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ทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) หมายถึง
ความคิดเห็นของบุคคลต่อเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
โดยเฉพาะซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าเขาคิดอย่างไร
กับเรือ่ งนัน้ ดังนัน้ ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย
ก็คอื ความคิดเห็นของบุคคลต่อความปลอด
ภัย ส่งสัญญาณให้รวู้ า่ เขาเข้าใจเรือ่ งความ
ปลอดภัยมากน้อยเพียงใดหรือมองเห็นความ
สำคัญของความปลอดภัยในระดับไหน?
ทัศนคติของบุคคลต่อความปลอดภัยเป็น
ข้อมูลทีม่ คี วามจำเป็นมากในการวางแผนจัดตัง้
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ เนื่องจาก
เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือพนักงาน
โดยตรง ดังนัน้ ก่อนจะเริม่ ต้นร่างแผนงานจึงต้อง
มีขอ้ มูลก่อนว่า พนักงานในโครงการฯ รูแ้ ละเข้าใจ
เรือ่ งความปลอดภัยแค่ไหน? พวกเขาพร้อมหรือไม่
ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามทีก่ ำหนดไว้ในแผน? เมือ่ ได้ขอ้ มูล
ตรงนีม้ าแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากเพราะจะทำ
ให้สามารถประยุกต์และปรับปร งุ แผนงานความ
ปลอดภัยให้ตรงกับความเป็นจริงมากทีส่ ดุ นัน่ คือ
เราคว้าชัยไปกว่าครึง่ แล้ว และวิธที จ่ี ะทำให้ทราบ
ถึงทัศนคติของพนักงานได้อย่างละเอียดและทัว่
ถึง นิยมทำกันมากทีส่ ดุ คือ การออกแบบทดสอบ
ทัศนคติด้านความปลอดภัยแจกให้พนักงานทำ
แบบทดสอบนัน้ จากนัน้ ทำการตรวจประเมินผล
นอกจากจะเป็นการทดสอบเพื่อให้ได้ข้อ
มูลและรายละเอียดในภาพรวมแล้ว การทดสอบ
ทัศนคติดา้ นความปลอดภัยยังใช้ทดสอบเพือ่ หา
ข้อมูลเฉพาะบุคคล เช่น พนักงานทีเ่ ข้าใหม่หรือที่
เปลีย่ นตำแหน่งใหม่ สำหรับใช้ประโยชน์ในการ
คาดการณ์พฤติกรรมพนักงาน พร้อมจัดหาแนว
ทางการอบรมทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมต่อไป
ปกติแล้ว บททดสอบทัศนคติด้านความ
ปลอดภัยจะต้องจัดทำขึ้นเฉพาะสถานประกอบ
การนัน้ ๆ โดยข้อสอบจะสอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงของสถานประกอบการ ทั้งในส่วนของ
อาคารสถานที่และลักษณะการทำงาน แต่บาง
แห่งอาจยังไม่พร้อมทีจ่ ะจัดทำขึน้ มาใช้เองได้ เรา
ขอเสนอบททดสอบมาตรฐานสำหรับงานทั่วไป
(เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าการบริ ห ารงาน
ความปลอดภั ย สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) เพื่อใช้ทด
สอบพนักงานตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมา

หวังว่าคงจะมีประโยชน์บา้ งไม่มากก็นอ้ ย
แบบทดสอบทัศนติดา้ นความปลอดภัย
เลือกคำตอบทีค่ ดิ ว่าถูกต้องทีส่ ดุ เพียง
คำตอบเดียว
1. คุณเพิ่งเข้าทำงานวันแรกในโรงงาน
หัวหน้างานได้มอบหมายให้คุณทำงานเกี่ยวกับ
เครือ่ งจักรซึง่ มีลกั ษณะคล้ายๆกับทีค่ ณ
ุ เคยทำมา
ก่อน (สถานทีท่ ำงานเก่าในอดีต) แต่คณ
ุ ไม่แน่ใจ
ว่าจะทำงานกับเครือ่ งจักรนัน้ ได้ หัวหน้างานเข้าใจ
ว่าคุณมีประสบการณ์มากกว่าทีค่ ณ
ุ มีจริงๆ ดังนัน้
เขาจึงสั่งให้เริ่มทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
และเขาก็เดินจากไป เมือ่ เป็นเช่นนีแ้ ล้ว คุณจะทำ
อย่างไร?
ก. เปิดสวิทช์เริม่ เดินเครือ่ งจักร เพราะคุณ
มัน่ ใจว่าคุณจะต้องคุน้ เคยกับเครือ่ งจักรตัวใหม่น้ี
ภายในไม่ชา้
ข. เรียกหัวหน้างานกลับมาและบอกเขาว่า
คุณยังไม่ทราบวิธีการทำงานกับเครื่องจักรที่ได้
รับมอบหมายดังกล่าว
ค. มองคนข้างๆ ทีท่ ำงานกับเครือ่ งจักรที่
มีลักษณะเหมือนกับเครื่องจักรของคุณ และ
พยายามทำตามเขา
2. มีชายคนหนึง่ กำลังคุมเครือ่ งจักรทีท่ ำ
งานอยู่ใกล้กับคุณ ในเวลาเดียวกันชายอีกคน
หนึ่งต้องการจะหยอกล้อโดยเดินเข้ามาแล้วเอา

หนังสติก๊ เล็งไปทีใ่ บหูของชายทีก่ ำลังคุมเครือ่ งอยู่
นัน้ คุณจะทำอย่างไร?
ก. ทำใจเย็นแล้วรีบเดินเข้าไปหาชายทีก่ ำ
ลังเล็งหนังสติก๊ เพือ่ บอกให้หยุดการกระทำนัน้ เสีย
ข. ตะโกนคำว่า "หยุด" ให้ดงั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
ทำได้
ค. รูส้ กึ สนุกกับการล้อเล่นแบบนี้ เพราะดู
แล้วไม่นา่ จะมีอนั ตราย อะไร
3. คุณได้รบั มอบหมายให้ขนของกองใหญ่
ไว้ในห้องเก็บของภายในเวลาเทีย่ ง คุณก็เริม่ ทำ
งานด้วยดีตง้ั แต่เช้า จนเหลือเวลาอีก 10 นาทีจะ
ถึงเวลาอาหารเทีย่ งแต่ของทีเ่ หลืออยูต่ อ้ งใช้เวลา
อีกประมาณครึง่ ชัว่ โมงจึงจะขนหมด รอบๆตัวก็
ไม่มใี ครจะช่วยคุณได้ คุณจะทำอย่างไร?
ก. รีบขนของที่เหลือนั้นใส่รถบรรทุกเพิ่ม
มากขึน้ เป็นสองเท่าและทำงานเร็วขึน้ เป็นสองเท่า
ของการทำงานปกติ
ข. อยูท่ ำงานจนเสร็จ โดยยอมไปรับประ
ทานอาหารเทีย่ งช้าไปครึง่ ชัว่ โมง
ค. หยุดขนของนัน้ เมือ่ ถึงเวลาเทีย่ งตรงไป
รับประทานอาหารแล้วกลับมาทำงานใหม่ในตอน
บ่ายยอมเสีย่ งทีจ่ ะถูกหัวหน้าดุ
4. คุณได้รบั โทรศัพท์เรียกให้ไปทำงานใน
วันหยุดอย่างกะทันหันเพียงคนเดียว งานทีท่ ำคือ
ยกของลงจากรถบรรทุก ขณะทีก่ ำลังทำงาน คุณ

พบกับลังไม้ใบหนึง่ ซึง่ หนักมากและรูปร่างเทอะทะ
คุณไม่แน่ใจว่าจะยกคนเดียวได้ คนที่อยู่ใกล้ๆ
ขณะนั้นมีเพียงผู้จัดการโรงงานเพียงผู้เดียวซึ่ง
คุณก็รสู้ กึ เกรงอยูน่ ดิ ๆ คุณจะทำอย่างไร?
ก. ขนของลงจากรถบรรทุกนัน้ ทัง้ หมดเท่าที่
คุณจะทำได้ แล้วทิง้ ลังไม้อนั นัน้ ไว้ให้คนงานผลัด
อืน่ มาขนลง
ข. ถามผูจ้ ดั การว่า เขาพอจะช่วยคุณยกลัง
ไม้นน้ั ลงมาได้ไหม
ค. รวบรวมพลังงานทัง้ หมดแล้วเอาหลังดัน
ลังไม้ให้เคลือ่ นไปเรือ่ ยๆ
5. มีรถยกของคันหนึง่ วิง่ ผ่านหน้าคุณไป
เผอิญคุณเหลือบไปเห็นว่ารถยกคันนัน้ ทำน้ำมัน
หล่อลืน่ หกลงบนพืน้ ทีใ่ ช้สญ
ั จร ในกรณีนค้ี ณ
ุ จะ
ทำอย่างไร?
ก. ส่งข่าวให้คนทำความสะอาดทราบ แล้ว
ยืนใกล้ๆบริเวณนัน้ เพือ่ คอยบอกคนอืน่ ทีผ่ า่ นมา
ให้ระวังตัว รอจนกว่าคนทำความสะอาดจะมา
เช็ดน้ำมันนัน้
ข. ปล่อยน้ำมันทิง้ ไว้เพราะคิดว่ามันคงไม่
ทำความเดือดร้อนให้ใคร เมือ่ คนทำความสะอาด
มาพบเข้าเขาก็จะเช็ดให้สะอาดเอง
ค. รีบเดินไปหาผ้ามาเช็ดด้วยตัวเอง
6. คุณมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานเร่ง
ด่วนอยูช่ น้ิ หนึง่ ซึง่ จะทำให้สถานทีท่ ำงานของคุณ
สกปรกรกรุงรัง คุณทราบดีแต่ต้องรีบทำงานให้
เสร็จ ทันใดนัน้ นายจ้างของคุณเดินผ่านมา เมือ่ เขา
เห็นสภาพเช่นนัน้ เขาแสดงความไม่พอใจตะโกน
ว่า "คุณเห็นไหม มีอะไรทีไ่ ม่เรียบร้อยรุงรัง ทำไม
ปล่อยให้ทท่ี ำงานเป็นแบบนี้ รีบทำความสะอาด

โดยเร็ว" คุณจะทำอย่างไร?
ก. หยุดทำงานทัง้ หมดแล้วรีบทำความสะ
อาด ทัง้ ๆทีแ่ น่ใจว่างานเร่งด่วนนัน้ ต้องไม่เสร็จภาย
ใน เวลา กำหนด
ข. บอกให้นายจ้างตัดสินใจเอาว่า จะเอา
ผลผลิตหรือจะเอาโรงงานสะอาด
ค. ให้เหตุผลนายจ้าง กลัวงานไม่เสร็จจึง
ไม่ได้ทำความสะอาด เมือ่ งานเสร็จแล้วจะรีบทำ
ความสะอาดทันที
7. คุณเป็นนักเพาะกายทีม่ กี ล้ามเนือ้ ใหญ่
โตและสง่างามเป็นที่น่าภูมิใจยิ่งนักและยังเป็น
นักยกน้ำหนักด้วย วันหนึง่ มีคนมาท้าพนันให้คณ
ุ
ยกน้ำหนักในเวลาพักรับประทานอาหารโดยใช้ท่ี
ยกน้ำหนักเหล็กที่มีรูปร่างเทอะทะทำให้ถือหรือ
ยกลำบากซึง่ เป็นเจตนาของผูท้ า้ พนันยกน้ำหนัก
นัน้ สนุกสนานยิง่ ขึน้ เพือ่ นสนิทของคุณหลายคน
สนับสนุนให้คุณรับคำท้านั้นเพราะแน่ใจว่าคุณ
ต้องชนะ คุณจะทำอย่างไร?
ก. บอกผูท้ า้ พนันว่า คุณจะรับคำท้านัน้ ก็
ต่อเมือ่ ใช้อปุ กรณ์ยกน้ำหนักจริงๆ(บาร์เบล)
ข. แกล้งป่วยเมือ่ วันแข่งขันมาถึง
ค. รับคำท้าทันทีเพราะเกียรติและชือ่ เสียง
ของการเป็นนักเพาะกายของคุณนัน้ สำคัญมาก
ไม่วา่ จะยกน้ำหนักในลักษณะใด
8. คุณเป็นช่างไฟฟ้าประจำโรงงาน ตอน
บ่ายวันหนึง่ หลังอาหารเทีย่ งมีเหตุขดั ข้องทีส่ าย
ไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าดับเลยทำให้หยุดงานส่วนสำคัญ
ของโรงงานทั้งหมด ผู้จัดการเรียกคุณไปแก้ไข
คุณก็รบั ปฏิบตั ติ ามโดยใช้บนั ไดปีนขึน้ ไปซ่อมสาย
ไฟฟ้า ขณะยืนทำงานอยูบ่ นบันไดนัน้ คุณรูส้ กึ มึน
www.safetylifethailand.com

ศีรษะและเจ็บบริเวณท้องและหน้าอก คุณคิดว่า
อาจจะเนื่องมาจากอาหารไม่ย่อยแต่ก็ไม่แน่ใจ
ปกติทโ่ี รงงานจะมีชา่ งไฟอีกคนหนึง่ ทว่าวันนัน้ เขา
หยุดพักร้อน คุณจะทำอย่างไร?
ก. ลงจากบันไดมากินยาช่วยย่อยอาหาร
รอสักครูแ่ ล้วค่อยปีนบันไดขึน้ ไปทำงานต่อ
ข. บอกหัวหน้างานว่า คุณไม่สบายทัง้ ๆที่
ทราบดีวา่ หัวหน้างานอาจจะส่งคุณไปหาแพทย์
หรือให้กลับบ้าน แล้วงานทั้งโรงงานก็ต้องหยุด
ชะงักจนกว่าจะหาช่างคนใหม่มาซ่อมไฟฟ้าแทน
คุณได้
ค. เลิกกังวลเกีย่ วกับอาการผิดปกติเหล่า
นัน้ รีบซ่อมไฟฟ้าให้เสร็จโดยเร็ว
9. หลังอาหารเทีย่ งวันหนึง่ คุณต้องรีบกลับ
ไปทำงานเลยไม่มเี วลาสูบบุหรีใ่ นโรงอาหาร ขณะที่
คุณกำลังทำงานอยูน่ น้ั เกิดนึกอยากสูบบุหรีข่ น้ึ มา
แต่ในสถานทีท่ ำงานมีปา้ ยปิดประกาศ "อันตราย
ห้ามสูบบุหรี"่ เท่าทีค่ ณ
ุ ประเมินดูแล้วก็ไม่นา่ จะมี
อันตรายอะไรในบริเวณนัน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ นายจ้าง
ไม่มาทำงาน คุณจะทำอย่างไร?
ก. จุดบุหรีส่ บู ทันที เพราะคิดว่าบุหรีม่ วน
เดียวไม่นา่ จะทำให้เกิดอันตรายอะไรขึน้ มา
ข. ตัดสินใจยอมอดบุหรีไ่ ว้ทง้ั ๆทีค่ ดิ อยาก
สูบอยูต่ ลอดเวลา
ค. จุดบุหรีส่ บู เพราะเพือ่ นคนอืน่ ๆก็แอบ
สูบมาแล้วแต่กไ็ ม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึน้
10. คุณทำงานเกีย่ วข้อกับสารเคมีทเ่ี ป็น
อันตราย คุณมีหน้าที่เทโซดาไฟซึ่งมีโอกาสจะ
กระเด็นได้ คุณได้รบั การอบรมให้ใช้อปุ กรณ์ปอ้ ง
กันอันตรายคือครอบตาหรือกระบังหน้าขณะเท
โซดาไฟ วันหนึ่งปรากฏว่าอุปกรณ์ป้องกันนั้น
เกิดหายไป คุณจะทำอย่างไร?
ก. ลงมือทำงานโดยใช้ความระมัดระวัง
อย่างทีส่ ดุ
ข. มองรอบๆตัวเพือ่ หาสิง่ ทดแทนอุปกรณ์
ป้องกันอันตราย พบแว่นตาเล็กๆ อันหนึง่ คุณหยิบ
มาสวมแล้วลงมือทำงาน
ค. ไม่ยอมทำงานโดยไม่มเี ครือ่ งป้องกัน
11. คุณเป็นคนงานใหม่และกำลังถูกฝึกให้
ทำงานประกอบชิน้ ส่วนทีซ่ บั ซ้อนชิน้ หนึง่ หลังจาก
นัน้ 2-3 วัน คุณก็พบว่าคุณมีวธิ กี ารทำงานทีป่ ลอด
ภัยกว่าวิธที ไ่ี ด้รบั การฝึกสอนมาแต่การทำงานนัน้
จะช้าลง คุณจะทำอย่างไร?
ก.ขอร้องให้หวั หน้าย้ายคุณไปอยูแ่ ผนกอืน่
ข. ลงมือทำงานตามวิธเี ก่าต่อไป เพราะว่า
มันเป็นวิธที ด่ี พี อแล้วและไม่เหตุผลอะไรจะไปขัด

แย้งหัวหน้างาน
ค. แนะนำให้หวั หน้างานลองทำงานตามวิธี
ของคุณ
12. วันหนึง่ หลังจากเสร็จงานจากโรงงาน
คุณกลับถึงบ้าน พบว่าบรรยากาศในบ้านช่าง
เคร่งเครียดเสียเหลือเกิน เพราะบุตรชายอายุ 3
ขวบซึง่ เป็นสุดทีร่ กั ของคุณ ศีรษะบวมปูดออกมา
ภรรยาได้แจ้งให้ทราบว่า ลูกชายแสนซนคนนั้น
ตกจากบันไดม่มรี าวกัน้ ลงมาทีพ่ น้ื เผอิญโชคดีท่ี
อีกสองสามขัน้ ก็จะตกถึงพืน้ แล้ว ลูกชายจึงบาด
เจ็บเล็กน้อย คุณจะทำอย่างไร?
ก. ไปปลอบขวัญลูกชายแล้วเตือนลูกว่า
คราวหน้าเว ลาขึน้ บันไดให้ระมัดระวังมากกว่านี้
ข. บอกภรรยาคุณว่า เธอมีหน้าที่รับผิด
ชอบความปลอดภัยของลูกในขณะทีค่ ณ
ุ ออกไป
ทำงานนอกบ้าน ดังนัน้ จะต้องดูแลลูกชายให้ใกล้
ชิดยิง่ ขึน้
ค. หาทางทำราวบันไดโดยเร็ว แม้วา่ จะทำ
ให้บา้ นราคาแพงของคุณต้องเสียความสวยงามลง
ไปบ้าง
13. คุณเป็นพนักงานขับรถของบริษทั วัน
หนึง่ บริษทั ได้จดั ภาพยนตร์มาฉายให้พนักงานชม
เป็นภาพยนตร์เกีย่ วกับวิธกี ารขับรถยนต์ให้ปลอด
ภัย เวลานัน้ อยูใ่ นเวลาทำงานของบริษทั คุณจะ
ทำอย่างไร?
ก. ไปชมภาพยนตร์นน้ั ทัง้ ๆทีร่ ตู้ วั ว่าตัวเอง
เป็นนักขับรถทีด่ อี ยูแ่ ล้ว
ข. ไปชมภาพยนตร์นน้ั เพือ่ ฉวยโอกาสนอน
หลับพักผ่อน
ค. ไม่เข้าชมภาพยนตร์เพราะมัน่ ใจว่าคุณ
เป็นนักขับรถทีด่ พี ออยูแ่ ล้ว
14. คุณกำลังหางานทำ วันหนึง่ เห็นประ
กาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์ซง่ึ เป็นงานทีค่ ณ
ุ
คิดว่าสามารถทำได้และรายได้กด็ ดี ว้ ย คุณทราบ
ประวัติไม่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทนี้
โดยทราบว่าคนงาน 2 คนได้รบั อุบตั เิ หตุถงึ แก่กรรม
เมือ่ สัปดาห์ทแ่ี ล้ว คุณจะทำอย่างไร?
ก. บอกกับตัวเองว่า ความปลอดภัยเป็น
เรื่องที่ดีแต่เงินเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นจึงตัดสินใจ
สมัครเข้าทำงาน
ข. ตัดสินใจว่า ไม่มอี ะไรสำคัญยิง่ ไปกว่า
เงิน และยอมสมัครเข้าทำงานในสถานที่ที่ไม่มี
ความปลอดภัยเช่นนัน้
ค.ให้เหตุผลกับตัวเองว่า บริษทั อาจจะโชค
ร้ายที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ถ้าคุณเข้าไปทำงานใน
สถานทีท่ ำงานแห่งนัน้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะ

ต้องได้รบั อุบตั เิ หตุเสมอไป
คำเฉลย
1. ข. (การบอกเช่นนัน้ ไม่ใชเรือ่ งทีนา่ ละ
อายหรือเสียหายโดยเฉพาะพนักงานใหม่เช่นคุณ)
2. ก. (การหยอกล้อกันอาจเกิดอันตราย
กับผูท้ ท่ี ำงานกับเครือ่ งจักรได้ การทีค่ ณ
ุ ทำแบบ
ข้อ ก.นีส้ ามารถป้องกันอุบตั เิ หตุได้)
3. ค. (ถ้าคุณทำงานเลยเวลาอาหารเทีย่ ง
โอกาสทีค่ ณ
ุ จะขาดความระมัดระวังก็จะมีมากขึน้
ซึง่ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบตั เิ หตุได้งา่ ย)
4. ข. (ผูจ้ ดั การคงไม่ไล่คณ
ุ ออกจากงาน
เพียงแค่คณ
ุ ต้องการทำงานอย่างปลอดภัย ถ้าเขา
ไม่สามารถช่วยคุณได้เขาคงหาทางออกให้ เช่น
อาจจะให้คนจนกว่าจะมีคนมาช่วย)
5. ก. (ในขณะทีค่ ณ
ุ เดินไปหาผ้ามาเช็ดน้ำ
มันด้วยตัวเอง อาจจะมีบางคนมองไม่เห็นและลืน่
หกล้มจนได้รบั บาดเจ็บได้ ดังนัน้ คุณควรคอยจน
กว่าจะมีคนมาเช็ด)
6. ก. (นายจ้างสัง่ ให้ทำความสะอาดก็จง
ปฏิบัติตาม เขาทราบดีว่าจะทำให้เขาช้าลงแต่
ปลอดภัยขึน้ )
7. ก. (การเลือกเช่นนัน้ จะเป็นการรักษา
เกียรติยศของคุณและยังเป็นการป้องกันอันตราย
ทีจ่ ะเกิดกับกระดูกสันหลังและต้นคอของคุณด้วย)
8. ข. (ถ้าคุณมีอาการเช่นนัน้ แสดงว่ามีสง่ิ
ผิดปกติเกิดขึน้ ในร่างกายของคุณแล้วเป็นการไม่
คุม้ ค่าทีจ่ ะเสีย่ งขึน้ ไปทำงานบนทีส่ งู โดยเฉพาะ
งานทีเ่ กีย่ วข้องกับ กระแสไฟฟ้า)
9. ข. (การอยากสูบบุหรีไ่ ม่เคยทำอันตราย
รุนแรง ผลผลิตอาจจะลดลงบ้างแต่กย็ งั ดีกว่าการ
ระเบิดหรือการเกิดเพลิงไหม้)
www.safetylifethailand.com

10. ค. (นายจ้างคงจะเข้าใจคุณพร้อมหา
เครือ่ งป้องกันใหม่ให้ การใช้เครือ่ งมือทีส่ ามารถ
ป้องกันได้เพียงเล็กน้อยหรือแค่บางส่วนก็เกือบ
จะเหมือนไม่มเี ครือ่ งป้องกันใดๆเลย)
11. ค. (ข้อเสนอแนะของคุณอาจจะทำให้
หัวหน้างานเกิดความคิดใหม่ขน้ึ มา ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ ง
กลัวทีจ่ ะเสนอความคิดใหม่ๆทีเ่ ห็นว่าดี)
12. ค. (เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็นเพียงการ
เตือนให้ระวังเท่านัน้ ถ้าบุตรชายของคุณจะต้อง
ตกลงมาอีกในคราวหน้า คงจะไม่แค่หัวโนหรือ
บวมปูดแต่จะต้องเป็นอะไรทีร่ นุ แรงกว่านีแ้ น่)
13. ก. (คนที่คิดว่าตัวเองดีเดินกว่าที่จะ
เรียนรูอ้ ะไรเพิม่ เติมแล้ว คนๆนัน้ เป็นผูท้ ล่ี มื ตัว)
14. ข้อนีต้ อบอิสระ ไม่นบั คะแนน คำตอบ
ขึ้นอยู่กับการติดสินใจด้วยเหตุผลส่วนตัวของ
แต่ละบุคคล

การประเมินผล
ถ้าทำแบบทดสอบข้างต้นผิดเกินกว่า
2 ข้อจากทัง้ หมด 13 ข้อ แสดงว่า มีทศั นคติ
หรือเจตคติตอ่ ความปลอดภัยอยูใ่ นระดับที่
ยังไม่ดพ
ี อ

