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บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงสํารวจนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรู และ
ทัศนคติกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานทําสีเฟอรนิเจอร ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร จํานวน 400 คน ทําการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามความรู 
ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน การ
ไดรับความรูเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน ความรู และทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จากขอมูลพบวาองคการบริหารสวนตําบลพระหลวง 
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร สามารถนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดอบรม  ออกแบบกิจกรรมและ
วางนโยบายใหกับแรงงานทําสีเฟอรนิเจอรที่ทํางานในชุมชนใหมีความปลอดภัยในการทํางานและมีสุขภาพท่ีดี
ตอไป 
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Abstract 
 The purpose of this survey research was to study the relationship between individual 
factors, knowledge, and attitudes with work safety behavior of 400 among paint furniture 
workers in Phra Luang sub-district, Sung Men district, Phrae province. The purposive sampling 
technique was used. Measurement tool, the questionnaires used to survey knowledge, 
attitudes and work safety behavior. Data were analyzed by using frequency, percentage, 
mean, standard deviation and chi - square test. The results showed that education levels, 
average monthly income, getting work safety knowledge, knowledge and attitudes were 
correlated to work safety behavior at 0.05 statistically significant levels. From the data found 
that Phra Luang sub-district, Sung Men district, Phrae province can be use the basic research 
results for training, design activities and set policies of paint furniture workers to work in 
communities to be safe for work and good health. 
 

Keyword: Knowledge, Attitudes, Work Safety Behavior, Paint Furniture Workers 
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บทนํา 
อุตสาหกรรมผลิตเฟอรนิ เจอรไม ของ

ประเทศไทย มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ  (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2562) จังหวัดแพรเปนจังหวัดหนึ่ง
ในภาคเหนือ ทําการผลิตเฟอรนิเจอรไมสักเปน
อันดับที่ 8 ของประเทศ มีโรงงานเฟอรนิเจอร
จํานวน 1,700 แหง ผลิตโตะ เตียง ตู และของใช
อ่ืนๆ  โดยมี แรงงานประมาณ  30 ,000  คน 
(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร , 2552) 
กระจายไปท่ัวทั้งจังหวัด เนื่องจากเปนการจางงาน
ใหกับประชาชนในหมูบานทําเฟอรนิเจอรและทําสี
เฟอรนิเจอรภายในบานของตนเอง เพ่ือปอนใหกับ
อุตสาหกรรมเฟอรนิ เจอรหรือร านจํ าหนาย
เฟอรนิเจอรตาง ๆ ภายในจังหวัด จึงทําใหเกิด
แรงงานนอกระบบข้ึนมากในจังหวัด กลุมแรงงาน
นอกระบบท่ีทําสีเฟอรนิเจอรไม เปนอาชีพหนึ่งท่ีมี
ความเสี่ยงคอนขางสูงในการทํางาน ระหวางการ
ทํางานแรงงานเหลาน้ีมีโอกาสสัมผัสกับปจจัยเส่ียง
ตอสุขภาพ ดังนี้ สัมผัสเสียงดังจากการเลื่อยไม 
สัมผัสความส่ันสะเทือนจากการใชสวานเจาะไม 
สัมผัสฝุนไมจากการไสไม ทําใหเกิดอาการผื่นคัน
บริเวณผิวหนัง โรคภูมิแพ หอบหืด หายใจลําบาก 
หรือกอใหเกิดมะเร็งที่โพรงจมูก สัมผัสสารเคมีจาก
การใชสี ทินเนอร แลคเกอร ทําใหเกิดการระคาย
เคืองผิวหนังอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ
แล ะมี อ า ก า ร ผิ ด ปก ติ ข อ ง ร ะบบปร ะส า ท              
(ชวพรพรรณ จันทรประสิทธิ์และคณะ, 2553, 
อนามัย (ธีรวิโรจน) เทศกะทึก, 2551) นอกจากนี้
ยังพบวาปจจัยอันตรายดานจิตสังคมมีสวนสําคัญ 
เพราะในการทํางานท่ีเรงรีบเ พ่ือใหทันเวลาที่
กํ า หนด  ห รือชั่ ว โม งการ ทํ า งาน ท่ีย าวนาน
โดยเฉพาะเกินกวากฎหมายกําหนด คือ 48 ชั่วโมง
ตอสัปดาห (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน , 
2550) ความรับผิดชอบในงาน ปริมาณงานที่หนัก
หรือมากเกินไป สัมพันธภาพระหวางนายจางและ
เพ่ือนรวมงานจะสงผลใหเกิดความเครียด จากการ

สังเกตพบวาแรงงานทําสีเฟอรนิเจอรในหมูบาน   
มีทุกเพศ ทุกวัย มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานที่ไมถูกตอง เชน การไมสวมใสอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล ทาทางการทํางานท่ี   
ไมถูกตอง เนื่องดวยแรงงานเหลานี้เปนแรงงาน
นอกระบบ ทําใหทํางานตามความสะดวกของ
ตนเอง จึงไมพึงระวังความปลอดภัยตอสุขภาพของ
ตนเองเทาท่ีควร 

จากสถานการณดังกลาว ทําใหผูวิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคล ความรู และทัศนคติกับพฤติกรรมความ
ปลอดภั ย ใ น กา รทํ า ง า น ขอ งแ ร ง ง า น ทํ า สี
เฟอรนิ เจอร  ตําบลพระหลวง  อําเภอสูง เมน 
จั งหวั ดแพร เ พ่ื อ ใช เปนขอมู ล พ้ืนฐานใหกั บ
หนวยงานที่ รับผิดชอบในการส ง เส ริมความ
ปลอดภั ย ในการ ทํา ง านให กั บแรงงาน ทําสี
เฟอรนิเจอร สงเสริมใหแรงงานเหลานั้นมีสุขภาพท่ี
ดี ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน

บุคคล ความรู และทัศนคติกับพฤติกรรมความ
ปลอดภั ย ใ น กา รทํ า ง า น ขอ งแ ร ง ง า น ทํ า สี
เฟอรนิ เจอร  ตําบลพระหลวง  อําเภอสูง เมน 
จังหวัดแพร 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจั ย ในครั้ ง น้ี เปนการวิจั ย      
เชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บขอมูลระหวาง
เดือนกรกฎาคมถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  

ปร ะช าก รที่ ทํ า ก า ร ศึ กษ า วิ จั ย เ ป น
ประชาชนในตําบลพระหลวง อําเภอสูง เมน    
จังหวัดแพร ทั้งหมด 5 หมูบาน จํานวน 3,920 คน 
(องคการบริหารสวนตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร, 2562) 
 กลุ มตัวอยางคํานวณโดยใชสูตรของ 
W.G.cochran (1953) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 
ทั้งหมด 400 คน ทําการสุมแบบเฉพาะเจาะจงใน
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แรงงานทําสีเฟอรนิ เจอรในแตละหมูบานตาม
สัดสวนประชากรทั้ง 5 หมูบาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของ
ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 
 
ตําบล/
หมูบาน 

บาน
ปกติ 
(หลัง) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

กลุม
ตัวอยาง

(คน) 
หมูที่ 1 377 434 455 889 91 

หมูที่ 2 237 319 312 631 64 

หมูที่ 3 331 397 474 871 89 

หมูที่ 4 200 287 314 601 61 

หมูที่ 5 368 438 490 928 95 
รวม 1,513 1,875 2,045 3,920 400 

(แหลงที่มา : องคการบริหารสวนตําบลพระหลวง 
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร, 2562) 
 

 เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลเปนแบบสอบ  
ถามความรู ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางาน โดยแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 
           สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย
ส ว นบุ ค ค ล ขอ ง แ ร ง ง า น ทํ า สี เ ฟ อ ร นิ เ จ อ ร 
ประกอบด วย  เพศ  อายุ  สถานภ าพ  ระ ดับ
การศึกษา โรคประจําตัว  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ประสบการณการทํางาน และการไดรับความรู
เรื่องความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานทําสี
เฟอรนิเจอร จํานวน 8 ขอ 
          สวนที่ 2 แบบสอบถามระดับความรูดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 15 ขอ โดย
คําถามจะเปนการตอบ ใช หรือ ไมใช เกณฑการ
แปลผลของแบบสอบถามกําหนดเกณฑชวง
คะแนนออกเปน 3 ระดับโดยการคํานวณชวงกวาง
ของชั้นไดดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห, 2538) 
1-5     คะแนน  หมายถึง   ความรูนอย 
6-10   คะแนน  หมายถึง    ความรูปานกลาง 
11-15  คะแนน  หมายถึง   ความรูดี 

         สวนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางาน  เปน
คําถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
ดัดแปลงของลิเคิรท (Likert’s Scale) จํานวน 15 
ขอ โดยแตละขอคําถามมีคะแนนดังน้ี  
เห็นดวย  เทากับ  3 
ไมแนใจ   เทากับ  2 
ไมเห็นดวย  เทากับ  1 
    เกณฑการแปลผลกําหนดเกณฑช วง
คะแนน 3 ระดับดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห, 2538) 
0.67 - 1.33  คะแนน หมายถึง ทัศนคติไมดี 
1.34 - 2.00  คะแนน หมายถึง ทัศนคติปานกลาง 
2.01 – 3.00 คะแนน หมายถึง  ทัศนคติดี          
          สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานเปนคําถาม
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ดัดแปลง
ของลิเคิรท (Likert’s Scale) จํานวน 14 ขอ โดย
แตละขอคําถามมีคะแนนดังนี้ 
ปฏิบัติเปนประจํา เทากับ  3 
ปฏิบัติบางครั้ง  เทากับ  2 
 ไมเคยปฏิบัติ   เทากับ  1 
    เกณฑการแปลผลกําหนดเกณฑช วง
คะแนน 3 ระดับดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห, 2538) 
0.67 - 1.33 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมไมดี 
1.34 - 2.00 คะแนน หมายถึง พฤติกรรมปานกลาง 
2.01–3.00  คะแนน หมายถึง  พฤติกรรมดี          
 ขั้นตอนการดําเนินการและรวบรวมขอมูล 
มีการดําเนินการดังนี้ 
      1 .  ผู วิ จั ย ทํ า หนั ง สื อจ ากสํ า นั ก วิ ช า
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เพ่ือขอความอนุเคราะหเขาเก็บขอมูลการวิจัย ไป
ยังผู ใหญบาน ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน 
จังหวัดแพร  
 2. ผูวิจัยหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถามโดยปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พบวาแบบสอบถามได
คา IOC เทากับ 0.85 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 548 -



 

  3. ทําการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) หาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coeffient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.72 
           4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช 
(Try out) ที่โรงงานทําสีเฟอรนิเจอร เขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 40 คน 
 5. นําแบบสอบถามที่มีความตรงและ
ความเที่ยงท่ีเชื่อถือไดไปใชเก็บขอมูลในแรงงานทํา
สีเฟอรนิเจอร จํานวน 400 คน ในเขตตําบลพระ
หลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร  
           5 . ผู วิ จั ย ไ ด ทํ า ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม
แบบสอบถาม และดําเนินการตรวจสอบจํานวน 
และความสมบูรณ ความถูกตองของแบบสอบถาม
กอนนําไปวิเคราะหขอมูล และทําการประมวลผล
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  
 วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนาเพ่ือ
อธิบายปจจัยสวนบุคคล ความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน โดยใชการ
แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสถิติเชิงวิเคราะห เพ่ือหา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรู 
ทัศนคติ กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางาน โดยใชคาสหสัมพันธของคาไคสแควร
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผานการรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย   
ขอ งมห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ เ ชี ย ง ร า ย เ ล ขที่                
อว. 0611.04/1249 
 

ผลการวิจัย 
 1 .  ข อมู ล ส วนบุ คคล แร ง ง าน ทํ าสี
เฟอรนิเจอรสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 221 
คน (รอยละ 55.3) มีชวงอายุ 39– 49 ป จํานวน 
149 คน (รอยละ 37.30) สถานภาพสมรส จํานวน 
269 คน  (รอยละ  67 .30 )  ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 131 คน (รอยละ 32.80)    

ไมมี โรคประจําตัว 327 คน (รอยละ 81.80)       
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท 
จํานวน 176 คน (รอยละ 44.00) มีประสบการณ
ทํางาน 0 – 6 ป จํานวน 171 คน (รอยละ 42.80) 
และเคยไดรับความรูเรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางาน จํานวน 274 คน (รอยละ 68.50)  
 2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานของแรงงานทําสีเฟอรนิเจอร พบวา
ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และการ
ไดรับความรู เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน      
มีความสัมพันธกับระดับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
 

ปจจัยสวน
บุคคล 

ระดับพฤติกรรมความปลอดภัย  
(จํานวน)  p-value 

ดี ปานกลาง ไมด ี

เพศ    

0.52 ชาย 171 8 0 

หญิง 208 13 0 

อาย ุ    

0.55 

17 – 27 ป 52 3 0 

28 – 38 ป 125 10 0 

39 – 49 ป 142 7 0 

50 – 60 ป 47 1 0 

61 – 71 ป 13 0 0 

สถานภาพ    

0.71 

โสด 92 7 0 

สมรส 256 13 0 

หยา/แยกกัน 18 1 0 
หมาย 13 0 0 
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ตารางท่ี 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน (ตอ) 

 

ปจจัยสวน
บุคคล 

ระดับพฤติกรรมความปลอดภัย  
(จํานวน)  p-value 

ดี ปานกลาง ไมด ี

การศึกษา    

0.02* 

ไมไดเรียน 11 3 0 
ประถมศึกษา 129 2 0 
มัธยมศึกษา
ตอนตน 

91 4 0 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

38 3 0 

อนุปริญญาตรี 
/ปวส/ปวช. 

95 7 0 

ปริญญาตร ี 15 2 0 

โรคประจําตัว    

0.39 มี 72 2 0 

ไมม ี 307 19 0 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

0.00* 

นอยกวา 5,000 
บาท 

17 3 0 

 

5,001 – 10,000 

บาท 

164 4 0 

10,001 – 15,000 
บาท 

172 4 0 

มากกวา 15,000 
บาท 

26 10 0 

 

ประสบการณการทํางาน 
  0.83 0  –  6 ป 161 10 0 

7  –  12 ป 128 8 0 
13 – 18 ป 41 1 0  

มากกวา 19 ป 49 2 0  

ไดรับความรูเร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน 
0.00* เคย 266 8 0 

ไมเคย   113 13 0 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 3 .  ผลการวิ เ คราะห ความสั ม พันธ
ระหวางความรูกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานของแรงงานทําสี เฟอรนิ เจอร พบวามี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธระหวางระดับความรูกับ
ระดับการปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางาน 
 

ระดับ
ความรู 

ระดับพฤติกรรมความปลอดภัย 
(จํานวน) p-value 

ดี ปานกลาง ไมด ี
ดี 

11 – 15 
คะแนน 

374 18 0 

0.00* ปานกลาง 
6 – 10 
คะแนน 

5 3 0 

รวม 379 21 0  

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

 4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางทัศนคติกับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานของแรงงานทําสีเฟอรนิเจอร พบวามี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธระหวางระดับทัศนคติกับ
ระดับพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 
 

ระดับทัศนคต ิ
ระดับพฤติกรรมความปลอดภัย 

(จํานวน) p-value 
ดี ปานกลาง ไมด ี

ดี 
2.01 - 3.00 
คะแนน 

372 15 0 

0.00* ปานกลาง 
1.34 - 2.00 
คะแนน 

7 6 0 

รวม 379 21 0  

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน  ของ
แรงงานทําสีเฟอรนิเจอร ตําบลพระหลวง อําเภอสูง
เมน จังหวัดแพร พบวาระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน และการไดรับความรูเรื่องความปลอดภัย
ในการทํางานมีความสัมพันธกับระดับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 จากขอมูลพบวาแรงงานทําสี
เฟอรนิเจอรสวนมากมีระดับการศึกษาที่คอนขาง
แตกตางกัน เนื่องดวยปจจุบันฝมือแรงงานมักจะ
ไดรับความนิยมจากวัยหนุมสาวมากขึ้น  ทําใหมี
แรงงานที่จบปริญญาตรีอนุปริญญาตรี ปวช. หรือ 
ปวส. ประมาณ 110 คน และจากขอมูลพ้ืนฐาน
พบวาแรงงานสวนใหญมีอยูระหวาง 17- 49 ป ทํา
ใหสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ของแรงงานดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
กัญชลา ศรีสวัสดิ์ (2546) ศึกษาความรู ทัศนคติ 
พฤติกรรมตอความปลอดภัยในการทํางานและ
ปจจัยท่ีเก่ียวของของคนงานสวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม เฟอร นิ เ จอร เห ล็ ก  ในจั งหวั ด
สมุทรปราการ พบวาคนงานท่ีมีการศึกษาสูงจะมี
พฤติกรรมตอความปลอดภัยในการทํางานสูง 
เนื่องจากมีความรูและความตระหนักดานความ
ปลอดภัยคอนขางมากกวาแรงงานคนอ่ืนๆ ในการ
ทํางานของแรงงานทําสีเฟอรนิเจอรถือเปนแรงงาน
นอกระบบ ทําใหรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอความ
ปลอดภัยในการทํางาน เนื่องจากตองการปริมาณ
งานที่คอนขางมาก เพ่ือใหมีรายไดเ พ่ิมมากข้ึน     
จึงทํางานลวงเวลา บางคร้ังอาจทําใหเกิดความ
ละเลยในเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานบาง ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของธรรมรักษ ศรีมารุตและ
คณะ (2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝาย
ผลิต พบวา จํานวนชั่วโมงการทํางานและการ
ทํางานลวงเวลา ทําใหรางกายเกิดความเมื่อยลาใน

การทํางาน สงผลใหเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางานได ทําใหแรงงานทําสีเฟอรนิเจอร
จํ า เปนตองศึกษาหาความรู เ พ่ือให เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากที่สุด โดยสวนใหญ
จะไดรับความรูหรือขอมูลขาวสารแตกตางกันไป
แลวแตโอกาสของแรงงานแตละคน เชน การพูดคุย
กันของ เ พ่ือนบาน  บุคคลในครอบครัว  อสม . 
โทรทัศนและวิทยุเปนตน 
 ความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางาน พบวาแรงงานทําสี
เฟอรนิเจอรสวนใหญ มีความรูอยูในระดับดี รอยละ 
98.00 และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 จากการสอบถามพบวาแรงงานทําสี
เฟอรนิ เจอร สวนใหญ ได รับความรู เรื่ องความ
ปลอดภัยในการทํางานจากแหลงตางๆ เชน เพ่ือน
บานบุคคลในครอบครัว อินเตอรเน็ต วิทยุ อสม. 
โทรทัศน การอานหนังสือพิมพ และผู ใหญบาน     
ทําใหมีความรูในเรื่องความปลอดภัยอยูในระดับที่ดี 
จึงสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ของแรงทําสี เฟอรนิ เจอรอยู ในระดับดี  ซึ่ ง ไม
สอดคลองกับการศึกษาของ ธวัช เหลืองวสุธา 
(2556) ศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติงาน
อยางปลอดภัยของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท คอท
โก เมททอลเวอรคส จํากัด จังหวัดระยอง พบวา
ความรูดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํ า ง านของพ นักงาน มีคว ามสั ม พันธ กั บการ
ปฏิบัติงานอยางปลอดภัยของพนักงานอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ กัญชลา ศรีสวัสดิ์ (2546) ศึกษา
ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมตอความปลอดภัยในการ
ทํางานและปจจัยที่เกี่ยวของของคนงานสวนการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเหล็ก ใน
จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ป ร า ก า ร  พบ ว า ค ว า ม รู ไ ม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางาน อาจเนื่องจากแรงงานทําสีเฟอรนิเจอรเปน
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แรงงานนอกระบบ การไดรับความรูสวนใหญมาจาก
หลากหลายแหลง จึงพยายามในการศึกษาคนควา 
หาขอมูล เพ่ือการปองกันตนเองใหมีความปลอดภัย    
จะไดไมเจ็บปวยซึ่งมีความสัมพันธกับรายไดที่จะเขา
มา จึงจําเปนตองดูแลตนเองใหมากขึ้น สวนคนงาน
ในบริษัทจะมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน
คอยใหความรูและตรวจสอบอยูตลอดเวลาจึงทําให
ความรูกับพฤติกรรมความปลอดภัยมีความแตกตาง
กัน  
 ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางาน พบวาแรงงานทําสี
เฟอรนิเจอรสวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับดี รอยละ 
96.80 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 เนื่องจากแรงงานทําสีเฟอรนิเจอร จากการ
สังเกตพบวาคอนขางมีการคิดบวก ทราบถึงปญหา
และตนเหตุตางๆที่จะเกิดขึ้นจากการทํางานและ
สามารถหาทางแกไขรับมือกับเหตุการณตางๆไมวา
จะเรื่องสารเคมี สภาพแวดลอมจากการทํางาน 
เครื่องจักรอุปกรณที่ใช สภาพจิตใจ และการทํางาน
ตางๆ จึงทําใหมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อนุวรรธก 
แสนตรี และธวัชชัย ศุภดิษฐ (2556) ศึกษาความรู
และทัศนคติตอพฤติกรรมความปลอดภัยในโรงงาน 
กรณีศึกษาการปองกันโรคผิวหนังจากการใชสารเคมี
โรงงานบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) พบวา
การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยที่กําหนดให
พนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีตอ
สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม สงผลใหเกิด
ทัศนคติที่ ดี ตอการทํางาน ท่ีปลอดภัย  และไม
สอดคลองกับการศึกษาของ  ทรงศักดิ์  มณฑา 
(2560) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานสายการผลิตในบริษัท บูรณาพา
กรุป จํากัด พบวา ทัศนคติดานความปลอดภัยไมมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงาน และไมสอดคลองกับการศึกษาของ 

ธวัช เหลืองวสุธา (2556) ศึกษาความรู ทัศนคติ 
และการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยของพนักงาน 
กรณีศึกษาบริษัท คอทโก เมททอลเวอรคส จํากัด 
จังหวัดระยอง พบวา ทัศนคติดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ไมมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยของ
พนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจ
เนื่องมาจากแรงงานที่ทําในบริษัทมีกฏระเบียบใน
การปองกันความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงมี
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานคอยดูแลจึงไม
จําเปนตองมีทัศนคติที่ดีแตตองมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยที่ ดี ในการทํางาน  สวนแรงงาน ทําสี
เฟอรนิเจอรตองดูแลตนเอง ไมมีกฎระเบียบหรือผูมา
ตรวจสอบหรือดูแลดานความปลอดภัย ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีทัศนคติที่ดีเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมท่ีดี   
จะเห็นไดวาทัศนคติมีความสําคัญตอมนุษยเราเปน
อยางมาก หากใครมีทัศนคติตอสิ่ งนั้นๆดีแล ว 
แนวโนมก็จะสงผลใหผูนั้นแสดงพฤติกรรมในทางที่ดี
ด ว ย  เ นื่ อ ง จ ากทั ศนคติ และพฤ ติกรรม น้ัน มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  ประภาเพ็ญ สุวรรณ 
(2520)   
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
          1. องคการบริหารสวนตําบลพระหลวง 
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร และสถานประกอบการ
สามารถนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลพื้นฐานในการจัด
อบรมใหความรูกับแรงงานทําสีเฟอรนิเจอรที่ทํางาน
ในชุมชน เพ่ือใหแรงงานมีความปลอดภัยในการ
ทํางานและมีสุขภาพที่ด ี
        2. องคการบริหารสวนตําบลพระหลวง 
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร สามารถนําผลการวิจัยไป
ใชออกแบบกิจกรรมและวางนโยบายใหกับแรงงาน
ทําสีเฟอรนิเจอร ใหมีความปลอดภัยในคุณภาพชีวิต
ได 
ขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งตอไป 
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        1. ควรทําศึกษาภาวะสุขภาพและความ
ปลอดภัยของแรงงานทํ าสี เฟอรนิ เจอร เ พ่ือ ดู
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานเนื่องจากมี
หลากหลายปจจัยที่สงผลตอการเจ็บปวย 
        2. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานทําสี
เฟอรนิเจอรเน่ืองจากเปนแรงงานนอกระบบที่ตอง
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยตาง ๆ ดวยตนเอง 
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