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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความแตกต่างของภูมิหลังของบุคคลของพนักงานกับระดับความ
รุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโนท่ีมีผลต่อระดับความรุนแรงในการ
เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงาน 3) ศึกษาอิทธิพลของการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลต่อระดับความรุนแรงในการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงาน 4) ศึกษาอิทธิพลของการบาดเจ็บที่มีผลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจาก
การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับพนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 
จ านวน 280 คน และวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การทดสอบความแตกต่าง
ของความแปรปรวนของสองประชากร และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) พนักงานที่มีภูมิหลังแตกต่างกันมีระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุไม่แตกต่างกัน 2) ปัจจัย
จากทฤษฎีโดมิโนด้านความบกพร่องส่วนบุคคล และการกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยมีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรง
จากการเกิดอุบัติเหตุในระดับที่สามารถท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาล โดยมีค่าน้ าหนักพยากรณ์ร้อยละ 50.3 , 42.4 และ 
29.8  3) ด้านการบาดจากของมีคม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุในระดับท างานไม่ได้ช่ัวคราว และ
สามารถท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาล โดยมีค่าน้ าหนักพยากรณ์ร้อยละ 33.2 และ 44.2 4) ด้านการกระแทกกับวัตถุ มี
อิทธิพลต่อระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุในระดับที่สามารถท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาล โดยมีค่ าน้ าหนัก
พยากรณ์ร้อยละ 42.4 5) ด้านการสะดุดล้มไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ช่ัวคราว มีอิทธิพลต่อระดับความ
รุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุในระดับที่สามารถท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาล โดยมีค่าน้ าหนักพยากรณ์ร้อยละ 43.2 6) 
ด้านการฟกช้ ามีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุในระดับที่สามารถท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาล โดยมี
ค่าน้ าหนักพยากรณ์ร้อยละ 43.2 7) ด้านการเป็นแผลมีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุในระดับท างานไม่ได้
ช่ัวคราว และสามารถท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาล โดยมีค่าน้ าหนักพยากรณ์ร้อยละ 32.1 และ 41.0 
 
ค าส าคัญ: ทฤษฎีโดมิโน  ระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ โรงงานผลิตกระจก 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this independent study were aimed at 1) Comparing differential between Social 
Environment and Ancestry with accident severity from work 2) Studying the influence of Domino theory 
with accident severity from work 3) Studying the influence of accident with accident severity from work  
4) Studying the influence of injury with accident severity from work. We collected data by questionnaires 
for 280 workers in glass factory. Data were analyzed by descriptive statistic including frequency, 
percentage, mean, standard deviation and inferential statistics consisted of Independent sample t-test, 
Analysis of Variance (ANOVA) and Simple linear Regression at 0.05 level of statistical significance. Results 
from hypothesis tests shown that 1) Social Environment and Ancestry not effect to accident severity from 
work 2) Domino theory in dimension fault of person, unsafe action and unsafe condition effect to 
accident severity from work at Coefficient of Multiple Determination 50.3%, 42.4% and 29.8% respectively           
3) Accident dimension cut from sharp object effect to accident severity on major and minor injury level at 
Coefficient of Multiple Determination 33.2% and 44.2% 4) Accident dimension crash by object effect to 
accident severity on minor injury level at Coefficient of Multiple Determination 42.4% 5) Accident 
dimension slip effect to accident severity on major injury level at Coefficient of Multiple Determination 
43.2% 6) Injury dimension bruise effect to accident severity on minor injury level at Coefficient of Multiple 
Determination 43.2% 7) Injury dimension wound effect to accident severity on major and minor injury 
level at Coefficient of Multiple Determination 32.1% and 41.0%.   
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บทน า 
ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแข่งขันภายในประเทศ และนอกประเทศ ท าให้โรงงานแต่

ละแห่งจ าเป็นต้องหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้สามารถคงความได้เปรียบทางการแข่งขันจากกการสร้างผลิตภัณฑ์ในต้นทุน
ที่ต่ า ซึ่งส่งผลให้ปริมาณงานของพนักงานมากขึ้น และส่งผลต่อเนื่องไปยังความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจนเกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น 
โดยระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ จะก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การทั้งทางตรง และทางอ้อม ในงานวิจัยครั้งนี้สนใจศึกษา
ปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโนท่ีอธิบายถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จนน าไปสู่การบาดเจ็บ ซึ่งประกอบไปด้วยภูมิหลังของบุคคล ความ
บกพร่องส่วนบุคคล การกระท า หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย การเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ  

โรงงานผลิตกระจกที่น ามาเป็นกรณีศึกษา ประกอบไปด้วย 4 ส่วนงานหลัก คือ ฝ่ายการผลิตกระจกขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการ
แปรรูปเป็นกระจกที่มีสมบัติพิเศษต่างๆ ฝ่ายทรัพยากรและการจัดส่งกระจกไปสู่ลูกค้า และฝ่ายสนับสนุน ซึ่งมีค ากล่าวที่ว่า “ไม่มี
การผลิต หากไม่มีความปลอดภัย” หรือ “No production without safety” ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจของผู้บริหารที่ต้องการให้
พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย และประพฤติตนให้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม โรงงานยังคงมีสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา  

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าภูมิหลังของบุคคล ความบกพร่องส่วนบุคคล การกระท า หรือสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย การเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของทฤษฎีโดมิโน มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงจากการเกิด
อุบัติเหตุ อีกทั้งโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุได้
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อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษาปัจจัย
จากทฤษฎีโดมิโน ที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง ตลอดจนให้
ค าแนะน าโรงงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางด้านอุบัติเหตุตามที่ตั้งเป้าไว้ และพนักงานภายในโรงงานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองเป้าหมายในการแข่งขันต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของภูมิหลังของบุคคลของพนักงานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 

ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน ภาวะสุขภาพ ระดับการศึกษา และลักษณะการท างาน กับระดับความรุนแรงในการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโน ประกอบด้วย ความบกพร่องของบุคคล และการกระท าหรือ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ที่มีผลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานกระจกแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเกิดอุบัติเหตุ ที่มีผลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบาดเจ็บ ที่มีผลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานในโรงงานผลิตกระจกที่มีภูมิหลังของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ภาวะสุขภาพ ระดับการศึกษา และ

ลักษณะการท างานที่แตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยของทฤษฎีโดมิโนประกอบด้วยความบกพร่องของบุคคล การกระท าที่ไม่ปลอดภัย  และสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ 

3. การบาดจากของมีคมมีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 

4. การกระแทกกับวัตถุมีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 

5. การถูกหนีบมีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

6. การสะดุดล้มมีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

7. การฟกช้ ามีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

8. การเป็นแผลมีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ความหมาย สาเหตุ และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ 
ชวลิต อาคมธน (2537) ได้ให้ความหมายของอุบัติเหตุว่า หมายถึง สิ่งท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน เป็นสิ่งที่ไม่มี

ใครต้องการให้เกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นได้เพราะได้รับการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งของหรือบุคคลที่เรียกว่า เป็นผู้ประสบ
อันตราย เป็นสิ่งที่สร้างความสูญเสียให้แก่ร่างกาย ชีวิตหรือทรัพย์สิน โดยที่ความเสียหายจากอุบัติเหตุนั้น อาจมีผลกระทบ
ทันทีทันใด หรือไม่ทันทีทันใดก็ตาม 

วิฑูรย์ สิมะโชคดี เเละ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2555) ได้ให้ความหมายว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผน
ล่วงหน้า ซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือตาย และท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 

อาจารย์ธรรมรักษ์ ศรีมารุตเเละคณะ (2555) ให้ความหมายว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อน และ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย และทรัพย์สิน  

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  
Heinrich (1959) ได้ศึกษาสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน  และตีพิมพ์หนังสือ “Industrial Accident 

Prevention”  ซึ่งสาเหตุส าคัญในการเกิดอุบัติเหตุไว้ 2 สาเหตุ คือ การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act) เป็นสาเหตุหลักที่
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ โดยคิดเป็น 85% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด เช่น ปฏิบัติงานลัดขั้นตอน ละเมิดกฎความปลอดภัย 
ท างานโดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ฯลฯ อีกสาเหตุหนึ่ง คือ สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) คิด
เป็น 15% เช่น การวางผังโรงงานไม่ถูกต้อง แสงสว่างที่จุดปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เสียงบริเวณจุดงานดังเกินไป พ้ืนที่ท างานไม่
เรียบร้อย อุปกรณ์ไฟฟ้ามีสภาพช ารุด ไม่มีเครื่องก าบังอันตรายส่วนท่ีอันตรายของเครื่องจักร เป็นต้น 

ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ 
ส านักงานประกันสังคมได้จ าแนกความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่  เสียชีวิต ทุพพลภาพ ท างานไม่ได้ชั่วคราว 

(หยุดงานเกิน 3 วัน) ท างานไม่ได้ชั่วคราว (หยุดงานไม่เกิน 3 วัน) และท างานได้ต่อ หลังจากปฐมพยาบาล 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) เป็นทฤษฎีที่เกิดจากการสังเกตุ และวิเคราะห์

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ โดยอธิบายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ว่ามาจากผลของเหตุการณ์ก่อนหน้า โดยมีทั้งหมด 5 ข้ันตอน 
ประกอบด้วยภูมิหลังของบุคคล ความบกพร่องของบุคคล การกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย การเกิดอุบัติเหตุ และการ
บาดเจ็บ เสมือนกับโดมิโนท่ีวางเรียงกัน 5 ตัว 
      1. ภูมิหลังของบุคคล (Social Environment Ancestry) เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลที่ต่างกัน รวมถึงอุปนิสัยเฉพาะ
บุคคลที่กระท าต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นอุปนิสัยที่ไม่ต้องการ เช่น ความไม่ใส่ใจ เป็นต้น ซึ่งเกิดจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เช่น การศึกษา ประเพณี เป็นต้น โดยอุปนิสัยเหล่านี้ก่อให้เกิดผลไปยัง
ความบกพร่องส่วนบุคคล และต่อเนื่องไปถึงการกระท า หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย  
      2. ความบกพร่องส่วนบุคคล (Fault of Person) เกิดขึ้นได้ทั้งสภาพร่างกาย และจิตใจ เช่น ความพิการทางร่างกาย 
การผิดปกติทางประสาทสัมผัส อาการตื่นเต้น ความประมาท ความเครียด และวิตกกังวล รวมไปถึงการกระท าโดยไม่ค านึงถึง
ความปลอดภัย ซึ่งส่งผลไปท่ีการกระท า หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย และน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 
      3. การกระท า หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act or Unsafe condition) สามารถแบ่งได้ 2 ส่วน คือ 
             3.1 การกระท าที่ไม่ปลอดภัย เป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การปฏิบัติงานโดยไม่เข้าใจ
วิธีการท างานท่ีถูกต้อง การปฏิบัติงานลัดขั้นตอน การเพิกเฉยต่อการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นต้น 
              3.2 สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นลักษณะของสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น ความสว่างที่ไม่เพียงพอ เสียงที่
ดังเกินไป อากาศท่ีร้อนเกินไป สภาพเครื่องจักรที่ช ารุด เป็นต้น  
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      4. การเกิดอุบัติเหตุ (Accident) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ข้างต้นทั้ง 3 ข้อ และ
ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางด้านร่างกาย เช่น การลื่นล้ม การถูกสิ่งของมีคมบาด การถูกสิ่งของล้มทับร่างกาย การถูกสิ่งของ
กระแทกร่างกาย เป็นต้น 
      5. การบาดเจ็บ (Injury) เป็นผลกระทบทางร่างกายที่เกิดหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยสามารถเป็นได้ทั้ง อาการช้ า 
แผลตามอวัยวะต่างๆ ความพิการ จนถึงขั้นเสียชีวิต 

จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าโดมิโนแต่ละตัว มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เสมือนโดมิโนที่ล้มกระทบกัน จนเกิดการ
บาดเจ็บ โดยวิจิตร บุณยะโหตระ (วิจิตร บุญยโหตระ, 2536) ได้อธิบายความสัมพันธ์ของโดมิโนทั้ง 5 ตัวว่า โดยโดมิโนทั้ง 3 
ตัวข้างต้นนั้น เสมือนเป็นสาเหตุของการเกิดโดมิโนตัวที่ 4 คือ การเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บในท้ายที่สุด  ส าหรับการ
ป้องกันอุบัติเหตุนั้น ตามทฤษฎีกล่าวไว้ว่า ให้ท าการตัดขั้นตอนออกก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อพิจารณาดูว่าพบว่า การ
กระท า หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นส่วนท่ีสามารถควบคุม และขจัดได้ง่ายกว่า 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จากข้อมูล ณ วันท่ี 30 
ธันวาคม 2563 มีจ านวน 777 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ค านวณด้วยสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) สามารถก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ 

       สูตรที่ใช้      
 

  โดย       = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

             = จ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 777 คน 

                = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ี ยอมรับได้  
 โดยแทนค่าข้อมูลจ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย และค่าความคลาดเคลื่อน ดังนี้ 

 

 
 
                                       =   265.88 หรือ ประมาณ 266 คน 

 
จากการค านวณโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 266 ตัวอย่าง และเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมอีก

ร้อยละ 5 เป็นจ านวน 14 ตัวอย่าง รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้นเท่ากับ 280 ตัวอย่าง 
 

วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ พนักงานของโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งใน

จังหวัดสมุทรปราการ 
2. ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Stratified Sampling) โดยแบ่งการเก็บแบบสอบถามจากแต่ละฝ่ายร้อยละ 

35 จนครบ 280 ตัวอย่าง 
3. ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานตาม

ความสมัครใจ 
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การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและน ามาประยุกต์เป็นลักษณะและข้อค าถามในแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอน
ที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิหลังของบุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทฤษฎีโดมิโน ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การเกิดอุบัติเหตุ ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบาดเจ็บ และตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรุนแรง 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. ศึกษาข้อมูลต่างๆจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 2. ก าหนดประเด็น และขอบเขตของค าถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์
งานวิจัย 3. สร้างแบบสอบถามลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check list) โดยให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 4. สร้าง
แบบสอบถามลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert) โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ส าหรับประเด็น
ทฤษฎีโดมิโน การเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ  5. สร้างแบบสอบถามส าหรับประเด็นความรุนแรงจากเกิดอุบัติเหตุ            
6. น าเสนอแบบสอบถามแก่อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 7. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ 8. ทดสอบแบบสอบถามโดยการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่
มีคุณสมบัติใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 40 คน และตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้
สูตรค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Coefficient of Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วาณิชย์บัญชา. 2546) โดยค่าอัลฟ่าที่
ได้ แสดงถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยค่าสัมประสิทธ์ิที่ยอมรับได้ต้องมากกว่า 0.7 

การจัดท า และวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับ โดยท าการคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์

ออก 
2. น าข้อมูลมาลงรหัส (Coding) และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) 
3. ภูมิหลังของบุคคล และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน น าเสนอด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4. สมมติฐานข้อ 2 – 8 เกี่ยวกับอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ ทดสอบด้วยสถิติ Simple 

Regression 
 

ผลการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 79.6 มีอายุ 18 - 25 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 มีอายุ
งานระหว่าง 3 – 4 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 91.1 
ด้านระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจ านวน 127 คนคิดเป็นร้อยละ 45.4 โดยมี
จ านวนช่ัวโมงท างานเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 8 ช่ัวโมง จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 88.6 และมีจ านวนวันที่ท างานเกิน 8 
ช่ัวโมง 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 154 คนคิดเป็นร้อยละ 55  

ปัจจัยด้านทฤษฎีโดมิโน ระดับความคิดเห็นด้านทฤษฎีโดมิโนในภาพรวมอยู่ในระดับต่ า (x = 2.03, SD = 0.51) 
เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความบกพร่องส่วนบุคคล อยู่ในระดับต่ า (x /= 2.22, 
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SD = 0.60) รองลงมาเป็นด้านการกระท าที่ไม่ปลอดภัย อยู่ในระดับต่ า (x /= 1.95, SD = 0.53) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย อยู่ในระดับต่ า (x /= 1.93, SD = 0.60) ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวม อยู่ในระดับต่ า (x = 
1.74, SD = 0.52) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการสะดุดล้ม อยู่ในระดับต่ า (x = 1.83, SD 
= 0.79) รองลงมาเป็นด้านการถูกหนีบ อยู่ในระดับต่ า (x = 1.80, SD = 0.68) ด้านการกระแทกกับวัตถุ อยู่ในระดับต่ า  
(x = 1.70, SD = 0.83) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบาดจากของมีคม อยู่ในระดับต่ า (x = 1.61, SD = 
0.78)  

ปัจจัยด้านการบาดเจ็บ พบว่า ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านการบาดเจ็บในภาพรวม อยู่ในระดับต่ า ( x = 1.66, 
SD = 0.61) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการฟกช้ า อยู่ในระดับต่ า ( x = 1.75, SD = 0.75) 
สว่นด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการเป็นแผล อยู่ในระดับต่ า (x = 1.56, SD = 0.69)  

ปัจจัยด้านความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ
ภาพรวม อยู่ในระดับต่ า (x = 1.13, SD = 0.83) เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการฟกช้ า อยู่ใน
ระดับต่ า (x = 2.22, SD = 0.16) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความรุนแรงระดับท างานไม่ได้ชั่วคราว อยู่ในระดับ
ต่ า (x = 0.05, SD = 0.22)  
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 พนักงานในโรงงานผลิตกระจกท่ีมีภูมิหลังของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ภาวะสุขภาพ ระดับ

การศึกษา และลักษณะการท างานที่แตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจก
แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความ
รุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความ
รุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานท่ี 1.3 พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีระดับความ
รุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีภาวะสุขภาพแตกต่างกัน มีระดับ
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในสมุทรปราการไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีจ านวนช่ัวโมงท างานเฉลี่ยต่อวัน
แตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงจากอุบัติเหตุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 สมมติฐานที่ 1.7 พนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่จ านวนวันที่ท างานเกิน 8 ช่ัวโมงใน
รอบสัปดาห์แตกต่างกัน มีระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในสมุทรปราการไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโนประกอบด้วยความบกพร่องของบุคคล การกระท าที่ไม่ปลอดภัย และ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
 สมมติฐานท่ี 2.1 ความบกพร่องส่วนบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ช่ัวคราว
ในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ หมายความว่า ความบกพร่องส่วน
บุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ช่ัวคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 สมมติฐานที่ 2.2 ความบกพร่องส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ ซึ่งมีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ความบกพร่องส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลใน
การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2.3 การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ชั่วคราวใน
การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ หมายความว่า การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย
ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ช่ัวคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
 สมมติฐานท่ี 2.4 การกระท าที่ไม่ปลอดภัย มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ ซึ่งมีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า การกระท าที่ไม่ปลอดภัย มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลใน
การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2.5 สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ช่ัวคราว
ในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ หมายความว่า สภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ช่ัวคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 
 สมมติฐานที่ 2.6 สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยมีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลใน
การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 3 การบาดจากของมีคม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงานใน
โรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ 
 สมมติฐานที่ 3.1 การบาดจากของมีคม มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า การบาดจากของมีคม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ชั่วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ 
 สมมติฐานที่ 3.2 การบาดจากของมีคม มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า การบาดจากของมีคม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ 

สมมติฐานที่ 4 การกระแทกกับวัตถุ มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงาน
กระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 
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 สมมติฐานท่ี 4.1 การกระแทกกับวัตถุ ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ หมายความว่า การกระแทกกับ
วัตถุ ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ชั่วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
 สมมติฐานที่ 4.2 การกระแทกกับวัตถุ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 หมายความว่า การกระแทกกับวัตถุ มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ 

สมมติฐานที่ 5 การถูกหนีบ มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจก
แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 
 สมมติฐานที่ 5.1 การถูกหนีบ ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ หมายความว่า การถูกหนีบ ไม่มีอิทธิพล
ต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ ช่ัวคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 สมมติฐานที่ 5.2 การถูกหนีบ ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ หมายความว่า การถูกหนีบ ไม่มีอิทธิพล
ต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

สมมติฐานที่ 6 การสะดุดล้ม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจก
แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 
 สมมติฐานที่ 6.1 การสะดุดล้ม ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ หมายความว่า การสะดุดล้ม ไม่มี
อิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ช่ัวคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 สมมติฐานที่ 6.2 การสะดุดล้ม มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า การสะดุดล้ม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ 

สมมติฐานที่ 7 การฟกช้ า มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจก
แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 
 สมมติฐานท่ี 7.1 การฟกช้ า ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ หมายความว่า การฟกช้ า ไม่มีอิทธิพลต่อ
ระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ชั่วคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏบิัติงานในโรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมทุรปราการ 
 สมมติฐานที่ 7.2 การฟกช้ า มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า การฟกช้ า มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ 

สมมติฐานที่ 8 การเป็นแผล มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจก
แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 
 สมมติฐานท่ี 8.1 การเป็นแผล มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า การเป็นแผล มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ช่ัวคราวในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใน
โรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ 
 สมมติฐานท่ี 8.2 การเป็นแผล มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า การเป็นแผล มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานในโรงงานกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
            จากผลการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโนที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน
โรงงานผลิตกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
            จากการเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของพนักงานโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่
แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน ภาวะสุขภาพ ระดับการศึกษา จ านวนช่ัวโมงท างานเฉลี่ยต่อวัน และจ านวนวันที่
ท างานเกิน 8 ช่ัวโมงในรอบสัปดาห์ ไม่พบว่ามีความแตกต่างในด้านระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานผลิต
กระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ วิชัยรัมย์ (2553) ได้ศึกษาปั จจัยเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง โดยพบว่า “ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ และอายุงาน มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุแล้วท าให้เกิดการหยุดงาน โดยระดับอุบัติเหตุที่มีผลมากที่สุด คือ หยุดงานเกิน 3 วัน”  และ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพงศ์ ปานศิริ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เขตจังหวัดสุราษฏ์ธานี โดยพบว่า “ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ เช่น อายุ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน” ซึ่งอาจเป็นเพราะพนักงานท่ีเป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ปฏิบัติงานคล้ายกัน หรือพนักงานส่วนใหญ่มีลักษณะประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกัน  
            ปัจจัยด้านทฤษฎีโดมิโน ประกอบด้วยความบกพร่องของบุคคล การกระท าที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรปราการ  ในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโดมิโน ที่น าเสนอถึงโดมิโนตัวที่ 2 คือ ความบกพร่องของบุคคล 
และโดมิโนตัวที่ 3 คือ การกระท าที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นโดมิโนที่ส่งผลต่อไปถึงการเกิดอุบัติเหตุ 
และการบาดเจ็บ ตามทฤษฎีของโดมิโนในที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Heinrich (1959) ได้ศึกษาสาเหตุในการเกิด
อุบัติเหตุภายในโรงงาน ที่สรุปสาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุไว้ 2 สาเหตุ คือ  การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่
ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่เกิดจากคน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักกว่าร้อยละ 88 คือ ความบกพร่องส่วนบุคคล เช่น การ
ท างานผิดวิธี ความประมาท นิสัยชอบเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านทฤษฎีโดมิโน ประกอบด้วยความบกพร่องของ
บุคคล การกระท าที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ชั่วคราวในการ
เกิดอุบัติเหตุในโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุเหล่านี้ ไม่มีผลต่อลักษณะการเกิด
อุบัติเหตุซึ่งน าไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรงระดับท างานไม่ได้ชั่วคราว 
            ปัจจัยด้านการเกิดอุบัติเหตุ  ได้แก่ ด้านการกระแทกกับวัตถุ และด้านการสะดุดล้ม มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรง
ท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ  ในเชิงบวก ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีโดมิโน ประกอบด้วย ภูมิหลังของบุคคล ความบกพร่องส่วนบุคคล การกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย การเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ โดยโดมิโนตัวที่ 4 คือ การเกิดอุบัติเหตุ เป็นโดมิโนที่ส่งผลต่อไปถึงการบาดเจ็บ 
ซึ่งส่งผลให้เกิดความรุนแรงในส่วนสุดท้าย  และปัจจัยด้านการเกิดอุบัติเหตุ ในด้านการบาดจากของมีคม มีอิทธิพลต่อระดับ
ความรุนแรงท้ังท างานไม่ได้ชั่วคราว และท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอาจเกิดจากระดับความลึก และความกว้างของบาดแผลที่ส่งผลต่อระดับความรุนแรงในการเกิด
อุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามพบว่า  ปัจจัยด้านการเกิดอุบัติเหตุ ในด้านการถูกหนีบ ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อ
หลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอาจเกิดจากปริมาณข้อมูล
จากการวิจัยครั้งนี้มีจ านวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุลักษณะดังกล่าวน้อยเกินไปจนไม่สามารถสรุปได้ 
            ปัจจัยด้านการบาดเจ็บ ได้แก่ ด้านการฟกช้ า และด้านการเป็นแผล  มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงในการเกิด
อุบัติเหตุในโรงงานผลิตกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ  โดยด้านการฟกช้ า  มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้
ต่อหลังจากปฐมพยาบาล แต่ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไม่ได้ช่ัวคราว ซึ่งอาจเกิดบาดแผลไม่กระทบต่อการ
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ปฏิบัติงาน หรือพนักงานสามารถอดทนต่อความรุนแรงจากการบาดเจ็บนั้นได้ แตกต่างจากด้านการเป็นแผล ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ระดับความรุนแรงทั้งท างานไม่ได้ชั่วคราว และท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานผลิตกระจกแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ   ซึ่งอาจเกิดจากลักษณะของการบาดเจ็บ หรือความรุนแรงของบาดแผล อาจมีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานอาจสามารถอดทนปฏิบัติงานได้ต่อในกรณีที่มีความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่ต่ า หรือกรณีที่ความ
รุนแรงสูง อาจท าให้พนักงานไม่สามารถอดทนต่อการบาดเจ็บ รวมถึงไม่สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ จนท าให้ต้องหยุด
การท างานช่ัวคราว 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยจากทฤษฎีโดมิโนที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน

โรงงานผลิตกระจกแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
      1. จากผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน ภาวะสุขภาพ ระดับ
การศึกษา และลักษณะการท างาน ที่ต่างกัน มีระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน ดังนั้น 
โรงงานควรจัดอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกกลุ่มเป็นประจ า โดยอาจก าหนดให้มีการอบรมซ้ า เพื่อ
ช่วยให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักในด้านความปลอดภัยระหว่างการท างาน 
      2. โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ควรออกมาตรการเพื่อลดความบกพร่องส่วนบุคคล ในส่วนที่
พนักงานไม่มีสมาธิจดจ่อกับงาน โดยอาจให้พนักงานได้มีเวลาพักที่บ่อยขึ้น สนับสนุนให้พนักงานสังเกตพฤติกรรมของเพื่อน
ร่วมงาน เพื่อกรณีที่พบปัญหาจากการท างาน ก็จะสามารถแก้ไขได้ทันก่อนเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าความ
บกพร่องส่วนบุคคล มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานไดต้่อหลงัจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใน
โรงงานกระจก 
      3. โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ควรสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างปลอดภัย โดย
เน้นไปท่ีการติดตั้งไฟแสงสว่างที่เพียงพอต่อการท างาน อีกทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อช่วยสร้างอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการ
ท างาน เพื่อให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรติดตั้งขั้นตอนการท างานที่ถูกต้อง หรือป้าย
เตือนการเกิดอุบัติเหตุหากท างานลัดขั้นตอนไว้ที่จุดงานต่างๆ เพื่อย้ าเตือนพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการท างานที่ถูกต้อง 
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ทฤษฎีโดมิโน ในส่วนของความบกพร่องส่วนบุคคล ข้อปัญหาทางสายตานั้นมีระดับความคิดเห็นที่
สูง รวมไปถึงการกระท า และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยที่ไม่ปลอดภัย มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐม
พยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจก 
      4. โรงงานกระจกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ควรออกแบบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุเฉพาะของมีคม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุความรุนแรงระดับท างานไม่ได้ช่ัวคราว 
และท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาล นอกจากนี้ควรป้องกันอุบัติเหตุจากการสะดุดล้ม ซึ่งสามารถแก้ไขโดยติดตั้งไฟแสง
สว่างที่เพียงพอ เพื่อให้พนักงานสามารถเดินภายในโรงงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การสะดุดล้ม 
มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงท างานได้ต่อหลังจากปฐมพยาบาลในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานกระจก 
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