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ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของพนักงานโรงโม่หิน กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

    จากภาวการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจการก่อสร้างบ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ของประเทศไทยที่เพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มการผลิตหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นสูงท าให้ความต้องการใช้วัตถุดิบเพิ่มสูง
มากขึ้นไปด้วย จากภาวการณ์ข้างต้นจึงท าให้เกิดอุตสาหกรรมโรงโม่หินขึ้นเพื่อผลิตวัตถุดิบในการก่อสร้างตึก 
อาคาร บ้านเรือน ถนน และสิ่งก่อสร้างประเภทอื่น ๆ ฯลฯ โรงโม่หินจึงมีหน้าที่ในการแปรรูปวัตถุดิบธรรมชาติ 
จ าพวกหินที่เกิดจากการระเบิดภูเขา เพื่อที่จะน าหินมาผ่านกระบวนการผลิตให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป อาทิ
เช่น อิฐบล็อกเสาส าเร็จรูป แผ่นทางเท้า ท่อปูน คดกริช (ตัวหนอน) ครก เป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ฯลฯ โดย
อุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้น คือ จากการกระท าที่ไม่ปลอดภัย  และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งสาเหตุมากจากการ
ขาดความรู้ทางด้านความปลอดภัย การมีทัศนคติที่ไม่ดี และการมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งหมดส่งผลท าให้
ได้รับผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน สถานประกอบการ ทรัพย์สิน รวมทั้งประเทศด้วย จากสถิติของการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานการระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน จ าแนกตามความรุนแรง ปี 2556 มี
ผู้เสียชีวิต 5 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 4 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 85 ราย หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 120 ราย 
รวมทั้งหมด 214 ราย ( ส านักงานประกันสังคม, 2556 ) 

 จั งหวัดสุพรรณบุรี เป็นจั งหวัดที่ มีการด า เนินการเกี่ ยวกับกิจกรรมโรงโม่หิน  อุตสาหกรรม  
ปูนซีเมนต์เนื่องจากสภาพความเหมาะสมของปริมาณส ารองของหินปูนที่มีอยู่ในพื้นที่คุณภาพที่เหมาะสมของ
หินปูนและสถานที่ตั้ง โดยขั้นตอนในการผลิตหิน จะเริ่มต้นจากการเจาะเพื่อระเบิดหิน จากหน้าเหมือง ซึ่งจะได้
หินขนาดใหญ่ในขั้นแรก แล้วจึงท าการขนย้ายโดยใช้รถบรรทุกไปยังโรงโม่ เมื่อท าการย่อยหินให้มีขนาดเล็กตาม
ต้องการ โดยในขั้นตอนการย่อยหินนั้น เครื่องโม่ปากแรกเข้ามาท าการบดย่อยให้เหลือประมาณ 3-6 นิ้ว เพื่อคัด
แยกดินออกจากหิน ก่อนการป้อนหินเข้าเครื่องโม่ปากแรก หลังจากนั้น หินจะถูกส่งต่อไปยังเครื่องโม่ปากที่สอง 
ท าการย่อยต่อไปให้ได้ขนาดตามต้องการ เมื่อหินที่ผ่านการย่อยมาแล้ว จะมีขนาดแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องมี
การแยกขนาดของหิน ออกเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน ซึ่งการส่งถ่ายหินไปยังเครื่องหรือ
บริเวณต่าง ๆ จะอาศัยสายพานล าเลียง เพื่อให้ระบบท างานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละกระบวนการ
จะต้องมีมาตรการควบคุม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ 

 การท างานในโรงโม่หินเป็นการท างานเกี่ยวกับการระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคน 
ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมากจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัย  ( Unsafe Act ) เช่น การท างานข้ามขั้นตอน การไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับงาน การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติภัยเป็นเรื่องของ
เคราะห์กรรมแก้ไขป้องกันไม่ได้ เป็นต้น และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ( Unsafe Condition ) เช่น ระบบ
ความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ส่วนที่เป็นอันตราย (ส่วนที่เคลื่อนไหว) ของ
เครื่องจักรไม่มีเครื่องก าบังหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตราย เครื่องจักรกล เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ช ารุดบกพร่อง 
แสงสว่างไม่เพียงพอ และฝุ่นละออง เป็นต้น 

 ในการด าเนินงานของโรงโม่หินดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรม ของพนักงานโรงโม่หิน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานโรงโม่
หิน กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี  อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐาน ในการวางแผนพัฒนามาตรการควบคุม และพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในโรงโม่หิน 
กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี  อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อประกอบการวางแผนรณรงค์
เกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 

 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของพนักงานโรงโม่หิน 
กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงานโรงโม่หิน กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตัวแปรต้น 
- ความรู้ด้านความปลอดภัย 
- ทัศนคติดา้นความปลอดภัย 

  วิธีการด าเนินการวิจัย 

  กรอบแนวคิดการวิจัย 

  อภิปรายผล 
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  เอกสารอ้างอิง 

   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้  มีประเด็นที่ส าคัญที่น ามาอภิปราย   ดังต่อไปนี้ ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยในการท างานของพนักงานโรงโม่หิน กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี  อ าเภอ  อู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรีผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับดี ร้อย
ละ 92.3 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายจารุภักษ์ มะอิสูงเนิน นายอาชิตะ ทั่วประโคน (2562) ศึกษา
พฤติกรรม ความรู้ และทัศนคติในการท างานด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความรู้ในการท างานด้านความปลอดภัยของคนงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 
93.33 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องได้มีการให้ความรู้แก่พนักงานโรงโม่อยู่เป็น
ประจ า 

  ทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท างานของพนักงานโรงโม่หิน กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี  อ าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความรู้ ทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท างานอยู่ใน
ระดับดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายจารุภักษ์ มะอิสูงเนิน และคณะ (2562) ศึกษาพฤติกรรม ความรู้ และ
ทัศนคติในการท างานด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
ทัศนคติในการท างานด้านความปลอดภัยของคนงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่
บุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องได้มีการให้ความรู้แก่พนักงานโรงโม่อยู่เป็นประจ า และผู้ประกอบการได้
ให้ความส าคัญต่อด้านความปลอดภัยส่งผลให้พนักงานเกิดทัศคติที่ดีในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 

  พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของพนักงานโรงโม่หิน กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี  
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่าพนักงานมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มุจลินท์ อินทรเหมือน (2558) ศึกษาความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานในอู่ซ่อมรถยนต์ เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานระดับปานกลาง ร้อยละ 10.8  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากพื้นที่และลักษณะงานด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ผู้ประกอบการ   โรงโม่ได้ให้
ความส าคัญต่อด้านความปลอดภัยส่งผลให้พนักงานเกิดการปฏิบัติตนที่ดีในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย                

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมในการท างานของพนักงาน ผลการศึกษา 
พบว่า ความรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมในการท างานพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ          
โชติพิสิฐ ทรัพย์ประเสริฐ (2559) ศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ของพนักงานที่มีต่อ มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการท างานของบริษัทประกอบรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง พบว่า ความรู้ ทัศนคติ  ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท ซึ่งอาจเนื่องมาจากพนักงานโรงโม่ส่วนใหญ่มี
ความรู้ เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยอยู่แล้ว เช่น อุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยไม่ใช่เรื่องของดวงหรือเวรกรรม  การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะ
ของงานท าให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้ เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะ  
ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานของพนักงานที่มีน้อยที่สุดคือ การปฏิบัติงานลองผิดลองถูกด้วย

ตนเอง เมื่อไม่เข้าใจวิธีการในการปฏิบัติงานของงานนั้น ๆ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู เชิงปฏิบัติที่ถูกต้อง
เพื่อให้พนักงานน าไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานในขณะท างานที่ถูกต้องด้วยตนเอง การฝึก
ปฏิบัติใช้เครื่องมือเครื่องจักรและการสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้องและปลอดภัย   เจ้าของสถาน
ประกอบการควรจัดให้มีการอบรมแนะน าให้ความรู้แก่พนักงานทุกปี เพื่อเพิ่มความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การท างานให้ปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุ   และหมั่นตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนใช้งานให้พรอมใช้ตลอดเวลาตลอดจนบ ารุง รักษา ตรวจสอบหลังเลิกใช้งานทุก
ครั้ง  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.ควรศึกษาสภาวะสิ่งแวดล้อมในการท างานและการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงาน 
2.ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของพนักงาน เช่น แสงสว่างในการท างาน การระบายอากาศ 

ขจรศักดิ์ ผิวเกลี้ยง  กิตติศักดิ์  หลวงพันเทา  ว่าที่ร้อยตรี จักรพงษ์ สุขเจริญ  
อาจารย์ประจ าสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ตัวแปรตาม 
- พฤติกรรมด้านความปลอดภัย 

        รูปแบบการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ( Surveys Research ) แบบศึกษาภาคตัดขวาง 
(Cross Sectional Study)  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นประชากรทั้งหมด (Total Population) 
คือ พนักงานโรงโม่หิน  กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี   อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวนทั้งหมด 
111  คน  ใช้เวลาในการท าวิจัย  4 เดือน ช่วงเดือนกันยายน 2563 ถึง ธันวาคม 2563   ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์แปลผลข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Cronbach’s Coefficient โดยน าแบบสอบถามไปสัมภาษณ์พนักงานโรงโม่หินใน
พื้นที่   ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร  จ านวน 30 คน เพื่อหา ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ภาพรวมได้
เท่ากับ 0.858  น าแบบสอบถามไปสัมภาษณ์กับกลุ่มประชากรจ านวนทั้งหมด 111 ฉบับ แต่ได้รับแบบสอบถาม
ที่น าไปใช้ในการวิเคราะห์ได้เพียงจ านวน 87 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 78.38 และได้น าแบบสอบถามที่ได้มา
วิเคราะห์หาค่าความถี่ และร้อยละ เพื่อพรรณนาลักษณะส่วนบุคคลของประชากร ด้านความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานโรงโม่หิน กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี  อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ท างานของพนักงานโรงโม่หิน กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี   อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้การ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) 

 

  ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานของพนักงานโรงโม่หิน กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี  อ าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าพนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(ร้อยละ92.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานที่มีมากที่สุด 
คือ อุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ไม่ใช่เรื่องของดวง หรือ
เวรกรรมและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของงาน ท าให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้ 
(ร้อยละ100) รองลงมา คือ การป้องกัน และควบคุมมลพิษในสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ปฏิบัติงานที่ดี
ที่สุด คือ ป้องกันและควบคุมที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน, ท่านปฏิบัติงานตามขั้นตอนของวิธีการในการปฏิบัติงาน, การ
ท างาน ถ้ามีการวางแผนงานและปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี จะช่วยให้การท างานมีความปลอดภัย   
(ร้อยละ97.7) ความรู้ในการท างานที่มีน้อยที่สุดคือ ท่านปฏิบัติงานลองผิดลองถูกด้วยตนเอง เมื่อไม่เข้าใจ
วิธีการในการปฏิบัติงานของงานนั้น ๆ (ร้อยละ67.81) 

ทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท างานของพนักงานโรงโม่หิน กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี  อ าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าพนักงานมีทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท างานของพนักงานโรงโม่หิน 
กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี  อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 87 
คน พบว่า พนักงานมีทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับดี  (μ= 4.04) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท างาน ข้อที่ตอบได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านคิด
ว่ารู้สึกปลอดภัยเมื่อสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน  (μ =  4.33) รองลงมา คือ 
ท่านคิดว่าการมีมาตรการลงโทษ พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการท างานของบริษัทฯ สามารถ
ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้   และท่านคิดว่าคนงานทุกคนมีส่วนร่วม ในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย (μ =  4.28) ทัศนคติด้านความปลอดภัยในการท างานที่น้อยที่สุดคือ ท่าน
คิดว่าเครื่องมือ เครื่องจักรในการท างาน ไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบอยู่เสมอ (μ =  3.70) 

พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของพนักงานโรงโม่หิน กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี  
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าพนักงานมี พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน  
โรงโม่หิน  กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี  อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 
จ านวน 87 คน พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก 
(μ =  4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีพฤติกรรมในการท างานที่ปฏิบัติมาก คือ ท่าน
เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ที่มีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ (μ =  4.39) รองลงมา คือ ท่านปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนการท างานอย่างปลอดภัย  (μ =  4.29)  พฤติกรรมในการท างานที่มีน้อยที่สุด คือ ท่านได้ท า
ความสะอาดหลังจากการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (μ =  3.97) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมในการท างานของโรงโม่ แห่งหนึ่งในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ใช้การ
ทดสอบ ไคสแควร์ (Chi-square test) พบว่า ความรู้ ทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการท างาน
ของโรงโม่หิน กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่นัยส าคัญทางสถิติระดับ 
0.05   

         สรุปผลการวิจัย คุณลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานโรงโม่หิน กรณีศึกษาโรงโม่หินศิลามาตรศรี  
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.1 มีช่วงอายุเฉลี่ย 20 - 30 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 มีประสบการณ์ในการท างาน 1 - 5 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 และ
รายได้ส่วนใหญ่มีรายเฉลี่ยต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1  
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