จ

ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ

การศึกษาเปรียบเทียบความรู การประเมินคา และการ
ปฏิบัติตามขอกําหนด มอก.18001 ระหวางผูปฏิบัติงานดาน
ซอมบํารุงรักษาของโรงไฟฟาแมเมาะ และเหมืองแมเมาะ
จังหวัดลําปาง

ผูเขียน

นางจรูญลักษณ รัตนมงคลศักดิ์

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ)

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ ผศ.ดร.จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ

บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 4 ประการไดแก (1) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
ความรู การประเมินคา และการปฏิบัติตามขอกําหนดของ มอก.18001 ระหวางผูปฏิบัติงาน
ดานซอมบํารุงรักษาโรงไฟฟาแมเมาะและเหมืองแมเมาะ (2) เปรียบเทียบความแตกตางของ
ปจจัยสวนบุคคล ระหวางผูปฏิบัติงานดานซอมบํารุงรักษาโรงไฟฟาแมเมาะและเหมืองแมเมาะ
(3) เปรียบเทียบความรู การประเมินคา และการปฏิบัติตามขอกําหนดของ มอก.18001 ระหวาง
ผูป ฏิ บั ติงานด านซ อมบํ ารุงรัก ษาที่ มีป จ จัยสว นบุ คคลตางกัน และ (4) เพื่ อศึ ก ษาอํานาจในการ
ทํานายของปจจัยสวนบุคคล ความรู และ การประเมินคาตอการปฏิบัติตามขอกําหนด มอก.18001
ของผูปฏิบัติงานดานซอมบํารุงรักษา
กลุมตัวอยางของการวิจัยไดแก ผูปฏิบัติงานดานซอมบํารุงรักษาของโรงไฟฟาแมเมาะและ
เหมืองแมเมาะ จ.ลําปาง ซึ่งเปนหนวยงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 429 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวยแบบสอบถามลักษณะขอมูลทางประชากร แบบสอบถาม
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ความรูเกี่ยวกับขอกําหนด มอก.18001 แบบสอบถามการประเมินคา มอก.18001 และแบบสอบ
ถามการปฏิบัติตามขอกําหนด มอก.18001 การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษามีดังนี้
1. ผู ป ฏิ บั ติงานดานซ อมบํ ารุงรัก ษาโรงไฟฟ าแมเมาะ และเหมื องแม เมาะมี ป จ จัยส ว น
บุคคลดานอายุ อายุงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผูปฏิบัติงานดานซอมบํารุงรักษาโรงไฟฟาแมเมาะและเหมืองแมเมาะมีความรูเรื่องขอ
กําหนด มอก.18001 และการปฏิบัติตามขอกําหนด มอก.18001 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แตมีการประเมินคา มอก.18001 ไมแตกตางกัน
3. ผูปฏิบัติงานดานซอมบํารุงรักษาโรงไฟฟาแมเมาะที่มีอายุ ตางกัน มีความรู การ
ประเมินคา มอก.18001 และการปฏิบัติตามขอกําหนด มอก.18001 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผูป ฏิ บั ติ งานดานซ อมบํ ารุงรัก ษาเหมืองแมเมาะที่มี อายุ ตางกัน มี ความรู การ
ประเมินคา มอก.18001 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ผูปฏิบัติงานดานซอมบํารุงรักษาโรงไฟฟาแมเมาะที่มีอายุงานตางกัน มีการประเมินคา
มอก.18001 และการปฏิบัติตามขอกําหนด มอก.18001 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
6. ผูปฏิบัติงานดานซอมบํารุงรักษาเหมืองแมเมาะที่มีอายุงานตางกัน มีการประเมินคา
มอก.18001 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
7. ผูปฏิบั ติงานดานซอมบํารุงรักษาของทั้ง 2 หนวยงานที่มีตําแหนงงานตางกัน มี
ความรูเรื่องขอกําหนด มอก.18001 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8. การประเมิน ค า มอก.18001 ป จ จัยส วนบุ คคลด านตําแหน งงาน และความรูเรื่องข อ
กําหนด มอก.18001 สามารถทํานายการปฏิบัติตามขอกําหนด มอก.18001 ไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถทํานายการปฏิบัติได 10.7% (R2 = 0.107) มีคาความคลาดเคลื่อน
6.868
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Abstract
The purposes of this study were (1) to compare the differences of knowledge, evaluation
and practice on the specification of TIS 18001 among the maintenant workers of the Mae Moh
Powerplant and the Mae Moh Mine (2) to compare the significance differences of personal
factors (3) to compare the significance differences of knowledge, evaluation, and practice on the
specification of TIS 18001 among the maintenant workers who had personal factors difference
(4) and to investigate predictive power of personal factors, knowledge, evaluation to practice on
the specification of TIS 18001.
The sample consisted of 429 maintenant workers of the Mae Moh Powerplant and the
Mae Moh Mine which are suborganizations of The Electricity of Generating Authority of
Thailand (EGAT) in Lampang province. The study materials consisted of the demographic data,
knowledge of the specification of TIS 18001, evaluation of TIS 18001 and practice on the
specification of TIS 18001 questionnaires. The collected data were analyzed by application of
frequency distribution, One-Way ANOVA and Multiple Regression. The results were as follows:
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1. The maintenant workers of the Mae Moh Powerplant and the Mae Moh Mine showed
significant differences in personal factors such as age and job tenure at 0.05 level .
2. The maintenant workers of the Mae Moh Powerplant and the Mae Moh Mine showed
significant differences in knowledge and practice on the specification of TIS 18001 at 0.05 level.
There was not any significant difference in evaluation of TIS 18001.
3. The maintenant workers of the Mae Moh Powerplant who had different age showed
significant differences in knowledge, evaluation and practice of the TIS 18001 at 0.05 level.
4. The maintenant workers of the Mae Moh Mine who had different age showed
significant differences in knowledge, evaluation of TIS 18001 at 0.05 level.
5. The maintenant workers of the Mae Moh Powerplant who had different job tenure
showed significant differences in evaluation and practice of the TIS 18001 at 0.05 level.
6. The maintenant workers of the Mae Moh Mine who had different job tenure showed
significant differences in evaluation of TIS 18001 at 0.05 level.
7. The maintenant workers of the Mae Moh Powerplant and the Mae Moh Mine who had
different position showed significant differences in knowledge of TIS 18001 at 0.05 level.
8. Practice of the specification of TIS 18001 could be predicted by evaluation, personal
factors such as position, and knowledge at 0.05 level of significance. These three predictor
variables accounted for 10.7% (R2 = 0.107) with a standard error 6.868.
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