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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง เพื่อศึกษาพฤติกรรม ความรู้ และทัศนคติความปลอดภัยใน
การทางานของผู้ประกอบการร้ านอาหาร และศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผู้ประกอบการร้ านอาหารจานวน 108คน คัดเลือกโดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถาม โดยมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82, 0.80 และ 0.82ตามลาดับ สถิติท่ใี ช้ วิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ประกอบการร้ านอาหารที่มีการ
ใช้ แก๊สหุงต้ ม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 72.2 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้ อยละ 38.9 ปริมาณการใช้ แก๊สหุงต้ มต่อ
เดือนมากกว่า 2 ถัง ร้ อยละ 83.3 และระยะเวลาการใช้ แก๊สหุงต้ มในการประกอบอาหารต่อวัน 8 ชั่วโมงขึ้นไป ร้ อยละ
59.3 2) ระดับความรู้อยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ร้ อยละ 50 ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ แก๊สหุงต้ มอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 70.9 และ91.7 ตามลาดับ โดยผู้ประกอบการร้ านอาหาร ที่มีระดับการศึกษา และการประสบ
อุบัติเหตุ ที่แตกต่างกันทาให้ มีพฤติกรรมในการใช้ แก๊สหุงต้ มที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < 0.01)
ระดับความรู้การใช้ แก๊สหุ งต้ มของผู้ประกอบการร้ านอาหาร มีความสัมพั นธ์กับระดับทัศนคติการใช้ แก๊สหุ งต้ มของ
ผู้ประกอบการร้ านอาหารที่ระดับ(P-value < 0.01) จากการวิจัยนี้ แม้ จะพบว่าผู้ประกอบการร้ านอาหารมีพฤติกรรมและ
ทัศนคติในระดับมาก ก็ยังต้ องระมัดระวังการเกิดอันตราย เพราะถ้ าหากเกิดอันตรายขึ้นมาก็อาจจะมีความรุนแรงได้ โดย
การปฏิบตั ใิ นการใช้ กา๊ ซให้ ถูกต้ อง โดยเฉพาะการจุดเตาก๊าซ และการสังเกตก่อนการใช้ งานแต่ละครั้ง
คาสาคัญ : แก๊สหุงต้ ม พฤติกรรมความปลอดภัย
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Abstract
This research is cross-sectional analyticstudy The objectives were to study behavior, knowledge, and
attitude regarding the work safety and to examine factors influencing on work safety behaviors staff restaurant in
Tha sala subdistrict , Nakron Si Thammarat. Samples of 108 staff were recruited by using the stratified random
samplingmethod. The instrument was a questionnaire coefficient reliability of 0.82, 0.80 and 0.82respectively.
The statistics utilized for data analysis byfrequency, percentage, mean, standard deviation, and pearson correlation.

The results of study 72.2% were female and the subjects had age rang between 21-30 years. Consumption
of LPG was more than 2 barrels per day ( 3.3%) and gas cooking time of 8 hours per day (59.3%) 2)The Staffs
Restaurant had high level of attitudes and behaviours(70.9%,91.7%) but Knowledge is at a high level and
moderate level. 50%. The Staffs Restaurant with different education and work related injuries experience had diffent
behaviour on safety with significant at the level of 0.01 respectively. It was found that knowledge and attitude had
relationship with statictically significant the level of 0.01 respectively. From this study, although I found good
behaviour and attitude should be careful about LPG using for zero accident. The staff restaurant should have
sufficient knowledge about proper LPG equipment condition and installation and how to use and how to inspect the
leakage of LPG.
Keywords : LPG, Safety Behavior
บทนา
แก๊สหุ งต้ ม (LPG: แอลพี จี ) หรือก๊าซปิ โตรเลียมเหลว เป็ นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่สาคัญที่ใช้ ในการประกอบ
กิจการโดยเฉพาะจาพวกที่มีการประกอบอาหาร ซึ่งพบเห็นได้ ท่วั ไป ทั้งในภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจร้ านอาหาร และ
ถือว่าเป็ นปั จจัยพื้นฐานชนิดหนึ่งในการดารงชีวิต จะเห็นได้ ว่า แก๊สหุงต้ ม (LPG) มีความสะดวก สะอาด และรวดเร็ว
ทั้งยังลดการเกิดเขม่าควันได้ มากกว่าการใช้ ฟื นและถ่าน จากสถิตกิ ารใช้ พลังงานของกระทรวงพลังงานพบว่าประเทศไทย
มีก ารใช้ ท รั พยากรธรรมชาติท่ีเป็ นผลิต ภัณ ฑ์ปิโตรเลี ย มอย่ างกว้ างขวางโดยเฉพาะก๊าซปิ โตรเลีย มเหลวหรื อ liquid
petroleum gas จากสถิติการใช้ ปริมาณการใช้ กา๊ ซ LPG ของประเทศปี พ.ศ.2554 – 2555 ภาพรวมการใช้ LPG ในช่วง
ครึ่งปี แรกของปี 2555 เฉลี่ยอยู่ท่ี 589 พั นตัน /เดือน ในภาคครัวเรือนใช้ ก๊าซ LPG เฉลี่ยอยู่ท่ี 229.5 พั นตัน/เดือน
ในขณะที่ภาคขนส่งหรือรถยนต์ใช้ ก๊าซ LPG เฉลี่ยอยู่ ท่ี 79.5 พั นตัน /เดือน(กระทรวงพลังงาน , 2555)แก็สหุ งต้ ม
(LPG) จึงมีบทบาท และความสาคัญมากขึ้นในการดารงชีวิตประจาวันของคนไทย นอกจากนี้ยังนามาใช้ เป็ นเชื้อเพลิงใน
รถยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรมแทนนา้ มันเชื้อเพลิงในช่วงที่มีราคาสูง ด้ วยนโยบายของรัฐต้ องการลดการตัดไม้ ทาลาย
ป่ าเพื่อรักษารักษาดุลของระบบนิเวศให้ คงอยู่ โดยเฉพาะการนามาใช้ เป็ นฟื น และถ่าน เพื่อเป็ นเชื้อเพลิงในการหุงต้ ม
อาหาร ปริมาณการใช้ ของแก๊สหุงต้ ม (LPG) จึงมีแนวโน้ มสูงขึ้นเรื่อยๆมา จากการเลือกใช้ เชื้อเพลิง ในปี 2553 มี
ปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร โดยใช้ กา๊ ซ ร้ อ ยละ 70.1 ถ่าน ฟื น และเศษไม้ ร้ อยละ 21.0 ตามลาดับ
(สานักงานสถิติแห่ งชาติ , 2553) ถึงแม้ ว่า แก๊สหุงต้ ม (LPG) ไม่เป็ นพิษ แต่ถ้าเกิดการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์กจ็ ะเกิดก๊าซ
คาร์บอนมอนน๊อกไซด์ และถ้ าผู้บริโภคสูดดมเข้ าไปมากๆ ก๊าซจะเข้ าไปแทนที่ออกซิเจนในร่างกายทาให้ เกิดอาการมึนงง
เวียนศีรษะ และอาจเสียชีวิตได้ และแก๊สหุงต้ ม (LPG) เป็ นก๊าซที่หนักกว่าอากาศ ทาให้ เกิดการสะสม และลุกไหม้ ง่าย
(สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน , 2551)จากการติดตาม และศึกษาข่าวสารอุบัติเหตุท่เี กิดจาก
การใช้ แก๊สหุงต้ ม (LPG) นั้น ส่วนใหญ่แล้ วมีสาเหตุจากหลายปัจจัยหลายด้ าน ไม่ว่าจะเป็ น ปัจจัยด้ านพฤติกรรม เช่น ลืม
ปิ ดวาล์วแก๊ส ไม่ตรวจสภาพถังแก๊ส ปั จจัยด้ านกายภาพ เช่ น อุณหภูมิสูง ปั จจัยด้ านรูปร่ างลักษณะ เช่ น มีลักษณะเป็ น
เหล็ก ทาให้ เกิดการกัดกร่อน ดังนั้นอุบัติภัยที่เกิดจากแก๊สหุงต้ ม(LPG) อันตรายที่เกิดขึ้นจากก๊าซเชื้อเพลิง ข้ อมูลสถิติ
อุบัติภัยจากวัตถุเคมีในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2547 – 2552 มีการระเบิด และทาให้ เกิดเพลิงไหม้ ของแก๊สหุงต้ มใน
ประเทศไทยถึง 38 ครั้ง ซึ่งครั้งที่สาคัญๆ ที่ก่อให้ เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหายมูลค่ามหาศาล ได้ แก่เมื่อเวลา
07:30 น. วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เกิดเหตุรถกระบะบรรทุกก๊าซหุงต้ มชนยางระเบิดพลิกคว่า เกิดไฟลุกไหม้
บริเวณถนนพระราม 2 ขาเข้ า ปากซอย 86 ตรงข้ ามปากซอยบางกระดี่ แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กทม.เกิดไฟลุก
ไหม้ รถคันดังกล่ าว บนพื้ นถนนพบถังก๊าซตกเกลื่อนกว่ า 10 ถัง และมีบางถังระเบิดขึ้น ไม่ มีผ้ ูบาดเจ็บและเสียชีวิต
เจ้ าหน้ าที่ฉีดนา้ สกัดกว่า
30 นาที เพลิงจึงสงบ เมื่อเวลา 18:30 น. 29 ต.ค. 2552 เกิดเหตุถังแก๊สหุงต้ มรั่วจนเกิด
ระเบิด ภายในร้ านรับแลกเปลี่ยนถังก๊าซและเติมก๊าซ ร้ านย่าโมแก๊ส เลขที่ 41/6 ถ.คลองส่งนา้ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมามีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บเล็กน้ อย 2 ราย และบาดเจ็บสาหัส 2 ราย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้อาจจะนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ใน
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อนาคตในการนาผลสารวจนี้ไปใช้ ในการปรับปรุงและการวางแผนมาตรการวิธกี ารต่างๆ ที่สามารถป้ องกันอันตรายในด้ าน
ความปลอดภัย ในการใช้ แก๊สหุงต้ ม (LPG) ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ แก๊สหุงต้ มของผู้ประกอบการร้ านค้ า
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ แก๊สหุงต้ มของผู้ประกอบการร้ านอาหาร
ในตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดในการวิจัยใช้ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบลูม (Bloom,1956) ตัว
แปรที่ใช้ ในการศึกษาประกอบด้ วยตัวแปรอิสระได้ แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยงาน ความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ทางาน และทัศนคติด้านความปลอดภัยในการทางาน ส่วนตัวแปรตามได้ แก่ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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1. รูปแบบการศึกษา
การศึกษาเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Study)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการร้ านอาหารที่มีการใช้ แก๊สหุงต้ ม (LPG) ในตาบลท่าศาลา
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวนทั้งหมด 149 คน 33 ร้ าน การคานวณขนาดตัวอย่าง โดยสูตรของแครซี่
และมอร์แกน ยอมรับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และสัดส่วนของลักษณะที่
สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ได้ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 108 คน
3. การกาหนดวิธสี ่มุ ตัวอย่าง
กาหนดการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มย่อย
ตามสัดส่วน (Proportional Allocation) เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้ กาหนดไว้ 108 ตัวอย่าง โดย
เก็บตามร้ านอาหารที่มกี ารใช้ กา๊ ซหุงต้ ม ในตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ น
ผู้กรอกคาตอบในแบบสอบถามด้ วยตนเอง ใช้ เวลาคนละ ไม่เกิน 10 นาที
เกณฑ์การคัดเลือกเข้ า (Inclusion Criteria) ได้ แก่
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- ผู้ประกอบการร้ านอาหาร ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
- พนักงานในร้ านอาหาร
เกณฑ์การคัดเลือกออก (Exclusion Criteria) ได้ แก่
- พนักงานที่ลาออกในช่วงที่มกี ารดาเนินการ
- ผู้ท่ไี ม่ให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูล
4. การพิทกั ษ์สทิ ธ์ของผู้ให้ ข้อมูล
การวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการทาวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ รับเลขรับรองจริยธรรม
การวิจัยรหัส 58/056 ผู้วิจัยให้ ข้อมูลผู้วิจัย อธิบายวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการวิจัย พร้ อมทั้งชี้แจงสิทธิในการถอนตัว
จากโครง การการรักษาความลับของข้ อมูลและการนาเสนอผลการวิจัยเป็ นภาพรวม
5. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ้ ูวิจัยสร้ าง
ขึ้นจากทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องแล้ วนามาประยุกต์เป็ นคาถามใน โดย ผ่านการตรวจพิจารณาความตรงตาม
เนื้อหา (Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 ท่าน แบบสอบถามแบ่งออกเป็ นทั้งหมด
4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 12 ข้ อได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ ขนาดร้ าน ตาแหน่ง/หน้ าที่ จานวนแก๊สหุงต้ ม จานวนผู้ประกอบอาหารภายในร้ าน ปริมาณการใช้
แก๊ส หุ ง ต้ ม ระยะเวลาการใช้ แ ก๊ส หุ ง ต้ ม และการประสบอุบัติเ หตุจ ากการใช้ แ ก๊ส หุ ง ต้ มมีลั กษณะเป็ นค าถามแบบ
เลือกตอบ (Check list) และปลายเปิ ด
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการใช้ แก๊สหุงต้ ม จานวน 15 ข้ อ เป็ นคาถามแบบเลือกตอบ
(Check list)ทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้ วิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติความปลอดภัยด้ านการใช้ แก๊สหุงต้ ม จานวน 16 ข้ อ
ประกอบด้ วย 2 ด้ าน ได้ แก่ คาถามเชิงบวก และเชิงลบ มีลักษณะคาตอบเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า(Rating scale) 3
ระดับ ทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้ วิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยด้ านการใช้ แก๊สหุงต้ ม จานวน 17ข้ อ
ประกอบด้ วย 2 ด้ าน ได้ แก่ คาถามเชิงบวก และเชิงลบ มีลักษณะคาตอบเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 4
ระดับ ทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้ วิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82
6. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2558
7. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูล
6.1 ติดต่อประสานกับกับร้ านอาหารเพื่อทาการชี้แจงข้ อมูล
6.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยวิธกี ารใช้ แบบสอบถามให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามกรอกข้ อมูลด้ วยตนเอง
ดาเนินการเก็บข้ อมูล แปลผลและวิเคราะห์ ข้ อมูลทางสถิติ สรุปและอภิปรายผล

1. ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัย ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จากจานวน 108 คน ผู้ประกอบการร้ านอาหารที่มีการใช้ แก๊สหุงต้ ม
(LPG) ในตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงผลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (N = 108)
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ

ราย

%

ปัจจัยส่วนบุคคล
ตาแหน่ง/หน้ าที่

ราย

%
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ผลการศึกษา
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ปัจจัยส่วนบุคคล
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
< 20
20-30
31-40
> 50
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรีข้ นึ ไป
รายได้ ต่อเดือน
< 5,000 บาท
5,001- 10,000
10,001- 20,000
20,001- 30,000
> 30,000
ขนาดร้ าน
เล็ก (1-4 โต๊ะ)
กลาง (5-8 โต๊ะ)
ใหญ่ (9 โต๊ะขึ้นไป)

ราย
30
78

%
27.8
72.2

11
42
37
18

10.2
38.9
34.3
16.7

19
23
40
11
15

17.6
21.3
37.0
10.2
13.9

6
51
32
14
5

5.6
47.2
29.6
13.0
4.6

5
20
83

4.6
18.5
76.9

ปัจจัยส่วนบุคคล
เจ้ าของกิจการ
ผู้ประกอบอาหาร /แม่ครัว /พ่อครัว
บริกร / เด็กเสิร์ฟ
เจ้ าหน้ าที่คิดเงิน
ขายอาหาร / ผู้จัดการ
จานวนแก๊สหุงต้ ม
4 กิโลกรัม
7 กิโลกรัม
11.5 กิโลกรัม
13.5 กิโลกรัม
15 กิโลกรัม
48 กิโลกรัม
จานวนผู้ประกอบอาหาร
< 2 คน
2 คน – 4 คน
> 4 คน
จานวนผู้ประกอบอาหาร
< 2 คน
2 คน – 4 คน
> 4 คน
การประสบอุบัติเหตุ
เคย
ไม่เคย

ราย
34
44
57
17
2

%
31.5
39.8
52.8
15.7
1.9

9
10
1
10
2
22

8.4
9.3
0.9
9.3
65.8
20.3

12
34
62

11.1
31.5
57.4

6
12
90

5.6
11.1
83.3

5
103

4.6
95.4

2. ด้ านความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้ แก๊สหุงต้ ม
ด้ านความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้ แก๊สหุงต้ ม จาแนกตามระดับความรู้การใช้ แก๊สหุงต้ ม พบว่า
ผู้ประกอบการร้ านอาหารมีความรู้ด้านการใช้ แก๊สหุงต้ มอยู่ในระดับ มากและปานกลางเท่ากัน ร้ อยละ 50ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้ อยละตามระดับความรู้ การใช้ แก๊สหุงต้ มของผู้ประกอบการร้ านอาหาร (N = 108)
ระดับความรู ้
มาก (มากกว่าร้ อยละ 80)
ปานกลาง (ระหว่างร้ อยละ 50-79)
น้ อย (น้ อยกว่าร้ อยละ 50)

จานวน(คน)
54
54
-

จานวน(%)
50
50
-

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

3. ด้ านทัศนคติด้านความปลอดภัยในการใช้ แก๊สหุงต้ ม
ด้ านทัศนคติด้านความปลอดภัยในการใช้ แก๊สหุงต้ ม จาแนกตามระดับทัศนคติการใช้ แก๊สหุงต้ ม พบว่า
ผู้ประกอบการร้ านอาหารมีทศั นคติด้านการใช้ แก๊สหุงต้ มส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้ อยละ 76.9 และระดับปานกลาง ร้ อย
ละ 23.1 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จานวนและร้ อยละตามระดับทัศนคติ การใช้ แก๊สหุงต้ มของผู้ประกอบการร้ านอาหาร (N = 108)
ระดับทัศนคติ
มาก
(คะแนนมากกว่า 32)
ปานกลาง (คะแนน 16-32)
น้ อย
(คะแนนน้ อยกว่า 16)

จานวน(คน)
83
25
-

จานวน(%)
76.9
23.1
-

4. ด้ านพฤติกรรมความปลอดภัยการใช้ แก๊สหุงต้ ม
ด้ านพฤติกรรมความปลอดภัยการใช้ แก๊สหุงต้ ม จาแนกตามระดับพฤติกรรมการใช้ แก๊สหุงต้ ม พบว่า
ผู้ประกอบการร้ านอาหาร มีพฤติกรรมด้ านการใช้ แก๊สหุงต้ มส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 91.7 และระดับปานกลาง ร้ อยละ
8.3 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนและร้ อยละตามระดับทัศนคติ การใช้ แก๊สหุงต้ มของผู้ประกอบการร้ านอาหาร (N = 108)
ระดับพฤติกรรม
มาก (คะแนน 00.0 – 22.7)
ปานกลาง (คะแนน 22.8 – 45.4)
เสี่ยง (คะแนน 45.5 – 68.0)

จานวน(คน)
99
9
-

จานวน(%)
91.7
8.3
-

อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการร้ านอาหาร ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชมีระดับ
ความรู้การใช้ แก๊สหุงต้ มอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับการศึกษาของชาญกิจ เชี่ยวไพศาลกิจ. (2554) ศึกษาเรื่อง
ทัศนคติของประชาชนต่อนโยบายสนุนการใช้ พลังงานแก๊สแอลพีจี ในเขตอาเภอลาดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธานี พบว่า
ประชาชนในเขตอาเภอลาดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่มคี วามรู้เกี่ยวกับการใช้ แก๊สแอลพีจีอยู่ในระดับมาก คิด
เป็ นร้ อยละ 73.04 ผู้ประกอบการร้ านค้ า ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชมีระดับพฤติกรรมในการ
ใช้ แก๊สหุงต้ มอยู่ในระดับมาก ซึ่งต่างจากการศึกษาของอมรมวดี จักรไพวงศ์. (2530) ศึกษาเรื่องความรู้และพฤติกรรม
การใช้ แก๊สหุงต้ มของแม่บ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการใช้ กา๊ ซหุง
ต้ มที่ถูกต้ องอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารายข้ อคาถามพบว่า พฤติกรรมที่ผ้ ปู ระกอบการร้ านอาหาร มีการตอบ
ถูกน้ อยที่สดุ คือ ประเด็นการตรวจสอบ ได้ แก่ จุดไฟรอที่เตาก่อนแล้ วจึงเปิ ดวาล์วที่เตาแก๊สหุงต้ มคิดเป็ นร้ อยละ 74.1 ซึ่ง
จะสอดคล้ องกับ การศึกษาของ ถิรพงษ์ ถิรมนัส. (2554) พฤติกรรมและอันตรายเกี่ยวกับการใช้ กา๊ ซปิ โตรเลียมเหลวใน
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5. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยจาแนกตามคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสัมพั นธ์ปัจ จัย ด้ านคุ ณลั กษณะของบุ ค คล ปั จ จั ย ด้ า นความรู้ ปั จ จั ย ด้ า นทัศนคติ กับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของผู้ประกอบการร้ านอาหาร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ ตาแหน่ง/หน้ าที่
และจานวนแก๊สหุงต้ ม 48 กิโลกรัม ที่แตกต่างกันทาให้ ผ้ ูประกอบการร้ านอาหาร มีระดับความรู้ในการใช้ แก๊ส หุ งต้ ม
แตกต่างกัน อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จากการศึกษาระดับทัศนคติของผู้ประกอบการร้ านค้ าเมื่อมีการ
จาแนกตามลักษณะข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แ ก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตาแหน่ ง/หน้ าที่ (เจ้ าของกิจการ) และ
จานวนแก๊สหุงต้ มขนาด 48 กิโลกรัม แตกต่างกันทาให้ ระดับทัศนคติของผู้ประกอบการร้ านอาหาร มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 จากการศึกษาระดับพฤติกรรมของผู้ประกอบการร้ านอาหารเมื่อมีการจาแนกตาม
ข้ อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ระดับการศึกษา จานวนแก๊สหุงต้ ม ขนาด 13.5 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม และการประสบ
อุบัติเหตุ แตกต่ างกันทาให้ ระดับพฤติกรรมการใช้ แก๊สหุ ง ต้ มผู้ประกอบการร้ านอาหาร มีความแตกต่ างกันอย่ า งมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.01 และ ความสัมพั น ธ์ร ะหว่ างความรู้ ทัศ นคติ แลพฤติกรรมการใช้ แ ก๊ส หุ ง ต้ มของ
ผู้ประกอบการร้ านอาหาร ความรู้กับทัศนคติการใช้ แก๊สหุงต้ มมีความสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ส่วนความรู้กับ
พฤติกรรม และทัศนคติกบั พฤติกรรมการใช้ แก๊สหุงต้ มไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
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ครัวเรือนเขตเทศบาลตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งพบว่าการปฏิบตั ใิ นการใช้ กา๊ ซที่ครัวเรือนส่วนมากยัง
ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้ องเหมาะสม ได้ แก่ วิธกี ารจุดเตาก๊าซทั้งเตาก๊าซที่ต้องจุดไฟด้ วยตนเองและเตาก๊าซแบบจุดติดอัตโนมัติ
และการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ สาหรับสภาพอุปกรณ์ควบและลักษณะของการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ได้ แก่ ระยะห่าง
ระหว่างถังก๊าซกับเตาก๊าซน้ อยกว่า 1 เมตร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวางถังก๊าซไว้ ใต้ เตาหรือเก็บไว้ ในตู้มดิ ชิด และการไม่ยึด
สายท่อก๊าซด้ วยเหล็กรัดข้ อต่อ ระดับทัศนคติของผู้ประกอบการร้ านอาหาร ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราชมีการใช้ แก๊สหุงต้ มอยู่ในระดับมาก ซึ่งต่างจากการศึกษาของการศึกษาของชาญกิจ เชี่ยวไพศาลกิจ.
(2554) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของประชาชนต่อนโยบายสนุนการใช้ พลังงานแก๊สแอลพีจี ในเขตอาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี พบว่าประชาชนในอาเภอลาดหลุมแก้ วจังหวัดปทุมธานี มีทศั นคติต่อนโยบายด้ านการใช้ พลังงานแก๊ส
แอลพีจีในครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง
สรุปผลการศึกษา
ผู้ประกอบการร้ านอาหารที่มกี ารใช้ แก๊สหุงต้ ม ในตาบลท่าศาลา อาเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วน
ใหญ่ เ ป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 72.2 มีอายุ ร ะหว่ า ง 21-30 ปี ร้ อยละ 38.9 โดยจบการศึ กษามัธยมศึ กษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ร้ อยละ 37.0 มีรายได้ ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท ร้ อยละ 47.2 เป็ น
ร้ านขนาดใหญ่ ร้ อยละ 76.9 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประกอบการร้ านอาหารส่วนใหญ่มีตาแหน่งเป็ นบริการ/เด็กเสิร์ฟ ร้ อย
ละ 52.8 ขนาดแก๊สหุงต้ มที่ใช้ มากที่สดุ คือขนาด 15 กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อยละ 65.8 จานวนผู้ประกอบอาหารภายในร้ านมี
มากกว่า 4 คนคิดเป็ นร้ อยละ 57.4 ปริมาณการใช้ แก๊สหุงต้ มต่อเดือนมากกว่า 2 ถัง ร้ อยละ 83.3 ระยะเวลาการใช้ แก๊ส
หุงต้ มในการประกอบอาหารต่อวัน 8 ชั่วโมงขึ้นไป ร้ อยละ 59.3 และผู้ประกอบการร้ านอาหารส่วนใหญ่ ไม่เคยประสบ
อุบตั เิ หตุ ร้ อยละ 95.4
ระดับความรู้การใช้ แก๊สหุงต้ มของผู้ประกอบการร้ านอาหารในการศึกษาครั้งนี้ได้ จาแนกประเด็นเกียวกับความรู้
การใช้ แก๊สหุงต้ มออกเป็ น 5 ด้ านได้ แก่ 1) มาตรฐาน 2) การติดตั้ง 3) คุณสมบัติ 4) การตรวจสอบ จากการศึกษาพบว่า
ผู้ประกอบการร้ านอาหาร ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้ อยละ50 มีระดับความรู้การใช้ แก๊สหุง
ต้ มอยู่ในระดับมากและร้ อยละ50 มีระดับความรู้ การใช้ แก๊สหุงต้ มอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ โดยข้ อคาถามด้ าน
ความรู้มีการตอบถูกมากที่สดุ คือประเด็นมาตรฐาน ได้ แก้ ข้ อคาถามถังแก๊สที่ได้ รับมาตรฐานจะต้ องมีตราเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพของถังแก๊สหุงต้ ม (มอก.) จานวนผู้ประกอบการที่ตอบถูก คิดเป็ นร้ อยละ 99.1 และข้ อคาถามด้ านความรู้
มีการตอบถูกน้ อยที่สดุ คือ ประเด็นการตรวจสอบ ได้ แก่ ข้ อคาถามควรตรวจเช็คการรั่วไหลของแก๊สหุงต้ ม อย่างน้ อยทุกๆ
3 ปี มีจานวนผู้ตอบถูกคิดเป็ นร้ อยละ 35.2
ด้ านทัศนคติของพบว่าผู้ประกอบการร้ านอาหาร ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน
16 ข้ อพบว่าผู้ประกอบการร้ านอาหาร ร้ อยละ76.9 มีระดับทัศนคติการใช้ แก๊สหุงต้ มอยู่ในระดับมากและ ร้ อยละ23.1 มี
ระดับทัศนคติการใช้ แก๊สหุงต้ มอยู่ในระดับปานกลางโดยข้ อคาถามด้ านทัศคติท่ผี ้ ปู ระกอบการมีทศั นคติถูกต้ องที่สดุ คือ
ต้ องมีสติเมื่อมีการใช้ แก๊สหุงต้ มทุกครั้ง โดยคิดเป็ นร้ อยละ 99.1 และ ข้ อคาถามที่ผ้ ปู ระกอบการร้ านอาหารมีทศั นคติไม่
ถูกต้ องมากที่สดุ คือ ไม่กลัวอันตรายที่จะเกิดไฟไหม้ จากการใช้ แก๊สหุงต้ มมีน้อยมาก คิดเป็ นร้ อยละ 27.8
ด้ านพฤติกรรมการใช้ แก๊สหุงต้ มของผู้ประกอบการร้ านอาหาร ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จานวน 17 ข้ อ พบว่าผู้ประกอบการร้ านอาหาร ร้ อยละ 97.7 มีระดับพฤติกรรมการใช้ แก๊สหุงต้ มอยู่ใน
ระดับมากและร้ อยละ 8.3 มีระดับพฤติกรรมการใช้ แก๊สหุงต้ มอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ โดยข้ อคาถามด้ าน
พฤติกรรมที่ผ้ ปู ระกอบการมีพฤติกรรมดีท่สี ดุ คือ ไม่สบู บุหรี่ขณะประกอบอาหาร ร้ อยละ 97.2 และ ข้ อคาถามที่
ผู้ประกอบการร้ านอาหารมีพฤติกรรมเสี่ยงมากที่สดุ คือ จุดไฟรอที่เตาก่อนแล้ วจึงเปิ ดวาล์วที่เตาแก๊สหุงต้ มคิดเป็ นร้ อยละ
74.1
จากการศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่ างระหว่ างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ แก๊สหุ งต้ มของ
ผู้ประกอบการร้ านอาหารตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ระดับความรู้การใช้ แก๊สหุงต้ มของ
ผู้ประกอบการร้ านอาหาร มีความสัมพันธ์กบั ระดับทัศนคติการใช้ แก๊สหุงต้ มของผู้ประกอบการร้ านอาหาร มีค่าประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์ 0.002 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และระดับความรู้การใช้ แก๊สหุงต้ มและระดับทัศนคติการใช้ แก๊สหุงต้ ม ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมในการใช้ แก๊สหุงของผู้ประกอบการร้ านอาหารตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวั ด
นครศรีธรรมราช
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ประกอบการร้ านอาหาร ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ที่ให้ การสนับสนุ น
ความร่วมมือในการทาวิจัย และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่สี นับสนุนทุนในการวิจัยครั้งนี้
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