หมายถึง 
เป็นอุปกรณป์้องกันตามขอ้ก าหนดการใชอุ้ปกรณ์ท่ีคุม้ครองความปลอดภัยท่ีมีไวใ้หผู้ป้ฏิบัติงาน
สวมใส่เป็นปราการด่านสุดทา้ย เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดขึน้จากการท างานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าในพืน้ท่ี ท่ีมีความเส่ียง เพื่อลดความสูญเสียหรือลดความรุนแรงอบุัติเหต ุอปุกรณป์้องกนัภัย
ส่วนบุคคลมีหลายชนิด ซึ่งจะขึน้อยู่กับลักษณะของงานและความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดกับ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ใช้อุปกรณ์ป้องกันศีรษะหรือหมวกเซฟตี้ สวมถุงมือฉนวนยางและแขนเสื้อ
ยาง แว่นนิรภัย ใชป้้องกนัประกายไฟฟ้าอาจโดนดวงตาจากการท างาน  รองเทา้นิรภัย หวัรองเทา้
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มีทัง้แบบโลหะและแบบพลาสติก พืน้รองเท้าบางรุ่นมีแผ่นเหล็กดว้ย เพื่อป้องกันของมีคมท่ีอาจ
แทงทะลผุ่านพืน้รองเทา้ นอกจากนีร้องเทา้ยงัป้องกนัน า้มนั ไฟฟ้า ไดอ้ีกดว้ย 

การวัดพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ใช้แบบวัดท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้เอง แบบวัด
ลักษณะมาตรประเมินรวม 6 ระดับ จาก “จริงท่ีสุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” การตีความหมายของ
คะแนน คือ ผูป้ฏิบัติงานมีคะแนนรวมในแบบวัดนีม้าก จะบุคคลมีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
ปลอดภยัมากกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกล โดย
เล็งเห็นความส าคัญในอนาคตคิดและตัดสินใจเลือกกระท า และหาทางแก้ไขอุปสรรค ปัญหา 
วางแผนด าเนินการผลจะเกิดขึน้ในอนาคต ความสามารถในการท่ีเล็งเห็นว่า ถา้ตนเองได้ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของการใชไ้ฟฟ้า ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ มีการวางแผนการท างานล่วงหนา้ 
โดยตัง้ใจรกัษามาตรฐานความปลอดภยัในการใชไ้ฟฟ้า นั่นคือ เลือกรบัผลดีในอนาคตมากกว่าผล
อันนอ้ยนิดในปัจจุบัน เป็นแบบวัดท่ีมาจาก (ยุภาวรรณ ดวงอินตา, 2549) ซึ่งผูว้ิจัยน ามาปรบัใช้
ต่อ เป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า   6 ระดับ  จาก"จริงท่ีสุด" ถึง"ไม่จริง เลย"  การ
ตีความหมายของคะแนน คือ ผูป้ฏิบติังานมีคะแนนรวมจากในแบบวัดนีม้าก   คือบุคคลมีลกัษณะ
มุ่งอนาคตควบคมุตน มากกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากว่า 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมุ่งมั่น ความพยายาม และความตั้งใจ โดย
พยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ และเป็นความตอ้งการประสบความส าเร็จ โดย
ท่ีไม่ย่อทอ้ต่อ อุปสรรค เช่น การมีความมุ่งมั่น ความพยายาม และความตัง้ใจท่ีจะลงมือปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบความปลอดภัย โดยมีการเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการใชไ้ฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพอย่าง
จริงจัง พยายามแกไ้ขปัญหา ใชส้ติปัญญาอย่างรอบคอบ ใชค้วามรูค้วามสามารถเพื่อจัดการกับ
ปัญหาหรืออุปสรรคเมื่อเกิดความไม่ปลอดภัยในการท างาน ใช้มาตรวัดท่ีผูว้ิจัยปรบัปรุงมาจาก
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ (งามตา วนินทานนท์, 2548, น. 84-89) เป็นแบบวัดชนิดมาตร
ประเมินรวมค่า  6 ระดับ จาก"จริงท่ีสุด" ถึง"ไม่จริง เลย"  การตีความหมายของคะแนน คือ  
ผู้ปฏิบัติงานมีคะแนนรวมจากในแบบวัดนี้มาก  คือบุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่าผู้ท่ีได้
คะแนนต ่ากว่า    

ความเชื่ออ านาจในตน หมายถึง การรบัรูเ้ร่ืองข้อดีกับข้อเสีย สาเหตุส าคัญเป็นการ
ปฏิบัติตนของคนๆนั้น เช่น การรบัรูเ้หตุการณห์รือส่ิงต่าง ๆ ในการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัว่า เป็น
ผลท่ีมาจากพฤติกรรมของตนเอง โดยเชื่อว่า การท่ีตนเองรูว้ิธีการท างาน  รูจ้ักใช้อุปกรณ์ หลัก
ป้องกนัการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั ดว้ยการใชค้วามรูค้วามสามารถ ทักษะ และพยายามของตน
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อย่างเต็มท่ีเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชไ้ฟฟ้าในการท างาน แต่ถา้เกิดความผิดพลาดเกิดขึน้
ก็เป็นเพราะตนเอง จะไม่โทษส่ิงอื่น ใชม้าตรวัดท่ีผูว้ิจัยปรบัปรุงมาจากแบบวัดความเชื่ออ านาจใน
ตนของ (ฉัฐวีณ ์สิทธิ์ศิรอรรถ, 2552, น. 38-39)  มาตรวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า6ระดบัคือ 
"จริงท่ีสดุ"ถึง "ไม่จริงเลย" การตีความหมายของคะแนน คือ  ผูป้ฏิบติังานมคีะแนนรวมจากในแบบ
วดันีม้าก  คือบุคคลมีความเชื่ออ านาจในตนมากกว่าผูป้ฏิบติังานไดค้ะแนนนอ้ย 

จริยธรรมหลุด หมายถึง บุคคลใหช้ดุความคิด เหตผุล หรือเจตนา ของการกระท าหน่ึงๆ
ท่ีแสดงถึงการมีจริยธรรมสูง แต่การกระท ากลับเป็นไปในทางตรงกันขา้มเป็นการให้เหตุผลเพื่อ
ปกป้องตนเอง การท่ีจริยธรรมหลุด เกิดจากการตีความหมาย “พฤติกรรมไม่ดี” ว่าเป็นส่ิง “ดีงาม 
น่ายกย่องสรรเสริญ” โดยการ “ให้เหตุผลทางจริยธรรม” “การเปรียบเทียบสังคม” และ “ การใช้
ค าพูดให้ดูดี” เช่น การละเลยหรือไม่ใส่ใจในกฎระเบียบข้อบังคับ   วิธีการท างานเกี่ยวกับการใช้
ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย จึงท าให้เกิดอันตราย เป็นการหาเหตุผลท่ีหลีกเล่ียงการมีพฤติกรรมท่ี
ระมัดระวังปกป้องตนเองใหม้ีความปลอดภัยในการใชไ้ฟฟ้า ดว้ยการอา้งว่าคนอื่นก็ท ากัน หรือใช้
ขอ้อา้งกับตนเองว่าแมจ้ะประมาทบา้งก็คงไม่เป็นอะไร การวดัจริยธรรมหลดุเกี่ยวกับการใชไ้ฟฟ้า
อย่างปลอดภัย ผู้วิจัยใชม้าตรวัดท่ีปรบัปรุงมาจากแบบวัดจริยธรรมหลุดของ (ดุจเดือน พันธุม
นาวิน, 2560) แบบวัดมีเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ  ระดับ“จริงท่ีสุด” และสุดท้ายคือ “ไม่
จริงเลย” การตีความหมายของคะแนน คือ  ผูป้ฏิบัติงานมีคะแนนรวมจากในแบบวัดนีม้าก  คือ
บุคคลมีจริยธรรมหลดุท่ี มากกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนนอ้ยกว่า 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสารงานวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องในพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัยผู้ใหญ่ใน
สถานประกอบการ ในครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยแบ่ง
สาระส าคญัออกเป็นดงันี ้

1.   วยัผูใ้หญ่กบัการท างาน 
      1.1   ความเขา้ใจเบือ้งตน้ของวยัผูใ้หญ่ 
      1.2   พฒันาการวยัผูใ้หญ่ 
      1.3   ภารกิจพฒันาการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวยัผูใ้หญ่ 
2.   พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 
      2.1   ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม 
      2.2   ความหมายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 
      2.3   การวดัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 
3.   ตวัแปรท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 
      3.1   ตวัแปรจิตลกัษณะเดิม 
              3.1.1   ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคมุตน 
              3.1.2   แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ 
              3.1.3   ความเชื่ออ านาจในตน 
              3.1.4   จริยธรรมหลดุ 
      3.2   ตวัแปรลกัษณะชีวสงัคม 
              3.2.1   เพศ 
              3.2.2   ระดบัการศึกษา 
              3.2.3   สถานภาพสมรส 
              3.2.4   อายงุาน 
4.   กรอบแนวคิดในการวิจยั 
5.   สมมติฐานการวิจยั 
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1.  วัยผู้ใหญ่กับการท างาน 
1.1   ความเข้าใจเบือ้งต้นของวัยผู้ใหญ่ 

      วัยผู้ใหญ่ เป็นวัยท างานซึ่งต้องมีการปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
ค่อนขา้งมากเป็นช่วงเวลาท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ มากมาย ทัง้เร่ืองของรา่งกายท่ีมีการเส่ือม
ถอยลง การเปล่ียนแปลงทางหน้าท่ีการงาน และการใช้ ชีวิตคู่  อยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตลอดจน สภาพสังคมและเศรษฐกิจ เข้ามามี
อิทธิพลกับพัฒนาการของชีวิตของวัยผูใ้หญ่ในการท างานสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเองและแสวงหา
ความรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีความสามารถในการ ส่ือสาร สามารถคิด วิเคราะห ์แกปั้ญหา มี
จิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมและท่ีส าคัญจะตอ้งมีพฤติกรรมของคนดี
และคนเก่งเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญท่ีจะท าให้บุคคลมีความขยันขันแข็งเพื่อองค์การและเพื่อ
อนาคตของชาติ  ผู้ใหญ่วัยมักเป็นช่วงเวลาท่ีมีอาชีพการงาน มีความสามารถในการจัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆของตนได้ดี เน่ืองจากมีประสบการณ์ในชีวิตท่ีมากกว่าวัยรุ่นหนุ่มสาว (ดวงเดือน 
พนัธุมนาวิน, 2538, น. 2-4; ประณต เคา้ฉิม, 2540; สุชา จันทรเ์อม, 2541) ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจเพิ่มมากขึน้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ จึงไดม้ีนักวิชาการ และนกัการศึกษาแบ่งช่วงวัย
ของวัยผูใ้หญ่ไว ้งานท่ีทุกคนจะตอ้งท าในแต่ละวัยของชีวิตสมัฤทธิ์ผลของงานพัฒนาการของงาน
แต่ละวัย  มีความส าคญัมากเพราะเป็นของการเรียนรูง้านพฒันาขัน้ต่อไป ซึ่งการแบ่งช่วงอายขุอง
วยัผูใ้หญ่ ในต่างประเทศนั้น (Havighurst, 1972) ไดแ้บ่งช่วงของวัยผูใ้หญ่เป็น 2 ช่วงคือ 1. ช่วง
ก่อนวัยผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 19-30 ปี 2. วัยกลางคน อายุตั้งแต่ 30-60 ปี ซึ่งในประเทศไทยได้มีผู้
ก  าหนดช่วงอายุของวัยผู้ใหญ่ คือ 1. ผู้ใหญ่วัยตอนต้น ประมาณอายุ 21- 40ปี  2. ผู้ใหญ่วัย
ตอนกลางหรือวัยกลางคน ประมาณอาย ุ40-60ปี (ประณต เคา้ฉิม, 2540; พยอม อิงคตานวุัฒน์, 
2523, น. 1; สุชา จันทร์เอม, 2541) บุคคลในวัยนี้อาจมีประสบการณ์ทั้งความส าเร็จ ความ
ลม้เหลว ความสนุกสนานรา่เริง และความเศรา้โศกมาแลว้ ผูใ้หญ่บุคคลใดท่ีประสบความส าเร็จ
ในช่วงชีวิตท่ีผ่านมา จะเป็นบุคคลท่ีไดร้บัการยอมรบัและไดร้บัการยกย่องนับถือจากบุคคลอื่น ๆ
ส่งผลใหบุ้คคลนั้นเกิดความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอ้มท่ีจะดูแลรบัผิดชอบตนเอง 
ครอบครวั และการสรา้งสรรคส์งัคม ในทางตรงขา้มถา้บุคคลวัยผูใ้หญ่มีประสบการณใ์นชีวิตส่วน
ใหญ่ท่ีผ่านมาเป็นความลม้เหลว จะส่งผลใหบุ้คคลนั้นขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กลา้ตัดสินใจ 
ไม่กลา้รบัผิดชอบ ประสบการณต่์าง ๆเหล่านีจ้ะมีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมของผูใ้หญ่บุคคลนั้น 
(นลินี มิ่งมณี, 2549) โดยพฤติกรรมที่กล่าวถึงนีร้วมพฤติกรรมการการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยดว้ย 
จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า ความเข้าใจเบือ้งต้นของวัยผู้ใหญ่ เป็นการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย 
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บทบาท ความรบัผิดชอบ ทัศนคติ และพฤติกรรม การแบ่งช่วงอายุในวัยผู้ใหญ่เป็นการเข้าสู่วัย
ผูใ้หญ่ในช่วงวยัต่าง ๆของแต่ละบุคคลย่อมมีผลมาจากการด าเนินชีวิตของตนเอง 

 
1.2   พัฒนาการวัยผู้ใหญ่ 

   พัฒนาการทางร่างกาย 
      บุคคลในวัยผูใ้หญ่ตอนตน้มีการพัฒนาทางร่างกายอย่างเต็มท่ีทัง้เพศหญิง

และเพศชาย รา่งกายสมบูรณ์ รวมทัง้กลา้มเนือ้และเนือ้เยื่อไขมันมีการพัฒนาอย่างเต็มท่ีเช่นกัน  
เมื่อเพศชายอายุประมาณ  20  ปี  ไหล่จะกวา้ง มีการเพิ่มขนาดของตน้แขนและมีความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้มากขึน้ ในเพศหญิงเต้านมและสะโพกมีการเจริญเต็มท่ี (สุธิดา พุฒทอง, 2551) 
จากนั้นจะเริ่มมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นรา่งกายจะเร่ิมการเส่ือมถอยเกือบทกุ ๆ ส่วนของรา่งกาย 
ทัง้อวัยวะภายนอก อวัยวะภายในและระบบสัมผัส เช่น ผิวหนังท่ีมีการเห่ียวย่น หยาบ ไม่สดใส
เหมือนแต่ก่อน ฟันท่ีเริ่มหลุด ร่วงและแตกหักง่าย การมองเห็นท่ีเปล่ียนไปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ลักษณะของสายตาท่ียาวขึน้ เส้นผมเริ่มหงอกและร่วง น า้หนักเริ่มขึน้เพราะไขมันสะสมใต้ชั้น
ผิวหนงัมากขึน้ บางคนอาจมีอาการหูตึง และลิน้รบัรสชาติไม่เหมือนเดิม เน่ืองจากความเส่ือมของ
เซลล ์ผนงัเสน้เลือดมีความยืดหยุ่นนอ้ยลง มีไขมันเกาะท าใหก้ารไหลเวียนโลหิตมีปัญหา ส่งผลให้
มีความดันโลหิตท่ีผิดปกติ นอกจากนีอ้าจมีการเส่ือมของไตท่ีท าหนา้ท่ีกรองของเสียการเส่ือมของ
ฮอรโ์มนต่าง ๆ (ประณต เคา้ฉิม, 2540; สชุา จนัทรเ์อม, 2536) 

 
พัฒนาการด้านอารมณ ์

      วยัผูใ้หญ่จะมีการควบคมุอารมณไ์ดดี้ขึน้  มีความมั่นคงทางจิตใจดีกว่าวยัรุน่  
ค านึงถึงความรูสึ้กของผู้อื่น รูสึ้กยอมรับผู้อื่นได้ดีขึน้ มีพัฒนาการด้านอารมณ์รกั  ได้ในหลาย
รูปแบบ เช่น  รักแบบโรแมนติก ในวัยผู้ใหญ่นี้จะมีความรูสึ้กแตกต่างจากในวัยรุ่น โดยจะมี
ความรูสึ้กท่ีจะปรารถนาใชช้ีวิตคู่ด้วยกัน Papalia and Olds (1995) มีพัฒนาการของวุฒิภาวะ
ทางอารมณ ์ผูใ้หญ่ท่ีบรรลวุฒุิภาวะทางอารมณจ์ะมีความมั่นคงทางอารมณ์ในการท างาน ยอมรบั
ในความเป็นตัวของตัวเองทัง้ขอ้ดีและขอ้บกพรอ่ง ยอมรบัอารมณ ์สามารถ ควบคุมอารมณไ์ด ้มี
ความอดทนต่อความคับขอ้งใจ มีความเชื่อมั่นในการแสดงออก รูจ้ักตนเองอย่างถ่องแท ้สามารถ
รบัรูส้ภาพแวดลอ้มต่าง ๆ อย่างถกูตอ้งตามความเป็นจริง (สธิุดา พฒุทอง, 2551) ซึ่งหากบุคคลมี
ความส าเร็จใน ชีวิตท่ีผ่านมาไม่ว่าจะเป็น การท างาน ครอบครวั การเงิน ก็จะท าใหบุ้คคลมีอารมณ์
ท่ีมั่นคง มีความ พึงพอใจในชีวิตท่ีผ่านมาและจะเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพค่อนข้างคงท่ีแต่หาก



  11 

บุคคลไม่เคยประสบ ความส าเร็จในชีวิตท่ีผ่านมาบุคคลอาจมีอารมณท่ี์ซึมเศรา้ เฉ่ือยชา และเห็น
แก่ตวั (ประณต เคา้ฉิม, 2540; สชุา จนัทรเ์อม, 2536) 

 
พัฒนาการทางด้านสังคม 

วยัผูใ้หญ่เร่ิมจะใหค้วามส าคญักับกลุ่มเพื่อนรว่มวยัลดนอ้ยลง จ านวนสมาชิกใน
กลุ่มเพื่อนจะลดลง แต่สมัพันธภาพในเพื่อนท่ีใกลช้ิดหรือเพื่อนรกัยงัคงอยู่และจะมีความผกูพนักัน
มากกว่าความผูกพันในลักษณะของคู่รกัและพบว่ามักเป็นในเพื่อนเพศเดียวกัน Papalia and 
Olds (1995)บุคคลในวัยนีถ้ือเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคัญ ในการท างานทางสังคมอย่างมาก ดังนั้น 
หากบุคคล ใชป้ระโยชนจ์ากส่ิงท่ีตนเองมีอยู่ในการพัฒนาสังคมไดบุ้คคลจะรูสึ้กไดว้่าตนเองนั้นมี
ค่าและประสบผลดีในชีวิต (ประณต เคา้ฉิม, 2540; สชุา จนัทรเ์อม, 2536) 

 
พัฒนาการทางสติปัญญา 

วัยผูใ้หญ่มีความสามารถทางสติปัญญาสมบูรณท่ี์สุดคือคุณภาพของความคิด
จะเป็นระบบ มีความสัมพันธ์กันและมีความคิดรูปแบบนามธรรม ผู้ใหญ่จะมีความคิดเปิดกวา้ง 
ยืดหยุ่นมากขึน้ และรูจ้ักจดจ าประสบการณท่ี์ไดเ้รียนรู ้ท าใหส้ามารถปรบัตัวเขา้กับสถานการณ์
ต่าง ๆไดดี้  และไดม้ีผูส้  ารวจศึกษาหลายคนท่ีเห็นว่าความคิดของผูใ้หญ่  นอกจากจะเป็นความคิด
ในการแก้ไขปัญหาดังท่ีเพียเจท์กล่าวไว้แล้ว  ยังมีลักษณะของความคิดสรา้งสรรค์และค้นหา
ปัญหาดว้ย (ทิพยภ์า เชษฐ์เชาวลิต, 2541) บุคคลจะมีพฒันาการทางสติปัญญาท่ีเป็น รูปแบบของ
การคิดอย่างมีเหตุมีผล และคิดอย่างรอบคอบ อีกทัง้ยังมีความสามารถในการจัดการกับปัญหา
ต่าง ๆในการท างานไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากมีการเรียนรูจ้ากการสะสมประสบการณ์ต่าง ๆท าให ้
บุคคลรูจ้กัป้องกนัและจดัการกบัส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ได ้(ประณต เคา้ฉิม, 2540; สชุา จนัทรเ์อม, 2536) 

จากท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่า พฒันาการวยัผูใ้หญ่ การพฒันาทางรา่งกายอย่างเต็มท่ี
ทัง้เพศหญิงและเพศชาย ร่างกายสมบูรณ์ มีการพัฒนาความสูงมาจากวัยรุ่นและจะมีความสูง
ท่ีสุดในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนีจ้นกระทั่งเข้าสู่วัยกลางคนความสามารถต่าง ๆ เหล่านีจ้ะลดลงการ
ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึน้ มีความมั่นคงทางจิตใจดีกว่าวัยรุ่น ค านึงถึงความรูสึ้กของผู้อื่น รูสึ้ก
ยอมรับผู้อื่นได้ดีขึน้การสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครวัจะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากเป็นวัยท่ีเริ่มใช้ชีวิต
ครอบครวักับคู่ของตนเอง และเกิดการปรบัตัวกับบทบาทใหม่ในการท างานท าใหม้ีความคิดเปิด
กว้าง ยืดหยุ่นมากขึน้ และรูจ้ักจดจ าประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู ้ท าให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณต่์าง ๆ ไดดี้ 
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1.3   ภารกิจพัฒนาการที่เก่ียวข้องกับวัยผู้ใหญ่ 
   ในแต่ละช่วงอายุของวัยผูใ้หญ่จะมีแบบแผนพัฒนาการท่ีเป็นลักษณะเด่นเฉพาะ

วัย เป็นภารกิจท่ีควรจะกระท าให้บรรลุในแต่ละช่วงวัย หรือ ท่ีเรียกว่า ภารกิจพัฒนาการ 
(Developmental tasks) โดย (Havighurst, 1972) ไดก้ล่าวถึงความหมายของภารกิจพัฒนาการ 
(Developmental task) ไวว้่า เป็นงานหรือภารกิจท่ีบุคคลจะตอ้งกระท าใหส้ าเร็จ เพื่อจะไดน้ ามา
ซึ่ง ความสุขและการน าไปสู่ภารกิจพัฒนาการขั้นต่อไป ในทางตรงขา้มหากบุคคลประสบความ
ลม้เหลวก็ จะท าใหไ้ม่มีความสขุ รวมทัง้ท าใหเ้กิดความยุ่งยากในภารกิจพัฒนาการหรืองานขั้นต่อ 
ๆ มาได ้(ศรีประภา ชัยสินธพ, 2559; สุวัฒน ์วฒันวงศ,์ 2547) ยังไดก้ล่าวว่า วัยผูใ้หญ่ส่ิงส าคัญ
นั้นคือการเร่ิมตน้ประกอบอาชีพมีการท างานเป็นท่ีแน่นอนและมั่นคง  มีความส าเร็จในการงาน 
และความส าเร็จในชีวิตครอบครวั รบัผิดชอบต่อครอบครวัหารายไดห้ลัก ทัง้หมดนีย้่อมไดม้าดว้ย
ความมุ่งมั่น ความมานะพยายาม ความอดทนท่ีจะต่อสู้แก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ให้ได้ซึ่งความ
หลากหลายของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบในการใช้ชีวิตของคนคนหน่ึงนั้น จะเกิดการหล่อ
หลอมใหเ้กิดพฤติกรรมและบุคลิกท่ีบ่งบอกตวัตนของคนคนนัน้ รวมถึงการเกิดการหล่อหลอมทาง
ความคิดเกี่ยวกับปรชัญาการใชช้ีวิตในแบบท่ีเหมาะสมกับตนเองซึ่งท าใหเ้กิดความหมายในชีวิต
ของคนคนนัน้ 

สรุปภารกิจเชิงพัฒนาการของวัยผูใ้หญ่  เป็นส่ิงท่ีจะช่วยบ่งชีถ้ึงพัฒนาการช่วงวัย
ผูใ้หญ่ได้อย่างดียิ่ง ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับภารกิจท่ีบุคคลทั่ว ๆ ไปควรจะปฏิบัติ หรือควรจะ
กระท าในแต่ละช่วงของระยะเวลาพฒันาการ วยัผูใ้หญ่นั้นส่ิงส าคญัคือการเริ่มตน้ประกอบอาชีพมี
การท างานเป็นท่ีแน่นอนและมั่นคง  มีความส าเร็จในการงาน และความส าเร็จในชีวิตครอบครวั 
รบัผิดชอบต่อครอบครวัหารายรายไดห้ลักถา้เกิดประชากรวัยผูใ้หญ่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เน่ืองจากการท างาน ย่อมท าให้บุคคลท่ีเคราะห์รา้ยเกิดความทุกขท์รมานยังส่งผลกระทบไปยัง
ครอบครวั ซึ่งไดก้่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวิตและครอบครวัอย่างมาก 

 

2.  พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
2.1   ทฤษฎตี้นไมจ้ริยธรรม 

   ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมได้อธิบายถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง โดย
ศาสตราจารย ์ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538, น. 2-4) ไดท้ าวิจยัศึกษาพฤติกรรมหลายรูปแบบ 
ของคนไทย ซึ่งการท่ีจะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานหรือการกระท าใด  ๆ จะต้องมี
คุณสมบัติของคนเก่ง ส่วนความดีนั้นจะเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของบุคคลท่ีขยันขันแข็งเพื่อ
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องคก์รและเพื่ออนาคตของชาติ การท่ีพนักงานตัดสินใจท่ีจะท างานอย่างไร ส่วนมากเกิดจากใจ
พนกังาน ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ คนอื่นๆ (2543) ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมนีม้ี 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี
เป็นดอกและผลไม้ของตน้ไมส่้วนล าต้นและส่วนท่ีเป็นรากในส่วนแรก คือ ดอกและผลไม้บนต้น 
แสดงถึงพฤติกรรมท าดีละเวน้ชั่วและพฤติกรรมการท างานอย่างขยันขนัแข็งเพื่อส่วนรวม ส่วนแรก
นี ้เป็นพฤติกรรมประเภทต่าง ๆ ท่ีรวมเข้าเป็นพฤติกรรมของพลเมืองดีพฤติกรรมท่ีเอือ้ต่อการ
พฒันา ประเทศ และพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยนัขนัแข็ง ผลท่ีออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง 
ๆ ท่ีน่า ปรารถนานีม้ีสาเหตอุยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ สาเหตุทางจิตใจท่ีเป็นส่วนล าตน้ของตน้ไมอ้ัน 
ประกอบดว้ยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ (1) เหตุผลเชิงจริยธรรม (2) มุ่งอนาคตการควบคุมตน (3) 
ความเชื่ออ านาจในตน (4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (5) ทัศนคติคุณธรรม และค่านิยม (ท่ีเกี่ยวขอ้งกับ 
พฤติกรรมนั้น ๆ หรือสถานการณ์นั้น) การท านายและพัฒนาพฤติกรรมชนิดใดจะต้องใช้จิต
ลกัษณะบางดา้น และทัง้ 5 ดา้นนีร้วมกันถึงจะไดผ้ลท่ีดีมากท่ีสุด ส่วนท่ี 3ของตน้ไมจ้ริยธรรม คือ 
รากของตน้ไมน้ั้นเป็นจิตลกัษณะของกลุ่มท่ีสองมี 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) สติปัญญา (2) ประสบการณ์
ทางสังคม (3) สุขภาพจิต จิตลักษณะทั้ง 3 ด้าน นี ้อาจใช้เป็นสาเหตุหลักของการพัฒนาจิต 
ลกัษณะ 5 อย่างท่ีล าตน้ของตน้ไมก้็ได ้ 

ศาสตราจารย ์ดร.ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2562) ไดท้ าการสงัเคราะหง์านวิจัยต่าง ๆ 
พบว่า ตัวแปรจิตลักษณะส าคัญท่ีมีผลต่อพฤติกรรม คนดี เก่ง และมีความสุข คือ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การเชื่ออ านาจในตน และการมีเหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่ง
บุคคลตอ้งมีการใชเ้หตุผลอย่างถกูตอ้งโดยจริยธรรมนั้นตอ้งไม่หลุด ดังนั้นในงานวิจยัฉบับนีผู้ว้ิจัย
จึงศึกษาพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย โดยน าปัจจัยภายในหรือจิตลักษณะดังกล่าวมา
ศึกษาในงานวิจยัฉบบันี ้ไดแ้ก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจ
ในตน และจริยธรรมหลุด  ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยจิตลักษณะท่ี
เกี่ยวขอ้งกับพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ เน่ืองจาก
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยในการท างานนับเป็นความสุขประการหน่ึง ซึ่งจัดเป็นส่วน
ดอกผลตามทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมนั่นเอง  

2.2   ความหมายพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
จากการประมวลเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ผูว้ิจยัอธิบายความหมายของพฤติกรรม

การใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัว่า เป็นการกระท าหรือการแสดงออกของผูป้ฏิบติังาน โดยอยใูนสภาวะ
ท่ีปราศจากอบุติัเหต ุ การบาดเจ็บ พิการ ทรพัยสิ์นเสียหายและเสียชีวิต จากการท างานท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัการใชไ้ฟฟ้า สามารถปฏิบัติไดโ้ดยไม่มีอปุสรรคใด ๆ ขัดขวาง ซึ่งอปุสรรคนั้นอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 
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ประเภทคือ อุปสรรคท่ีทราบและคาดการณไ์วล่้วงหนา้ตามขอ้มูลท่ีมีอยู่ และอุปสรรคท่ีไม่คาดคิด
และไม่ได้ควบคุมไวก้่อน อุปสรรคประเภทหลังนีเ้รียกรวมๆกันว่า อุบัติเหตุ (สุรพล พะยอมแย้ม, 
2541, น. 286) ผูป้ฏิบัติงานตอ้งปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยขององคก์าร ตอ้งมีพฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้าท่ีค านึงถึงความปลอดภัย เพราะความประมาทหรือเพิกเฉยต่อส่ิงท่ีเกิดขึน้เพียง
เล็กน้อยอาจน ามาซึ่งความเสียหายใหญ่หลวง(พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์, 2560)ท่ีช่วยโน้มน้าววัย
ผู้ใหญ่ให้เกิดพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความรูค้วามเข้า
ใจความเชื่อทัศนคติ  ซึ่งพฤติกรรมนีเ้กิดจาก การเรียนรูห้รือประสบการณท่ี์ไดร้บัจาก การเรียนรู้
ของแต่ละบุคคลซึ่งส่วนใหญ่มักไดร้บัทัง้ทางตรงและทางออ้มมีจากการเรียนรูด้ว้ยตนเอง(สมถวิล 
เมืองพระ, 2537, น. 54) โดยมีทฤษฎีรูปแบบการใชไ้ฟฟ้าอย่าปลอดภัยด้านการปฏิบัติงาน ของ  
Robert Firenze (เสาวนีย ์เผ่าเมือง, 2554) ซึ่งแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ    

1)   ดา้นการปฏิบติังาน  
1.1   การด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นการใช้

ไฟฟ้าอย่างปลอดภยั  หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบัติงานสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างถกูตอ้ง ตามขัน้ตอน 
วิธีการกระบวนการในการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย ไม่ละเลยหรือลัดขั้นตอนท่ีอาจคิดว่าไม่จ  าเป็น
และท าใหเ้สียเวลา ขัน้ตอนวิธีการปฏิบัติงานเป็นการระบุว่าตอ้งท าอะไรก่อน ขัน้ตอนท่ีส าคญัตอ้ง
ไม่สลับกันเช่น การดับไฟและการตรวจว่ามีไฟหรือไม่ก่อนท างาน เป็นต้นการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการท่ีก าหนดไว้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  มีดังนี ้(ลือชัย ทองนิล, 
2556)  ในระหว่างท่ีท าการซ่อมบ ารุงไฟฟ้า หลังจากปลดวงจรไฟฟ้าแล้วต้องแขวนป้าย “ก าลัง
ปฏิบติังาน หา้มสบัสวิตช”์ หรือป้ายอื่นท่ีมีท านองเดียวกนัใหช้ดัเจน หรือจะล็อคกุญแจเพื่อป้องกัน
ไม่ใหค้นอื่นสับสวิตชจ์่ายไฟเขา้สายไฟฟ้าก่อนท่ีจะสัมผัสวงจรไฟฟ้าหรือส่วนท่ีอาจมีไฟฟ้า ตอ้ง
ตรวจสอบก่อนว่ามีไฟอยู่หรือไม่ ดว้ยเครื่องมือวดัไฟ อย่าแตะตอ้งวงจรไฟฟ้าดว้ยมือเปล่า หรือยืน
ในท่ีท่ีแฉะนอกจากจะมีการป้องกนัท่ีเหมาะสม หา้มแตะสายไฟหรือส่วนท่ีมีไฟ แมว้่าจะเป็นไฟฟ้า
แรงต ่าก็ตาม  ผูป้ฏิบติังานไม่ควรเดินลอดใตห้รือผ่านเขา้ไปใกลส้ายไฟฟ้าหรืออปุกรณท่ี์จ่ายไฟอยู่
ขณะท่ีถือท่อนไมห้รือแท่งเหล็กโดยไม่สวมหมวก  และตอ้งปฏิบัติตามขัน้ตอนการปฏิบติังานอย่าง
เครง่ครดั 

1.2   พฤติกรรมการเลือกใชอ้ปุกรณใ์นการปฏิบติังานท่ีถกูตอ้งจะตอ้งมีความ
พรอ้มปราศจากขอ้ผิดพลาด ถา้อุปกรณ ์ออกแบบไม่ถูกตอ้ง และไม่ถูกหลักวิชาการหรือขาดการ
ซ่อมแซมบ ารุงย่อมท าให้การท างานของอุปกรณ์ผิดพลาดและน าไปสู่ความไม่ปลอดภัยได้ (อนุ
ศักด์ิ ฉ่ินไพศาล, 2562) กล่าวถึงหลักการเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าดังนี้ ตรวจสอบสภาพทั่วไปของ
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อุปกรณ์ไฟฟ้า เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกประเภทกับงานท่ีต้องการท า  การตรวจสอบข้อต่อ
สายไฟฟ้าปลั๊กเสียบสายไฟฟ้าและสวิตช์ให้อยู่ในสภาพดี มีโครงฝาครอบ นอต และสกรูของ
อปุกรณไ์ฟฟ้า อปุกรณเ์สริมที่ใชร้ว่มกบัอปุกรณไ์ฟฟ้าตอ้งมีสภาพดี และก าบงัหรือการด์ตอ้งติดอยู่
กบัอปุกรณไ์ฟฟ้าท่ีมีสภาพดี 

การเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ต้องเหมาะสมกับสภาพงาน 
และความรุนแรงของอันตราย ผูป้ฏิบติังานตอ้งสามารถคาดการณถ์ึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้ได ้การ
เลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยมีหลักการท่ีส าคัญดังนี้  (ลือชัย ทองนิล, 2557)  เมื่อ
ผูป้ฏิบติังานตอ้งท างานในเขตพืน้ท่ีป้องกนัประกายไฟ จะตอ้งสวมเครื่องนุ่งห่มคุม้ครองภยัชนิดทน
ไฟ และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนไหวและการมองเห็น  ในการคุ้มครองศีรษะ ใบหน้า 
ล าคอ และคาง ต้องสวมเครื่องป้องกันศีรษะเพราะมีโอกาสจะเกิดอันตรายจากไฟฟ้า ในการ
ปกป้องมือและแขน ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือฉนวนยาง และแขนเสือ้ยาง เพราะมีโอกาสเกิด
อนัตรายท าใหม้ือบาดเจ็บจากไฟฟ้าดดู ในการปกป้องเทา้ จะตอ้งใชร้องเทา้ท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้า สวม
ไวด้า้นนอกรองเทา้ทั่วไปอีกชัน้หน่ึง เพื่อป้องกนัอันตรายจากแรงดนัช่วงกา้ว และแรงดนัสมัผสัเพื่อ
คุม้ครองภยัเบือ้งตน้ อปุกรณต์อ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรบั 

1.3   การใชอุ้ปกรณก์ารป้องกนัท่ีถูกตอ้งในการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย ตาม
ข้อก าหนดการใช้อุปกรณ์ท่ีคุ้มครองความปลอดภัย  หมายถึง เป็นอุปกรณ์ป้องกันท่ีมีไว้ให้
ผูป้ฏิบัติงานสวมใส่เป็นปราการด่านสุดทา้ย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
ท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าในพืน้ท่ี ท่ีมีความเส่ียง เพื่อลดความสูญเสียหรือลดความรุนแรงอุบัติเหต ุ
อปุกรณป์้องกนัภัยส่วนบุคคลมีหลายชนิด ซึ่งจะขึน้อยู่กบัลกัษณะของงานและความเส่ียงท่ีคาดว่า
จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน การท างานกับไฟฟ้าต้องปลดวงจรไฟฟ้าเสียก่อนจึงจะต้องมั่นใจว่า
ปลอดภัยจากไฟดดู ในกรณีท่ีตอ้งปฏิบติังานขณะท่ีมีไฟฟ้าตอ้งใชอุ้ปกรณค์ุม้ครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภยัในการท างานอปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัมีหลายชนิด อปุกรณ์
การป้องกนัท่ีถกูตอ้งในการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย ตอ้งมีการตรวจสอบเป็นประจ าเพื่อความมั่นใจ
ว่าจะสามารถท าหนา้ท่ีไดต้ามท่ีออกแบบไว ้อปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัทางไฟฟ้าแต่ละชนิดมี
ความตอ้งการเฉพาะในการตรวจสอบควรตอ้งค านึงส่ิงเหล่านีด้ว้ยคือ (ลือชัย ทองนิล, 2556)คือ 
ตรวจสอบอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยแต่ละชิน้อย่างละเอียดก่อนการน าไปใช้งาน การ
ตรวจสอบควรท าทุกครัง้ท่ีมีการเปล่ียนผูใ้ชง้าน ควรท าการตรวจทุกครัง้ท่ีเครื่องมือและอุปกรณ์มี
โอกาสเกิดการช ารุด มีการทดสอบควรท าโดยสถาบันท่ีมีเครื่องมือพรอ้มเท่านั้น เน่ืองจากการ
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ทดสอบทางไฟฟ้า จ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมือเพื่อการทดสอบ และรอบการทดสอบควรเป็นไปตาม
ค าแนะน าของผูผ้ลิต 

การใชอ้ปุกรณก์ารป้องกนัท่ีถกูตอ้งในการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 
1.   ถงุมือยาง หรือเรียกว่าถุงมือไฟ เป็นฉนวนไฟฟ้าท่ีป้องกันการสัมผัส

โดยตรงกับส่วนท่ีมีไฟฟ้าเมื่อต้องท างานกับไฟฟ้า ถุงมือยางต้องเป็นชนิดท่ีออกแบบมาให้ใช้
ท างานกับไฟฟ้าเท่านั้น และทนแรงดันไฟฟ้าไดเ้หมาะสมกับท่ีท างานเพราะถุงมือยางไม่สามารถ
ทนแรงดันไฟฟ้าได้ทุกระดับ ถุงมือยางต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ต ่ากว่าแรงดันท่ีจะ
ปฏิบติังาน ควรใชถุ้งมือยางและถงุมือหนังทุกครัง้เมื่อการท างานมีความเส่ียงท่ีจะสมัผัสกบัส่วนท่ี
มีไฟฟ้า รวมทัง้การท างานดังต่อไปนีด้ว้ยคือ การท างานใกลส่้วนท่ีมีไฟฟ้าเปิดโล่ง การท างานกับ
สวิตชเ์กียร ์ใกลก้ับส่วนท่ีมีไฟฟ้าเปิดโล่ง ทุกครัง้ท่ีใชชุ้ดป้องกันกันประกายไฟ เมื่อมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่น หรือมาตรฐานสากลอื่นก าหนดให้ใช้ ทุกครั้งท่ีมีความเส่ียงท่ีจะได้รับ
อันตรายจากไฟฟ้าดูดอารก์และการระเบิด ถุงมือหนังใช้เป็นถุงมือชั้นนอกเพื่อป้องกันถุงมือยาง
จากการฉีกขาดอีกชั้นหน่ึง และถุงมือหนังนีห้้ามน าไปใชเ้พื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเพื่อ
ป้องกันถุงมือยางตามท่ีกล่าวขา้งตน้  ก่อนการใชถ้งุมือยางทุกครัง้ จะตอ้งท าการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดรวมทัง้ทดสอบการรั่วไหลของลมดว้ยภายในถงุมือยางจะมีฝุ่ นหรือแป้งเคลือบอยู่บาง ๆ ซึ่ง
ผูผ้ลิตใส่ไวใ้ห ้ผงฝุ่ นนีจ้ะช่วยดดูซับเหงื่อและท าใหก้ารสวมใส่หรือถอดง่ายขึน้ ถงุมือยางตอ้งมีการ
ทดสอบตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และหา้มน าไปใชง้านเมื่อเลยรอบเวลาการทดสอบแลว้ 

2.   หมวกนิรภัย เป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยท่ีป้องกันการกระทบกระแทก
จากของแข็ง และยังสามารถป้องกันอันตรายจากสัมผัสส่วนท่ีมีไฟฟ้าโดยพลัง้เผลอไดด้้วย โดย
ปกติการสวมหมวกจะใชก้ับการท างานนอกอาคารหรือเป็นการท างานท่ีไม่ตอ้งมุดเขา้ไปในท่ีคับ
แคบ  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขท่ี มอก. 368 -2538 เรื่องหมวกนิรภัยส าหรับงาน
อตุสาหกรรม แบ่งหมวกออกเป็น 3 ระดับชัน้คณุภาพดงันี ้ ชัน้คุณภาพ A เป็นหมวกนิรภยัท่ีใชเ้พื่อ
ลดแรงกระแทกของวตัถุ และลดอนัตรายออนัอาจเกิดจากการสัมผัสตัวน าไฟฟ้าแรงดันต ่า หมวก
นิรภยัชนิดนีส้ามารถทนแรงดนัทดสอบได ้2,200 โวลต ์ ชัน้คณุภาพ B เป็นหมวกนิรภยัท่ีใชเ้พื่อลด
แรงกระแทกของวตัถ ุและลดอนัตรายอนัอาจเกิดจากการสมัผสัตัวน าไฟฟ้าแรงดนัสูง หมวกนิรภัย
ชนิดนีส้ามารถทนแรงดนัทดสอบได ้20,000โวลต ์ ชัน้คุณภาพ C เป็นหมวกนิรภยัท่ีใชเ้พื่อลดแรง
กระแทกของวตัถุ ไม่มีจุดประสงคใ์นการป้องกนัอันตรายจากไฟฟ้า หมวกสามารถใชล้ดอันตราย
จากการท างานไดไ้ม่ว่าจะเป็นการกระทบกระแทกกับของแข็ง ไฟฟ้า หรือ จากการระเบิด ควรใช้
หมวกนิรภัยในกรณีต่อไปนี ้ในการท างานใกลส่้วนท่ีมีไฟฟ้าเปิดโล่งอยู่เหนือศีรษะ ทุกครัง้ท่ีใชชุ้ด
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ป้องกันประกายไฟ เมื่อมาตรฐานการปฏิบติังานของทอ้งถิ่น หรือมาตรฐานสากลอื่น ก าหนดใหใ้ช ้
และทกุครัง้ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะไดร้บัอนัตรายท่ีศีรษะ ดวงตา ใบหนา้ จากการไฟดดู อารก์ หรือการ
ระเบิด 

3.   รองเทา้ยาง ท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าท่ีช่วยป้องกันอันตรายจากการสัมผัส
ส่วนท่ีมีไฟฟ้าได ้แต่ปกติจะป้องกันไดเ้ฉพาะไฟฟ้าแรงต ่าเท่านั้น การสวมรองเทา้ยังช่วยป้องกัน
เทา้จากการกระทบกระแทกกบัของแข็งไดด้ว้ย 

4.   เครื่องมือหุม้ฉนวน เครื่องมือท่ีท างานสัมผัสกับวงจรไฟฟ้า เช่น คีม 
ไขควง มีด เป็นตน้ ตอ้งหุม้ดว้ยฉนวนไฟฟ้าท่ีเหมาะสม และตอ้งตรวจสอบก่อนการใชง้านทกุครัง้ 

5.   แผ่นยาง ใชส้ าหรบักั้นหรือปิดส่วนท่ีมีไฟฟ้าท่ีอาจสัมผัสไดจ้ากการ
พลัง้เผลอในการท างานแผ่นยางตอ้งสามารถทนแรงดนัไฟฟ้าท่ีใชป้้องกนัได ้

6.   เข็มขัดเซฟตี้ ใช้ส าหรับการท างานในท่ีสูงท่ีอาจพลัดตกลงมาจน
ไดร้บัอันตรายเช่นการท างานบนเสาไฟฟ้า ปกติเข็มขัดนีจ้ะมีเครื่องหมายแสดงใหเ้ห็นว่ามีการสึก
หรอมากแลว้จะตอ้งเปลี่ยนใหม่ก่อนการใชง้านจึงตอ้งตรวจสอบสภาพและความเรียบรอ้ยก่อนทุก
ครัง้ 

7.   แว่นตา ใชป้้องกนัเมื่อตอ้งท างานท่ีอาจเกิดประกายไฟหรือเศษโลหะ
เขา้ตา เช่น งานตดั-ต่อสายไฟขณะท่ีมีไฟ อาจเกิดประกายไฟจากการต่อสายผิดแลว้เกิดลัดวงจร 
บางกรณีอาจใชห้นา้กากพลาสติกป้องกนัหนา้เรียกว่า face shield ซึ่งจะป้องกนัไดดี้กว่าแว่นตา 

  จากการประมวลเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่าพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยหมายถึง  การกระท าหรือการแสดงออกของผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการด าเนินงานตาม
มาตรการความปลอดภัยในการใชไ้ฟฟ้า เป็นการท างานตามนโยบายความปลอดภัยขององคก์าร
หน่วยงาน รวมถึงการใชไ้ฟฟ้าในระหว่างการท างานดว้ยความระมดัระวงัไม่ประมาท ซึ่งเป็นการท า
ให้ตนเองอยู่ในสภาวะท่ีปราศจากอุบัติเหตุ  การบาดเจ็บ พิการ ทรพัย์สินเสียหายและเสียชีวิต 
จากการท างานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชไ้ฟฟ้า ซึ่งพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย ไดแ้ก่ ดา้นการ
ปฏิบัติงาน เป็นการด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัย ตลอดจนการเลือกใชอ้ปุกรณใ์นการปฏิบติังาน และอปุกรณก์ารป้องกันท่ีถกูตอ้งในการ
ใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั ตามขอ้ก าหนดการใชอ้ปุกรณท่ี์คุม้ครองความปลอดภยั 
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2.3   การวัดพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
   จากการประมวลผลวิจยัจ านวนหน่ึงท่ีเกี่ยวขอ้งใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า

อย่างปลอดภัย งานวิจัยของ นลินี ประทับศร (2543) ไดส้รา้งแบบวดัพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การท างาน แบบวัดมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรวจความปลอดภัยและพัฒนาสภาพการท างาน 
ดา้นการสนับสนุนกฎความปลอดภัย ดา้นการแนะน าและฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย และ
ดา้นการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ จ านวน 22 ขอ้ วัดจากความถี่ท่ีปฏิบัติ ลักษณะแบบวัด
เป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 5 ระดับ ตัง้แต่  “ปฏิบติัทกุครัง้” ถึง”ไม่เคยกระท าเลย” โดยแบบวัด
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 ส่วนชัยวัฒน์ ทิพย์ลมัย (2543) ได้สรา้งแบบวัดพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในการท างาน จ านวน 20 ขอ้ ลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 5 ระดับ ตัง้แต่ ”ไม่
เคยกระท า” ถึง “ทุกครัง้” มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเท่ากับ .86 นอกจากนี ้ธวัชชัย ศรีพรงาม 
(2547) ได้สรา้งแบบวัดพฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภัยส่วนบุคคล ซึ่ งมีเนื ้อหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยัส่วนบุคคลใน 2 ดา้น คือ 1) การเตรียมตวัก่อนท างานและหลัง
ท างาน เช่น การแต่งกาย การตรวจสอบความพรอ้มของอุปกรณ ์การเก็บกวาด ท าความสะอาด
เป็นตน้ และ 2) ขณะท างาน เช่น การใชอ้ปุกรณป์้องกนัอนัตราย ไม่หยอกลอ้กนัระหว่างท างาน วดั
ดว้ยมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วย จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” จ านวน 20 ขอ้ โดยแบบวัดมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .74 ธรรมรกัษ์ ศรีมารุต และ คณะ (2555) พฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิต ใชก้ลุ่มตัวอย่างจ านวน 141คนลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า ( Rating Scale) 5 ระดบัคือ “ประจ า” ถึง “ไม่เคย” จ านวน 20
ขอ้ เป็นค าถามเชิงบวก 10 ขอ้ ค าถามเชิงลบ 10ขอ้  

การวัดพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย งานวิจัยนีใ้ชม้าตรวัดท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้
เอง โดยพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัในดา้นการปฏิบติังาน 

3.   ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
3.1   ตัวแปรจติลักษณะเดิม 

3.1.1 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
ความหมายลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

ลักษณะมุ่งอนาคต มีความส าคัญในการพัฒนาของบุคคลเพื่อเตรียมให้
บุคคลนั้นมีความสามารถท่ีจะด าเนินชีวิตอยู่  ในสังคมอนาคตได้อย่ างมีความสุข เป็น
ความสามารถในการคาดการณ์ไกล ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญในอนาคตเพื่อพิจารณาเลือกปฏิบัติ 
และหาวิธีแกไ้ขอุปสรรค ปัญหา วางแผนด าเนินการเพื่อผลท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และการควบคุม
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ตนเป็นการปรบัพฤติกรรมของบุคคลในท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือควบคมุพฤติกรรม ส่ิงแวดลอ้มก็มีผล
ต่อพฤติกรรมของบุคคลด้วย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538) ได้เล็งเห็นความส าคัญของผลดี 
ผลเสียอาจเกิดในอนาคต อาจมีแผนปฏิบัติเพื่อรบัผลดี ผลเสียอาจเกิดในอนาคต การควบคุมตน 
หมายถึง ไม่ปฏิบติับางอย่างหรือเร่ิมพฤติกรรมในการใชค้วามอดทน การเสียสละและมีพฤติกรรม
อย่างเหมาะสม (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และ คณะ, 2547) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เป็น
ปรากฏการณ์ต่อเน่ืองระยะยาว คือบุคคลจะต้องมีความตอ้งการท่ีจะมีผลท่ีดีในอนาคต หรือได้
มากกว่าผลท่ีรบัเวลาในปัจจุบัน  ความสามารถการคาดการณไ์กล และยังสามารถรอผลท่ีก าลัง
เกิดขึน้ในอนาคตไดโ้ดยไม่รูสึ้กว่าผลท่ีจะไดร้บัในอนาคตไม่ไดด้อ้ยคณุค่าลงไปได้ 

จากการประมวลเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
หมายถึง ความสามารถในการคาดการณไ์กล โดยเล็งเห็นความส าคัญของอนาคตสามารถคิดและ
ตดัสินใจเลือกท่ีจะปฏิบติั และหาวิธีแกไ้ขปัญหา วางแผนด าเนินการเพื่อผลท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  
การท่ีเล็งเห็นว่า ถา้ตนเองไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของการใชไ้ฟฟ้า ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ 
มีการวางแผนการท างานล่วงหนา้ โดยตัง้ใจรกัษามาตรฐานความปลอดภัยในการใชไ้ฟฟ้า นั่นคือ 
เลือกรบัผลดีในอนาคตมากกว่าผลอนันอ้ยนิดในปัจจบุนั  

 
การวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ คณะ (2536, น. 46) ศึกษาในเร่ืองของลักษณะ
ทางจิตและพฤติกรรมนักเรียนวัยรุ่นท่ีอยู่สภาวะเส่ียงในครอบครวั   แบบวัดพัฒนาจากแบบวัด
ลักษณะมุ่งอนาคตใช้ในวิจัยเร่ืองเกี่ยวกับจริยธรรมของเยาวชนไทยจ านวน 20 ขอ้ ความเชื่อมั่น
เท่ากับ .90   ต่อมาไดน้ ามาปรบัแก ้มี มาตราประเมินค่าหกหน่วย “จริงท่ีสุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” 
พิสยัของคะแนนอยู่ระหว่าง 20 ถึง 120 คะแนน   โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั .64 ยภุาวรรณ ดวง
อินตา (2549, น. 100-104) ได้สรา้งแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนโดยวิ ธีการรายงาน
ตนเอง  ไดข้อ้ค าถามลกัษณะมุ่งอนาคตจ านวน 15 ขอ้ตามองคป์ระกอบของลกัษณะมุ่งอนาคตคือ 
1) ความสามารถในการคาดการณ์ไกลว่าจะเกิดอะไรขึน้ในอนาคต2) ความเชื่อว่าส่ิงท่ีเกิดขึน้ใน
อนาคตนั้นอาจจะเกิดขึน้กับตนเองได้เช่นเดียวกันกับท่ีเกิดขึน้กับผู้อื่น3) มองเห็นคุณค่าหรือ
ความส าคัญของส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ ในปริมาณท่ีไม่ลดลงแบบวัดมีค่าอ านาจจ าแนก(r) ตัง้แต่. 41ถึง. 
62 ค่าสมัประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ.  84 ส่วนแบบวดัการควบคมุตน ไดข้อ้ค าถามการควบคุม
ตน จ านวน 24 ขอ้ตามองคป์ระกอบของการควบคุมตนคือ1) ก าหนดเป้าหมายสุดทา้ย แล้วแบ่ง
เป้าหมายย่อย ๆตามล าดับและ ท าพฤติกรรมตามขั้น 3ถึง6 จนส าเร็จตามเป้าหมาย 2)ทราบ
พืน้ฐานแล้วก าหนดเป้าหมายขั้นท่ี1 3) ศึกษาสาเหตุท่ีจะท าให้ส าเร็จตามเป้าหมายแล้วสรา้ง
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สาเหตุนั้นขึน้มา 4) ท าพฤติกรรมทางบวกเพื่อขจัดพฤติกรรมทางลบ 5) สถานการณ์ช่วยกระตุ้น 
และอนุรกัษ์พฤติกรรมท่ีน าไปสู่เป้าหมาย 6) เมื่อท าพฤติกรรมตามเป้าหมายไดส้ าเร็จก็ใหร้างวัล
ตนเองเมื่อยงัไม่ส าเร็จก็ยืดเวลาใหเ้ล็กนอ้ยมีค่าอ านาจจ าแนก(r) ตัง้แต่. 22ถึง. 61 ค่าสมัประสิทธิ์

ความเชื่อมั่นเท่ากับ. 82 โดยแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและแบบวัดการควบคุมตนเองประโยค
บอกเล่าและมีเนือ้หาเกี่ยวกบัลักษณะพฤติกรรมท่ีปฏิบัติความรูสึ้กและความคิดส่วนตวัของผูต้อบ
วดัทัง้ในเร่ืองปัจจบุันหรืออนาคตหรือเหตกุารณส์มมติท่ีเกิดขึน้ใชม้าตรประเมิน 6 ระดับ จาก"จริง
ท่ีสุด" ถึง"ไม่จริง เลย" เกณฑ์การใหค้ะแนนขอ้ความ ทางบวก ใหค้ะแนน"จริงท่ีสุด"6คะแนนและ
ลดลงตามล าดบัจนถึง"ไม่จริงเลย"ให1้คะแนน ถา้เป็นขอ้ความทางลบใหค้ะแนนตรงกนัขา้มกนั 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

งานวิจยัในอดีตแสดงใหเ้ห็นว่า ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนมีความสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นในงานวิจัยของ พงศก์ุลธร โรจน์วิรุฬห ์(2549) ท่ีศึกษาถึง
ปัจจัยจิตลักษณะความเชื่อด้านความปลอดภัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ท่ี
ปลอดภยัของวัยรุน่ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ วยัรุน่ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
หญิง 235 คน และชาย 140 คน อายุ15-20ปี นักวิจัยพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการขบัขี่รถจกัรยานยนตท่ี์ปลอดภยั 

ส่วนในระดับผู้ปฏิบัติงานนั้น ปรากฏลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างาน เช่น การศึกษาปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรม
การท างานอย่างปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอและป่ันด้าย จ านวน 485 คน 
ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) โดยพบว่า พนักงานท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก เป็นผู้ท่ีมี
พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภัยส่วนบุคคลมากด้วย นอกจากนี ้ในงานวิจัยของ รวิกาญจน ์
เดือนดาว (2547) ท่ีศึกษา พนักงานขับขี่ของ ขสมก. จ านวน 413 คน ผูว้ิจัยพบว่า ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนมีความสัมพนัธท์างบวกกับพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย รวมทัง้ยังพบอีก
ในงานวิจัยของ ศุภินธา ม่วงศรีงาม (2552) ท่ีศึกษานักบินอากาศยานปีกหมุน จ านวน 324 คน 
โดยพบว่า นกับินมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนมาก มีพฤติกรรมการบินปลอดภยัสูงกว่านักบินท่ี
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนนอ้ย 

เอกสารข้างต้น นี้แสดงให้เห็นว่า ลักษณ ะมุ่ งอนาคตควบคุมตน มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมการขบัขี่รถจักรยานยนตท่ี์ปลอดภยัของ
วัยรุ่น พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภัยส่วนบุคคล  พฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของ
พนกังาน และพฤติกรรมการบินอย่างปลอดภัยในผูใ้หญ่วัยท างาน ดงันั้นจึงคาดในงานวิจยันีไ้ดว้่า  
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ผูป้ฏิบติังานท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย
มากกว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนนอ้ย 

 
3.1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

ความหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัว

แปรจิตลักษณะท่ีส าคัญตัวแปรหน่ึง ท่ีมีการศึกษาทางวิชาการมาเป็นเวลานาน ซึ่ง McClelland 
(1953, pp. 110-111) นักวิชาการสาขาจิตวิทยาไดเ้สนอว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความ
ปรารถนาท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหเ้กิดความส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีพยายามแข่งขันกับมาตรฐาน
ความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) หรือพยายามท าให้ดีกว่าบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นองค์ประกอบท่ีผลักดันให้บุคคลต้องการมีสถานภาพท่ีสูงขึน้ มีความ
รบัผิดชอบมากขึน้ มีความตอ้งการความส าเร็จสูงขึน้ทัง้นีโ้ดยการท างานอย่างมานะบากบั่นฟันฝ่า
อุปสรรคเพื่อท่ีจะท าให้การท างานหรือการแก้ไขปัญหา สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่าง 
เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของตนเอง โดยเมื่อบุคคลประสบผลส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย 
แล้วก็จะเกิดความรูสึ้กสบายใจ และจะมีความวิตกกังวลเมื่อประสบกับความล้มเหลว ดังนั้น 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จึงช่วยสอนใหบุ้คคลรูจ้ักความส าเร็จและความลม้เหลว และยงัช่วยให้บุคคล
คิด ว่าควรจะท างานในระดับท่ีเหมาะสมกับตนเองจึงจะช่วยใหป้ระสบผลส าเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นยัง
สามารถน าไปใช้เพ่ือฝึกบุคคลให้รู ้จักคิดและแสดงออกเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ได ้
เพราะฉะนัน้แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ จึงถือไดว้่าเป็น ลกัษณะทางจิตอย่างหน่ึงท่ีช่วยใหบุ้คคลยอมรบัท่ี
จะท างานอย่างมานะบากบั่ นฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อท่ีจะให้การท างานหรือการแก้ปัญหาบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไวอ้ย่างเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของตนได้ 

ความส าเร็จท่ีจะเกิดขึ ้นในการท างานมีความเกี่ยวข้องกับจิตลักษณะ 
ประการหน่ึงตามทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ คณะ, 2536) จิตลักษณะ
เรียกว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หรือความมุ่งสัมฤทธิ์ เป็นจิตใจท่ีเกี่ยวขอ้งกับแรงจูงใจ (Motivation) 
ของบุคคลท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง แรงผลักดัน ท่ีเกิดขึน้นั้นเมื่อบุคคลรูต้ัวว่า การกระท าของตน
จะตอ้งไดร้บัการประเมินผลจากตัวเองหรือบุคคลอื่นโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานอันดีเยี่ยมผล
จากการประเมินอาจเป็นส่ิงท่ีพอใจเมื่อการกระท าจนส าเร็จหรือไม่น่าพอใจเมื่อท าไม่ส าเร็จ 
(Atkinson, 1966, pp. 240-241) ไดส้รุปผูท่ี้มีความใฝ่สัมฤทธิ์มีการรบัรูท่ี้ส าคัญ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
1) ตอ้งการการท างานท่ีตนกระท าอยู่แลว้ท าใหดี้ยิ่งขึน้กว่าเดิมและมีประสิทธิผลมากขึน้กว่าเดิม  
โดยพยายามการปรบัเปล่ียนวิธีการท างานใหดี้ยิ่งขึน้และมีความรวดเร็วมากขึน้อาจจะตอ้งมีการ
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แข่งขนักับคนอื่นหรือแข่งกับมาตรฐาน 2) ท างานท่ีมีการริเริ่มสรา้งสรรค ์โดยการศึกษาและน าไป
ประยกุตว์ิธีการเพื่อใหเ้กิดส่ิงแปลกใหม่มา ใชใ้นการผลิตและการขจัดปัญหาในงาน ใหไ้ดผ้ลงานท่ี
มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึน้กว่าเดิม 3) จดุมุ่งหมายของการท างานเป็นแบบระยะยาว ไม่ใชท้ าเป็นเล่น
แต่จะตอ้งมีการวางแผนการในท างาน เพื่อจะไดข้จดัปัญหาอปุสรรคต่าง ๆได ้ 

จากการประมวลเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง 
ความมุ่งมั่น ความพยายาม และความตั้งใจ โดยพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึน้ และเป็นความต้องการประสบความส าเร็จ โดยท่ีไม่ย่อทอ้ต่อ อุปสรรค  เช่น การมีความ
มุ่งมั่น ความพยายาม และความตัง้ใจท่ีจะลงมือปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย โดยมีการ
เลือกใชอุ้ปกรณ์ในการใชไ้ฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง พยายามแกไ้ขปัญหา ใชส้ติปัญญา
อย่างรอบคอบ ใช้ความรูค้วามสามารถเพื่อจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคเมื่อเกิดความไม่
ปลอดภยัในการท างาน 

 
การวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

การรวบรวมงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ชนิด
มาตราประเมินรวมค่า 6 ระดับเช่น ชัยยุทธ ทองทิพย ์(2537) ไดส้รา้งแบบวัดแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์

ขึน้ในการวิจัยเรื่องแบบจ าลอง ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน ของนกัศึกษาการมธัยมศึกษาคณะศึกษาศาสตรข์องมหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นแบบ
วดัท่ีมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ. 65 แบบการวดัวิจยัเรื่องผลการฝึกจิตพฤติกรรมแบบบูรณาการต่อ
พฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของนักเรียนวัยรุ่นตอนตน้ งามตา วนินทานนท ์(2545) จ านวน
20ขอ้ มาตรวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า6ระดับคือ"จริงท่ีสุด"ถึง"ไม่จริงเลย" ผู้ท่ีไดค้ะแนน
มากกว่า มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่า ผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากว่า  เมื่อท าการวิเคราะห ์คุณภาพรายขอ้
พบว่ามีค่า Item-total correlationอยู่ ระหว่าง 0.2213ถึง0.7241 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ0.8875 การแปลความหมายค่าเฉล่ียแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แบ่งเป็น3ระดับไดแ้ก่ ต ่า 
ปานกลาง และสูง  ในระดับต ่า20ถึง49.99ระดับปานกลาง 50.00ถึง89.99 ระดับสูง 90.00ถึง1 
(สกล เท่ียงแท้ และ สุมิตตรา เจิมพันธ์, 2546) โดยปรบัปรุงจากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ 
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ คณะ, 2529) ท่ีสรา้งไว ้20 ขอ้และปรบัปรุงใหเ้หลือ 16 ขอ้เป็นแบบ
วดัมาตร ประเมินรวมค่า 6 ระดบัตัง้แต่"จริงท่ีสุด"ถึง"ไม่จริงเลย"ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 16 ขอ้ผูท่ี้
ไดค้ะแนนสงูกว่าแสดงว่ามีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์สงูกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากว่า 
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 การวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ งานวิจยันีใ้ชม้าตรวดัท่ีผูว้ิจยัปรบัปรุงมาจากแบบ
วดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ของ งามตา วนินทานนท ์(2545) ซึ่งรายละเอียดการด าเนินการสรา้งแบบวัด
อยู่ในบทท่ี 3        

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

งานวิจัยในอดีตแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท างาน เช่น วิจยั รวิกาญจน ์เดือนดาว (2547, น. 93-94) ท่ีศึกษาพนกังานขบัขี่ของ 
ขสมก. จ านวน 413 คน ผูว้ิจยัพบว่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ มีความสมัพันธท์างบวกกบัพฤติกรรมขับ
ขี่อย่างปลอดภัย รวมทั้งยังพบอีกในงานวิจัยของ พนิตพักตร ์ประสารพันธ์ (2557) พนักงาน
ก่อสรา้ง จ านวน 400 คน โดยพบว่า แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสมัพันธ ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั 

นอกจากนี ้ในงานวิจยัของต่างประเทศ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้หญ่วยัท างาน ก็
ปรากฏผลในท านองเดียวกนั เช่น การศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างรูปแบบของงานพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหาร และแรงจูงใจในพฤติกรรมการท างานของครู (Ellis, 1986) พบว่า ครูท่ีมีแรงจูงใจในการ
ท างานสูงจะตอบสนองต่อพฤติกรรมการท างานของเขาอย่างมีประสิทธิภาพสูงดว้ย เช่นเดียวกับ 
(Hayman, 1985) ท่ีศึกษาครูมัธยม จ านวน 100 คน พบว่า ครูท่ีมีแรงจูงใจในการท างานสูงจะมี
พฤติกรรมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพสงูดว้ย 

จากการประมวลเอกสารข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมหลายรูปแบบ เช่น  พฤติกรรมการท างานของครู พฤติกรรมขับ
ขี่อย่างปลอดภัยและ พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในผู้ใหญ่วัยท างาน ดังนั้นจึง
คาดในงานวิจัยนีว้่า ผูป้ฏิบัติงานท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มาก คือผูม้ีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
ปลอดภยัมากกว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์นอ้ย 

 
3.1.3 ความเชื่ออ านาจในตน 

ความหมายความเชื่ออ านาจในตน 
ความเชื่ออ านาจในตน (Internal Locus of Control)โดย Middlemist and 

Hitt (1981, p. 17) ใหค้วามเห็นว่า บุคคลท่ีมีความเชื่ออ านาจภายในตนเองจะอนมุานความส าเร็จ
หรือ ความลม้เหลวของงานว่ามาจากจดุดีหรือจดุอ่อนของเขาเองเน่ืองจากเขาพึ่งพิงทรพัยากรใน
ตวัเอง เขารูสึ้กว่าเขาสามารถควบคุมความส าเร็จไดโ้ดยตนเองบุคคลท่ีมีความเชื่ออ านาจภายใน
ตนเองรูสึ้ก ว่ายิ่งตนมีทักษะมากหรือใชค้วามพยายามมากก็จะยิ่งเป็นสาเหตุใหไ้ด้ผลลัพธ์ท่ีน่า
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พอใจมากขึน้ ต่อมา นักจิตวิทยาชาวอเมริกนัชื่อ (Rotter อา้งอิงจากดจุเดือน พนัธุมนาวิน, 2550, 
น. 110-111) เห็นความส าคญัของจิตลักษณะของผูท่ี้มีความเชื่อว่าตัวเรามีความสามารถเรื่องการ
ท านายความสัมพันธร์ะหว่างสาเหตุหน่ึงกับผลหน่ึงและสามารถควบคุมผลของสาเหตุเหล่านัน้ได ้
โดยเรียกว่าความเชื่ออ านาจ ความเชื่ออ านาจของบุคคลแบ่งเป็น 2 ประเภท ผลดี ผลเสียเกิด
ขึน้กบัตนมีตน้เหตท่ีุส าคญัมาจากการปฏิบติัตนของบุคคลนัน้เอง บุคคลเหล่านีจ้ะถกูจดัอยู่ในกลุ่ม
ท่ีเรียกว่าผู้ท่ีมีความเชื่ออ านาจในตน ส่วนบุคคลอีกประเภทหน่ึงท่ีมีความเชื่อว่าผลดีหรือผลเสีย
เกิดขึน้กับตนนั้นมีสาเหตุส าคัญเกิดจากโชคเคราะหอ์ านาจของคนอื่นสาเหตอุื่น ๆท่ีอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของตนเองบุคคลนีอ้ยู่ เรียกว่าผูม้ีความเชื่ออ านาจนอกตน Cherrington (1994, p. 
72) ให้ความหมายชัดเจนขึน้ว่า ความเชื่ออ านาจภายนอกเป็นความเชื่อว่าปัจจัยภายนอก เช่น 
โชคโอกาส ชะตา เป็นผูค้วบคมุชีวิตของเขาและตดัสินใหร้างวลัหรือการลงโทษแก่เขา 

จากการประมวลเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้่า ความเชื่ออ านาจในตน หมายถึง 
การท่ีเชื่อว่าผลดี ผลเสียต่างๆท่ีเกิดขึน้กับตน มีสาเหตุมาจากการกระท าของตนเอง เช่น การรบัรู ้
เหตกุารณห์รือส่ิงต่าง ๆ ในการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัว่า เป็นผลท่ีมาจากการปฏิบัติตนของบุคคล
นั้นเอง โดยเชื่อว่า การท่ีตนเองรูว้ิธีการท างาน  รูจ้ักใช้อุปกรณ์ หลักป้องกันการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภยั ดว้ยการใชค้วามรูค้วามสามารถ ทกัษะ และพยายามของตนอย่างเต็มท่ีเพื่อใหเ้กิดความ
ปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในการท างาน แต่ถ้าเกิดความผิดผลาดเกิดขึน้ก็ เป็นเพราะตนเองจะไม่
โทษส่ิงอื่น 

 
การวัดความเชื่ออ านาจในตน 

การวัดความเชื่ออ านาจในตน  อรพินทร ์ชูชม, อจัฉรา สขุารมณ,์ และ ทัศนา 
ทองภกัดี (2540, น. 101-103) มาตรวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า6ระดบัคือ "จริงท่ีสดุ"ถึง "ไม่
จริงเลย" ผู้วิจัยปรบัปรุงข้อค าถาม ให้สอดคลอ้งกับเร่ืองท่ีศึกษา และสรา้งค าถามเพิ่มเติม มีข้อ
ค าถามก่อนน าไปทดลองใช้ จ านวน 18 ข้อเมื่อปรบัปรุง ค าถามแต่ละข้อ  ตามค าแนะน า ของ
ผูท้รงคุณวุฒิ ทดลองใชแ้ละหาคุณภาพในแต่ละขอ้ การวัดมีค าถาม11 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถาม
ความเชื่ออ านาจในตนได้แก่ ข้อ 2 ,3,8,9,10,13,14 ข้อค าถามท่ีวัดความเชื่ออ านาจนอกตน
1,4,5,6,7,11,12,15,16,17 นันทนิจ สุทธิรกัษ์ และ กัญญดา ประจุศิลปะ (2552) ของพยาบาล
จ านวน13ข้อผู้วิจัยดัดแปลงจากงาน วิจัยของ  สุนีรัตน์ บุญ ศิลป์ ตามแนวคิดของRotter
แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับจากความเชื่ออ านาจในตนท่ีท่านเห็นดว้ยมาก ท่ีสุด
จนถึงความเชื่ออ านาจในตนท่ีท่านเห็นดว้ยนอ้ย ท่ีสุดค่าความเท่ียงของแบบสอบถามเท่ากับ.87 
และยังมีเป็นแบบวัดมาตรประเมินรวมค่า โดยนักวิชาการในประเทศไทยนิยมเลือกการวัดความ
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เชื่ออ านาจในตนในเชิงจิตลักษณะ (ฉัฐวีณ ์สิทธิ์ศิรอรรถ, 2552, น. 38-39) มีจ  านวน 10 ขอ้ มาตร
วดัมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า6ระดับคือ "จริงท่ีสุด"ถึง "ไม่จริงเลย" ผูท่ี้ไดค้ะแนนจากมาตรวัด
มากกว่าถือว่าเป็นผูท่ี้มีความเชื่ออ านาจในตนสงูกว่าผูท่ี้ไดต้ ่ากว่า 

การวัดความเชื่ออ านาจภายในตนในงานวิจัยฉบับนี ้ใช้แบบวัดความเชื่อ
อ านาจในตนโดยผูว้ิจัยปรบัปรุงมาจากแบบการวัดความเชื่ออ านาจในตนของ (ฉัฐวีณ ์สิทธิ์ศิรอร
รถ, 2552, น. 38-39) ซึ่งรายละเอียดการด าเนินการสรา้งแบบวดัอยู่ในบทท่ี 3 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเชื่ออ านาจในตน 

งานวิจัยหลายเรื่องในอตีดแสดงใหเ้ห็นว่า ความเชื่ออ านาจในตนของระดับ
ผูป้ฏิบัติงานนั้น ปรากฏว่าความเชื่ออ านาจในตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานท่ีน่า
ปรารถนา เช่น ในงานวิจัยของ แอทคินสัน (งามตา วนินทานนท์ 2534 อ้างอิงจากAtkinson, 
1966) โดยพบว่า ความเชื่ออ านาจภายในตน - ความเชื่ออ านาจภายนอกตน ตนนั้นสามารถ
ควบคุมสถานการณ์การกระท าไดดี้เพียงใด เป็นปัจจัยท่ีก าหนด ความพยายามของพฤติกรรมใน
การท างานของบุคคล ดงันัน้บุคคลท่ีมีความเชื่ออ านาจภายในตนมาก นั้นเป็นผูท่ี้มีดา้นพฤติกรรม
การท างานไดผ้ลท่ีดีมากกว่าผูท่ี้มีความเชื่ออ านาจภายในตนนอ้ย ในงานวิจัยของ ธวัชชัย ศรีพร
งาม (2547) โดยพบว่า พนักงานท่ีมีความเชื่ออ านาจในตนมาก คือผูม้ีพฤติกรรมการท างานอย่าง
ปลอดภยัส่วนบุคคลมากดว้ย 

จากการประมวลเอกสารขา้งตน้นีแ้สดงใหเ้ห็นว่า ความเชื่ออ านาจภายในตน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม เช่น  พฤติกรรมการท างานประสบความส าเร็จ พฤติกรรม
การท างานท่ีเหมาะสม และพฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยัในผูใ้หญ่วัยท างาน ดังนั้นจึงคาด
ในงานวิจยันีไ้ดว้่า ผูป้ฏิบัติงานท่ีมีความเชื่ออ านาจภายในตนมาก เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า
อย่างปลอดภยัมากกว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความเชื่ออ านาจภายในตนนอ้ย 

 
3.1.4 จริยธรรมหลุด 

ความหมายจริยธรรมหลุด 
จริยธรรมหลุดหมายถึง บุคคลนั้นมีชุดความคิด เหตุผล หรือเจตนา ของการ

กระท าหน่ึงๆท่ีแสดงถึงการมีจริยธรรมสูง แต่การกระท ากลับเป็นไปในทางตรงกันขา้มเป็นการให้
เหตุผลเพื่อปกป้องตนเอง การท่ีจริยธรรมหลดุ เกิดจากการตีความหมาย “พฤติกรรมไม่ดี” ว่าเป็น
ส่ิง “ดีงาม น่ายกย่องสรรเสริญ” โดยการ “ใหเ้หตผุลทางจริยธรรม” “การเปรียบเทียบสงัคม” และ “ 
การใช้ค าพูดให้ดูดี” (A. Bandura, 2002) จริยธรรมหลุดมี 8 อย่าง คือ 1) การวิเคราะห์ทาง
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จริยธรรม มีความเหมาะสมในการกระท าหรือไม่ 2) ใชค้ าพูดเพื่อใหดู้ดี  เป็นการกระท าเพื่อแสดง
ใหเ้ห็นว่า เป็นการกระท าท่ีถูกต้อง เช่น “ทหารท าการ ‘กวาดล้าง’” ดีกว่า“ทหารท าการ ‘ฆ่า’” 3) 
การเปรียบเทียบทางสังคม เป็นการเทียบกันระหว่าง2ส่ิงว่าส่ิงไหนดูดีท่ีสุด 4) การปัดความ
รบัผิดชอบ บุคคลนัน้มกัรูต้วัเองดี   คิดว่ามีคนคุม้กัน สามารถท ารา้ยผูอ้ื่นได ้5) การกระจายความ
รบัผิดชอบ บุคคลรูว้่า มีคนท าความผิดร่วมกันเยอะ จึงยอมรับความผิดร่วมกันได้ง่าย 6) การ
บิดเบือนผลการกระท า บุคคลท่ีชอบรังแกผู้อื่น ยังสามารถท าให้ผิดแผกไปจากขอ้เท็จจริงได้ 7) 
การต าหนิซัดโทษ ตนเองไดท้ าความผิด ทัง้ท่ีไม่อยากท า แต่ผูเ้สียหายเขา้มาหาเรื่องก่อน 8) การ
ลดคณุธรรมในจิตใจ คือการท่ีบุคคลเหยียดกนัเอง ซึ่งเป็น“ผูไ้รอ้ารายธรรม” เป็นตน้ 

เอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า   จริยธรรมหลุด หมายถึง  การท่ีบุคคลให้ ชุด
ความคิด เหตผุล หรือเจตนา ของการกระท าหน่ึงๆท่ีแสดงถึงการมีจริยธรรมสงู แต่การกระท ากลับ
เป็นไปในทางตรงกันข้ามเป็นการให้เหตุผลเพื่อปกป้องตนเอง การท่ีจริยธรรมหลุด เกิดจากการ
ตีความหมาย “พฤติกรรมไม่ดี” ว่าเป็นส่ิง “ดีงาม น่ายกย่องสรรเสริญ” โดยการ “ให้เหตุผลทาง
จริยธรรม” “การเปรียบเทียบสังคม” และ “ การใช้ค าพูดให้ดูดี” เช่น การละเลยหรือไม่ใส่ใจใน
กฎระเบียบขอ้บังคับ วิธีการท างานเกี่ยวกับการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั จึงท าใหเ้กิดอันตราย เป็น
การหาเหตผุลท่ีหลีกเล่ียงการมีพฤติกรรมท่ีระมัดระวังปกป้องตนเองใหม้ีความปลอดภัยในการใช้
ไฟฟ้า ดว้ยการอา้งว่าคนอื่นก็ท ากนั หรือใชข้อ้อา้งกบัตนเองว่าแมจ้ะประมาทบา้งก็คงไม่เป็นอะไร 

 
การวัดจริยธรรมหลุด 

โกศล มีคุณ และ ณรงค์ เทียมเมฆ (2545) ได้สร้างแบบวัดเหตุผลเชิง
จริยธรรมท่ีเร่ืองขัดแยง้ทางจริยธรรมนั้นมี 12 เรื่อง ซึ่งตรงกันกับเหตุผลขั้นท่ี 5 และ 6  ในทฤษฎี
ของ โคลเบอรก์ มีจ  านวน 12 เรื่อง  ลักษณะเป็นมาตรประเมินหกหน่วย จาก “เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” 
ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง”  โดยมีการพัฒนาการน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างครู พบว่า มีค่า ความ
เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า .84 ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา และ คณะ (2547) ได้สรา้งแบบวัด 
เหตผุลเชิงจริยธรรมน ามาใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ท่ีเป็นมคัคุเทศกไ์ทยท่ีไดร้บัใบอนญุาตเป็นมคัคเุทศก์
จาก การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จ านวน 598 คน ลักษณะแบบวัดเกี่ยวกับเหตุผลท่ีบุคคลใช้
ตัดสินใจเลือกกระท าเหตุการณ์ขัดแย้งเชิงจริยธรรม 7 เรื่อง แต่ละเรื่องมีเหตุผลให้ประเมิน 2 
เหตุผล ซึ่งตรงกนักบัเหตุผลขัน้ท่ี 5 และ 6  ในทฤษฎีของโคลเบอรก์ ลักษณะเป็นมาตรประเมินหก
หน่วย “จริงท่ีสุด” จนถึง “ไม่จริงเลย”   Barbaranelli, Caprara, Fida, Tramontano , Vecchione 
(2009) สรา้งแบบวัดเกี่ยวกับจริยธรรมหลุดทั่วไป ในเร่ือง 8 อย่างตามแนวคิดของ Bandura, A., 
C. Barbaranelli, G. V. Caprara, & C. Pastorelli (1996) คือ1) การวิเคราะห์ทางจริยธรรม 2) 
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การใชค้ าพดู ใหด้ดีู 3) การเปรียบเทียบทางสงัคม4) การปัด ความรบัผิดชอบ 5) การกระจายความ
รบัผิดชอบ 6) การลดทอนผลของการกระท า 7) การต าหนิซดัโทษ 8) การลดคณุธรรมในจิตใจ รวม 
32 ข้อ มีมาตรห้าหน่วยจาก “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นด้วยเลย” เมื่อท าการพินิจพิจารณา
องคป์ระกอบในเชิงส ารวจใชก้ลุ่มตวัอย่าง 1,208 คน พบไดว้่าส่วนหลกัของตวัแปรนี ้27%  

การวดัจริยธรรมหลดุเกี่ยวกับการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย ผูว้ิจัยใชม้าตรวดัท่ี
ปรบัปรุงมาจากแบบวัดจริยธรรมหลุดของ  (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2560) ซึ่งรายละเอียดการ
ด าเนินการสรา้งแบบวดัอยู่ในบทท่ี 3   

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมหลุด 

งานวิจัยในอดีตแสดงให้เห็นว่าเหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมต่างๆ ในผลการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ใหญ่วัยท างานเช่น  จารินี รุทระกาญจน ์
(2560) ท่ีศึกษา ขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามัญต าแหน่งนักทรพัยากรบุคคล จ านวน 249 คน 
ซึ่งนักวิจัยพบว่า มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
นอกจากนีย้ังมีงานของ ธันยชนก แกว้คงเมือง (2551) ท่ีศึกษา ผูจ้ัดการฝ่าย และผูจ้ัดการแผนก 
จ านวน 104 คน ผู้วิจัยพบว่า เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมในการ
ท างาน รวมทัง้ยังพบอีกงานในวิจยัของ ณัฐวรรณ เทพพิทักษ (2544) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธร์ะ
หว่าเหตุผลเชิงจริยธรรม พฤติกรรมจริยธรรม และความเครียดในการท างาน พบว่า พนักงานท่ีมี
ระดบัการใชเ้หตผุลเชิงจริยธรรมสงู จะมีพฤติกรรมจริยธรรมในการท างานสงู 

จากการประมวลเอกสารข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า เหตุผลเชิงจริยธรรมมี
ความสัมพันธท์างบวกกบัพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมการปฏิบติังาน พฤติกรรมในการท างาน 
และพฤติกรรมจริยธรรมในการท างานในผูใ้หญ่วัยท างาน การมีเหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งบุคคลตอ้ง
มีการใช้เหตุผลอย่างถูกต้องโดยจริยธรรมนั้นต้องไม่หลุด ถา้จริยธรรมหลุดจะเป็นในทางตรงกัน
ขา้มจากงานวิจัยขา้งต้นสรุปเป็นทิศทางในการก าหนดสมมติฐานงานวิจัยได้ว่าจริยธรรมหลุดมี
ความสมัพนัธ ์ทางลบกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 

 
3.2   ตัวแปรลักษณะชีวสังคม 

3.2.1 เพศกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
เพศเป็นปัจจัยทางชีวสังคมท่ีท าให้มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยท่ี

แตกต่างกนั มีงานวิจยัเกี่ยวกบัพฤติกรรมท างานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าอิทธิพลของปัจจยัดา้นเพศท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (เสาวนีย์ เผ่าเมือง, 2554) ศึกษา พฤติกรรมความ
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ปลอดภัยในการท างานของพนังงานฝ่ายผลิต บริษัทซีทีเอส อิเล็กทรอนิกส์ คอร์เปอร์เรชั่น 
(ประเทศไทย) ผลการวิจัยพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานดา้น
การจัดการแตกต่างกัน โดยพบว่าพนักงานหญิงมีพฤติกรรมความปลอดภัยมากกว่าชาย มี
นัยส าคัญสถิติระดับ 0.05 (วิทิต กมลรตัน,์ 2552) ศึกษา ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อดิตยา เบอรล่์า เคมีคัลส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
(ฟอสเฟต ดีวิชั่น)   ผลการวิจัยพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยต่างกัน โดยท่ี 
เพศชายมีพฤติกรรม ความปลอดภยันอ้ยกว่าเพศหญิง 

จากงานวิจัยขา้งตน้สรุปเป็นทิศทางในการก าหนดสมมติฐานงานวิจัยได้ว่าเพศ
หญิงมีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัมากกว่าเพศชาย 

 
3.2.2 ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 

ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยทางชีวสังคมท่ีท าให้มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยท่ีแตกต่างกนัมีงานวิจยัเกี่ยวกับพฤติกรรมท างานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าอิทธิพลของปัจจยัดา้น
ระดับการศึกษาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย(ภูษิต เกียรติคุณ, 2535) ศึกษา
พฤติกรรมดา้นความปลอดภัยของคนงานก่อนและหลังมีการเสริมกิจกรรม 5 ส.  และอบรมความ
ปลอดภัยในการท างานในสถานประกอบ ท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะมีพฤติกรรมการท างานท่ี
ปลอดภัยกว่าผูท่ี้มีการศึกษาต่างเพราะมีความรูค้วามเขา้ใจมากกว่า (เสาวนีย ์เผ่าเมือง, 2554) 
ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนังงานฝ่ายผลิต บริษัทซีทีเอส อิเล็กทรอนิกส ์
คอรเ์ปอรเ์รชั่น (ประเทศไทย) ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานท่ีแตกต่างกนั  ผลการวิจยัพบว่า พนกังานท่ีมีระดับการศึกษาระดับอนปุริญญามีพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการท างานมากกว่าพนกังาน มีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมตน้และพนักงานท่ีมี
ระดับการศึกษาระดับอนุปริญญามีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานมากกว่าพนักงานท่ีมี 
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญา 

จากงานวิจัยขา้งตน้สรุปเป็นทิศทางในการก าหนดสมมติฐานงานวิจยัไดว้่าระดับ
การศึกษามากท าใหม้ีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัมากกว่าการศึกษานอ้ย 

 
3.2.3 สถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  

สถานภาพสมรสเป็นปัจจัยทางชีวสังคมท่ีท าให้มีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยท่ีแตกต่างกนัมีงานวิจยัเกี่ยวกับพฤติกรรมท างานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าอิทธิพลของปัจจยัดา้น
สถานภาพสมรสท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย เช่น งานวิจยัของ ณัฐพงศ ์ปานศิริ 
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(2558) การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน ของเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยในการ
ท างานระดบัวิชาชีพ ในโรงงานอตุสาหกรรม เขตจังหวดัสรุาษฎรธ์านี ผลการวิจยัพบว่า เจา้หนา้ท่ี
ความปลอดภยัในการท างานส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแต่งงานแลว้มีพฤติกรรมความปลอดภัย
มากกว่าสถานภาพสมรสอื่น ๆ โดยเจา้หนา้ท่ีกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มวยัผูใ้หญ่วยัท างานและเป็นวยัท่ีตอ้งมี
หน้าท่ีรับผิดชอบ มีวิจัยของ สิริพัชร เปรมัษเฐียร (2543) ท่ีศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการใน
โรงงานผลิตกระดาษ โดยพบว่า พนกังานท่ีมีสภาพสมรสแต่งงานแลว้มีพฤติกรรมป้องกนัอบุัติเหตุ
จากการท างานดีกว่ามากกว่าสถานภาพสมรสโสด โดยสภาพสมรสแต่งงานแลว้ มีค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
ท่ีจ าเป็นตอ้งท างานเพื่อหารายไดใ้หก้ับครอบครวั ซึ่งถา้หากเกิดอุบัติเหตุในการท างานก็จะท าให้
ครอบครัวขาดรายได้ สูญเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ส่งผลท าให้คนในครอบครัวเดือดรอ้น 
พนกังานท่ีมีสภาพสมรสแต่งงานจึงมีความระมดัระวงัรอบคอบในการท างาน 

จากงานวิจัยข้างต้นสรุปเป็นทิศทางในการก าหนดสมมติฐานงานวิจัยได้ว่า
สถานภาพสมรสแต่งงานแล้วท าให้มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยมากกว่าสถานภาพ
สมรสอื่น ๆ 

 
3.2.4 อายุงานกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 

อายุงานเป็นปัจจยัทางชีวสงัคมท่ีท าใหม้ีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยท่ี
แตกต่างกนัมีงานวิจยัเกี่ยวกบัพฤติกรรมท างานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าอิทธิพลของปัจจยัดา้นอายงุานท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยสอดคลอ้งกับวิจัยของ (วิทิต กมลรตัน,์ 2552) ศึกษา 
ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ บริษัท อดิตยา เบอร์
ล่า เคมีคลัส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (ฟอสเฟต ดีวิชั่น) ผลการวิจยัพบว่า อายงุานต่างกันมีพฤติกรรม
ความปลอดภัยต่างกัน ผู้มีอายุงานนานกว่านั้นจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยท่ีมากกว่าผูม้ีอายุ
งานนอ้ยกว่า เสาวนีย ์เผ่าเมือง (2554) ศึกษา พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนัง
งานฝ่ายผลิต บริษัทซีทีเอส อิเล็กทรอนิกส ์คอรเ์ปอรเ์รชั่น (ประเทศไทย) อายงุานท่ีท างานในบริษัท
ท่ีแตกต่างกันมี มีพฤติกรรมความปลอดภัย ในการท างานด้านสภาพแวดล้อมในการท างานท่ี
แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบ ว่า พนักงานท่ีมีอายุงานมากกว่า 4 เดือนถึง 1 ปีและพนกังานท่ีมีอายุ
งาน 3 ปีขึน้ไปมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานมากกว่าพนกังานในช่วงอายอุื่นเน่ืองจากมี
ประสบการณม์ากกว่าและมีความรูค้วามเขา้ใจมากกว่า 

จากงานวิจัยขา้งตน้สรุปเป็นทิศทางในการก าหนดสมมติฐานงานวิจัยได้ว่าอายุ
งานมากท าใหม้ีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัมากกว่าอายงุานนอ้ย 
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4.   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจัยนีผู้้วิจัยได้ศึกษาทั้งปัจจัยภายในท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง

ปลอดภยัซึ่งปัจจัยเชิงเหตขุองการเกิดพฤติกรรมนีไ้ดแ้นวทางจากการศึกษา ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม 
(Bhanthumnavin, 2016) ท่ีใชอ้ธิบายสาเหตุของพฤติกรรมท่ีดีงามของมนุษย ์คือ พฤติกรรมของ
คนดีและคนเก่ง พฤติกรรมเหล่านีม้ีสาเหตุทางจิตใจท่ีติดตัวบุคคลมีอะไรบา้ง เมื่อน าทฤษฎีตน้ไม้
จริยธรรมมาใชท้ าความเข้าใจพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย จึงอธิบายสาเหตุไดว้่ามีทั้ง
สาเหตุพืน้ฐานทางจิตใจท่ีเป็นจิตลักษณะเดิม ซึ่งสาเหตุเหล่านีล้้วนส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าอย่างปลอดภยั ดงักรอบแนวคิดวิจยัต่อไปนี ้

 
 
 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

      จิตลักษณะเดิม 

• ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคมุตน 

• แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

• ความเชื่ออ  านาจในตน 

• จริยธรรมหลดุ 

          

        

        

     

 

 พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 

• การด าเนินงานตามขัน้ตอน วิธีการ 

กระบวนการที่ก าหนดไวใ้นการใชไ้ฟฟ้า

อย่างปลอดภยั 

• การเลือกใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าในการ

ปฏิบตัิงาน 

• การใชอ้ปุกรณก์ารป้องกนัที่ถกูตอ้งใน

การใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั ตาม

ขอ้ก าหนดการใชอ้ปุกรณท์ี่คุม้ครอง

ความปลอดภยั 

 

         

 

ลักษณะชีวสังคม 

เพศ  ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อายงุาน 
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5.   สมมติฐานการวิจัย 
1. วยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการเพศชายมีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัสูง

กว่าวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการเพศหญิง 
2. วยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีสมรสมีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยสูง

กว่าวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีโสด 
3. วัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีระดับการศึกษาสูงกว่ามีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า

อย่างปลอดภยัสงูกว่าวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีระดบัการศึกษาต ่ากว่า 
4. วัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีอายุงานมากกว่ามีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง

ปลอดภยัสงูกว่าวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีอายงุานต ่ากว่า 
5. ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนของบุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการมี

ความสมัพนัธ ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 
6. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของบุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการมีความสัมพันธ ์

ทางบวกกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 
7. ความเชื่ออ านาจในตนของบุคคลวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการมีความสัมพันธ ์

ทางบวกกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 
8. จริยธรรมหลุดของบุคคลวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการมีความสัมพันธ์ ทางลบ

กบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 
9.  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน และจริยธรรมหลดุ สามารถรว่มกันท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า
อย่างปลอดภยัของบุคคลวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการในกลุ่มรวม และเมื่อจ าแนกตามกลุ่มย่อย 
ไดอ้ย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศึ้กษาเปรียบเทียบลักษณะชีวสังคม และศึกษาความเกี่ยวขอ้ง
สัมพันธ์ของจิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัยผู้ ใหญ่ในสถาน
ประกอบการ โดยไดด้ าเนินการดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. เครื่องมือใชใ้นงานวิจยั 
3. หาคณุภาพเครื่องมือใชใ้นงานวิจยั 
4. เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในงานวิจัย 
ประชากรในงานวิจัยนี ้เป็นบุคคลวัยผู้ใหญ่ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีท างาน

เกี่ยวขอ้งกบัการใชไ้ฟฟ้าอายตุัง้แต่ 21-60 ปี 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผูป้ฏิบติังานท่ีท างานเกี่ยวขอ้งกบัการใชไ้ฟฟ้า อายุ

ตั้งแต่ 21-60 ปี ก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ ( Stratified Random Sampling) 
แบ่งเป็นดังนี้เพศ แบ่งเป็นเพศชาย และเพศหญิง และระดับการศึกษาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  ค านวณกลุ่มตัวอย่างตามค าอธิบายของแฮรแ์ละคณะ (นง
ลกัษณ ์วิรชัชยั, 2543) อา้งอิงมาจาก Joseph F. Hair และคณะ (2010) คือ 10 ถึง 40 ×   จ านวน
ตัวแปรในงานวิจัย จะได้กลุ่มตัวอย่าง อย่างนอ้ย 40× 5 = 200 ส าหรับงานวิจัยครัง้นี ้เน่ืองจาก
งานวิจยันีม้ีการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อแบ่งกลุ่มย่อย ประกอบกบัเพื่อเป็นการป้องกันการสญูหายของ
กลุ่มตวัอย่าง หรือการตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้นผูว้ิจยัจึงเก็บขอ้มูลเพิ่มขึน้เป็น 400 คน ตาม
ภาพประกอบท่ี 2 ดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 2 กลุ่มตวัอยา่งใชใ้นงานวิจยั 

เคร่ืองมือใช้ในงานวจิัย 
1. แบบวดัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 
2. แบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 
3. แบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ 
4. แบบวดัความเชื่ออ านาจในตน 
5. แบบวดัจริยธรรมหลดุ 
6. แบบสอบภามขอ้มลูภมูิหลงัทั่วไป 

ชาย 

200 คน 

หญิง 

200 คน 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

65 คน 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

65 คน 

 

 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

65 คน 

 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

65 คน 

 

พนักงาน 

400 คน 

ปริญญา
ตรี 

70 คน 

ปริญญา
ตรี 

70 คน 
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เครื่องมือในงานวิจัยประกอบดว้ยแบบวัดพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั แบบวัด
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบวัดความเชื่ออ านาจในตน และ
แบบสอบถามขอ้มลูภมูิหลงัท่ีมีรายละเอียดดงันี ้

 
แบบวัดพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 

ผูว้ิจยัสรา้งแบบวดัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัขึน้เอง การสรา้งขอ้ค าถาม
เพื่อใชว้ดัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั ผูว้ิจยัไดจ้ัดท าแบบวัดองคป์ระกอบของพฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย คือ ด้านการปฏิบัติงาน   1) การด าเนินงานตามขั้นตอน/ วิธีการ/ 
กระบวนการท่ีก าหนดไว้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ได้แก่ข้อ 1-4 เป็นค าถามทางบวก การ
เลือกใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ขอ้5-8 เป็นค าถามทางบวก ขอ้9-10 เป็นค าถามทาง
ลบ และการใชอุ้ปกรณ์การป้องกันท่ีถูกต้องในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ไดแ้ก่ ขอ้11 -15 เป็น
ค าถามทางบวก ขอ้ 16 เป็นค าถามทางลบ รวมเป็นจ านวน 16ขอ้ผูว้ิจยัมีเกณฑก์ารแบ่งระดับของ
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยแบ่งคะแนนเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1 -2 คะแนน คือ ต ่า  3 
คะแนน คือ ค่อนขา้งต ่า 4-5 คะแนน คือ ค่อนขา้งสูง 6 คะแนน คือ สูง และแบบวัดมีลักษณะเป็น
มาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” เกณฑ์การให้คะแนนมาตรวัด
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย มีดงัต่อไปนี ้ขอ้ความท่ีมีความหมายทางบวก จะไดค้ะแนน 
6 ถึง 1 จาก “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ส าหรับข้อความทางลบ จะให้คะแนนกลับกัน การ
ตีความหมายของคะแนน คือ ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้คะแนนรวมในแบบวัดนี้มาก จะเป็นบุคคลท่ีมี
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยมากกว่าผู้ท่ีได้คะแนนต ่ากว่า โดยผู้วิจัยได้น าแบบวัด
ดังกล่าวไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิอีก  3 คนตรวจสอบความเท่ียงตรงในเนื้อหา 
(Content Validity) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนิยามพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย  แลว้ท าการ
ปรบัปรุงแกไ้ขเนือ้หาตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ หาค่า IOC แลว้ปรบัขอ้ค าถามหลังจากนั้น
น าไปทดลองปฏิบัติ (Try out) ในวยัผูใ้หญ่ซึ่งปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบการท างานเกี่ยวขอ้งกับ
การใชไ้ฟฟ้าท่ีมีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน แลว้น าขอ้มูลมาตรวจสอบและ
วิเคราะหค์ุณภาพรายขอ้ดว้ยวิธีการหาตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัดว้ยวิธีการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของวิจยั หาค่าอ านาจจ าแนกของค าถามแต่ละขอ้ และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพนัธข์อง
คะแนนและผลรวม ผูจ้ัดท าไดใ้ชเ้กณฑก์ารคดัเลือกขอ้ค าถามดังนี ้ ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้หรือ
อัตราส่วนที (t-ratio) โดยการเลือกขอ้ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ระดับ .05 และค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของแต่ละข้อและผลรวม ค่าตั้งแต่ .20 ขึน้ไป และหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
(Conbrach's alpha) พบว่าจากแบบวดัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัจ านวน 30 ขอ้ โดย 
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ค าถามมีคุณภาพตรงเกณฑไ์ด ้16 ขอ้ การวัดพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัมีค่า 
(Item-total correlation) ตัง้แต่ 0.371 ถึง 0.764 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากับ 
(Conbrach's alpha) เท่ากบั 0.902 

ตัวอย่างมาตรวัดพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 

0 ท่านปฏิบติัตามขัน้ตอนการปฏิบติังานในการใชไ้ฟฟ้าอยู่เสมอถึงแมว้า่อาจจะท าใหง้านเสร็จชา้ลง 

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงท่ีสดุ จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 

00 ท่านจะไม่ใชเ้ครื่องมอือปุกรณไ์ฟฟ้าท่ีช ารุดถึงแมจ้ าเป็นก็ตาม 

....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

จริงท่ีสดุ จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย 
 

แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
ผูว้ิจยัน าแบบวดัลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนของ ยภุาวรรณ ดวงอินตา (2549, น. 

100-104) มาปรบัปรุง ซึ่งแบบวัดลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเป็นแบบใหผู้ต้อบรายงานตนเอง 
(Self-report) ผูว้ิจยัไดป้รบัปรุงแบบวัดองคป์ระกอบของลกัษณะมุ่งอนาคต คือ 1) ความสามารถ
ในการคาดการณ์ไกลว่าอะไรจะเกิดขึน้ในอนาคต  2)ความเชื่อว่าส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตนั้น
อาจจะเกิดขึน้กับตนไดเ้ช่นเดียวกนักบัท่ีจะเกิดกบัผูอ้ื่น และ3)มองเห็นคณุค่าหรือความส าคญัของ
ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ในปริมาณท่ีไม่ลดลง โดยมีขอ้ค าถามได้แก่ ขอ้ 1-10 เป็นค าถามทางลบ รวมเป็น
จ านวน 10 ข้อ แบบวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” ของแบบวัดเกณฑ์การให้คะแนนมาตรวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน มีดังต่อไปนี ้
ขอ้ความท่ีมีความหมายทางบวก จะไดค้ะแนน 6 ถึง 1 จาก “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย”  ขอ้ความ
ลบให้ผลกลับกัน คือผู้มีตัวเลขสูงกว่า แสดงว่ามีลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตนสูงกว่าผู้ท่ีได้
คะแนนต ่ากว่าโดยผู้วิจัยไดน้ าแบบวัดดังกล่าวไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิอีก 3 คน
ตรวจสอบความเท่ียงตรงในเนื้อหา (Content Validity) เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคมุตนแลว้ท าการปรบัปรุงแกไ้ขเนือ้หาตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิหาค่า IOC แลว้
ปรับข้อค าถาม หลังจากนั้นท าการทดลอง (Try out) กับวัยผู้ใหญ่ ท่ีปฏิบั ติงานในสถาน
ประกอบการท างานเกี่ยวขอ้งกบัการใชไ้ฟฟ้าท่ีมีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 50 คน 
แลว้น าขอ้มลูมาตรวจสอบและวิเคราะหค์ณุภาพรายขอ้ดว้ยวิธีการหาตรวจสอบคณุภาพของแบบ
วดัดว้ยวิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content validity) วิเคราะหห์าอ านาจจ าแนก 
จากค าถามรายขอ้ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้และคะแนนรวม  ไดใ้ช้
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เกณฑก์ารคัดเลือกขอ้ค าถามดังนี ้ ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้หรืออัตราส่วนที (t-ratio) จะคดัเลือก
ขอ้ท่ีมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของผลรายข้อและ
ผลรวมตัง้แต่ .20 ขึน้ไป และหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach's alpha) พบว่าจากแบบ
วดัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยจ านวน 21 ขอ้ ค าถามมีคณุภาพตามเกณฑ ์10ขอ้ แบบ
วดัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยมีค่า (Item-total correlation) ตัง้แต่ .367 - .797 และมี
ค่าสมัประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั (Conbrach's alpha) เท่ากบั 0.880 

 
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

การวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ใช้มาตรวัดท่ีผูว้ิจัยปรบัปรุง มาจากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิ์ของ งามตา วนินทานนท ์(2545) ซึ่งแบบวัดแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ เป็นแบบใหผู้ต้อบรายงาน
ตนเอง (Self-report)โดยมีข้อค าถามได้แก่ ขอ้ 1-10 เป็นค าถามทางลบ รวมเป็นจ านวน 10 ข้อ 
แบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั จาก “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ของแบบวัด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนมาตรวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ มีดงัต่อไปนี ้ขอ้ความท่ีมีความหมายทางบวก จะ
ไดค้ะแนน 6 ถึง 1 จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” ขอ้ความทางลบใหผ้ลกลบักนั ผูม้ีตวัเลขสงูกว่า 
แสดงว่ามีแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์ มากกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากว่า โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบวดัดังกล่าวไปให้
อาจารยท่ี์ปรกึษาและผูท้รงคณุวฒุิอีก 3 คนตรวจสอบความเท่ียงตรงในเนือ้หา (Content Validity) 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนิยามแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์แลว้ท าการปรบัปรุงแกไ้ขเนือ้หาตามค าแนะน าของ
ผูท้รงคณุวุฒิ หาค่า IOC แลว้ปรบัขอ้ค าถามหลงัจากนั้นน าไปทดลองใช ้(Try out) กับวยัผูใ้หญ่ท่ี
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีท างานเกี่ยวขอ้งกับการใช้ไฟฟ้าท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 50 คน แล้วน าข้อมูลมาตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพรายขอ้ดว้ยวิธีการหา
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดดว้ยวิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content validity) 
วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination power) ของค าถาม  ใช้วิ ธีหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์กับผลข้อย่อยกับผลรวม ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อค าถามดังนี ้ ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อหรืออัตราส่วนที (t-ratio) จะคัดเลือกข้อท่ีมีระดับนัยส าคัญสถิติระดับ .05 มีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธก์ับขอ้ย่อยกบัผลรวม (Item-total correlation) ค่าตัง้แต่ .20 ขึน้ไป และหา
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach's alpha) พบว่าจากแบบวดัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยจ านวน 21 ขอ้ ค าถามมีคุณภาพตามเกณฑ์ 10ขอ้ แบบวดัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยมีค่า (Item-total correlation) ตั้งแต่ .500 - .811 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบบัเท่ากบั (Conbrach's alpha) เท่ากบั 0.881 
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แบบวัดความเชื่ออ านาจในตน 
การวัดความเชื่ออ านาจในตน  ใชม้าตรวัดท่ีผูว้ิจัยปรบัปรุงมาจาก ฉัฐวีณ ์สิทธิ์ศิรอร

รถ (2552, น. 38-39)ซึ่งแบบวดัความเชื่ออ านาจในตน  ใหผู้ต้อบรายงานตนเอง (Self-report)โดย
มีขอ้ค าถามไดแ้ก่ ขอ้ 1-10 เป็นค าถามทางลบรวมเป็นจ านวน 10 ขอ้ แบบวัดมีลกัษณะเป็นมาตร
ประเมินรวมค่า 6 ระดบั จาก “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ของแบบวดัเกณฑก์ารใหค้ะแนนมาตรวัด
ความเชื่ออ านาจในตน   มีดังต่อไปนี้ ข้อความท่ีมีความหมายทางบวก จะได้คะแนน 6 ถึง 1 
จาก “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ส าหรบัขอ้ความทางลบ จะใหค้ะแนนกลับกัน โดยผูม้ีคะแนนสูง
กว่า หมายความว่ามีความเชื่ออ านาจในตน  สงูกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่ากว่า โดยผูว้ิจัยไดน้ าแบบวัด
ดังกล่าวไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิอีก  3 คนตรวจสอบความเท่ียงตรงในเนื้อหา 
(Content Validity) เพื่อให้สอดคลอ้งกับนิยามความเชื่ออ านาจในตน  แล้วท าการปรบัปรุงแก้ไข
เนือ้หาตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ หาค่า IOC แลว้ปรบัขอ้ค าถามหลังจากนั้นน าไปทดลองใช ้
(Try out) กับวัยผู้ใหญ่ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีท างานเกี่ยวขอ้งกับการใช้ไฟฟ้าท่ีมี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 50 คน แล้วน าข้อมูลมาตรวจสอบและวิเคราะห์
คณุภาพรายขอ้ดว้ยวิธีการหาตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัดว้ยวิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเนือ้หา (Content validity) วิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination power) ของค าถาม
ท่ีเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Item-total correlation) ผูว้ิจัยไดใ้ชเ้กณฑก์ารคัดเลือกข้อค าถามดังนี ้ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
หรืออัตราส่วนที (t-ratio) จะคัดเลือกระดับนัยส าคัญทางสถิติ ระดับ .05 และมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) ค่าตั้งแต่ .20 ขึน้ไป 
และหาค่าสมัประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach's alpha) พบว่าจากแบบวดัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า
อย่างปลอดภัยจ านวน 25 ข้อ ได้ข้อ ค าถามท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์จ านวน 10 ข้อ แบบวัด
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยมีค่า (Item-total correlation) ตัง้แต่ .551 - .814 และมีค่า
สมัประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั (Conbrach's alpha) เท่ากบั 0.922 

 
แบบวัดจริยธรรมหลุด 

การวัดจริยธรรมหลุดใช้มาตรวัดท่ีผู้วิจัยได้ปรบัปรุงจาก (โกศล มีคุณ และ ณรงค ์
เทียมเมฆ, 2545)ซึ่งแบบวดัจริยธรรมหลดุเป็นแบบใหผู้ต้อบรายงานตนเอง (Self-report)โดยมีขอ้
ค าถามได้แก่ ขอ้ 1-15 เป็นค าถามทางบวกรวมเป็นจ านวน 15 ขอ้  แบบวัดมีลักษณะเป็นมาตร
ประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงท่ีสุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” การตีความหมายของคะแนน คือ 
ผูป้ฏิบัติงานมีคะแนนรวมการวดัแบบนีม้าก คือบุคคลมีจริยธรรมท่ีหลุดมากกว่าผูท่ี้ไดค้ะแนนนอ้ย
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กว่าโดยผูว้ิจัยไดน้ าแบบวัดดังกล่าวไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิอีก 3 คนตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงในเนือ้หา (Content Validity) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนิยาม จริยธรรมหลุดแลว้ท าการ
ปรบัปรุงแกไ้ขเนือ้หาตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ หาค่า IOC แลว้ปรบัขอ้ค าถามหลังจากนั้น
น าไปทดลองใช ้(Try out) กบัวัยผูใ้หญ่ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีท างานเกี่ยวขอ้งกบัการ
ใช้ไฟฟ้าท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน แล้วน าข้อมูลมาตรวจสอบและ
วิเคราะหค์ุณภาพรายขอ้ดว้ยวิธีการหาตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัดว้ยวิธีการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเนือ้หา (Content validity) วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination power) 
ของค าถามท่ีเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Item-total correlation) ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อค าถามดังนี ้ ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้หรืออตัราส่วนที (t-ratio) จะคดัเลือกขอ้ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) ค่า
ตั้งแต่ .20 ขึน้ไป และหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach's alpha) พบว่าจากแบบวัด
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยจ านวน 20 ขอ้ ไดข้อ้ ค าถามท่ีมีคณุภาพตามเกณฑจ์ านวน 
15 ขอ้ แบบวัดพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยมีค่า (Item-total correlation) ตัง้แต่ .250 - 
.696 และมีค่าสมัประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั (Conbrach's alpha) เท่ากบั 0.875 

 
แบบสอบถามข้อมูลภูมิหลังทั่วไป 

แบบสอบถามข้อมูลภูมิหลังทั่ วไปของพนักงาน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อายงุาน  เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. น าแบบวัดตรวจสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม

ดา้นเนือ้หา โดยน าเสนออาจารยผ์ูค้วบคุมสารนิพนธ์ และผูท้รงคณุวฒุิ และคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมี
ค่า IOC ตัง้แต่ 2/3 ขึน้ไป 

2. น าแบบวัดท่ีปรบัปรุงแกไ้ขจนสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
320 คน น าผลท่ีได้ไปวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination power) ของขอ้ค าถามเป็น
รายขอ้ ดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม (Item-total 
correlation) การคัดเลือกเป็นขอ้ค าถามในการวิจัยใชเ้กณฑ์ดังนี้ ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้หรือ
อตัราส่วนที (t-ratio) ก าหนดระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item-total correlation) ค่าตัง้แต่ .20 ขึน้ไป  
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 3. หาค่าระดบัความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวดัแต่ละฉบบั โดยวิเคราะหค์วาม
คงท่ีภายใน (Iternal consistency) ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach's 
ceofficient) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.ขออนมุัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุยข์องมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ หมายเลขรบัรอง: SWUEC-G-022/2563X 
2. ผูว้ิจยัติดต่อหน่วยงานท่ีจะด าเนินการเก็บขอ้มลู 
3. ชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นการท าวิจัยใหก้ลุ่มตัวอย่างรบัทราบ และขอความรว่มมือในการ

ตอบแบบวดั หากกลุ่มตวัอย่างมีขอ้สงสยัเกี่ยวกบัขอ้ค าถามก็จะอธิบายเพิ่มเติม 
4. ด าเนินการเก็บขอ้มลู โดยการแจกแบบวดัใหก้บักลุ่มตวัอย่างประเมินตนเอง  
 
สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ผูว้ิจัยจะท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  (t-test) เพื่อท าสอบ
สมมติฐานการวิจัยขอ้ท่ี 1-2 ใชส้ถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (One-way ANOVA) พบความ
แตกต่างโดยผู้วิจัยทดลองในแต่ละคู่  ใช้ LSD เพื่อการทดสอบของสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3-4 
การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation 
Coefficient) มาทดสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ 5 - 8  และใชก้ารวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู (Multiple 
regression analysis) ทั้งชนิดโดยรวม (Enter) และเป็นขั้น (Stepwise) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจยัขอ้ท่ี 9 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย 
และแบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 ส่วน ดงันี ้

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้นจ าแนกตัวแปรภูมิหลัง คือ อายุงาน 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  เพศ 

     ส่วนท่ี 2 ผลค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภยัของวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ 

 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยของ
วัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการ เมื่อจ าแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ได้แก่ เพศ  ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส  อายงุาน            

 ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะหเ์พื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรจิตลักษณะเดิมคือ 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน จริยธรรมหลุด กับ
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัของวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ 

  ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการท านายพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
อย่างปลอดภัยของวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการ เมื่อจ าแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ได้แก่ เพศ  
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  อายุงาน โดยใช้ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน และจริยธรรมหลดุ  

 

ผลการวิเคราะหข์้อมลู 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามตัวแปรภูมิหลัง 

ไดแ้ก่ เพศ  ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส  อายงุาน โดยหาค่ารอ้ยละ ปรากฏผลดงัตารางที่ 1 
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ตาราง 1ค่ารอ้ยละของวยัผูใ้หญ่ท่ีท างานเกี่ยวขอ้งกบัการใชไ้ฟฟา้ในสถานประกอบการ จ าแนก
ตามตวัแปรภมูิหลงั ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และอายงุาน 

         ตวัแปรภมูิหลงั จ านวน รอ้ยละ 
1.เพศ 
          ชาย  
          หญิง 

2.สถานภาพสมรส 
          โสด 
          สมรส 
3.ระดบัการศึกษา 
          ต ่ากว่าปริญญาตร ี
          ปรญิญาตร ี
          สงูกว่าปริญญาตร ี
4.อายงุาน 
          นอ้ยกว่า5ปี 
          5-10ปี 
          มากกว่า10ปี 
 

 
241 
159 

 
197 
203 

 
147 
149 
77 
 

124 
111 
165 

 

 
60.3 
39.8 

 
49.3 
50.7 

 
43.5 
37.3 
19.3 

 
31.0 
27.8 
41.3 

 

 
 400 100 

  
จากตารางท่ี 1 วัยผูใ้หญ่ท่ีท างานเกี่ยวขอ้งกับการใชไ้ฟฟ้าในสถานประกอบการ ท่ีเป็น

เพศชาย มีจ านวน 241 คน คิดเป็นรอ้ยละ 60.3 และเป็นเพศหญิง 159 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.8 วยั
ผูใ้หญ่ท่ีท างานเกี่ยวขอ้งกับการใชไ้ฟฟ้าในสถานประกอบการ คนโสด จ านวน 197 คน  มีรอ้ยละ 
49.3 สมรส จ านวน 203 คน มีรอ้ยละ 50.7  วัยผูใ้หญ่ท่ีท างานเกี่ยวขอ้งกับการใชไ้ฟฟ้าในสถาน
ประกอบการระดับการของศึกษาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 147 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.5  
ปริญญาตรีมีจ  านวน 149 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.3 และสงูกว่าปริญญาตรี มีจ  านวน 77 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 19.3 วยัผูใ้หญ่ท่ีท างานเกี่ยวขอ้งกบัการใชไ้ฟฟ้าในสถานประกอบการมีอายงุานนอ้ยกว่า 
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5ปี  จ านวน 124 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.0  อายุงาน5-10ปี มีจ  านวน 111 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 27.8 และอายงุานมากกว่า10ปี มีจ  านวน 165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.3 
ส่วนท่ี  2  ผลของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียจากพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง

ปลอดภยัของวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ 

ตาราง 2ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียจากพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัของวยั
ผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ 

ตวัแปร n Mean S.D. ระดบั 
 พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอยา่ง
ปลอดภยั 

400 4.92 0.57 ค่อนขา้งสงู 

- การด าเนินงานตามขัน้ตอน 
วิธีการ กระบวนการท่ีก าหนดไวใ้น
การใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 

400 5.05 0.71 ค่อนขา้งสงู 

- การเลือกใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าในการ
ปฏิบติังาน 

400 4.97 0.64 ค่อนขา้งสงู 

- การใชอ้ปุกรณก์ารป้องกนัท่ี
ถกูตอ้งในการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
ปลอดภยั ตามขอ้ก าหนดการใช้
อปุกรณท่ี์คุม้ครองความปลอดภยั 

400 4.79 0.78 ค่อนขา้งสงู 

 
หมายเหตุ อยู่ในระดบั 4-5 คะแนน คือ ค่อนขา้งสงู 
 
ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยของของวัย

ผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ  มีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวมและรายด้าน เมื่อ
จ าแนกตามตัวแปรภมูิหลังคือ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และอายงุาน ใชส้ถิติ (t-test) 
มีผลตามตารางที่ 2 
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ตาราง 3ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัของของวยัผูใ้หญ่ในสถาน
ประกอบการ  มีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัโดยรวมและรายดา้น เมื่อจ าแนกตามตวัแปร
ภมูิหลงั ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส  

ตวัแปร
ภูมิหลงั 

n 
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟา้
อย่างปลอดภยัโดยรวม 

พฤติกรรมการใชไ้ฟฟา้
อย่างปลอดภยัดา้นการ
ด าเนินงานตามขัน้ตอน 
วิธีการ กระบวนการที่
ก าหนดไวใ้นการใช้
ไฟฟ้าอยา่งปลอดภยั 

พฤติกรรมการใชไ้ฟฟา้
อย่างปลอดภยัดา้น
การเลือกใชอุ้ปกรณ์

ไฟฟ้าในการ 
ปฏิบตัิงาน 

พฤติกรรมการใชไ้ฟฟา้
อย่างปลอดภยัดา้นการ
ใชอุ้ปกรณก์ารป้องกนัที่
ถูกตอ้ง ตามขอ้ก าหนด 

การใชอุ้ปกรณท์ี่
คุม้ครองความปลอดภยั 

M S.D. t M S.D. t M S.D. t M S.D. t 
เพศ 
    ชาย 241 4.95 0.55 

1.22 
5.07 0.67 

0.70 
5.01 0.63 

1.38 
4.81 0.80 

0.80 
    หญิง 159 4.88 0.59 5.02 0.75 4.92 0.65 4.75 0.75 
สถานภาพสมรส 
    โสด 197 4.94 0.53 

0.70 
5.07 0.67 

0.62 
5.00 0.61 

1.00 
4.79 0.75 

0.15 
   สมรส 203 4.90 0.60 5.02 0.75 4.94 0.68 4.78 0.81 
              

 

หมายเหต ุ n แทน จ านวนของวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ   
  M แทน ค่าเฉล่ียพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัของ  

     วยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ 
  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง

     ปลอดภยัของวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ 
 
จากตารางท่ี 3 พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของของวัยผู้ใหญ่ในสถาน

ประกอบการ  พบว่าเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัโดยรวมและราย
ดา้น ไม่แตกต่างกัน พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยของของวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ  
ท่ีมีสถานภาพโสดและสมรสมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกนั 
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                    ผลการวิเคราะหข์้อมูลสถิติค่าเอฟ (F-test) 
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวมและรายดา้น  ในตัวแปร

ระดบัการศึกษา และอายุงาน เมื่อพบความแตกต่าง ผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบแต่ละคู่  โดยการน า 
LSD (Least Significant Difference)  เป็นผลของการตรวจสอบสมมติุฐาน ตามตารางดงัต่อไปนี ้

ตาราง 4วิเคราะหค์วามแปรปรวนของพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัของวยัผูใ้หญ่ในสถาน
ประกอบการ  มีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัโดยรวมและรายดา้น เมื่อจ าแนกตามตวัแปร
ภมูิหลงัของ ระดบัการศึกษา  

พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั df SS MS F p 

พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั
โดยรวม 

ระหว่างแต่ละกลุ่ม 
ภายในแต่ละกลุ่ม 

รวม 

 
 

2 
397 
399 

 
 

1.04 
126.48 
127.52 

 
 
 

.52 

.32 

 
 
 

1.63 

 
 
 

.198 

การด าเนินงานตามขัน้ตอน วิธีการ 
กระบวนการที่ก าหนดไวใ้นการใช้
ไฟฟ้าอย่างปลอดภยั 

ระหว่างแต่ละกลุ่ม 
ภายในแต่ละกลุ่ม 

รวม 

 
 
 

2 
397 
399 

 
 
 

5.06 
194.21 
199.27 

 
 
 
 

2.53 
.49 

 
 
 
 

5.17* 

 
 
 
 

.006 

 
การเลือกใชอุ้ปกรณไ์ฟฟ้าในการ
ปฏิบตัิงาน  

ระหว่างแต่ละกลุ่ม 
ภายในแต่ละกลุ่ม 

รวม 

 
 

 
2 
397 
399 

 
 

 
.85 

163.87 
164.72 

 

 
 
 

 
.42 
.41 

 
 

 
 
 

 
1.02 

 
 
 

 
.360 

การใชอุ้ปกรณก์ารป้องกันที่ถูกตอ้งใน
การใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั  

ระหว่างแต่ละกลุ่ม 
ภายในแต่ละกลุ่ม 

รวม 

 
 

2 
397 
399 

 
 

1.78 
240.01 
241.79 

 
 
 

.89 

.61 
 

 
 
 

1.47 

 
 
 

.231 

*p<.05 
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จากตารางท่ี 4 พบว่า พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยของของวัยผูใ้หญ่ในสถาน
ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวม การ
เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน และการใชอุ้ปกรณ์การป้องกันท่ีถูกตอ้งในการใชไ้ฟฟ้า
อย่างปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน ส่วนวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มี
การด าเนินงานตามขัน้ตอน วิธีการ กระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัแตกต่าง
กัน มีนัยส าคัญทางข้อมูลสถิติท่ีระดับ .05 ผลการตรวจสอบความแตกต่างในแต่ละคู่ โดย
เปรียบเทียบคู่ใดบา้งท่ีแตกต่าง โดยน า LSD (Least Significant Difference) ตามตารางที่ 4  

ตาราง 5เปรียบเทียบดา้นพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัดา้นการด าเนินงานตามขัน้ตอน 
วิธีการ กระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัเป็นคู่  

*p<.05 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผู้ท่ีจบการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี  มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการท่ีก าหนดไว้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยแตกต่างกัน  สูงกว่า
ปริญญาตรีและปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู้ท่ีจบการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีและปริญญาตรี มีการด าเนินงานตามขัน้ตอน วิธีการ กระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นการใช้
ไฟฟ้าอย่างปลอดภยัสงูกว่าผูท่ี้จบการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 

 
 

 
ระดบัการศึกษา 

  
สงูกว่าปริญญาตรี 

 

 
ปริญญาตรี 

 

 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 

 
 X̅ 5.18 5.13 

 
4.92 

สงูกว่าปริญญาตรี 
 

5.18 .26* .21* 
 

- 

ปริญญาตรี 
 

5.13 
 

.05 -  
 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
 

4.92 - - - 
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ตาราง 6วิเคราะหค์วามแปรปรวนของพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัของวยัผูใ้หญ่ในสถาน
ประกอบการ  มีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัโดยรวมและรายดา้น เมื่อจ าแนกตามตวัแปร
ภมูิหลงัของ อายงุาน 

พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั df SS MS F p 

พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั
โดยรวม 

ระหว่างแต่ละกลุ่ม 
ภายในแต่ละกลุ่ม 

รวม 

 
 

2 
397 
399 

 
 

3.84 
123.68 
127.52 

 
 
 

1.92 
.31 

 
 
 

6.16* 

 
 
 

.002 

การด าเนินงานตามขัน้ตอน วิธีการ 
กระบวนการที่ก าหนดไวใ้นการใช้
ไฟฟ้าอย่างปลอดภยั 

ระหว่างแต่ละกลุ่ม 
ภายในแต่ละกลุ่ม 

รวม 

 
 
 

2 
397 
399 

 
 
 

5.52 
193.75 
199.27 

 
 
 
 

2.76 
.49 

 
 
 
 

5.66* 

 
 
 
 

.004 

การเลือกใชอุ้ปกรณไ์ฟฟ้าในการ
ปฏิบตัิงาน  

ระหว่างแต่ละกลุ่ม 
ภายในแต่ละกลุ่ม 

รวม 

 
 

2 
397 
399 

 
 

3.61 
161.10 
164.72 

 

 
 
 

1.81 
.41 

 

 
 
 

4.45* 

 
 
 

.012 

การใชอุ้ปกรณก์ารป้องกันที่ถูกตอ้งใน
การใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั  

ระหว่างแต่ละกลุ่ม 
ภายในแต่ละกลุ่ม 

รวม 

 
 

2 
397 
399 

 
 

3.40 
238.39 
241.79 

 
 
 

1.70 
1.70 
. 

 
 
 

2.83 

 
 
 

.060 

*p<.05 

จากตารางท่ี 6 พบว่า พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยของของวัยผูใ้หญ่ในสถาน
ประกอบการท่ีมีอายุงานต่างกัน   มีการใช้อุปกรณ์การป้องกันท่ีถูกต้องในการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน ส่วนวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีมีอายงุานต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัโดยรวม การด าเนินงานตามขัน้ตอน วิธีการ กระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน  แตกต่างกัน โดยมี
นยัส าคัญทางสถิติระดับ .05 ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ เปรียบเทียบว่ามีตัวแปรใดบา้งมี
ความแตกต่างกนั โดย LSD (Least Significant Difference) ดงัตารางที่ 7 
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ตาราง 7เปรียบเทียบอายงุานเป็นรายคู่กบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอยา่งปลอดภยัของวยัผูใ้หญ่ใน
สถานประกอบการ 

พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยของของวัยผู้ใหญ่ในสถาน
ประกอบการ 

 
อายุงาน 

 X̅ มากกว่า10ปี 5-10ปี น้อยกว่า5ปี 
 

 
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยโดยรวม 

 5.03 4.91 4.80 

มากกว่า10ปี 5.03 - - - 
5-10ปี 4.91 .12 - - 
นอ้ยกว่า5ปี 4.80 .23* .11 - 
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยด้านการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการที่
ก าหนดไว้ในการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัย 

 5.18 4.98 4.92 

มากกว่า10ปี 5.18 - - - 
5-10ปี 4.98 .20* - - 
นอ้ยกว่า5ปี 4.92 .26* .06 - 
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยด้านการเลือกใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าในการ ปฏิบัติงาน 

 5.07 4.95 4.85 

มากกว่า10ปี 5.07 - - - 

5-10ปี 4.95 .12 - - 
นอ้ยกว่า5ปี 4.85 .22* .10 - 

*p<.05 

จากตารางท่ี 7 พบว่า วัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการท่ีมีอายุงาน น้อยกว่า5ปี มี
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวม น้อยกว่า ผู้ท่ีมีอายุงานมากกว่า 10 ปี อย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 วยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีมีอายงุาน นอ้ยกว่า5ปี และ5-10ปี 
มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้านการด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการท่ี
ก าหนดไวใ้นการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย นอ้ยกว่า ผูท่ี้มีอายุงานมากกว่า 10 ปี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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  วยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีมีอายงุาน นอ้ยกว่า5ปี พฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการ  ปฏิบัติงาน น้อยกว่า ผู้ท่ีมีอายุงาน
มากกว่า 10 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรจิตลักษณะเดิมได้แก่ 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน จริยธรรมหลุด กับ
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการ โดยใช้สถิติค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธข์องเพียรส์นั ปรากฏผลดงัตารางท่ี 8 

ตาราง 8ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรจิตลกัษณะเดิมและตวัแปรพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าอย่างปลอดภยัของวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ (n = 400)  

**p <.01 

หมายเหต ุ esb หมายถึง   พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 
                 ipe หมายถึง   ดา้นการด าเนินงานตามขัน้ตอน วิธีการ กระบวนการท่ีก าหนด

                   ไวใ้นการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั    
                 seo หมายถึง   ดา้นการเลือกใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าในการปฏิบติังาน 
       upe หมายถึง   การใชอ้ปุกรณก์ารป้องกนัท่ีถกูตอ้งในการใชไ้ฟฟ้าอย่าง 

        ปลอดภยั  

                     esb           ipe           seo               upe           fos              am            ilc           md 

esb                   1          .714**      .804**            .841**       .173**        .235**      .239**    -.243**       
ipe                                   1            .446**          .410**        .169**         .274**      .271**   -.200** 
seo                                                    1             .461**        .138**         .216**      .210**    -.214** 
upe                                                                       1           .120*           .112*        .126*    -.174** 
fos                                                                                           1            .604**       .510* *   -.554** 
am                                                                                                             1           .7 01**   -.641** 
ilc                                                                                                                               1       -.677** 
md                                                                                                                                          1 
Mean           78.74       20.19           29.83      28.73       40.32            44.85           47.12       39.37 
S.D.              9.05         2.83            3.86         4.67        10.06           10.14           9.70         12.69  
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        fos หมายถึง    ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 
        am หมายถึง    แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ 
        ilc หมายถึง   ความเชื่ออ านาจในตน 
        md หมายถึง   จริยธรรมหลดุ 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่า ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
อย่างปลอดภัยโดยรวม และรายด้านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ 
กระบวนการท่ีก าหนดไว้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการ
ปฏิบัติงาน และด้านการใช้อุปกรณ์การป้องกันท่ีถูกต้องในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ้ท่ี 5-7 ยกเวน้ตัวแปรจริยธรรม
หลุด ท่ีผลการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธท์างลบกับพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวม 
และรายดา้นทัง้ 3 ดา้น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 8 

ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการท านายพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยของวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ ผูว้ิจัยท าการวิเคราะหค์วามสามารถในการท านาย 
เพื่อหาตวัท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัของวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ โดยใช้
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน และจริยธรรมหลดุ และ
เมื่อจ าแนกตามตวัแปรภูมิหลงัไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา   สถานภาพสมรส และอายงุาน โดยใช้
สถิติการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู ปรากฏผลดงัตารางที่ 9    
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จากตารางที่ 9 ผูว้ิจยัอธิบายตารางที่ 9 โดยแยกเป็น 2 ส่วนดงันี ้
ส่วนแรก น าเสนอผลการท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัยผูใ้หญ่ใน

สถานประกอบการใชล้ักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน 
จริยธรรมหลุด ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรทั้งหมด 4 ตัว ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน จริยธรรมหลุด  สามารถรว่มกันท านายการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองโดยรวมไดร้อ้ยละ 7.3โดยตัวแปรท่ีสามารถท านายการเรียนรูด้ว้ยตนเองโดยรวมเป็นอนัดับ

แรกคือ จริยธรรมหลดุ(= -0.157) รองลงมาคือแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์  (= 0.135)  ตามล าดบั และ
เมื่อผูว้ิจยัท าการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัทัง้ 2 ดา้น พบผลการวิจยัดงันี ้  

 พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้านการด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ 
กระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยพบว่า ตัวแปรทัง้หมด 4 ตัว ไดแ้ก่ ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์  ความเชื่ออ านาจในตน และจริยธรรมหลดุ     สามารถ
รว่มกนัท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัดา้นท่ี 1  ไดร้อ้ยละ 8.8 โดยตวัแปรท่ีสามารถ
ท านายพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้านท่ี 1 เป็นอันดับแรกคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

(=0.164)  รองลงมาคือความเชื่ออ านาจในตน(=0.156)ตามล าดบั    
 พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการ 

ปฏิบัติงานพบว่า ตัวแปรทัง้หมด 4 ตัว ไดแ้ก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
ความเชื่ออ านาจในตน และจริยธรรมหลุด   สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยด้านท่ี 2  ได้รอ้ยละ 5.9 โดยตัวแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง

ปลอดภัยด้านท่ี 2  เป็นอันดับแรกคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   (= 0.135)    และรองลงมาคือ 

จริยธรรมหลดุ (= -0.127) 
 พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยดา้นการใช้อุปกรณ์การป้องกันท่ีถูกต้อง 

ตามข้อก าหนด การใช้อุปกรณ์ท่ีคุ้มครองความปลอดภัย  พบว่า ตัวแปรทั้งหมด 4 ตัว ได้แก่ 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ความเชื่ออ านาจในตน และจริยธรรมหลุด 
สามารถรว่มกนัท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัดา้นท่ี 3  ไดร้อ้ยละ 3.1  โดยตวัแปรท่ี

สามารถท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัดา้นท่ี 3  คือ จริยธรรมหลดุ (=-0.174)  
            ส่วนท่ีสอง น าเสนอผลการท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัย

ผูใ้หญ่ในสถานประกอบการโดยรวมใชล้ักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความ
เชื่ออ านาจในตน และจริยธรรมหลุด เมื่อจ าแนกตามตัวแปภูมิหลัง ไดแ้ก่ เพศ  สถานภาพสมรส 
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ระดบัการศึกษา  และอายุงาน ผลการวิจัยพบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า
อย่างปลอดภยัโดยรวมไดเ้ป็นล าดบัแรก 

ในเกือบทุกตัวแปรภูมิหลัง คือ ใน กลุ่มรวม โสด ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
สถานภาพสมรส และอายงุานนอ้ยกว่า5ปี ไดแ้ก่ จริยธรรมหลดุ ส่วนความเชื่ออ านาจในตน ไดเ้ป็น
ล าดับแรกคือ  เพศหญิง สมรส  ต ่ากว่าปริญญาตรี และอายงุาน  5-10ปี  ส่วนลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคมุตนไดเ้ป็นอนัดบัแรกคือ อายงุานมากกว่า10ปี    พบว่าแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ไดเ้ป็นล าดบัแรก
ในเพศชาย 

 ส าหรบัผลการท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยดา้นการด าเนินงาน
ตามขัน้ตอน วิธีการ กระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย เมื่อจ าแนกตวัแปรของ
ภูมิหลัง คือ สถานภาพสมรส เพศ การศึกษา และอายุงาน  ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรท่ีสามารถ
ท านายด้านการด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการท่ีก าหนดไว้ในการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภยัไดเ้ป็นล าดบัแรกในเกือบทกุตวัแปรภมูิหลงั คือ  เพศหญิง ปริญญาตรี ต ่ากว่าปริญญาตรี 
อายงุานนอ้ยกว่า5ปี อายงุานมากกว่า10ปี และโสด ไดแ้ก่ ความเชื่ออ านาจในตน ส่วนแรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธิ์เป็นล าดบัแรกใน กลุ่มรวม เพศชาย สมรส สงูกว่าปริญญาตรี และอายงุาน  5-10ปี  

 ส าหรับผลการท านายพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้านการเลือกใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าในการ ปฏิบัติงาน เมื่อจ าแนกตัวแปรของภูมิหลัง คือ สถานภาพสมรส เพศ 
การศึกษา และอายุงาน  ผลการวิจัยพบว่าจริยธรรมหลุดสามารถท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า
อย่างปลอดภยัดา้นการเลือกใชอุ้ปกรณไ์ฟฟ้าในการปฏิบติังานเป็นล าดบัแรกใน เพศชาย ปริญญา
ตรี สูงกว่าปริญญาตรี  และอายุงาน5-10ปี ส่วนแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์สามารถท านายพฤติกรรมการ
ใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัดา้นการเลือกใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าในการปฏิบติังานเป็นล าดบัแรกคือ กลุ่มรวม  
โสด และอายุงานนอ้ยกว่า 5ปี ส่วนลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน สามารถท านายพฤติกรรมการ
ใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัดา้นการเลือกใชอุ้ปกรณไ์ฟฟ้าในการ ปฏิบติังานเป็นล าดบัแรกใน  ต ่ากว่า
ปริญญาตรี และอายงุานมากกว่า10ปี และพบว่าความเชื่ออ านาจในตนสามารถท านายพฤติกรรม
การใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยดา้นการเลือกใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าในการปฏิบัติงานเป็นล าดับแรกในเพศ
หญิง สมรส 

 ส าหรบัผลการท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยดา้นการใชอุ้ปกรณ์
การป้องกันท่ีถูกตอ้ง ตามขอ้ก าหนด การใชอุ้ปกรณท่ี์คุม้ครองความปลอดภัยเมื่อจ าแนกตามตัว
แปรภูมิหลัง ได้แก่ เพศ   สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  และอายุงาน  ผลการวิจัยพบว่า
จริยธรรมหลุดท านายพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้านการใช้อุปกรณ์การป้องกันท่ี
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ถูกตอ้ง ตามขอ้ก าหนด การใชอุ้ปกรณท่ี์คุม้ครองความปลอดภัยเป็นล าดับแรก ในกลุ่มรวม เพศ
ชาย เพศหญิง โสด สมรส ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อายุงานน้อยกว่า5ปี และอายุงาน
มากกว่า10ปี ส่วนลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   สามารถท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยดา้นการใชอ้ปุกรณก์ารป้องกันท่ีถูกตอ้ง ตามขอ้ก าหนด การใชอุ้ปกรณท่ี์คุม้ครองความ
ปลอดภยัเป็นล าดบัแรกในต ่ากว่าปริญญาตรี และอายงุาน5-10ปี 
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บทท่ี 5  
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

จุดประสงคข์องงานวิจัย 
     1.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัของวยัผูใ้หญ่ในสถาน

ประกอบการ เมื่อจ าแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแ้ก่ เพศ  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  อายุ
งาน 

  2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิม ไดแ้ก่ ลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคมุตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน และจริยธรรมหลดุ กบัพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการได้แก่ ดา้นการด าเนินงานตามขั้นตอน/
วิธีการ/ กระบวนการท่ีก าหนดไว ้ดา้นการเลือกใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าในการปฏิบัติงาน และดา้นการใช้
อปุกรณก์ารป้องกนัท่ีถกูตอ้งในการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั                                                                                

  3.  เพื่อท านายพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัยผู้ใหญ่ในสถาน
ประการ โดยใชต้ัวแปรจิตลักษณะเดิมในกลุ่มรวม และเมื่อจ าแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแ้ก่ เพศ 
ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และอายงุาน 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. วยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการเพศชายมีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัสูง
กว่าวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการเพศหญิง 

2. วยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีสมรสมีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยสูง
กว่าวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีโสด 

3. วัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีระดับการศึกษาสูงกว่ามีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า
อย่างปลอดภยัสงูกว่าวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีระดบัการศึกษาต ่ากว่า 

4. วัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีอายุงานมากกว่ามีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
ปลอดภยัสงูกว่าวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีอายุงานต ่ากว่า 

5. ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนของบุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการมี
ความสมัพนัธ ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 

6. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ ของบุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการ
ทางบวกกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 
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7. ความเชื่ออ านาจในตนมีความสัมพันธ์ของบุคคลวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ 
ทางบวกกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 

8. จริยธรรมหลุดมีความสัมพันธ์ ของบุคคลวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการทางลบ
กบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 

9.  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน และจริยธรรมหลดุ สามารถรว่มกันท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า
อย่างปลอดภยัของบุคคลวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการในกลุ่มรวม และเมื่อจ าแนกตามกลุ่มย่อย 
ไดอ้ย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 

 
ประชากรในงานวิจัย 
ประชากรในงานวิจัยนี ้เป็นบุคคลวัยผู้ใหญ่ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีท างาน

เกี่ยวขอ้งกบัการใชไ้ฟฟ้าอายตุัง้แต่ 21-60 ปี 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผูป้ฏิบติังานท่ีท างานเกี่ยวขอ้งกบัการใชไ้ฟฟ้า อายุ

ตัง้แต่ 21-60 ปี การก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ ( Stratified Random Sampling) 
แบ่งเป็นดังนีเ้พศ แบ่งชาย และหญิง และระดับการศึกษา ไดแ้ก่ ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรีการค านวณกลุ่มตวัอย่างตามค าอธิบายของแฮรแ์ละคณะ (นงลักษณ ์วิรชั
ชัย, 2543) อ้างอิงมาจาก Joseph F. Hair และคณะ (2010) คือ 10 ถึง 40 × จ านวนตัวแปรใน
งานวิจัย จะไดก้ลุ่มตัวอย่าง อย่างนอ้ย 40× 5 = 200 ส าหรบังานวิจัยครัง้นี ้เน่ืองจากงานวิจัยนีม้ี
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแบ่งกลุ่มย่อย ประกอบกับเพื่อเป็นการป้องกันการสูญหายของกลุ่ม
ตวัอย่าง หรือการตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้นผูว้ิจยัจึงเก็บขอ้มลูเพิ่มขึน้เป็น 400 คน 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นีม้ีดงันี ้

ปัจจัยภายในคือ จิตลักษณะเดิม ไดแ้ก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน แรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน และจริยธรรมหลดุ 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั ประกอบดว้ย การปฏิบติังาน  
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ตวัแปรแบ่งกลุ่มย่อย (Moderating Variables) 
เป็นลักษณะทางชีวสังคม คือ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน และ

เพศ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัในครัง้นีแ้บ่งเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วน

บุคคลเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอายุงาน  ตอนท่ี 2 เป็นแบบวัด
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยประกอบไปดว้ย แบบวัดการด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการ 
กระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย แบบวัดการเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าในการ
ปฏิบัติงาน  และแบบวัดอุปกรณ์การป้องกันท่ีถูกต้องในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยตามข้อ
ก าหนดการใช้อุปกรณ์ท่ีคุ้มครองความปลอดภัย  ตอนท่ี 3 เป็นจิตลักษณะเดิม ประกอบด้วย 
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน และจริยธรรมหลดุ แบบ
วดัมีลกัษณะการประเมิน 6 ระดับ ตัง้แต่ จริงท่ีสุด ถึง ไม่จริงเลย เครื่องมือวิจัยแบบวัดพฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยมี ค่า (Item-total correlation) ตั้งแต่ .371 ถึ ง .764 และมี ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach's alpha) เท่ากับ .902 เครื่องมือวิจัยแบบวัดลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคมุตนมีค่า (Item-total correlation) ตัง้แต่ .367 ถึง .797 และมีค่าสมัประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่น (Conbrach's alpha) เท่ากับ .880 เครื่องมือวิจัยแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่า (Item-
total correlation) ตั้งแต่ .500 ถึง .811 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach's alpha) 
เท่ากับ .881 เครื่องมือวิจัยแบบวัดความเชื่ออ านาจในตน มีค่า (Item-total correlation) ตั้งแต่ 
.551 ถึง .814 และมีค่าสมัประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach's alpha) เท่ากบั .922 และ เครื่องมือ
วิจัยแบบวัดจริยธรรมหลุด  มี ค่า (Item-total correlation) ตั้งแต่  .250 ถึ ง .696 และมี ค่า
สมัประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach's alpha) เท่ากบั .875 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     1.ขออนมุัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุยข์องมหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ หมายเลขรบัรอง: SWUEC-G-022/2563X 

 2. ผูว้ิจยัติดต่อหน่วยงานท่ีจะด าเนินการเก็บขอ้มลู 
 3. ชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นการท าวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างรบัทราบ และขอความร่วมมือ

ในการตอบแบบวดั หากกลุ่มตวัอย่างมีขอ้สงสยัเกี่ยวกบัขอ้ค าถามก็จะอธิบายเพิ่มเติม 
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 4. ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยการแจกแบบวัดให้กับกลุ่มตัวอย่างประเมิน
ตนเอง หลังจากนั้นได้ด าเนินการตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับแล้วน ามา
วิเคราะหต่์อไป 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

     1.วิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งต้นใชส้ถิติพืน้ฐานมีค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของตวัแปร 

 2.ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 -2 โดยใช้สถิติ t-test เพื่อ เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัโดยรวมและรายดา้น  กบัตัวแปรภมูิหลัง ประกอบดว้ย เพศ 
และสถานภาพสมรส 

 3.ทดสอบสมมติฐานข้อ ท่ี 3-4 โดยใช้สถิติ F-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัโดยรวมและรายดา้น  กบัตวัแปรภมูิหลงั ประกอบดว้ย ระดบั
การศึกษา และอายงุาน 

 4.ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 5-8 โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) หาความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน จริยธรรมหลุด และพฤติกรรม
การใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 

 5.ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 9 โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) เพื่อหาความสามารถในการท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย
จากตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน จริยธรรม
หลุด และเมื่อจ าแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแ้ก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอายุ
งาน 

สรุปผลการวิจัย 
1.บุคคลวัยผูใ้หญ่ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีและ

สงูกว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั ดา้นการด าเนินงานตามขัน้ตอน/วิธีการ/
กระบวนการท่ีก าหนดไวส้งูกว่าผูท่ี้จบการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 

 2.บุคคลวัยผู้ใหญ่ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีมีอายุงานน้อยกว่า5ปี มี
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวมมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้านการ
ด าเนินงานตามขั้นตอน/วิธีการ/กระบวนการท่ีก าหนดไว้ และมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง
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ปลอดภัยด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการ ปฏิบัติงานต ่ากว่าผู้ท่ีมีอายุงานมากกว่า 10 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และบุคคลวัยผูใ้หญ่ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีมี
อายุงาน 5-10ปี มีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยดา้นการด าเนินงานตามขั้นตอน/วิธีการ/
กระบวนการท่ีก าหนดไวต้ ่ากว่าผูท่ี้มีอายงุานมากกว่า10ปีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3.ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย
โดยรวม และรายด้านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงานตามขั้นตอน/วิธีการ/กระบวนการท่ี
ก าหนดไวใ้นการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั ดา้นการเลือกใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าในการปฏิบติังาน และดา้น
การใชอุ้ปกรณ์การป้องกันท่ีถูกตอ้งในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 5-7 ยกเว้นตัวแปรจริยธรรมหลุดท่ีผลการวิจัย
พบว่ามีความสัมพันธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวม และรายดา้นทัง้ 3 
ดา้น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 4. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน 
จริยธรรมหลดุ  สามารถรว่มกนัท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัของวยัผูใ้หญ่ในสถาน
ประกอบการโดยรวมได้รอ้ยละ7.3โดยตัวแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยของวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการได้เป็นอันดับแรกคือ จริยธรรมหลุด รองลงมาคือ
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ ตามล าดบั  

อภิปรายผลการวิจัย 
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัของวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ ผูว้ิจยัน าเสนอ

การอภิปรายผลเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย กบัตวัแปรภูมิหลัง
ของวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ และส่วนท่ี 2 เป็นผลการท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัย โดยใช้ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน 
จริยธรรมหลดุ 
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ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยกับตัวแปรภูมิหลัง 
 
เพศ 

จากสมมติฐานขอ้ 1 ท่ีว่าวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการเพศชายมีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า
อย่างปลอดภัยสงูกว่าวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการเพศหญิง จากการทดสอบสมมติฐานนั้น เพศ
ชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่ตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี ้เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการมี
พัฒนาการท่ีสมบูรณ์ทั้งเพศชายและเพศหญิง   วัยผู้ใหญ่จะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา เพื่อใหส้ามารถมีกรอบในการใช้ชีวิตรวมถึงความหมายในชีวิตเพื่อให้สามารถอยู่ใน
สังคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนีไ้ดอ้ย่างมี ความสุข นอกจากนั้นยังต้องพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาทัง้ในด้านความคิด การกระท าความรู ้ความสามารถ ความช านาญ และทัศนคติให้
เจริญงอกงามขึน้ มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึน้ (เติมทรพัย ์จั่นเพชร, 2557) ผูป้ฏิบัติงาน
ตอ้งปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยขององคก์าร ตอ้งมีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าท่ีค านึงถึงความ
ปลอดภยั เพราะความประมาทหรือเพิกเฉยต่อส่ิงท่ีเกิดขึน้เพียงเล็กนอ้ยอาจน ามาซึ่งความเสียหาย
ใหญ่หลวง (พลวิรฐั รชัอนนัทพ์งษ์, 2560) สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ (ชัยวัฒน ์ทิพยล์มัย, 2543) 
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ท างานระดับวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า เจา้หนา้ท่ี
ระดับวิชาชีพโดยมี เพศ อาย ุสภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายุงาน คุณสมบัติในการใชป้ระกาศ
แต่งตัง้ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานไม่แตกต่างกนัท่ีระดบัความเชื่อมั่น 
0.05  (สมภพ วงศป์ระสาร, 2546) นอกจากนีใ้นเร่ืองระเบียบกฎขอ้บังคับดา้นความปลอดภัยใน
การท างานท่ีสถานประกอบการก าหนดไว้ก็เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีคนงานทุกคนไม่ว่าคนงานชายหรือ
หญิง จ าเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั เหมือน ๆ กัน ดังนั้น จึงท าให้พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
อย่างปลอดภยัของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 

  
สถานภาพสมรส 

 จากสมมติฐานขอ้2ท่ีว่าวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการท่ีโสดมีพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการท่ีสมรส  จากการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า บุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการท่ีมีสถานภาพโสดและสมรสแลว้มีพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยท่ีไม่แตกต่างกันซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ทัง้นีเ้ป็นเพราะวัยผูใ้หญ่เป็น
วัยแห่งการสรา้งรากฐานให้กับชีวิตตนเองไม่ว่าจะมีสถานภาพโสดหรือสมรส ก็ต้องการมีชีวิต
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ครอบครวั ภาระหนา้ท่ีในการอบรมเลีย้งดูลูกและหลาน การมีบา้นเป็นของตนเอง มีอาชีพเป็นท่ี
แน่นอนมั่นคง และเป็นช่วงวัยของการมีความรบัผิดชอบ  โดยจะเป็นผูท่ี้หารายได้หลักเพื่อน ามา
เลีย้งดูสมาชิกในครอบครวั (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2547) บุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการท่ีมี
สถานภาพโสดหรือสมรส ต่างก็มีหนา้ท่ีครอบครัวให้ของตนเองใหร้ับรบัผิดชอบเหมือนๆกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ (แก้วฤทัย แก้วชัยเทียม , 2548) ศึกษาการรับรูก้ารจัดการความปลอดภัยและ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการผลจาการวิจัยพบว่า 
พนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภยัและประสบการณก์ารเกิดอบุัติเหตุในการท างานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการท างานไม่แตกต่างกัน ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 0.05   ดังนั้นวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีมี
สถานภาพโสดและสมรสแลว้มีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัท่ีไม่แตกต่างกนั  

 
ระดับการศึกษา 

จากสมมติฐานข้อ 3 ท่ีว่า วัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการท่ีระดับการศึกษาสูงกว่ามี
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยสูงกว่าวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีระดับการศึกษาต ่า
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคคลวัยผู้ใหญ่ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้านการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนสูงกว่าบุคคลวัยผู้ ใหญ่ ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีมีระดับ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้
ไว ้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะ การส่งเสริมใหม้นุษยไ์ดเ้รียนรูไ้ม่ว่าจะเป็นการจดัการศึกษาหรือกิจกรรมเรียนรู ้
โดยตรง หรือจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรียนรูน้ับว่ามีความ ส าคญัยิ่งเพราะสภาพสังคมไดแ้ปร
เปลี่ยนไปอยู่เสมอการด ารงชีวิตและการเรียนรูข้องมนุษยจ์  าเป็นตอ้งปรบัเปล่ียน โดยท่ีไม่สามารถ
หลีกเล่ียงได(้อมราภรณ์ หมีปาน, 2552) วัยผูใ้หญ่นั้นเป็นช่วงเวลาท่ียาวนานท่ีสุดส าหรบัมนุษย์
เราทุกคน ตลอดจนเป็นช่วงเวลาท่ีใชค้วามรูจ้ากการจากศึกษาและจากประสบการณก์ารเรียนท่ี
ผ่านมาท าประโยชนใ์หก้ับสังคมไดม้ากท่ีสุด และเป็นเวลาท่ีเราจะตอ้งมีความสัมพนัธเ์กี่ยวขอ้งกัน
กบัการท างานตลอดไปดว้ย ระดบัการศึกษาท่ีสงูจึงเป็นส่ิงส าคญัในการท างาน มีความรูแ้ละความ
เข้าใจดีกว่าระดับการศึกษาต ่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธวัช เหลืองวสุธา, 2556) ได้ท าวิจัย
เร่ืองความรู ้ทัศนคติ และการปฏิบัติงาน อย่างปลอดภัยของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทคอทโก ้
เมททอล คอรส์จ ากดั จงัหวดัระยอง พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีมีความรูด้า้นอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัยในการท างาน ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน  มีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ดงันัน้บุคคลวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ี
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มีระดับการศึกษาสูงกว่ามีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ในสถาน
ประกอบการท่ีระดบัการศึกษาต ่า 

 
อายุงาน 

จากสมมติฐานขอ้ 4 ท่ีว่า วยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีอายงุานมากกว่ามีพฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยสูงกว่าวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ีอายุงานต ่า  จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า บุคคลวัยผูใ้หญ่ท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีมีอายุงานมากว่า 10 ปี มี
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการด าเนินงานตามขัน้ตอน 
และดา้นการเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคคลวัยผูใ้หญ่ท่ีปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการท่ีมีอายุงานต ่ากว่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ.05ซึ่งตรงกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้
เป็นเพราะพนักงานท่ีมีอายุงานมากจะมีประสบการณ์ ความรูแ้ละความเขา้ใจ มีความคุน้เคยกับ
สถานประการเป็นอย่างดีมากกว่าอายุงานนอ้ยกว่า เมื่ออายุงานมากกว่าจะเป็น (ทิพยภ์า เชษฐ์
เชาวลิต, 2541) บุคคลมีพฒันาการทางสติปัญญาท่ีเป็น รูปแบบของการคิดอย่างมีเหตุมีผล และ
คิดอย่างรอบคอบ อีกทั้งยังมีความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆในการท างานได้เป็น
อย่างดี เน่ืองจากมีการเรียนรูจ้ากการสะสมประสบการณต่์าง ๆท าใหบุ้คคลรูจ้กัป้องกนัและจดัการ
กับส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ (วิทิต กมลรัตน์, 2552) ศึกษาพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อดิตยา เบอรล่์า เคมีคลัส ์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด (ฟอสเฟต ดีวิชั่น)   ผลการวิจัยพบว่า อายุงานต่างกันมีพฤติกรรมความปลอดภัย
ต่างกนั ผูม้ีอายงุานนานกว่ามีพฤติกรรมความปลอดภยั มากกว่าผูท่ี้มีอายงุานนอ้ยกว่า 

 
ผลการท านายการพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย โดยใช้ตัวแปรจิต

ลักษณะเดิม ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเชื่ออ านาจใน
ตน และจริยธรรมหลุด 

ผลการวิจยั พบว่า ตวัแปรจิตลกัษณะเดิม ไดแ้ก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน แรงจงูใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยโดยรวม และรายด้านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงานตามขั้นตอน /วิธีการ/ 
กระบวนการท่ีก าหนดไว ้ดา้นการเลือกใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าในการปฏิบัติงาน และดา้นการใชอุ้ปกรณ์
การป้องกันท่ีถูกต้อง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  .01  และพบว่า จริยธรรมหลุดมี
ความสัมพันธท์างลบกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 โดยลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน และจริยธรรม



  62 

หลุด สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัยผู้ใหญ่ในสถาน
ประกอบการไดร้อ้ยละ 7.3 ตัวแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัย
ผูใ้หญ่ในสถานประกอบการไดเ้ป็นอันดบัแรก คือ จริยธรรมหลดุ รองลงมา คือ แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ตามล าดบั ซึ่งผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยัดงันี ้

 
จริยธรรมหลุด 
ผลการวิจยั พบว่า จริยธรรมหลุดมีความสัมพันธท์างลบกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง

ปลอดภยั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสามารถท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยในกลุ่มรวมและ ตัวแปรภูมิหลัง คือ ผู้ใหญ่วัยท างานท่ีเป็นคนโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่า และประสบการณ์ท างานต ่ากว่า 5 ปี เป็นล าดับแรก ทั้งนี ้เป็นเพราะ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีและสงูกว่าปริญญาตรี เปอรเ์ซ็นการท านายดา้นจริยธรรมหลุดสงูท่ีสุด 
ระดับการศึกษาท่ีสูงจึงเป็นส่ิงส าคัญในการท างาน พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสงูกว่าจึงมีความ
ใส่ใจหรือไม่ละเลยในกฎระเบียบขอ้บังคบัมีจริยธรรมในตนเองเองรูว้่าส่ิงไหนควรท าหรือไม่ควรท า 
ความรูค้วามเข้าใจมากกว่าระดับการศึกษาท่ีต ่ากว่า กลุ่มเส่ียงท่ีมีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยนอ้ย ท่ีควรพัฒนาก่อนกลุ่มอื่นคือ กลุ่มต ่ากว่าปริญญาตรี สถานประกอบการควรมีการ
ส่งเสริมใหค้วามส าคญัในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัจริยธรรมหลุดในการปฏิบติังานเพื่อ
ช่วยใหเ้กิดการตดัสินใจและปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ
ใหม้ีความปลอดภยัในการใชไ้ฟฟ้ามากยิ่งขึน้ ทัง้นีก้ารท่ีบุคคลให ้ชุดความคิด เหตผุล หรือเจตนา 
ของการกระท าหน่ึงๆท่ีแสดงถึงการมีจริยธรรมสูงแต่การกระท ากลบัเป็นไปในทางตรงกันขา้มเป็น
การใหเ้หตุผลเพื่อปกป้องตนเองการท่ีจริยธรรมหลุด เกิดจากการตีความหมาย “พฤติกรรมไม่ดี” 
ว่าเป็นส่ิง “ดีงาม น่ายกย่องสรรเสริญ” โดยการ “ใหเ้หตุผลทางจริยธรรม” “การเปรียบเทียบสังคม” 
และ “ การใชค้ าพดูใหด้ดีู” (ดจุเดือน พันธุมนาวิน, 2560) ดังนั้น พฤติกรรมที่ผูป้ฏิบัติงานตัดสินใจ
จะกระท าถกูหรือผิด ในสถานการณแ์วดลอ้มต่างๆทัง้นีจ้ะขึน้กับอิทธิพลของความเขา้ใจในเหตผุล
ของความถูกต้องดีงามของคนๆนั้น ดังนั้นถ้าผูป้ฏิบัติงานละเลยหรือไม่ใส่ใจในการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวขอ้งกับการใชไ้ฟฟ้าในดา้นการด าเนินงานตามขัน้ตอนวิธีการกระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นการ
ใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย ดา้นการเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานและดา้นการใชอุ้ปกรณ์
การป้องกันท่ีถูกตอ้งในการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัจึงท าใหเ้กิดไฟฟ้าช๊อตเป็นอันตรายถึงชีวิตไม่ก็
พิการ การกระท าของบุคคลท่ีเกิดขึน้เป็นการหาเหตุผลท่ีหลีกเล่ียงการมีพฤติกรรมท่ีระมัดระวัง
ปกป้องตนเองใหม้ีความปลอดภัยในการใชไ้ฟฟ้า ดว้ยการอา้งว่าคนอื่นก็ท ากัน หรือใชข้อ้อา้งกับ
ตนเองว่าแม้จะประมาทบ้างก็คงไม่เป็นอะไร ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่ควร เน่ืองจากผู้ท่ีปฏิบัติงานควรมี
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จริยธรรมในตนเอง (Bandura, A., C. Barbaranelli, G. V. Caprara, & C. Pastorelli, 1996) 
ปรากฏการณก์ารสรรหาเหตุและผล แนวความคิดหรือหลักการอา้งเพื่อใหส่ิ้งท่ีผิดพลาดของตนดูดี 
ลดความผิดหรือไม่รับผิดชอบ เรียกว่า “จริยธรรมหลุด” (Moral Disengagement) จึงท าให้
จริยธรรมหลดุมีความสมัพนัธท์างลบกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั    

 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
จากผลการวิจัย พบว่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้

ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวม และรายด้านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงานตามขั้นตอน/
วิธีการ/กระบวนการท่ีก าหนดไว ้ดา้นการเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน และดา้นการใช้
อปุกรณก์ารป้องกนัท่ีถกูตอ้ง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสามารถท านายพฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยได้เป็นล าดับรองลงมา ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็น
ความส าเร็จท่ีจะเกิดขึน้ในการท างานมีความเกี่ยวข้องกับจิตลักษณะในทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ คณะ, 2536) นั่นคือ จิตลักษณะ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หรือความมุ่ง
สัมฤทธิ์ เป็นจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคลท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
แรงผลกัดนั ท่ีเกิดขึน้นัน้เมื่อบุคคลรูต้วัว่า การกระท าของตนจะตอ้งไดร้บัการประเมินผลจากตวัเอง
หรือบุคคลอื่นโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานอันดีเยี่ยมผลจากการประเมินอาจเป็นส่ิงท่ีพอใจเมื่อ
การกระท าจนส าเร็จหรือไม่น่าพอใจเมื่อท าไม่ส าเร็จ   ในงานวิจัยของ พนิตพักตร ์ประสารพันธ ์
(2557) พนกังานก่อสรา้ง จ านวน 400 คน โดยพบว่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์มีความสมัพันธ์ ทางบวก
กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยปลอดภัย ซึ่งท าให้เห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับนั้นจะ
ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดความส าเร็จในงานตามมาตรฐานดีท่ีสุดซึ่งตอ้งมีความสัมพันธ์ทางบวก
พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 

 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวม และรายด้านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงานตาม
ขัน้ตอน/วิธีการ/กระบวนการท่ีก าหนดไว ้ดา้นการเลือกใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าในการปฏิบติังาน และดา้น
การใช้อุปกรณ์การป้องกันท่ีถูกต้อง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ
บุคคลท่ีมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนสงู จะสามารถวางแผนล่วงหนา้ไดโ้ดยมีการคาดการณ์
ถึงผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ สามารถอดได้รอได้ มีความเชื่อมั่นในผลของการ
กระท าว่าท าดีย่อได้ผลดีตอบแทน เป็นบุคคลท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆอย่าง
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สมเหตุสมผลและสามารถงดเวน้จากการกระท าบางชนิดท่ีสงัคมไม่ยอมรบัหรือเป็นผลเสียได ้(ดวง
เดือน พันธุมนาวิน, 2538) งานวิจัยของ รวิกาญจน ์เดือนดาว (2547) ท่ีศึกษา พนักงานขับขี่ของ 
ขสมก. จ านวน 413 คน ผูว้ิจัยพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภยัซึ่งจะเห็นไดว้่าการท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีมีความสามารถคาดการณถ์ึง
ผลดีและผลเสียท่ีเกิดในอนาคต เล็งเห็นส่ิงท่ีอาจก าลังจะเกิดขึน้ ท าให้บุคคลต้องปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละควบคุมตนเองไดอ้ย่างสม ่าเสมอ จึงท าให้ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน
มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั    

 
ความเชือ่อ านาจในตน 
จากผลการวิจัย พบว่า ความเชื่ออ านาจในตนมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการ

ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวม และรายดา้นทัง้ 3 ดา้น ได้แก่ ดา้นการด าเนินงานตามขั้นตอน/
วิธีการ/กระบวนการท่ีก าหนดไว ้ดา้นการเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน และดา้นการใช้
อปุกรณ์การป้องกันท่ีถูกตอ้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะบุคคลท่ีมี
ความเชื่ออ านาจภายในตนเองจะอนุมานความส าเร็จหรือ ความลม้เหลวของงานว่ามาจากจุดดี
หรือจุดอ่อนของเขาเองเน่ืองจากเขาพึ่งพิงทรัพยากรในตัวเอง เขารูสึ้กว่าเขาสามารถควบคุม
ความส าเร็จไดโ้ดยตนเองบุคคลท่ีมคีวามเชื่ออ านาจภายในตนเองรูสึ้ก ว่ายิ่งตนมีทกัษะมากหรือใช้
ความพยายามมากก็จะยิ่งเป็นสาเหตุให้ได้ผลลัพธ์ท่ีน่าพอใจมากขึน้ (Middlemist and Hitt, 
(1981, p. 17)ผลการวิจัยเกี่ยวข้องในงานวิจัยของ วิรัติ ปานศิลา (2542, น. 132) ศึกษาการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการปฏิบัติงาน ผลปรากฏว่าจิตลักษณะของการรับรูเ้กี่ยวกับบทบาทซึ่ง
สัมพันธ์ในเรื่องพฤติกรรมการท างานของบุคลากรสาธารณะสุขระดับต าบล พบว่า บุคลากร
สาธารณะสขุของต าบลมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ไปมีความเชื่ออ านาจภายในตนมากจะ มี
พฤติกรรมการท างานท่ีเหมาะสมมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ดังนั้น บุคคลนั้นตอ้งเชื่อในตนเองว่ามี ทกัษะ 
มีพฤติกรรมการมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยท าใหง้านมีผลลพัธ์ท่ีน่าพอใจ แสดงใหเ้ห็นว่าความ
เชื่ออ านาจในตนมีความสมัพนัธท์างบวกพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1.เน่ืองจากจริยธรรมหลุดเป็นตัวท านายท่ีส าคัญของพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่าง

ปลอดภยัของวัยผูใ้หญ่ในสถานประกอบการ เพราะเป็นตวัท านายล าดบัแรก และ จากผลการวิจัย
พบว่า ตวัแปรจริยธรรมหลดุ มีความสมัพนัธ์ทางลบกับพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั และ
สามารถท านายพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัได ้ดังนัน้ผูป้ฏิบติังานท่ีละเลยหรือไม่ใส่ใจใน
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กฎระเบียบขอ้บังคบั  วิธีการท างานเกี่ยวกบัการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย จึงท าใหเ้กิดอันตราย เป็น
การหาเหตผุลท่ีหลีกเล่ียงการมีพฤติกรรมท่ีระมัดระวังปกป้องตนเองใหม้ีความปลอดภัยในการใช้
ไฟฟ้า ดว้ยการอา้งว่าคนอื่นก็ท ากนั หรือใชข้อ้อา้งกับตนเองว่าแมจ้ะประมาทบา้งก็คงไม่เป็นอะไร
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่ควรท าผู้ปฏิบัติงานควรมีจริยธรรมในตนเอง สถานประกอบการส่งเสริมให้
ความส าคญัในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยใหเ้กิดการ
ตดัสินใจและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของผูป้ฏิบัติงานวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการใหไ้ปในทิศทาง
ท่ีดีและถกูตอ้งในการปฏิบติังานใหม้ีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยั และเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผูป้ฏิบัติงานและส่งเสริมพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึน้
ไป 

 2. จากผลการวิจัยพบว่า  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน มีความสัมพันธท์างบวกกบัพฤติกรรมการ
ใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยรวม และรายด้านทั้ง 3 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านการด าเนินงานตามขั้นตอน 
วิธีการ กระบวนการท่ีก าหนดไวใ้นการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย ด้านการเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าใน
การปฏิบัติงาน และดา้นการใชอุ้ปกรณก์ารป้องกนัท่ีถูกตอ้งในการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย ดังนั้น 
สถานประการหรือผูเ้กี่ยวกับงานท่ีตอ้งมีความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า สามารถพัฒนาส่งเสริม
ความรู ้ความเขา้ใจ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนรว่มงานใหเ้ป็นบุคคลท่ีมี ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ความเชื่ออ านาจในตนเพิ่มมากขึน้ ส่งผลกับการมี
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยท่ีสูงขึ ้นและยังส่งผลท่ีดีต่อหน้าท่ีการงานในสถาน
ประกอบการใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึน้ไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมใหก้ับผูป้ฏิบติังานวยัผูใ้หญ่ในสถานประกอบการท่ี

มีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างความปลอดภัยนอ้ย โดยอาจมีการสัมภาษณ ์การสังเกต พูดคุยกับ
ผูป้ฏิบติังานเพื่อจะไดรู้ปั้ญหาของผูป้ฏิบติังานมากขึน้ วิจยัครั้งนีม้ีเปอรเ์ซ็นผลการท านายค่อนขา้ง
น้อยเพราะใช้เฉพาะตัวแปรจิตทั่วไป ควรศึกษากับตัวแปรจิตลักษณะเฉพาะและศึกษาปัจจัย
ภายนอกด้วย เน่ืองจากตัวแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัย
ผูใ้หญ่ในสถานประกอบการโดยรวมเป็นอันดับแรกคือ จริยธรรมหลุด อาจท าวิจัยเพื่อหาว่าอะไร
เป็นสาเหตุของตัวแปรจริยธรรมหลุดเพิ่มเติมได้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพมาก ในสถานประ
ประกอบการใหดี้ยิ่งๆ ขึน้ไป 
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 2. ท าการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัย
ผู้ใหญ่ในสถานประกอบการ โดยสรา้งท่ีเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรม โดยส่งเสริมจิต
ลักษณะเดิมใหเ้พิ่มขึน้ เพื่อเป็นประโยชนต่์อการพัฒนาปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
ปลอดภยั ซึ่งในการท างานวิจยัครัง้ต่อไปสามารถน าขอ้มลูจากผลการวิจยันีไ้ปใชเ้ป็นขอ้มูลส าคัญ
ของการสรา้งชดุฝึกอบรมในงานวิจยัเชิงทดลองต่อไป 

 3.  ในการวิจัยครั้งนี ้ท าการศึกษาผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า ถ้า
ต้องการให้ผลการวิจัยชัดเจนยิ่งขึ ้น ควรท าการศึกษาเฉพาะผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ
ประจ าการไฟฟ้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยให้ดี
ยิ่งๆขึน้ไป 
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                   แบบวดัพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
ค าชี้แจง  แบบวัดฉบับนีแ้บ่งเป็น 3 ส่วน คือ (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน 

 (2) แบบวัดพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัย (3) แบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ขอให้
ท่านอ่านข้อความในแต่ละประโยคให้เข้าใจ  แล้วพิจารณาว่าข้อความใดตรงกับความเป็นจริง
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภัยของท่านมากท่ีสดุ  โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่อง
ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียวในแต่ละขอ้ ขอความกรุณาตอบให้ครบ
ทุกข้อและตอบตามความเป็นจริง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัตงิาน 
ค าแนะน าในการตอบ กรุณาตอบค าถามหรือท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกบัขอ้มลูของท่าน 

1. เพศ                               หญิง                                ชาย 

2. สถานภาพ                     โสด                                 สมรส 

3. ระดบัการศึกษา           ต ่ากว่าปริญญาตรี             ปริญญาตรี      สงูกว่าปริญญาตรี 

4.อายงุาน                         นอ้ยกว่า 5 ปี                     5 – 10 ปี        มากกว่า 10 ปี 

ส่วนที่ 2  แบบวัดพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 

ค าแนะน าในการตอบ  ค าถามส่วนนีม้ี 3 ตอน ขอใหท่้านอ่านขอ้ความในแต่ละประโยค
ใหเ้ขา้ใจ  แลว้พิจารณาว่าขอ้ความใดตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
ปลอดภยัของท่านมากท่ีสุด  โปรดท าเครื่องหมาย   หนา้ตวัเลือกท่ีก าหนดเพียงตวัเดียว และขอ
ความกรุณาตอบใหค้รบทกุขอ้และตอบตามความเป็นจริง 
ตวัอย่างเช่น  

เมื่อฉันไดร้บัผิดชอบงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัในการใชไ้ฟฟ้า ฉันจะใชค้วามรู ้ความ

พยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อท าใหง้านส าเร็จ  

 

 

 

....................      ....................      ....... ...........      ....................      ....................      .................... 

       จรงิท่ีสดุ                จรงิ              คอ่นขา้งจรงิ        คอ่นขา้งไม่จรงิ          ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
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ตอนที่ 1 การด าเนินงานตามข้ันตอน วิธีการ กระบวนการที่ก าหนดไว้ในการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภยั 

1.ท่านปฏิบตัติามขัน้ตอนการปฏิบตังิานในการใชไ้ฟฟา้อย่างปลอดภยัถึงแมว้า่อาจท าใหท้ างานชา้ลง 

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

2.ท่านปิดสวติชเ์ครื่องใชไ้ฟฟา้ ก่อนท าการเสียบหรือถอดปลั๊กออก 

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

3.หากท่านตรวจสอบเครื่องใชไ้ฟฟา้พบวา่เปียกชืน้ ท่านจะเป่าใหแ้หง้และจดัเก็บอย่างเหมาะสม 

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

4.ท่านใชอ้ปุกรณต์รวจดกูระแสไฟฟา้รั่ว ก่อนลงมือปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฟฟา้ 

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

ตอนที่ 2 การเลือกใช้อุปกรณไ์ฟฟ้าในการปฏิบัติงาน 

5.ท่านตรวจสอบสภาพทั่วไปของอปุกรณไ์ฟฟา้ทกุครัง้ก่อนเริม่ปฏิบตังิาน 

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

6.ท่านเลือกใชอ้ปุกรณไ์ฟฟา้ถกูประเภทกบัลกัษณะงานท่ีตอ้งท า 

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

7.                                                

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

8.ท่านเลือกใชข้อ้ตอ่ของสายไฟฟา้ท่ีมีสภาพดี ไดม้าตรฐาน 

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 
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9.                                                           

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

10.ท่านหลีกเล่ียงการเลือกใชข้นาดสายไฟฟา้ท่ีไมพ่อเหมาะกบัก าลงัของเครื่องจกัรท่ีใช ้

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

ตอนที่ 3 อุปกรณก์ารป้องกันที่ถูกต้องในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภยั ตามข้อก าหนดการใช้
อุปกรณท์ี่คุ้มครองความปลอดภยั   

 11.                                                                       

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

12.ท่านตรวจสอบอปุกรณป์อ้งกนักระแสเกิน วา่สามารถปอ้งกนักระแสไฟฟา้สงูสดุเพียงพอตอ่ลกัษณะงาน 

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

13.                                                        

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

14.ท่านสวมเครื่องปอ้งกนัศีรษะทกุครัง้ขณะปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฟฟา้ 

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

15.                                                      

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

16.                                                                          

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 
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        3                            

                                   4                                                            
                                                                                                   
                                                         
 
       1                              (                 ) 
 
1.                                                   

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

2.                                                                            

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

3.                                                                                                               

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

4.                                                        

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

5.                                                                                       

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

6.                                                                                         

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

7.                                                     

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

8.                                                                                               

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 
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9.                                                          

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

10.                                                

....................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

       2                      (                   ) 

1.                                                  

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

2.                                                       

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

3.                                                

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

4.                                                                               

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

5.                                                             

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

6.                                         

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

7.                                                                          

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 
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8.                                       

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

9.                                                      

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

10.                                                                    

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

       3                   (                   ) 

1.                                                                     

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

2.                                                            

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

3.                                                                 

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

4.                                                              (                        )  

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

5.                                                                            

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

6.                                                                                  

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 
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7.                                                        

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

8.                                  

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

9.                                                    

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

10.                                                

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

       4                 (            ) 

1.                                                                      

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

2.                                               

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

 

3.                                                               

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

4.                                                                     

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

5.                                                                       

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 
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6.                                                                               

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

7.                                                    

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

8.                                                                 

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

9.                                                                       

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

10.                                                      

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

11.                                                       

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

12.                                                                                   

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย

13.                                                                      

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

14.                                                                                                   

 ...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 

15.                                                         

...................          ....................         .....................          ........................           .....................          .................... 

    จรงิท่ีสดุ                    จรงิ                   คอ่นขา้งจรงิ             คอ่นขา้งไมจ่รงิ                 ไมจ่รงิ                   ไมจ่รงิเลย 
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ภาคผนวก ข 

            ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น ของเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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ตาราง 10 ตารางค่าอ านาจจ าแนก แบบวดัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอยา่งปลอดภยั 

                       ขอ้ค าถามท่ี                                                   Item-total correlation 

                                   1                                                                     .455 
                                   2                                                                     .440 
                                   3                                                                     .398 
                                   4                                                                     .644 
                                   5                                                                     .627  
                                   6                                                                     .693 
                                   7                                                                     .615 
                                   8                                                                     .562 
                                   9                                                                     .568 
                                 10                                                                     .671 
                                 11                                                                     .627 
                                 12                                                                     .704 
                                 13                                                                     .764 
                                 14                                                                     .519 
                                 15                                                                     .684 
                                 16                                                                     .371                                                           

ค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างปลอดภยัทัง้ฉบบัเท่ากบั .902 
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ตาราง 11  ตารางค่าอ านาจจ าแนก  แบบวดัปัจจบุนัและอนาคตในการท างาน (มุ่งอนาคตควบคมุ
ตน) 

                           ขอ้ค าถามท่ี                                                        Item-total correlation 
                                  1                                                                         .488 
                                  2                                                                         .367 
                                  3                                                                         .548 
                                  4                                                                         .766 
                                  5                                                                         .797 
                                  6                                                                         .739 
                                  7                                                                         .461 
                                  8                                                                         .630 
                                  9                                                                         .720 
                                 10                                                                        .620 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดปัจจุบันและอนาคตในการท างาน (มุ่งอนาคตควบคุมคน)
เท่ากบั .880 
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ตาราง 12ตารางค่าอ านาจจ าแนก  แบบวดัแรงจงูใจในการท างาน (แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์) 

                           ขอ้ค าถามที่                                                        Item-total correlation 

                                 1                                                                          .480 

                                 2                                                                          .800 

                                 3                                                                          .557 

                                 4                                                                          .811 

                                 5                                                                          .786 

                                 6                                                                          .551 

                                 7                                                                          .555 

                                 8                                                                          .707 

                                 9                                                                          .638 

                                10                                                                         .500 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัแรงจงูใจในการท างาน (แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์)เท่ากบั .881 
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ตาราง 13 ตารางค่าอ านาจจ าแนก  แบบวดัความคิดความเชื่อ (ความเชือ่อ านาจในตน) 

                           ขอ้ค าถามท่ี                                                        Item-total correlation 
                                   1                                                                        .697 
                                   2                                                                        .720 
                                   3                                                                        .778 
                                   4                                                                        .814 
                                   5                                                                        .780 
                                   6                                                                        .551 
                                   7                                                                        .689  
                                   8                                                                        .754 
                                   9                                                                        .645 
                                  10                                                                       .637 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบวดั            ช    (     ช    ำ       ) เท่ากบั .922 
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ตาราง 14ตารางค่าอ านาจจ าแนก  แบบวดัจริยธรรมในตนเอง (จริยธรรมหลดุ) 

                           ขอ้ค าถามท่ี                                                        Item-total correlation 
                                   1                                                                        .598 
                                   2                                                                        .250 
                                   3                                                                        .613 
                                   4                                                                        .272 
                                   5                                                                        .470 
                                   6                                                                        .672 
                                   7                                                                        .490 
                                   8                                                                        .632 
                                   9                                                                        .580 
                                  10                                                                       .549 
                                  11                                                                       .668 
                                  12                                                                       .564 
                                  13                                                                       .616 
                                  14                                                                       .546 
                                  15                                                                       .696 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบวดั    ธ           (    ธ       ) เท่ากบั .875 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  90 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

                                 ผูท้รงคณุวฒุิตรวจสอบเครื่องมือ 
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                       ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิธัญญา วณัโณ                                      ภาควิชาจิตวิทยาพฒันาการ  

                                                                                                คณะมนษุยศาสตร ์

                                                                                                  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อาจารย ์ดร.ภิญญาพนัธ ์เพียซา้ย                                               ภาควิชาจิตวิทยาพฒันาการ  

                                                                                                คณะมนษุยศาสตร ์ 

                                                                                                มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

นาย บุญถิ่น เอมย่านยาว                                                            ผูอ้  านวยการฝ่ายความปลอดภยั  

                                                                                                 อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  

                                                                                                 การไฟฟ้านครหลวง 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ธิดารตัน ์พราหมณม์ณ ี
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2559   

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผูน้  านนัทนาการ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน nongkai387@gmail.com   
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