แบบทดสอบทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
เลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว
1. คุณเพิ่งเขาทํางานวันแรกในโรงงาน หัวหนางานไดมอบหมายใหคุณทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ซึ่งมีลักษณะคลาย ๆ กับที่คุณเคยทํา
มากอน ( สถานที่ทํางานเกาในอดีต ) แตคุณก็ไมแนใจวาจะทํางานกับเครื่องจักรนั้นได หัวหนางานเขาใจวาคุณมีประสบการณมา
กวาที่คุณมีจริง ๆ ดังนั้นเขาจึงสั่งใหคุณเริ่มทํางานใหดีที่สุดเทาที่จะทําได แลวเขาก็เดินจากไป คุณจะทําอยางไร
ก. เปดสวิทซเริ่มเดินเครื่องจักร เพราะคุณทราบดีวาคุณจะตองคุนเคยกับเครื่องจักรตัวนี้ภายในไมชา
ข. เรียกหัวหนางานกลับมา และบอกเขาวาคุณยังไมทราบวิธีการทํางานกับเครื่องจักรที่กําลังไดรับมอบหมายใหทํา
ค. มองคนขาง ๆ ที่ทํางานกับเครื่องจักรซึ่งมีลักษณะเหมาะกับเครื่องจักรของคุณ แลวพยามทําตามเขา
2. มีชายผูหนึ่งกําลังคุมเครื่องจักรทํางานอยูใกลกับคุณ ขณะนั้นชายอีกผูหนึ่งตองการจะหยอกลอเลนกับชายผูนั้น จึงไดเอาหนังสติ๊ก
เล็งเขาที่ใบหูของผูชายผูที่กําลังทํางานกับเครื่องจักร คุณจะทําอยางไร
ก. ทําใจเย็นแลวรีบเดินเขาไปหาชายผูที่กําลังเล็งหนังสติ๊กแลวพยายามบอกใหเขาหยุดการลอเลนนั้น กอนที่เขาจะปลอย
หนังสติ๊กออกไป
ข. ตะโกน “หยุด” ใหดังที่สุดเทาที่จะทําได
ค. รูสึกสนุกสนานกับการเลนแบบนี้ เพราะดูแลวไมนามีอันตราย
3. คุณไดรับมอบหมายใหขนของกองใหญไปไวในหองเก็บของใหเสร็จภายในเวลาเที่ยง คุณก็ไดเริ่มทํางานตั้งแตเชาดวยดีตลอดมา
ขณะนั้นเหลือเวลาอีก 10 นาที จะถึงเวลารับประทานอาหารเที่ยง ของยังเหลืออีกประมาณใชเวลาขนครึ่งชั่วโมงจึงจะเสร็จ คุณหัน
ไปรอบ ๆ ก็ไมมีใครจะชวยคุณได คุณจะทําอยางไร
ก. รีบขนของที่เหลือนั้นใสรถบรรทุกเพิ่มมากขึ้นเปนสองเทา และทํางานเร็วขึ้นเปนสองเทาของการทํางานปกติ
ข. อยูทํางานใหเสร็จ โดยยอมไปรับประทานอาหารเที่ยงชาไปครึ่งชั่วโมง
ค. หยุดขนของนั้นเมื่อเที่ยงตรง ไปรับประทานอาหารแลวกลับมาทํางานใหมตอนบาย ยอมเสี่ยงที่จะถูกหัวหนางานดุ
4. คุณไดรับโทรศัพทเรียกไปทํางานในวันหยุดกะทันหันเพียงคนเดียว เพื่อใหยกของลงจากรถบรรทุก ขณะที่คุณทํางานนั้นตองพบกับ
ลังไมใบหนึ่งซึ่งมีน้ําหนักมาก และรูปรางเทอะทะ คุณไมแนใจวาจะยกคนเดียวได คนที่อยูขาง ๆ คุณขณะนั้นมีเพียงผูจัดการโรงงาน
เพียงผูเดียว ซึ่งคุณก็รูสึกเกรงอยูนิด ๆ คุณจะทําอยางไร
ก. ขนของลงจากรถบรรทุกนั้นทั้งหมดเทาที่จะทําได แลวทิ้งลังไมอันนั้นไวใหคนงานผลัดอื่นมาขนลง
ข. ถามผูจัดการโรงงานวา เขาพอจะชวยคุณยกลังไมนั้นไดไหม
ค. รวบรวมพลังทั้งหมดแลวเอาหลังดันลังไมนั้นใหเคลื่อนไปเรื่อย ๆ
5. มีรถยกของคันหนึ่งวิ่งผานหนาคุณไป เผอิญคุณเหลือบไปเห็นวารถยกคันนั้นทําน้ํามันหลอลื่นหกลงบนพื้นที่ใชสัญจรนั้น คุณจะทํา
อยางไร
ก. สงขาวใหคนทําความสะอาดทราบ แลวยืนใกล ๆ บริเวณนั้นเพื่อคอยบอกคนอื่นที่ผานมาใหระวังตัว รอจนกวาคนทํา
ความสะอาดจะมาเช็ดน้ํามันนั้น
ข. ปลอยน้ํามันทิ้งไว เพราะคิดวามันคงจะไมทําความเดือดรอนใหใครเมื่อคนทําความสะอาดมาพบเขา เขาก็จะเช็ดให
เรียบรอยเอง
ค. รีบเดินไปหาผามาเช็ดดวยตนเอง

6. คุณมีความจําเปนที่จะตองทํางานอยางรีบดวนอันหนึ่ง ซึ่งเปนผลทําใหสถานที่ทํางานของคุณสกปรก รกรุงรัง คุณทราบดีแตตองรีบ
ทํางานใหเสร็จ ทันใดนั้นนายจางของคุณเดินผานมา เมื่อเขาเห็นสภาพเชนนั้น เขาก็แสดงความไมพอใจออกมาแลวตะโกนวา “คุณ
เห็นไหมมีอะไรที่ไมเรียบรอย ทําไมจึงปลอยสถานที่ทํางานใหเปนเชนนี้ รีบทําความสะอาดโดยเร็ว” คุณจะทําอยางไร
ก. หยุดทํางานทั้งหมด แลวรีบทําความสะอาดทั้ง ๆ ที่แนใจวางานเรงดวนนั้นจะตองไมเสร็จภายในกําหนด
ข. บอกนายจางใหตัดสินใจเอาวา จะเอาผลผลิตหรือจะเอาโรงงานสะอาด
ค. ใหเหตุผลนายจางวา กลัวงานไมเสร็จ จึงไมไดทําความสะอาด เมื่อเสร็จแลวจะลงมือทําความสะอาดทันที
7. คุณเปนนักเพาะกายทีมีกลามเนื้อใหญโตและสงางาม เปนที่นาภูมิใจยิ่งนักและยังเปนนักยกน้ําหนักสมัครเลนดวย วันหนึ่งมีคนมา
ทาพนันใหคุณยกน้ําหนักในเวลาพักรับประทานอาหาร โดยใชที่ยกน้ําหนักเหล็กที่มีรูปรางเทอะทะ ทําใหถือ หรือยกลําบาก ซึ่งเปน
เจตนาของผูทาพนันที่จะทําใหการพนันยกน้ําหนักนั้นสนุกสนานยิ่งขึ้น เพื่อนสนิทของคุณหลายคนชวยกันสนับสนุนใหคุณรับคํา
ทานั้น เพราะแนใจวาคุณตองชนะ คุณจะทําอยางไร
ก. บอกผูมาทาพนันวา คุณจะรับคําทานั้นก็ตอเมื่อใชอุปกรณยกน้ําหนักจริง ๆ (บารเบล)
ข. แกลงปวยเมื่อวันแขงขันมาถึง
ค. รับคําทาทันที เพราะเกียรติและชื่อเสียงของการเปนนักเพาะกายของคุณนั้นสําคัญมาก ไมวาจะยกน้ําหนักอะไร
8. คุณเปนชางไฟฟาประจําโรงงาน ตอนบายวันหนึ่งภายหลังอาหารเที่ยงมีเหตุขัดของที่สายไฟฟา ทําใหไฟฟาดับ เลยตองทําใหหยุด
งานสวนสําคัญของโรงงานทั้งหมด ผูจัดการโรงงานจึงเรียกใหคุณไปแกไขดวน คุณก็รับปฏิบัติตามโดยใชบันไดปนขึ้นไปซอม
สายไฟขณะยืนทํางานอยูบนบันไดนั้นคุณรูสึกมึนศีรษะและรูสึกเจ็บบริเวณที่ทองและหนาอก คุณคิดวาคงจะเนื่องมาจากอาหารไม
ยอย แตก็ไมแนใจ ปกติที่โรงงานก็มีชางไฟอีกคนหนึ่ง แตเผอิญเขาลาพักรอน คุณจะทําอยางไร
ก. ลงจากบันไดมากินยาชวยยอยอาหาร รอสักครูแลวปนบันไดขึ้นไปทํางานตอ
ข. บอกหัวหนางานวาคุณรูสึกไมสบาย ทั้ง ๆ ที่ทราบดีวาหัวหนางานอาจจะสงคุณไปหาแพทยหรือใหกลับบาน งานทั้ง
โรงงานก็ตองหยุดชะงัก จนกวาจะหาชางคนใหมมาซอมไฟฟาแทนคุณ
ค. เลิกกังวลเกี่ยวกับการรูสึกไมสบาย รีบสนใจการซอมไฟฟานั้นตอไป
9. หลังอาหารเที่ยงวันหนึ่ง คุณตองรีบกลับไปทํางาน เลยไมมีเวลาสูบบุหรี่ในหองอาหาร ขณะที่คุณทํางานอยูนั้นนึกอยากสูบบุหรี่
ขึ้นมา ในสถานที่ทํางานของคุณมีปายปดประกาศไววา “อันตราย หามสูบบุหรี่” เทาที่คุณทราบดูแลวไมนาจะมีอันตรายอะไรใน
บริเวณนั้น และยิ่งกวานั้น นายจางก็ไมมาทํางาน เพราะไปตากอากาศ คุณจะทําอยางไร
ก. จุดบุหรี่สูบทันที เพราะคิดวาบุหรี่เพียงมวนเดียวไมนาจะทําใหเกิดอันตรายอะไรขึ้นมาได
ข. ตัดสินใจยอมอดบุหรี่ไว ทั้ง ๆ ที่คุณจะตองนึกถึงตลอดเวลา
ค. จุดบุหรี่สูบ เพราะวาเพื่อนคนอื่น ๆ ก็เคยขโมยสูบมาแลว แตกไ็ มเห็นมีอะไรเกิดขึ้น
10. คุณทํางานเกี่ยวของกับสารเคมีที่เปนอันตราย คุณมีหนาที่เทโซดาไฟซึ่งมีโอกาสที่จะกระเด็นได คุณไดถูกสอนใหใชอุปกรณ
ปองกันอันตรายโดยใสเครื่องปองกันหนาในขณะที่เทโซดาไฟ วันหนึ่งปรากฏวาเครื่องปองกันหนาของคุณเกิดหายไป คุณจะทํา
อยางไร
ก. ลงมือทํางานโดยใชความระมัดระวังใหดีที่สุด
ข. มองรอบ ๆ ตัวเพื่อหาสิ่งทดแทนเครื่องปองกันหนา พบวามีแวนตาเล็ก ๆ อยูอันหนึ่งซึ่งพอจะใสปดบังเฉพาะลูกตาได
พอใสเสร็จก็ลงมือทํางาน
ค. ไมยอมทํางานโดยไมมีเครื่องปองกันหนา

11. คุณเปนคนทํางานใหม และกําลังถูกฝกใหทํางานประกอบวัสดุชิ้นสวนที่ซับซอนชนิดหนึ่ง หลังจากนั้น 2-3 วัน คุณก็พบวาคุณมีวิธี
ทํางานที่ปลอดภัยกวาที่ถูกสอนมาแตการทํางานนั้นจะชาลงเล็กนอย คุณจะทําอยางไร
ก. ขอรองใหหัวหนางานเปลี่ยนคุณไปอยูแผนกอื่น
ข. ลงมือทํางานตามวิธีเกาตอไป เพราะวามันเปนวิธีที่ดีพอแลว และเรื่องอะไรจะตองไปขัดเขา
ค. แนะนําใหหัวหนางานลองทําตามวิธีใหมของคุณ
12. วันหนึ่งคุณกลับถึงบานหลังจากเสร็จงานจากโรงงานแลว พบวาบรรยากาศในบานชางเครงเครียดเสียเหลือเกิน เพราะวาบุตรชาย
อายุ 3 ขวบ ซึ่งเปนที่รักของคุณนั้นศีรษะบวมปูดออกมาภรรยาคุณไดแจงใหทราบวาลูกชายแสนซนคนนั้นตกจากบันไดที่ไมมีราว
กั้นลงมาที่พื้นเผอิญโชคดีเหลืออีก 2-3 ขั้น จะถึงพื้นแลว ลูกจึงเจ็บเพียงเล็กนอย คุณจะทําอยางไร
ก. เขาไปปลอบขวัญลูกชายแลวเตือนลูกวาคราวหนาเวลาขึ้นบันไดใหระมัดระวังมากกวานี้
ข. บอกภรรยาคุณวาหลอนมีหนาที่รีบผิดชอบความปลอดภัยของลูกในขณะที่คุณไปทํางานนอกบาน ดังนั้นจึงเปนภาระ
ที่หลอนจะตองดูและลูกชายใหใกลชิดมากยิ่งขึ้น
ค. หาทางทําราวบันไดโดยเร็วถึงแมวาจะทําใหบานราคาแพงของคุณเสียความสวยงามลงไปบาง
13. คุณเปนพนักงานขับรถของบริษัทวันหนึ่งบริษัทไดจัดภาพยนตรมาฉายใหพวกพนักงานไดชมภาพยนตรนั้นเกี่ยวกับวิธีการขับ
รถยนตใหปลอดภัยวิธีใหม เวลานั้นอยูในเวลาทํางานของบริษัท คุณจะทําอยางไร
ก. ไปชมภาพยนตรนั้น ทั้ง ๆ ที่รูวาตนเองเปนนักขับรถที่ดีอยูแลว
ข. ไปชมภาพยนตรเพื่อฉวยโอกาสนอนหลับ
ค. ไมเขาชมภาพยนตรเพราะแนใจวาคุณเปนนักขับรถที่ดีอยูแลว
14. คุณกําลังหางานทํา วันหนึ่งเห็นประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ ซึ่งเปนงานที่คุณคิดวาคุณสามารถทําไดและรายไดก็ดี คุณเคย
ทราบประวัติไมดีของบริษัทนี้ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยโดยทราบวาคนงาน 2 คน พึ่งไดรับอุบัติเหตุถึงแกกรรมเมื่อสัปดาหที่แลว
คุณจะทําอยางไร
ก. บอกกับตัวเองวา เปนการดีที่จะตองปลอดภัยไว แตเรื่องเงินเปนเรื่องใหญ ดังนั้นจึงตัดสินใจสมัครเขาทํางาน
ข. ตัดสินใจวาจะตองมีเหตุผลอะไรที่จะตองเหนือเงินขึ้นไป คุณจึงจะยอมสมัครทํางานในสถานที่ที่ไมมีความปลอดภัย
เชนนั้น
ค. ใหเหตุผลตัวเองวาบริษัทนั้นอาจจะโชครายที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ถาคุณเขาไปทํางานในสถานที่นั้นก็ไมไดหมายความ
วาตัวเองจะตองไดรับอุบัติเหตุเสมอไป

เฉลย แบบทดสอบทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัย
1. ข – การบอกเชนนั้นไมใชเปนเรื่องที่นาละอายหรือเสียหาย โดยเฉพาะคุณเปนพนักงานใหม
2. ก – การหลอกลอเลนนั้น อาจเกินอันตรายกับผูที่ทํางานกับเครื่องจักรได การที่คุณทําแบบขอ ก จะชวยปองกัน

อุบัติเหตุได
3. ค – ถาคุณทํางานเลยเวลาอาหารเที่ยงโอกาสที่จะจะขาดความระมัดระวังจะมีมากขึน
้ และอาจเปนสาเหตุใหเกิด

อุบัติเหตุมากขึน้
4. ข – ผูจัดการคงไมไลคุณออกจากงานเมื่อคุณตองการทํางานอยางปลอดภัย ถาเขาไมสามารถชวยคุณไดเขาคง

หาทางออกใหคุณ เชน อาจจะใหคอยจนกวามีคนมาชวย
5. ก – ขณะที่คณ
ุ เดินไปหาผามาเช็ดน้ํามันดวยตนเอง อาจจะมีบางคนมองไมเห็นและลืน่ หกลมจนไดรับอันตราย

ดังนั้น คุณควรจะคอยจนกวาจะมีคนมาเช็ด
6. ก – นายจางสั่งใหทําความสะอาด ก็จงปฏิบัติตาม เขาทราบดีวาจะทําใหงานชาลงแตปลอดภัยขึ้น
7. ก – การเลือกเชนนั้น เปนการรักษาเกียรติยศของคุณ และยังเปนการปองกันอันตรายกระดูกสันหลังและคอของ

คุณเอง
8. ข – ถาคุณมีอาการเชนนั้น แสดงวามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นภายในรางกายของคุณแลว เปนการไมคุมคาที่จะเสี่ยงขึน
้

ไปทํางานที่สูงโดยเฉพาะตองการทํางานเกีย่ วของกับสายไฟฟาดวย
9. ข – การอยากสูบบุหรี่ไมเคยทําอันตรายอะไรรุนแรง ผลผลิตอาจจะลดลงบาง ซึ่งยังดีกวาการระเบิดหรือเกิดเพลิง

ไหม
10. ค – นายจางคงจะเขาใจคุณและหาเครื่องปองกันใหมให การใชเครื่องปองกันเพียงเล็กนอยหรือบางสวนก็เกือบจะ

เหมือนไมไดใชเครื่องปองกันอันตรายเลย
11. ค – ขอเสนอแนะของคุณอาจจะทําใหหัวหนาเกินความคิดใหมขึ้นมา ดังนั้นจึงไมตอ งกลัวที่จะเสนอความคิดใหม

ๆ ที่เห็นวาดี
12. ค – เหตุการณที่เกินขึ้นเปนแตเพียงสิ่งเตือนใหระวังเทานั้น ถาบุตรชายของคุณจะตองตกลงมาอีกในคราวหนา คง

จะไมแคหวั โนหรือบวมปูดแตเพียงอยางเดียวเทานั้น คงจะมีอะไรที่รุนแรงกวาแน
13. ก – คนที่คิดวาตัวเองดีเกินกวาที่เขาจะเรียนรูอะไรเพิ่มเติมแลว คน ๆ นั้นเปนผูที่ลืมตัว
14. ขอนี้ตอบอิสระ ไมรวมคะแนน คํานอบนัน
้ ขึ้นกับการตัดสินใจและเหตุผลสวนตัวของบุคคลนั้น ๆ วาเหตุผลไหน

จะสําคัญที่สุด
การประเมินผล ถาทานทําแบบทดสอบนี้ผิดเกินกวา 2 ขอในทั้งหมด 13 ขอแลว แสดงวาทานยังมี
ความรูสึกเจตคติเกี่ยวกับความปลอดภัยไมดีพอ
ที่มา เอกสารการสอนชุวิชา การบริหารงานความปลอดภัย. หนวยที่ 9-15. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
มหาวิยาลัยสุโขไทยธรรมาธิราช

