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บทคัดยอ 
 

ชื่อรายงานการคนควาอิสระ  การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ 
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การวิจัยเรื่องน้ี 15มีวัตถุประสงค 15เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด  2) เพื่อศึกษาป

จจัยสวนบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ 

บริษัท วนชัย  เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด และ 3) เพื่อศึกษาปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยที่มี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย 

เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทำการเก็บขอมูล

จำนวน 187 ชุด กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานฝายปฏิบัติการบริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จำกัด โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-test One-Way Analysis of 

Variance และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  (Pearson Correlation) 

ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายปฏิบัติการบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด เกินก่ึง

หน่ึง เปนเพศหญิง จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 53.5 มีอายุ 31–40 ป จำนวน 92 คน คิดเปนรอย

ละ  49.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 132 คน คิดเปนรอยละ 70.6 มีอายุงาน 2-3 ป 

จำนวน 88  คน คิดเปนรอยละ 47.0  มีความคิดเห็นที่มีผลตอปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการ

ทำงาน 3E โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และพฤติกรรมความปลอดภัย  โดยภาพรวมอยูในระดับดี 

สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุงานที่

ตางกัน สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย 

เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด ไมแตกตางกัน15 และปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในทุกดาน  ไดแก  ดาน

วิศวกรรมศาสตร  ดานการศึกษา และดานการออกกฎขอบังคับ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด  

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .01  

คำสำคัญ : พฤติกรรมความปลอดภัย, พนักงานฝายปฏิบัติการ  
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ABSTRACT 
 

Title of Independent Study  The study of safety behavior in the operation of 

department staff Operation of Vanachai 

Chemical Industries Co., Ltd.  

Author     Mr. Udom Sinsiphim  

Degree     Master of Science (Environmental Management)  

Year      2021 

  

The objectives of this research were to study 1 )  To study the safety behavior 

of the operating personnel of Vanachai Chemical Industries Co., Ltd. 2 )  To study the 

personal factors affect the safety behavior in the operation of the operation staff of 

Vanachai Chemical Industries Co., Ltd. and 3 )  To study the safety enhancing factors 

that are related to the safety behavior. In the performance of the operations staff of 

Vanachai Chemical Industries Co., Ltd. is a quantitative research. (Quantitative 

Research) by collecting 1 8 7  sets of data. The sample group used in the study was 

employees of the Operations Department of Vanachai Chemical Industries Co., Ltd. 

The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, value mean and 

standard deviation using inferential statistics to test the hypothesis, namely t - test 

One - Way Analysis of Variance and Pearson Correlation. 

 The results of the research found that more than half of the operations staff 

of Vanachai Chemical Industries Co., Ltd. are female, amounting to 10 0 people, 

representing 53.5%, aged 31- 40 years, of 92 people, representing 49.2%. 132 people, 

representing 7 0 . 6 %  of bachelor's degrees, have 2 - 3  years of work, 8 8  people, 

representing 47.0%, with their opinions affecting the factors enhancing safety at work, 

3 E as a whole, at a high level. And safety behavior Overall, it's at a good level. As for 

the hypothesis testing results, it was found that personal factors were sex, age, 

educational level. And different   
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(5) 

 

Working years it affects the safety behavior in the operation of the staff of the 

Operations Department of Vanachai Chemical Industries Co., Ltd. is no different. and 

safety-enhancing factors in all aspects, including engineering, education, and 

regulations There was a statistically significant correlation with the safety behavior of 

the operating staff of Vanachai Chemical Industries Co., Ltd. 01. 

 

Keywords: safety behavior, operations staff 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การคนควาอิสระฉบับน้ีสำเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิ ่งของอาจารยที ่ปรึกษา ผู ชวย

ศาสตราจารย ดร. ภัคพงศ พจนารถ ซึ่งไดสละเวลาอันมีคาใหคำปรึกษา แนะนำ และตรวจแกไขงาน

การคนควาอิสระฉบับน้ีดวยความใสใจดียิ ่งตลอดมา ผู ว ิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว            

ณ   โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ที่ไดประสิทธิประสาทความรู ใหคำปรึกษา คำแนะนำที่

เปนประโยชนตลอดระยะเวลาของการศึกษา ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณ บิดา มารดา เพื ่อน ๆ และอีกหลายทานที่ไดเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุน

การศึกษาในครั้งน้ี ซึ่งอาจจะไมไดกลาวถึงในที่น้ี ที่ไดใหคำแนะนำชวยเหลือดานขอมูลตาง ๆ ให

กำลังใจและใหการสนับสนุนในทุก ๆ ดาน ผูวิจัยขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี 

คุณคาและคุณประโยชนใด ๆ ที่ไดรับจากการคนควาอิสระฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหกับบิดา 

มารดา ที ่ไดอบรมสั ่งสอน ปลูกฝงคุณงามความดี ความมานะ ความพยายาม และความอดทน 

ตลอดจนทานอาจารยที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูใหกับผูวิจัยต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน สงผลใหการ

คนควาอิสระฉบับน้ีสำเร็จไดดวยดี 
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ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ  

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ฎ 

สารบญัภาพ 

 

ภาพที ่                   หนา 

1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา        4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
1 

บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและแนวคิดในการศึกษา 

 ประเทศไทยหลายปที ่ผ านมาจนถึงปจจุบัน มีการขยายตัวของภาคธุรกิจ และโรงงาน

อุตสาหกรรมสูงขึ้น ทำใหมีสถานประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งการประกอบ

ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมอาจสงผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทำงานของ

ผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม  รวมไปถึงประชาชนในชุมชนใกลเคียงอาจไดรับผลกระทบเชนกัน  

ซึ ่งภาครัฐไดใหความสำคัญกับการจัดการมลพิษและบริหารความปลอดภัยเปนอยางยิ ่ง แตละ

หนวยงานที่เกี ่ยวของไดพยายามใหผู ประกอบการ จัดใหมีบุคลากรที่มีความรู เฉพาะดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมของโรงงาน ทำการบริหารจัดการเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบ

ทั้งทางตรง และทางออม  เพ่ือลดความสูญเสียตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

 กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเปนกระทรวงหลักที่กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ  ได

กำหนดใหสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจะตองมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอม บุคลากรกำกับ

ดูแลเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจการ  แตงตั้งเจาหนาที่

ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) แตละระดับ เชน จป. หัวหนางาน , จป.บริหาร , จป. วิชาชีพ  

ประจำโรงงานอุตสาหกรรม  ตามขอกฎหมายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดลอม โดย

ตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับดานความปลอดภัย  คือพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชี

วอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2554  และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ

บริหารและจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน  พ.ศ. 2549  

หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  การปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งที่ตองคำนึงถึงเสมอ คือ 

ความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะไดรับอันตรายในการ

ทำงาน หากการปองกันไมรัดกุมเพียงพอก็จะกอใหเกิดความเสียหายทั้งผูปฏิบัติงาน และเครื่องจักรใน

การผลิต ซึ่งอุบัติเหตุสวนใหญเกิดขึ้นจากเครื่องจักร โดยการรูเทาไมถึงการณและความประมาทของ

ผูปฏิบัติงานเอง(บุญจง ขาวสิทธิวงษ, 2552) 
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บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด เปนบริษัทในเครือของ บริษัท วนชัย กรุป จำกัด 

(มหาชน)   ซึ่งเปนผูนำในอุตสาหกรรมแผนไมทดแทนธรรมชาติที่ใหญที่สุดในทวีปเอเชีย  โดยโรงงาน

ของ  บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด  ต้ังอยูเลขที่  10,10/1  ซอย จี -14  นิคมอุตสาหกรรม 

ดับบลิว เอช เอ ตะวันออก (มาบตาพุด)   ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร   ตำบลมาบตาพุด   อำเภอ

เมือง  จังหวัดระยอง  ภายในพื้นที่ดังกลาวประกอบดวย  2  โรงงาน คือ โรงงานผลิตกาว และ 

โรงงานผลิตกระดาษชุบเคลือบ โดยบริษัทฯ ไดเริ่มดำเนินการผลิตในปพ.ศ.2539 ซึ่งมีผลิตภัณฑหลัก 

คือกาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด (Urea Formaldehyde,UF) กาวเมลามีนยูเรียฟอรมัลดีไฮด(Melamine 

UreaFormaldehyde,MUF),และกระดาษอาบซึมเมลามีน บริษัทฯใหความสำคัญกับการปองกัน

อุบัติเหตุในการทำงาน โดยไดดำเนินการในการลดและปองกันอุบัติเหตุมาอยางตอเนื่อง โดยปฏิบัติ

ตามแนวทาง Responsible Care หรือการดูแลดวยความรับผิดชอบ ซึ่งกำหนดเปนนโยบายความ

ปลอดภัยอยางชัดเจนในการมุงเนนการปองกันการบาดเจ็บ การปองกันโรคเนื่องจากการทำงาน ดวย

การลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดให

มีกระบวนการที่ปลอดภัยและการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยมีเปาหมายในการลด

อุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน แตอยางไรก็ดี แมวาจะสามารถลดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึง

ขั้นหยุดงานไดอยางตอเนื่อง แตพนักงานยังคงไดรับอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บขั้นปฐมพยาบาลเปน

ประจำทุกป ที่อาจสงผลทำใหเกิดการบาดเจ็บถึงขั้นรุนแรงไดหากไมไดรับการแกไขและปองกันอยาง

เหมาะสม ซึ่งสาเหตุสวนใหญของการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานนั้นเกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำ

ที่ไมปลอดภัย เชน การไมปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน การไมใชงานอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคล การใชงานอุปกรณเครื่องมือที่ผิดวิธี เปนตน ซึ่งหากพฤติกรรมดังกลาวไมไดรับการแกไข 

อาจสงผลใหอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บเล็กนอยหรือการบาดเจ็บขั้นปฐมพยาบาลนั้นกลายเปนอุบัติเหตุ

ที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นรุนแรงได (รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุของ บริษัท บริษัท  วนชัย  เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส  จำกัด , 2559-2563) ดังน้ันการสงเสริมใหพนักงานมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุคือ 

การปฏิบัติตนหรือกระทำการตาง ๆ ดวยความรอบคอบและระมัดระวังในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่

ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต้ังแตกอนการปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน

และหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน จะชวยลดความสูญเสียตลอดจนความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นตอ

ชีวิตและทรัพยสินใหลดนอยลงหรือหมดไปในที่สุด  

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทำใหผูวิจัยมีความสนใจในเรื่อง พฤติกรรมความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด ซึ่งจะศึกษา

เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเสริมสรางความปลอดภัย และพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด โดยผลการวิจัยจะ

เปนขอมูลที่เปน

2 
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ประโยชนตอบริษัทฯ ในการหาแนวทางการปองกันและการแกไขการประสบอันตราย รวมถึงการลด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานใหเหลือนอยที่สุดหรือไมมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ ้นอีกเลย 

นอกจากนี้ยังเปนประโยชนตอหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อทำการศึกษาหรือ

นำไปประยุกตใชตอไป 

1.2 วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท

วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ

พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

3. เพื่อศึกษาปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

1.3 สมมติฐานการศึกษา 

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุงานที ่ตางกัน สงผลตอ

พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จำกัด    ที่แตกตางกัน 

2. ปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยมีความสัมพันธตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ผูวิจัยไดสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

3 
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา

ขอบเขตเน้ือหาของงานวิจัย ไดแก ขอมูลเกีย่วกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเสริมสรางความ

ปลอดภัย และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน 

2. ขอบเขตดานประชากร

ประชากรที่ใชในการศึกษาครัง้น้ี คือ พนักงานฝายปฏิบัติการบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสท

รี่ส จำกัด จำนวนทั้งสิ้น187 คน 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา

การวิจัยครั้งน้ีจะทำการวิจัย  ต้ังแตเดือน สิงหาคม 2564 – ธันวาคม 2564

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ  

- อายุ  

- ระดับการศึกษา 

- อายุงาน 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ 

บริษัท วนชยั เคมีคอล อินดัสทรีส่ จำกัด 

1. ดานการปฏิบัติงาน

2. ดานการใชเครื่องมือ /เครือ่งจักร

/อุปกรณ 

3. ดานสภาพแวดลอม

4.ดานการจัดการ 

 

ปจจัยเสริมสรางความปลอดภัย 

1. วิศวกรรมศาสตร

2. การศึกษา

3. การออกกฎขอบังคับ

4 



16 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทำใหทราบถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

2. ทำใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

3. ทำใหทราบถึงปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยที ่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

4. ผลที่ไดจากการทำวิจัยจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

1.7 นิยามศัพท 

1. บริษัท หมายถึง บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด

2. พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติงาน การใช

เครื่องมือการจัดสภาพแวดลอม รวมถึงวิธีการบริหารจัดการเพื่อปองกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่

อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน หรือเกิดขึ้นภายหลัง (ผลระยะยาว) 

3. ปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง ปจจัยที่เปนตัวกำหนดในการสราง

ความปลอดภัยใหแกรางกาย ชีวิต และทรัพยสิน ในขณะปฏิบัติงาน 

3.1 วิศวกรรมศาสตร หมายถึง การใชความรูทางวิชาการ ดานวิศวกรรมศาสตรและ

ออกแบบเครื่องจักร เครื่องมือ ที่มีสภาพการใชงานที่ปลอดภัยที่สุด การติดตั้งเครื่องปองกันอันตราย

ใหแกสวนที่เคลื่อนไหวหรืออันตรายของเครื่องจักร การวางผังโรงงาน ระบบไฟฟา แสงสวาง เสียง 

การระบายอากาศ เปนตน 

3.2 การศึกษา หมายถึง การใหการศึกษาหรือการฝกอบรม และแนะนำพนักงาน 

หัวหนางาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในการทำงาน ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ 

และการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงาน ใหรูวาอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นและปองกันไดอยางไร และจะ

ทำงานวิธีใดจะปลอดภัยที่สุด เปนตน 

3.3 การออกกฎขอบังคับ หมายถึง การกำหนดวิธีการทำงานอยางปลอดภัย และ

มาตรการควบคุมบังคับใหคนงานปฏิบัติตามเปนระเบียบปฏิบัติ ที่ตองประกาศใหทราบทั่วกัน หาก

ผูใด   ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะตองถูกลงโทษ เพื่อใหเกิดสำนึก และหลีกเลี่ยง การกระทำที่ไม

ถูกตองหรือเปนอันตราย 

5 
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4. อุบัติเหตุจากการทำงาน หมายถึง เหตุการณที่ไมมีเจตนาใหเกิด เมื่อเกิดขึ้นแลวมีผลทำใหเกิดการ

บาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจากการทำงาน หรือการเสียชีวิต หรือความสูญเสียตอทรัพยสิน, ผลิตภัณฑ, 

กระบวนการทำงานหยุดชะงัก หรือความเสียหายตอสิ่งแวดลอม และสาธารณชน 

5. ความสูญเสีย หมายถึง ความสูญเสียหรือคาใชจายอันเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน

อุตสาหกรรมนั้น อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้ คือ 1) ความสูญเสียทางตรง หมายถึง 

จำนวนเงินที่ตองจายไปอันเกี่ยวเนื่องกับผูไดรับบาดเจ็บโดยตรง จากการเกิดอุบัติเหตุ ไดแก คา

รักษาพยาบาล คาเงินทดแทน เปนตน 2) ความสูญเสียทางออม หมายถึง คาใชจายอ่ืนๆ (ซึ่งสวนใหญ

จะคำนวณเปนตัวเงินไมได) นอกเหนือจากคาใชจายทางตรงสำหรับการเกิดอุบัติเหตุแตละครั้ง เชน 

ช่ือเสียง ภาพพจน 

6. แนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน หมายถึง กิจกรรมที่กลุ

มเปาหมายเสนอแนะ วาควรจัดขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมการทำงานที่ไมปลอดภัยของ

พนักงาน 

6 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท วน

ชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด  ผูวิจัยไดทำการคนควาขอมูลตางๆ จากหนังสือ ตำรา เอกสาร รายงาน 

บทความ และเว็บไซดตางๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากเอกสารผลงานวิจัย ตลอดจนการศึกษา

ทางดานทฤษฎีที่สำคัญ เพื่อความเขาใจในเนื้อหา ซึ่งจะขอเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของตามลำดับ ดังตอไปน้ี   

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย   และ

สภาพแวดลอมในการทำงาน 

2.3 ขอมูลของ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมความปลอดภัย 

สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2545, หนา 13) ไดใหความหมายวา พฤติกรรม 

หมายถึง การกระทำหรือกิริยาอาการที่แสดงออกของบุคคล (Action) ทั้งนี้รวมถึงการงดเวนการ

กระทำ (Inaction) 

สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546, หนา 14) ไดใหความหมายวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทำ

ของอินทรีย (Organism) หรือสิ่งมีชีวิต การกระทำนี้รวมถึงการกระทำที่เกิดขึ้น ทั้งที่การกระทำที่

รู สึกตัวและไมรู สึกตัว รวมทั ้งการกระทำที ่สังเกตไดหรือไมไดดวย ดังนั ้น การกระทำหรือการ

แสดงออกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายใตสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ทั้งที่สังเกตไดโดยตรงและ

สังเกตไมไดโดยตรง ซึ่งสามารถใชเครื่องมือวัดการแสดงออกได 

คมสันต สินธวัชวงศ (2546) ใหความหมายของพฤติกรรมไววา สิ ่งที ่บุคคลตอบสนอง

แสดงออกหรือกระทำทั้งที่บุคคลรูสึกตัวและไมรูสึกตัว รวมไปถึงการกระทำที่สังเกตไดหรือไมได 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 768) ไดกลาววา พฤติกรรม หมายถึง การกระทำหรืออาการ

ที่แสดงออกทางกลามเน้ือ ความคิด ความรูสึก เพ่ือตอบสนองสิ่งเรา
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จากความหมายดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทำ หรือการแสดงออก

ของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ภายใตสถานการณใดสถานการณหน่ึง 

องคประกอบของพฤติกรรม 

Cronbach (1963, pp. 66-70 อางถึงใน กันยา สุวรรณแสง, 2544, หนา 92-93) ไดกลาววา

พฤติกรรมเปนผลของการเลือกปฏิกิริยาที่เหมาะสมที่สุด มาตอบสนองสิ่งเราในสถานการณตาง ๆอยู

ตลอดเวลา พฤติกรรมมนุษยมีองคประกอบ 7 ประการ ดังน้ี 

1. เปาหมาย หรือความมุงหมาย (Goal) คือ วัตถุประสงค หรือความตองการซึ่งกอใหเกิด

พฤติกรรม เชน ความตองการมีหนามีตาในสังคม 

2. ความพรอม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะ และความสามารถที่จำเปนในการทำ

กิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการ 

3. สถานการณ (Situation) หมายถึง ลูทางหรือโอกาส หรือเหตุการณที่เปดโอกาสใหเลือก

ทำกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการ 

4. การแปลความหมาย (Interpretation) เปนการพิจารณาลูทาง หรือสถานการณเพื่อเลือก

หาวิธีที่คิดวาจะตอบสนองความตองการเปนที่พอใจมากที่สุด 

5. การตอบสนอง (Response) คือ การดำเนินการทำกิจกรรมตามที่ตัดสินใจเลือกสรรแลว

6. ผลรับที่ตามมา (Consequence) คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำกิจกรรมนั้นซึ่งอาจไดผล

ตรงกับที่คาดไว หรือตรงขามกับสิ่งที่คิดไว 

7. ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to thwarting) เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้น

ไมสามารถตอบสนองความตองการ จึงตองกลับไปแปลความหมายใหม เพ่ือเลือกหาวิธีที่จะตอบสนอง

ความตองการได แตถาเห็นวาเปาประสงคนั้นมันเกินความสามารถก็ตองยอมละ เลิก ความตองการ

นั้น ความตองการนั้นพฤติกรรมจะสมบูรณและสิ้นสุดลงก็ตอเมื่อ ผลที่ตามมาตรงกับความคาดหวัง 

หากไมสมหวังคนเราก็จะมีปฏิกิริยาตอไปอีก 

ขอบเขตของพฤติกรรมมนุษยในองคกร 

สมใจ ลักษณะ (2542, หนา 74) ขอบเขตของพฤติกรรมมนุษยในองคกร ในแตละองคกรจะมี

พฤติกรรมเกิดขึ้น 3 ระดับ คือ 

1. พฤติกรรมปจเจกบุคคล (Individual behavior) คือ การแสดงออก และการปฏิบัติของ

บุคคลเปนรายบุคคล ซึ ่งจะไดรับอิทธิพลจากตนเหตุของพฤติกรรมในดานตาง ๆ เชน การรับรู

สติปญญา ความสามารถ เจตคติ คานิยม บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ บุคคลที่มีปจจัยตนเหตุเหลาน้ี

ตางกันก็จะแสดงพฤติกรรมแตกตางกัน 

8 
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2. พฤติกรรมกลุม (Group behavior) คือ การแสดงออกและการปฏิบัติเปนหมูคณะของ

บุคคลที่จะมีความสัมพันธตอกัน รวมมือกันเพื่อสรางผลผลิตของหมูคณะในองคกร พฤติกรรมกลุมมี

ตนเหตุของพฤติกรรมมาจากการกำหนดฐานะหนาที่ของบุคคลในกลุม มาจากปทัสถานของกลุมความ

เปนผูนำของบุคคลที่มีหนาที่ตาง ๆ กัน ผลของพฤติกรรม จะเกิดเปนพลังกลุมที่สงผลตอความคิด การ

ปฏิบัติและผลผลิตของหมูคณะ 

3. พฤติกรรมองคการ (Organizational behavior) คือ สวนรวมของพฤติกรรมปจเจกบุคคล

และพฤติกรรมกลุมที่รวมเปนสังคมในองคการ ไดรับอิทธิพลจากโครงสรางขององคการ นโยบาย 

เปาหมาย ทรัพยากร เครื่องมือ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการในองคการ จะเปนสิ่งกำหนด

ลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และผลผลิตของบุคคลทั้งหมดในองคการ 

ความหมายของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน 

สมถวิล เมืองพระ (2547, หนา 54) กลาววา พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน 

หมายถึง ลักษณะของการกระทำหรือแสดงออกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอยูภายใตสภาวะที่

ปราศจากอันตรายการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงปราศจากโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ 

พิการ ตาย อันเนื่องจากการทำงาน ทั้งตอบุคคล ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม ตามหลักพฤติกรรม

ศาสตรแลว พฤติกรรมความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได ตองมีปจจัยตาง ๆ หลายประการดวยกัน สามารถ

จำแนกได 3 ลักษณะ คือ ปจจัยที่ชวยโนมนาวบุคคลใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัย เปนปจจัยที่

เกี่ยวของกับความรู ความเขาใจ ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคล ที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมอนามัยของบุคคล ซึ่งพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจากการเรียนรูหรือประสบการณที่

ไดรับจากการเรียนรูของแตละบุคคล ซึ่งสวนใหญมักจะไดรับทั้งในทางตรงและทางออม หรือจากการ

เรียนรูดวยตนเอง ปจจัยที่ชวยสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัยเปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากการที่

แตละบุคคลตางมีโอกาสที่จะใชบริการหรืออุปกรณ รวมถึงสิ่งตาง ๆที่มีอยูและจัดหาไวใหอยางทั่วถึง 

ไดแก สถานพยาบาล แหลงอาหารหรืออุปกรณปองกันความปลอดภัย เปนตน เปนปจจัยที่ชวย

สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัย เปนปจจัยที่นอกเหนือจากปจจัยดังกลาวขางตน ไดแก ปจจัย

ที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว 

ญาติ เพื่อน นายจางและบุคลากรอื่น ๆรวมถึงบุคคลที่เปนสิ่งแวดลอมในสังคมภายนอกบาน หรือที่

ทำงานดวย ซึ่งบุคคลเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการปลูกฝง หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยโดยการสั่ง

สอน การอบรม การกระตุนเตือน การชักจูง การเปนตัวอยาง การควบคุมดูแล รวมถึงการสงเสริมให

เกิดกระทำหรือการปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสม ที่จะนำไปสูการมีสุขภาพหรือพฤติกรรมอนามัยตาม

เปาหมายที่กำหนด 
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สรุปไดวา พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง การกระทำของบุคคลที่แสดง

ออกมาในขณะทำงาน ซึ่งมีผลทำใหเกิดความปลอดภัยและปราศจากการเกิดอันตรายในระหวางการ

ทำงาน 

การที่จะเขาใจพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน หรือสุขภาพอนามัยของ

บุคคลนั้น สวนใหญจะอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา เพื่อแกปญหาทางสุขภาพอนามัยของ

บุคคล จะตองเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินชีวิตของบุคคลนั้นๆ และควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม

มากกวาที ่จะเปนการใหบริการทางดานการรักษาพยาบาล โดยใหการศึกษาแกบุคคลเกี ่ยวกับ

ความสามารถและความรับผิดชอบของตัวเขาในการที่จะปกปองสุขภาพของตนเอง ซึ่งเปนแนวคิด

ดานการปองกัน และทฤษฎีที่สัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน มีดังน้ี 

1. การปรับพฤติกรรมดวยการควบคุมตนเอง (Self-control) กระบวนการควบคุมตนเอง ซึ่ง

Cormier (1991 อางถึงใน ภูษิต เกียรติ, 2545, หนา 76-77) กลาววา เปนวิธีการหน่ึงที่ใชในการปรับ

พฤติกรรม ซึ ่งมีพื ้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู โดยอาศัยหลักการเรียนรู  เงื ่อนไขผลกรรม ซึ่ง

กระบวนการน้ีบุคคลจะใชวิธีการหน่ึง หรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล จาก

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยที่บุคคลนั้นเปนผูกำหนดพฤติกรรม

เปาหมาย กระบวนการที่นำไปสูเปาหมายและควบคุมทั้งตัวแปรภายในและภายนอกของบุคคล อันจะ

มีผลตอพฤติกรรมที่พึงประสงคนั้นดวยตนเอง สวนผูปรับพฤติกรรมเปนเพียงผูใหคำปรึกษาหรือฝก

วิธีการที่เหมาะสมใหเทานั้น ลักษณะเชนนี้จะทำใหกระบวนการควบคุมตนเองมีความแตกตางจาก

กระบวนการปรับพฤติกรรม ที่อาศัยการจัดกระทำจากบุคคลภายนอกในการควบคุมตนเอง เจาของ

พฤติกรรมจะมีบทบาทในการเลือกพฤติกรรมเปาหมายที่เปนปญหาและประเมินผลเปาหมายดวย

ตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงจากการตอบสนองที่ไมมีประสิทธิภาพไปสูวิธีการแกไขอยางเปนระบบ และมี

ผลระยะยาวใหพฤติกรรมที่เปลี่ยนใหมน้ีมีความคงทนถาวร และ 

จากแนวคิดที่เกี ่ยวกับการปรับพฤติกรรมโดยการเรียนรูเงื ่อนไขผลกรรมดังกลาวมาแลว 

พฤติกรรมบางอยางใหผลกรรมทางบวกในปจจุบัน แตใหผลกรรมทางลบในอนาคต เชน การดื่มสุรา

การสูบบุหรี่ และพฤติกรรมบางอยางใหผลกรรมทางลบในปจจุบัน แตใหผลกรรมทางบวกในอนาคต 

เชน การทนเจ็บจากการถอนฟน เปนตน เทคนิคที่ใชในการควบคุมตนเอง สวนใหญแลว นักปรับ

พฤติกรรมจะใชวิธีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง การประเมินตนเอง การใหเสริมแรงตนเอง 

และการต้ังเกณฑมาตรฐานของตนเอง นอกจากน้ียังไดมีการใชเทคนิคอ่ืน ๆประกอบ เชน การสอนตน 

การลงโทษตนเอง และการทำสัญญากับตนเอง แตอยางไรก็ตามในการควบคุมตนเอง มักใชวิธีเหลาน้ี

ควบคูกันไป และพบวาการใชวิธีการเหลานี้มาผสมผสานกันจะมีประสิทธิภาพมากกวาการใชเทคนิค

เพียงอยางเดียว นอกจากนี้การใชเทคนิคในการควบคุมตนเองยังขึ้นอยูกับบุคคล สถานการณ และ
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พฤติกรรมที่ใชอีกดวย สรุปไดวา การที่บุคคลรูจักควบคุมตัวเองในการปฏิบัติตนเพื่อกอใหเกิดความ

ปลอดภัยแลว ก็จะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน 

2. ทฤษฎีการรับรูประสิทธิภาพแหงตน (Theory of self-efficiency) ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่ 

Bandura (1979 อางถึงใน สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2546, หนา 18) ไดพัฒนามาจากหลักการเรียนรู

ทางสังคม (Social learning principles) ทฤษฎีการรับรูประสิทธิผลแหงตนนี้ มีขอสมมติฐานวา

คนเรานั้นมีกระบวนการเชิงปญญา หรือกระบวนการความรู (Cognitive ability)ที่จะสามารถแสดง

พฤติกรรมออกมาไดโดยการคิดหรือการดูตัวอยางจากผูอื่นหรือการเลียนแบบผูอื่น โดยกอนที่คนเรา

จะแสดงพฤติกรรมออกไปนั้น คนเราจะมีความคาดหวังเกิดขึ้นอยางนอย 2 อยางคือ การคาดหวังผล

ของการกระทำ(Outcome expectation) ถาคาดวาจะไดผลกรรมที่นาพึงพอใจก็จะกระทำ และ

ขณะเดียวกันก็คาดหวังเกี ่ยวกับความสามารถของตนเอง(Efficacy expectation) ที ่จะกระทำ

พฤติกรรมน้ันดวย ถาพบวาตัวเองนาจะมีความสามารถที่จะทำไดก็จะทำ และจะไมทำ ถาพบวาตัวเอง

ไมมีความสามารถที่จะทำได ดังนั้นการที่คนจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานที่ดี จะตองมี

ความรูและมั่นใจวาตนเองสามารถจะกระทำการเกี่ยวกับการปองกันอันตรายได 

3. แบบจำลองความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ (Health belief model) Rosenstock (1974อาง

ถึงใน สมถวิล เมืองพระ, 2547, หนา 31-32) มีขอสมมติฐานเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพที่วา 

สุขภาพที่ดี (Good health) ในความคิดของแตละคนไมเหมือนกัน ทำใหมีผลตอการยอมรับและการ

ตัดสินใจที่จะกระทำหรือมีพฤติกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายแตกตางกัน การที่บุคคลจะปฏิบัติ

หรือกระทำสิ่งใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยนั้น จะตองมีความเชื่อหรือการ

ยอมรับเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยอยู 3 ประการ อันจะนำไปสูการมีสุขภาพ หรือการมี

พฤติกรรมความปลอดภัย คือ 

1. การรับรู ถ ึงโอกาสเสี ่ยงและความเสี ่ยงตอการเจ็บปวย(Perceived susceptibility)

หมายถึงการที่บุคคลแตละคนมีการรับรูถึงโอกาสที่จะเกิดการเจ็บปวยหรือเสี่ยงตอการเจ็บปวย

แตกตางกัน เชน บางคนอาจจะปฏิเสธไมเช่ือ หรือบางคนก็เช่ือวาเขามีโอกาสจะเจ็บปวยอยางแนนอน 

หรือมีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันแตไมมากนัก เปนตน ซึ่งระดับการรับรูน้ีจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การปองกันอันตราย หรือการเจ็บปวยจากการทำงาน 

2. การรับรูถึงความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ (Perceived severity) หมายถึง การที่บุคคล

ตระหนักถึงความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบที ่ตามมาจากการเกิดอุบัติเหตุ 

เชน ความเจ็บปวย พิการ ตาย และผลที่ตามมาทางสังคม เชน การหยุดงาน ผลกระทบตอชีวิต 

ครอบครัวและความสัมพันธกับบุคคลในองคกร ซึ่งมีผลทำใหพฤติกรรมการปองกันอันตรายแตกตาง

กันออกไปในแตละคน 
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3. การรับรูเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของการปฏิบัติ เพื่อตอตานหรือหลีกเลี่ยงการเกิดความ

เจ็บปวย (Perceived benefits and barrier) ซึ่งการรับรูในขอ 1 และ ขอ 2 นั้น เปนสภาวะของ

จิตใจ และความพรอมที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไป แตไมไดเปนสิ่งที่จะกำหนดวาพฤติกรรมที่จะ

กระทำนั้นเปนอยางไร การที่บุคคลเลือกวาจะกระทำอะไรขึ้นอยูกับความพรอมทางดานจิตใจ และ

การรับรูถึงผลดีและอุปสรรค โดยจะปฏิบัติหรือไมขึ้นอยูกับวิธีการที่บุคคลนั้นเชื่อวาจะกอใหเกิดผลดี

ตอตนมากที่สุด และมีอุปสรรคหรือผลเสียนอยที่สุด ซึ่งตองสัมพันธกับการลดโอกาสที่จะไดรับ

อันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ 

หลักการทางพฤติกรรมการบรหิารเพือ่ความปลอดภัยในการทำงาน 

ณัฐวัตร มนตเทวัญ (2551) ไดกลาววา หลักการพฤติกรรมการบริหารนี้ เปนหนาที่ของ

ผูบริหารทุกระดับ หรือเปนงานของฝายจัดการ ซึ่งนับวาเปนหัวใจของงานความปลอดภัยในการ

ทำงานเลยทีเดียว เพราะการปฏิบตัิงานทุกอยาง ถาขาดผูบริหารที่ดีและเกงแลว งานนั้นสำเร็จไดยาก

หรือสำเร็จไดแตคุณภาพของผลผลิตก็อาจต่ำลงได ความพอใจในการทำงานและความปลอดภัยในการ

ทำงานอาจไมมีก็ยอมเปนได 

พฤติกรรมการบริหารเพื่อความปลอดภัยในการทำงานก็เชนเดียวกัน ถาขาดผูบริหารที่เปน

ผู นำที ่ดีและมีความสามารถแลว ก็อาจทำใหเกิดความไมปลอดภัยในการทำงานได ผู บริหาร

เปรียบเสมือนเข็มทิศที่คอยบอกทางใหผูเดินทางไปสูจุดหมายปลายทางอยางปลอดภัย และเปน

เสมือนนายทายเรือที่คอยควบคุมเรือใหไปสูจุดหมายไดอยางปลอดภัย หนาที่ของผูบริหารจะตอง

กำหนดนโยบาย วางแผน เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ไมเสี่ยงตอการเกิดอันตรายใน

การปฏิบัติงาน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน มีความพอใจ มีขวัญกำลังใจ เปนตน 

ดังน้ันพฤติกรรมการบริหารเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน จึงตองเนนการรวมมือกันของ

บุคคล 

ทุกระดับ คือ โดยผูบริหารแตละระดับมีหนาที่แตกตางกันจะแสดงใหเห็นขอแตกตางกันในแงของการ

รับผิดชอบตองานหรือลักษณะของงานของผูบริหารระดับตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 

โดยผูบริหารระดับสูงจะรับผิดชอบในดานการวางแผนเปนสวนใหญ ขณะที่ผู บริหารระดับตนจะ

รับผิดชอบมากในดานการควบคุม เปนตน 

พฤติกรรมการบริหารเพื่อความปลอดภัยในการทำงานก็คือ การนำหลักวิชาการบริหารซึ่ง

ไดแก ความรูเกี่ยวกับการวางแผน การจัดองคการ การอำนวยการ และการควบคุมงานมาประยุกตใน

พฤติกรรมการบริหารเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะแนวคิดสำคัญของ

หลักการทางพฤติกรรมบริหารความปลอดภัยในการทำงานที่ผู บริหารควรทราบซึ่งประกอบดวย

หลักการ 4 ประการ 
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1. การวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ผูบริหารจะตองแสดงพฤติกรรมการบริหาร

เพื่อความปลอดภัยในการทำงานอยางจริงใจและตัดสินใจในการจัดรูปความคิดเพื่อแกปญหาความ

ปลอดภัยในการทำงานเปนระบบ โดยสามารถวิเคราะหถึงสถานการณ อาการ และสาเหตุของปญหา

ความปลอดภัยในการทำงานที่จะตองแกไข การประเมินความเปนไปไดในกลยุทธของการแกไขปญหา

ความปลอดภัยในการทำงาน การสรรหาทรัพยากรดานความปลอดภัยในการทำงาน การสรางแนว

รวมทางความคิดกับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และการวางระบบกำกับดูแล

แผนงานที่มีประสิทธิภาพ 

การวางแผนเพ่ือความปลอดภัยในการทำงาน เปนเครื่องชี้ความสามารถและพฤติกรรมการบริหารที่

สำคัญย่ิง องคการหรือหนวยงานจะประสบความสำเร็จหรือลมเหลวในดานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงดานความ

ปลอดภัยในการทำงานดวย สวนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในองค การมีความรู

และทักษะเกี่ยวกับการวางแผนเพ่ือความปลอดภัยในการทำงานมากนอยเพียงใด 

2. การจ ัดองค การเพ ื ่อความปลอดภ ัยในการทำงาน ผ ู บร ิหารจะต องแสดงพฤติ

กรรมการบริหารเพื่อความปลอดภัยอยางเหมาะสม โดยการวางโครงสรางการบริหารดานความ

ปลอดภัยในการทำงานทั้งแนวนอน แนวด่ิง การกำหนดโครงสรางหนวยงานดานความปลอดภัยในการ

ทำงานที่เหมาะสม สอดคลองกับโครงสรางหลักขององคการ กำหนดสายงานดานความปลอดภัยใน

การทำงาน และการบังคับบัญชาที่เอื้ออำนวยใหการบริหารงานดานความปลอดภัยในการทำงานมี

เอกภาพและบรรลุผลสำเร็จ การวางกระบวนการของงานที่สงผลรวดเร็ว ฉับไว และการวางตัวบุคคล

ผูรับผิดชอบ ซึ่งแตละคนสามารถแสดงความรู ความสามารถ ความตั้งใจ ความพอใจในการทำงาน ได

อยางเต็มที่ หรือการจัดงานใหเหมาะกับคน หรือวาจัดคนใหเหมาะกับงาน เปนตน เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน

มีพฤติกรรมความปลอดภัยมากขึ้นตามวัตถุประสงคที่วางไว 

ดังนั้น การจัดองคการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานก็คือ การวางระเบียบกฎเกณฑให

กิจกรรมตาง ๆ ขององคการดานความปลอดภัย ดำเนินไปใหไดสัดสวนกัน โดยกำหนดวาใครมีหนาที่

ทำอะไรมีอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบอยางไร มีความพรอมที่จะใหตรวจสอบได ทั้งนี้เพื่อให

การดำเนินการดานความปลอดภัยในการทำงานขององคการบรรลุตามแผนที่กำหนดไว 

3. การอำนวยการเพ ื ่อความปลอดภ ัยในการทำงาน ผ ู บร ิหารจะต องแสดงพฤติ

กรรมการบริหารเพื ่อความปลอดภัยในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสงเสริมเพื ่อให

ผูใตบังคับบัญชาทุกคนทำงานดวยความเช่ือมั่น มีเปาหมายที่ชัดเจนแนนอน ดวยขวัญกำลังใจที่ดี การ

พัฒนาทีมงานและผูนำในระดับรองเพื่อใหสามารถแทนกันไดอยางตอเนื่องและไมยึดติดตัวบุคคล การ

สื่อสารขอมูลทุกรูปแบบที่สรางความเขาใจที่ดีงาม ในหนวยงานและการประสานงานที่มีหลักการ

รวมมือหนวยงาน และความยืดหยุนที่เหมาะสม การจูงใจการสนับสนุน การใหความสะดวก การให
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ความสบายใจ การยิ้มแยมแจมใส การใหเกียรติตนเองและใหเกียรติผูอื่น การทำงานเปนทีมเหลาน้ี 

เปนพฤติกรรมบริหารเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทำงาน 

4. การควบค ุมงานเพ ื ่อความปลอดภัยในการทำงาน ผ ู บร ิหารจะต องแสดงพฤติ

กรรมการบริหารเพื่อความปลอดภัยในการทำงานอยางมีความยุติธรรม โดยการกำกับการ เพื่อให

นโยบายวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการบรรลุผลสำเร็จตามที่ไดตั้งไว การติดตามดูแลการ

ทำงานในขั้นตอนที่สำคัญเพื่อชวยแกปญหาอุปสรรค รวมปรึกษาหารือเพื่อปรับแผนและวิธีปฏิบัติที่

เหมาะสม การประเมินผลงาน รวมทั้งการสนใจและการใหความชวยเหลืออยางใกลชิด ความเปน

กันเองทั ้งเรื ่องงานและเรื ่องสวนตัวของผู ใตบังคับบัญชา รวมความก็คือ คอยควบคุมดูแลทั้ง

สภาพแวดลอมในการทำงาน และคนในขณะทำงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทำงาน เหลาน้ี

เปนพฤติกรรมการบริหารเพ่ือความปลอดภัยในการทำงาน 

อยางไรก็ตามพฤติกรรมการบริหารเพื ่อความปลอดภัยในการทำงานนั ้น ผู บริหารตอง

ตระหนักไวเสมอวา จะตองดำเนินการเพื่อใหบรรลุผลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานโดยอาศัย

ผูอื่น ผูบริหารจะตองมีการกำหนดวัตถุประสงค วางนโยบาย วางแผน จัดรูปองคการ จัดอัตรากำลัง 

การทำงบประมาณ การรายงาน การควบคุม และการประเมินผลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 

และผูบริหารจะตองมีการแกปญหา การตัดสินใจ การจูงใจ และการสรางภาวะผูนำเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการทำงาน 

การสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย 

การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัยน้ัน ไดรับความสนใจอยางแพรหลาย และ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยดังที่ไดกลาวไปน้ัน สวนใหญลวนแตเปนการศึกษาเพ่ือหา

แนวทางการพัฒนาวิธีการสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย มีผูใหความหมายของกระบวนการ

สงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยไวดังน้ี 

วีระ ซื่อสุวรรณ (2546, หนา 3) ใหความหมายของการสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยคือ 

การนำหลักการของการวิเคราะหพฤติกรรมมาทำใหผลงานดานความปลอดภัยพัฒนาขึ้นอยางตอเน่ือง 

ดวยวิธีการช้ีบงพฤติกรรมเสี่ยง (Risk behavior) แลวกำจัด 

ปฐมาภรณ ทศพล (2551, หนา 29) ใหความหมายวา การสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย

เปนเครื่องมือในการลดอุบัติเหตุ เน่ืองมาจากเหตุผลในดานพฤติกรรมศาสตร การศึกษาและจัดทำ

พฤติกรรมที่มมีาตรฐานและเขาใจในธรรมชาติของพฤติกรรม เพ่ือใหพนักงานปฏิบัติตามพฤติกรรมที่

ถูกตอง ซึ่งทำใหเกิดการปลูกฝงความปลอดภัยในการทำงานอยางถาวร จึงถือเปนกลยุทธหน่ึงที่จะ

ชวยควบคุมใหคนเกิดพฤติกรรมที่ปลอดภัยไดโดยการอาศัยหลักการจูงใจ 
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แนวคิดเก่ียวกับปจจัยเสริมสรางความปลอดภัย 3E 

วิฑูรย สิมะโชคดี (2548) การเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมของบานเรา

น้ันเติบโตชามาก ทั้งที่เรามีกฎหมายเกี่ยวกับดานน้ีหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เปนตน กฎหมายเหลานี้ไดบัญญัติทั้งวิธีปองกันควบคุมและแนะนำอยาง

ครอบคลุมครอบถวนพอสมควร แตการนำไปปฏิบัติใหไดผลยังหางไกลเจตนารมณของกฎหมายอยาง

ยิ่ง ความลมเหลวของการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมของบานเรานั้น นอกจาก

กลไกของรัฐและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ใหความสำคัญนอยแลว เรายังอะลุมอลวยกันดวยน้ำใจ

คนไทยจนเกินควร เจาของกิจการหรือผูประกอบกิจการโรงงานเองก็ปลอยปะละเลยมองขามไป 

เพราะมองเพียงดานเดียววาการเสริมสรางมาตรการดานความปลอดภัยเขาไปในกระบวนการผลิตของ

โรงงานน้ัน มีแตจะเสียคาใชจาย เพ่ิมตนทุนของการผลิตโดยไมจำเปนและอาจทำใหงานชาลงดวย แต

ความเปนจริงนั้นการเสริมสรางความปลอดภัยในกระบวนการผลิตจะชวยประหยัดคาใชจายใหแก

โรงงานไดเปนอยางมาก เนื่องจากการทำงานอยางปลอดภัยทำใหไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นนอย

ครั้ง การเกิดอุบัติเหตุขึ้นทุกครั้งแมไมมีผูบาดเจ็บลมตายหรือไมทำใหทรัพยสินเสียหายเลยก็ตาม 

อุบัติเหตุก็กระทบกระเทือนกระบวนการผลิตตามปกติ ทำใหงานชาหรือหยุดชะงักได ซึ่งมีผลตอ

ตนทุนหรือกำไรในทางออมอยางหลีกเลี่ยงไมได และหากเปนกรณีที่เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือ

ทรัพยสินเสียหายแลว เราตองเสียคารักษาพยาบาล คาซอมแซมเครื่องจักรและอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด 

จึงไมอาจปฏิเสธไดเลยวาความปลอดภัยในการทำงานไมสำคัญ เพราะอุบัติเหตุทำใหเสียคาใชจาย ทำ

ใหตนทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้น ความสูญเสียเน่ืองจากการเกิดอุบัติเหตุอันสืบเน่ืองจากการทำงานอยางไม

ปลอดภัยนั้น มีคามากเกินกวาจะคาดคิดได การเสริมสรางความปลอดภัยเขาไปในกระบวนการผลิต

อยางเหมาะสม สามารถประหยัดคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุไดอยางแนนอน และทำ

ใหงานสำเร็จขึ้นดวย เพราะขวัญในการทำงานของคนทำงานสูงขึ้น เปนการลดตนทุนไปในตัว 

การเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ตองยึดหลัก 3E 

อันไดแก 

E ตัวแรก ค ือ engineering (ว ิศวกรรมศาสตร) ค ือ การใช ความร ู ว ิชาการดานว ิชา

วิศวกรรมศาสตร ในการคำนวณและออกแบบเครื่องจักร เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการใชงานที่

ปลอดภัยที่สุด การติดตั้งเครื่องปองกันอันตรายใหแกสวนที่เคลื่อนไหว หรืออันตรายของเครื่องจักร 

การวางผังโรงงาน ระบบไฟฟา แสงสวาง เสียง การระบายอากาศ เปนตน 

E ตัวที่สอง คือ Education (การศึกษา) คือ การใหการศึกษาหรือการฝกอบรมและแนะนำ

คนงาน หัวหนางาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในการทำงาน ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน

อุบัติเหตุและการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงาน ใหรูวาอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นและปองกันไดอยางไร 

และจะทำงานวิธีใดจึงจะปลอดภัยที่สุด เปนตน 

15 



27 

E ตัวที่สาม คือ Enforcement (การออกกฎขอบังคับ) คือ การกำหนดวิธีการทำงานอยาง

ปลอดภัย และมาตรการบังคับ ควบคุม ใหคนงานปฏิบัติงาน เปนระเบียบปฏิบัติที่ตองประกาศให

ทราบทั่วกัน หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะตองถูกลงโทษ เพื่อใหเกิดความสำนึกและหลีกเลี่ยง

การทำงานที่ไมถูกตองหรือเปนอันตราย 

ศีขรินทร สุขโต (2553) ไดกลาววา ในการปองกันอุบัติเหตุ สรางความปลอดภัยในโรงงาน

อุตสาหกรรม จะตองดำเนินการไปพรอมกันทั้ง 3E จะทำใหการปองกันอุบัติเหตุและการเสริมสราง

ความปลอดภัยในโรงงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การปองกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

ภายในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของการเกิดอุบัติเหตุแลว ก็จะถึงขั้นตอนการ

วางมาตรการแกไขและปองกันตามแนวทาง 3E ดังตอไปน้ี 

1. ดาน Engineering คือ การแกไขและปองกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยใชหลักวิศวกรรมเปน

การแกไขและปองกันการเกิดอุบัติเหตุในดานสภาพการณที่ไมปลอดภัย (Unsafe conditions) ซึ่งการ

ใชความรู วิศวกรรมศาสตรในงานตัด คือ ปรับปรุงหรือแทนที่เครื่องมือตัดเดิม ดวยเครื่องมือใหมที่มี

สภาพที่ปลอดภัยที่สุดในการใชงาน 

2. ดาน Education คือ การใหความรูและความตระหนัก เปนการแกไขและปองกันการเกิด

อุบัติเหตุในดานการกระทำที่ไมปลอดภัย (Unsafe acts) คือ การใหความรูหรือการฝกอบรมและ

แนะนำ คนงาน หัวหนางาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในการทำงาน ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

ปองกันอุบัติเหตุและการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงาน ใหรูวาอุบัติเหตุในงานตัดจะเกิดขึ้นและ

ปองกันไดอยางไร และจะทำงานวิธีใดจึงจะปลอดภัยที่สุด 

3. ดาน Enforcement คือ การบังคับใหปฏิบัติตามกฎ การบังคับใหพนักงานปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย ยึดกฎหรือระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อลดการกระทำที่ไมปลอดภัย 

(Unsafe act) โดยการออกกฎขอบังคับนั้น จะตองประกาศใหทราบทั่วกัน หากผูใดฝาฝน หรือไม

ปฏิบัติตามจะตองถูกลงโทษ เพื่อใหเกิดความสำนึก จะไดหลีกเลี่ยงการทำงานที่ไมถูกตอง หรือเปน

อันตราย 

สรุป การปองกันที่ดีจะตองเริ่มจากการออกแบบอยางดี ตั้งแตเริ่มตนเลย ตามหลักการ 3E 

ของการปองกันอุบัติเหตุที่ยึดถือกันมานานแลว คือ Engineering, Education และ Enforcement 

เมื่อพูดถึงการออกแบบก็คงหนีไมพนการคิดการคำนวณอยางถูกตองเหมาะสมในสิ่งตาง ๆ ไมวาจะ

เปนโครงสรางอาคาร เครื่องจักร อุปกรณไฟฟา วัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต สภาพแวดลอม อุณหภูมิ

ความรอน แสงสวาง เสียงดัง เปนตน การออกแบบขางตนจึงเปนเรื่องของวิศวกรรมและเปนงานของ

วิศวกร ตลอดประวัติศาสตรอันยาวนานของมนุษยชาติ วิศวกรจะเปนผูออกแบบและสรางสิ่งตาง ๆ 

ขึ้น โดยเฉพาะสิ่งของที่เปนรูปธรรมจับตองได วิศวกรเปนผูออกแบบคำนวณและสรางอาคารโรงงาน 

เครื่องจักรอุปกรณ ระบบตาง ๆ ที่มีขนาดใหญขึ้น ซับซอนขึ้น มีกำลังใชงานมากขึ้น มีราคาแพงขึ้น
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และมีอันตรายมากขึ้น ทำใหมีวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑและกรรมวิธีการผลิตใหม ๆ เกิดขึ้นมากมาย 

โดยปกติแลววิศวกรโดยทั่วไปมักยึดถือความปลอดภัยเปนสวนสำคัญของการออกแบบไปในตัว 

วิศวกรสวนใหญจะพยายามกำจัดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอันตรายใหหมดไป หรือเหลือนอยที่สุด 

เพราะไมตองการใหเกิดความสูญเสียขึ้นทั้งในชีวิตและทรัพยสิน แมจะเปนจริงตามนั้น แตมักมีคำ

ตำหนิทั้งจากสื่อมวลชนและผูเกี่ยวของอยูเสมอ ๆ วา วิศวกรใหความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย

นอยกวาที่ควร หรือการออกแบบของวิศวกรมักจะมองขามความปลอดภัย 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   และ

สภาพแวดลอมในการทำงาน 

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2549 อธิบายวา “ความปลอดภัยดานอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทำงาน” หมายถึง การกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุ อันจะทำ

ใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือความเดือดรอนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานหรือ

เกี่ยวกับการทำงาน (กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานพ.ศ.2558) 

วิทยา อยู สุข (2549)ไดกลาววา รากฐานของคำวา “อาชีวอนามัย” มาจากคำสองคำ

ผสมผสานกัน คือ อาชีวะ (Occupation) หมายถึง บุคคลที่ประกอบสัมมาชีพ หรือ คนที่ประกอบ

อาชีพทั้งมวล และ อนามัย (Health) หมายถึง สุขภาพอนามัย ความเปนอยูที ่สุขสมบูรณของผู

ประกอบอาชีพ ดังนั้น เมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันเปนคำวา “อาชีวอนามัย” จึงหมายถึง งานที่

เกี่ยวของกับการควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพทั้งมวล เปนงานที่เกี่ยวของกับ การ

ปองกันและสงเสริมสุขภาพอนามัย รวมทั้งการดำรงคงไวซึ่งสภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ ของผู

ประกอบอาชีพทุกอาชีพ และความหมายของความปลอดภัย หมายถึง สภาพแวดลอมของการทำงาน

ที่ปราศจากภัยคุกคาม ไมมีอันตราย (Danger) และความเสีย่งใด ๆ (Risk) 

จันทิราพร ทั่งสุวรรณ (2555)ไดกลาววา อาชีวอนามัยในการทำงาน หมายถึง การกระทำ

หรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำใหเกิดการประสบอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือ

สุขภาพอนามัย อันเน่ืองจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน  

จากขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ปญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมายถึง ปญหาสุขภาพ

อนามัยของผูประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกันระหวางสุขภาพ การเจ็บปวย 

การบาดเจ็บจากการทำงาน ตลอดจนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน กับสภาพแวดลอมและ

ความปลอดภัยในการทำงาน 
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โสภณ เสือพันธ (2558)ไดกลาววา ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง การที่รางกาย

ปราศจากอุบัติภัย หรือทรัพยสินปราศจากความเสียหายใด ๆ เปนสิ่งที่มนุษยหรือสัตวยอมตองการ

ความปลอดภัยทั้งสิ้น ความปลอดภัยจะเปนประโยชนมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ การปฏิบัติหรือ

การกระทำของตนเอง 

วีริศ  จิรไชยภาส (2551)ไดกลาววา ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง สภาวะที่

ปราศจากภัย หรือ พนภัย รวมถึงการปราศจากอันตรายบาดเจ็บ หรือการสูญเสีย เสียหาย จากขอมูล

ขางตนสรุปไดวาความปลอดภัยในการทำงาน คือการไมมีอุบัติเหตุจาการทำงานที่ผลตอผูที่ปฏิบัติงาน

และเครื่องจักรหรืออุปกรณตาง ๆ รวมถึงการควบคุมดูแลของผูประกอบอาชีพตองมีวางแผนการ

ปองกัน การสงเสริมคุณภาพอนามัยพนักงานทุกคน เพ่ือคงไวซึ่งสภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ 

กระทรวงสาธารณสุข (2558)ไดใหความหมายของสภาพแวดลอมในการทำงานวา หมายถึง 

ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวคนในขณะทำงาน อาจเปนคน เครื่องจักร สารเคมีฯลฯ 

เยาวลักษณ กุลพานิช (2553)ไดกลาววา สภาพแวดลอมในการทำงานวา หมายถึง สิ่งตาง ๆ 

ที่อยูรอบตัวที่เอ้ืออำนวยใหคนทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนหน่ึงที่สำคัญ คือสภาพแวดลอมทาง

กายภาพ ไดแก วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน สถานที่ทำงาน แสง เสียง อุณหภูมิและสภาพแวดลอม

ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งไดแก ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา การบังคับบัญชา คาตอบแทน

สวัสดิการ และสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ 

กรองแกว อยู สุข (2543)ไดกลาววา  สภาพแวดลอมในการทำงานของผูปฏิบัติงาน ใน

ลักษณะตาง ๆ จะมีผลตอพฤติกรรมและเจตคติของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งแตละบุคคลจะมีความ

รูสึกเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมรอบตัวแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับการแปลความหมายออกมาจาก

ความรู ส ึกนั ้น ๆ ผานภูมิหลังของตัวเอง ซึ ่งเกิดจากหลายๆ สิ ่งประกอบกัน เชน เพศ อายุ 

ประสบการณ การศึกษา และอารมณความรูสึก ซึ่งสงผลใหแตละบุคคลรับรูตอสภาพแวดลอมรอบตัว

ตางกัน 

เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน (2557)ไดกลาววา  ที่ไดศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พบวา สาเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุที่มากรองมาจาก การกระทำที่ไมปลอดภัย (Unsafe Acts) คือสภาพแวดลอมที่ไม

ปลอดภัย (Unsafe Condition) คิดเปนรอยละ 10 ของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด สภาพของ

โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร กระบวนการผลิต เครื่องยนต อุปกรณในการผลิต ไมมีความปลอดภัย

เพียงพอ เมื่อผูปฏิบัติงานเขาไปปฏิบัติงาน อาจไดรับอันตราย รวมทั้งอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน 

อันเน่ืองมาจากสภาพแวดลอมในการทำงานน้ันๆ เชน 

1) การออกแบบโรงงานแผนผังโรงงาน โดยไมมีทางหนีไป มีสิ่งของปดกั้นทางหนีไฟ เปนตน

2) อันตรายจากการทำงานของเครื ่องจักรที่ไมเหมาะสม เชน ถูกเครื ่องจักร เกี ่ยว หรือ

ดึงเขาไป 
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3) อันตรายจากการทำงานกับไฟฟา เชน ถูกไฟดูด ช็อต หรือเกิดระเบิด เปนตน

4) ระบบความปลอดภัยไมมีประสิทธิภาพ เชน ระบบตรวจจับรังสี ระบบปองกันและแจงเหตุ

เพลิงไหมเปนตน 

5) ไมมีอุปกรณดานความปลอดภัยกับเครื่องจักรกล เชน เครื่องจักรไมมีการดนิรภัย หรือมีแต

ชำรุดไมเหมาะสม เปนตน 

6) เครื่องมือเครื่องจักร หรืออุปกรณชำรุดบกพรองไมสามารถใชงานได

7) เครื่องมือ เครื่องจักร ขาดการบำรุงรักษาอยางเหมาะสม

8) สภาพแวดลอมในการทำงานที่ไมเหมาะสมดานกายภาพ (Physical Hazard) เชน ความ

รอน ความเย็น แสง เสียง รังสี ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ ที่ผิดปกติ เปนตน 

9) สภาพแวดลอมในการทำงานที่ไมเหมาะสมดานเคมี (Chemical Hazard) เชน ฝุน ตัวทำ

ละลาย โลหะหนัก สารกอมะเร็ง สารกัดกรอน สารที่ทำใหเกิดการแพ ยาปราบศัตรูพืช สารพิษชนิด

ตาง ๆ เปนตน  

10) สภาพแวดลอมในการทำงานที่ไมเหมาะสมทางชีวภาพ (Bio Hazard) เชน แบคทีเรีย

ไวรัส เช้ือรา แมลงสัตวกัดตอย การแพโปรตีนจากสัตว เปนตน 

11) สภาพแวดลอมในการทำงานที่ไมเหมาะสมดานกายศาสตร (Ergonomic) เชน การ

ออกแบบโตะทำงานไมเหมาะสม การทำงานในทาทางฝนธรรมชาติ การยกของหนักเกินไป การ

ทำงานที่ตองยืนเปนเวลานาน ๆ เปนตน และสาเหตุสุดทายที่ทำใหเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน คือ 

เหตุการณที่ไมสามารถปองกันได (Unpreventable) มีเพียงแครอยละ 2 เชน ภัยจากธรรมชาติ เชน 

พายุ น้ำทวม ฟาฝา เปนตน 

การบริหารจัดการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   และสภาพแวดลอมในการทำงาน  คือ การ

กระทำ หรือ สภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำใหเกิดการประสบอันตรายตอชีวิต ตอ

รางกาย จิตใจ หรือ สุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทำงาน หรือเกี่ยวกับการทำงาน(เกียรติศักดิ์ บัตร

สูงเนิน,2557) 

จากความหมาย และคำจำกัดความ คำวา ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

ในการทำงาน จึงหมายถึง การปองกันมิใหผูใชแรงงาน ซึ่งหมายถึง ลูกจางที่เกี่ยวของในการประกอบ

อาชีพ ที่รับจาง และทำงานใหนายจาง สามารถทำงานอยางมั่นคงปลอดภัย ไดรับการปองกันและ

สงเสริมคุมครอง ดานชีวิต รางกาย จิตใจ สุขภาพอนามัย และอารมณในการทำงาน  

วิธีการที่จะใหลูกจางหรือผู ใชแรงงานไดรับความปลอดภัยในอาชีวอนามัย ซึ ่งหมายถึง 

ปลอดภัยจากอันตรายที ่เกี ่ยวของกับการประกอบอาชีพ และปลอดภัยจากอันตรายเกิดจาก

สภาพแวดลอม ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณในการทำงาน สารเคมี

อันตรายตาง ๆ ที่ใชในการผลิต การกอสราง และบริการ นายจางควรมีความรับผิดชอบ และยึด
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หลักการทำงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานของลูกจาง 

ดังน้ี(จันทิราพร ทั่งสุวรรณ , 2555) 

1. การจัดการ เนื่องจากความแตกตางและความสามารถของลูกจางแตละคน รวมทั้งดาน

รางกาย และจิตใจ อาจแตกตาง เหมือน หรือใกลเคียง การดูแลจัดการและควบคุม ยอมมีความจำเปน

อยางยิ่ง ตามหลักที่วาใชคนใหเหมาะสมกับงานและความรูความสามารถ 

2. การคุมครอง ดวยการปกปองคุมครองปองกันลูกจางที่ทำงานเสี่ยงอันตราย อันอาจเปน

เหตุใหเกิดการบาดเจ็บ เปนอันตรายแกกายหรือเสียชีวิตจากการทำงานได 

3. การปองกัน ดวยการดูแลปองกันมิใหลูกจางทำงานในสภาพแวดลอมที่อาจกอใหเกิดเปน

อันตรายตอรางกาย ตอสุขภาพ ไดแก การไดรับกลิ่น ฝุนละออง และเสียงขณะทำงาน เกินเกณฑ

มาตรฐาน อันจะนำมาซึ่งการเจ็บปวย และเสียชีวิตได 

4. การสงเสริม คือ การทะนุบำรุงสุขภาพอนามัย รักษาไวซึ่งความแข็งแรง ความสมบูรณ ใน

รางกายของลูกจาง และผูประกอบอาชีพในสถานประกอบการทุกคน เชน ใหมีการตรวจรางกาย เพ่ือ

สุขภาพเปนประจำทุก 6 เดือน หรือหน่ึงป มีสถานที่ออกกำลังกายหลังเลิกงาน อันจะทำใหลูกจาง คือ

ผูใชแรงงานอยูในสังคมไดอยางเปนปกติและมีความสุข 

องคประกอบของบริหารจัดการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   และสภาพแวดลอมในการ

ทำงานประกอบดวย (โสภณ เสือพันธ, 2558) 

1.บุคลากร จะตองเตรียมความพรอมของบุคคล ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ไมวา

จะเปนดานสุขภาพอนามัย  ทั้งรางกาย  จิตใจ  บุคลิกภาพ  ความรู ความสามารถ  และทักษะในงาน

ที่รับผิดชอบ  เพราะบุคลากรเปนสวนสำคัญที่กอใหเกิดปญหาอุบัติเหตุ หรือความไมปลอดภัยจากการ

ทำงานมากที่สุด  หากทุกคนมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวมาแลวยอมจะเปนการลดปญหา

ของการเกิดอันตรายจากการทำงานลงได นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดใหสถานประกอบการที่มี

ลูกจางตั้งแต  50  คนขึ้นไปตองมีเจาหนาที่ปลอดภัยในการทำงาน  (จป.)  1 คน เพื่อดูแลดานความ

ปลอดภัยของลูกจางในสถานประกอบการอยางทั่วถึง เพื่อเปนการรองรับและสนับสนุนงานดานความ

ปลอดภัยอยางตอเน่ือง 

2.บรรยากาศ เชน แสงสวาง อากาศ เสียง กลิ่น ฯลฯ สิ่งตางๆเหลานี้ จะชวยใหการทำงาน

เปนไปดวยดี หากมีความพรอมและสวนประกอบที่พอเหมาะ คือ แสงสวางพอเพียงกับการมองเห็น 

อากาศโปรงสบายไมแออัด และเสียงจะตองไมดังเกิน เปนตน 

3. เครื ่องจักร เครื ่องมือและอุปกรณตาง ๆ ของการทำงานอุตสาหกรรม เครื ่องมือทุก

ประเภทจะตองอยูในสภาพใชงานได มีการตรวจสอบสม่ำเสมอ จัดเก็บอุปกรณใหเปนระเบียบและ

สัดสวนเหมาะสม ซึ่งหลักการใชเครื่องมือตางๆ ในการทำงานทั่วไป คือ จะตองมีสภาพดี ใชใหถูกวิธี 
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ใชเหมาะกับสภาพงาน และใชเก็บใหเปนที่ หากปฏิบัติดังกลาวมาแลวความปลอดภัยจากการทำงาน

จะเกิดขึ้น 

4. กฎระเบียบ สถานประกอบการทุกแหงจะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่รัฐบาลกำหนด เพ่ือ

รักษาความปลอดภัย เชน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ

สภาพแวดลอม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ฯลฯ ก็จะตองประกาศ

ระเบียบขอบังคับขึ้นใชในโรงงานใหบุคคลปฏิบัติตาม 

2.3 ขอมูลของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส่ จำกัด 

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด ตั้งอยูเลขที่ 10 ซอย จี-14 ถนนปกรณสงเคราะห

ราษฎร ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย 21150 โทรศัพท 0-3868-

3563 , 0-3868-5071-2 โทรสาร 0-3868-3562 

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด เปนบริษัทในเครือของ บริษัท วนชัย กรุป จำกัด

(มหาชน) ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิว เอช เอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอ

เมือง จังหวัดระยอง เริ่มดำเนินการผลิตเมื่อป พ.ศ.2539  โดยมีผลิตภัณฑ กาวยูเรียฟอรมัลดีไฮด กาว 

เมลามีนยูเรียฟอรมัลดีไฮด และกระดาษอาบซึมเมลามีนเรซิ่น ผลิตภัณฑ ใชเปนวัตถุดิบปอนใหกับ

บริษัทในเครือฯ เพ่ือผลิตไมปารติเกิล แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง และไมอัดช้ัน 

ภาพรวมกระบวนการผลิตของ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด เริ่มจากกระบวนการ

ผลิตฟอรมัลดีไฮด โดยใชเทคโนโลยีการผลิตของบริษัท Perstorp ประเทศสวีเดน ฟอรมัลดีไฮดที่ได

จะใชเปนวัตถุดิบในการผลิตยูเรียฟอรมัลดีไฮด(UF) เมลามีนยูเรียฟอรมัลดีไฮด(MUF) และผลิตยูเรีย

ฟอรมัลดีไฮด/เมลามีนฟอรมัลดีไฮด (UF/MF) เพ่ือนำไปผลิตกระดาษชุบเคลือบซึ่งเปนผลิตภัณฑอยาง

หน่ึง 

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด มีนโยบายบริษัท : เรามุงเนนในการผลิตสินคา ใหมี

คุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา บริหารงานตามมาตรฐานสากล โดยพนักงานมีสวนรวม มี

การพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.4 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

วิทวัส ทองคำ (2555) ไดทำการวิจัยเรื่อง การประยุกตใชระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย มอก.18001 ในคลังปโตรเลียม จากการวิจัยพบวา หนวยงานคลังปโตรเลียม สามารถ

ทำการประยุกตใชระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 ไดอยางถูกตองและ

สอดคลองกับขอกำหนด สามารถแกไของคประกอบที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิต ตามบัญชีรายงาน

ของหนวยงานอยางครอบคลุม สามารถศึกษาปจจัยของการเกิดความเสี่ยงในประเด็นตางๆ ของ
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กระบวนการผลิตผานตัวแบบที่ใชในการวิเคราะหและประเมิน สามารถศึกษากระบวนการและวิธีการ

ควบคุมความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการตางๆ ในการลดระดับความเสี่ยงโดยผานตัวแบบที่กำหนดไดอยาง

มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

คมสันตธงชัย (2555)ไดทำการวิจัยเรื่อง การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับ

พฤติกรรมเสี่ยงตอการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานของคนงานกอสราง ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี จากผลการวิจัยพบวา คนงานสวนใหญเปนเพศชายอายุเฉลี่ย 33 ป มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษารอยละ 53.4 สวนใหญรอยละ 49.7 เปนคนงานทั่วไป และมีอายุในการทำงานกอสราง

เฉลี่ย 8 ป กลุมตัวอยางรอยละ 28.1 เคยไดรับอุบัติเหตุ 1ครั้งในรอบ 6 เดือน โดยสวนใหญรอยละ 

44.9 เกิดจากการหกลมหรือตกจากที่สูง ทำใหอาการบาดเจ็บที่พบคือ รอยละ 41.6 มีแผลฟกช้ำและ

หอเลือด เคยไดรับขาวสารความปลอดภัยในการทำงาน รอยละ 78.8 และเคยไดรับการฝกอบรม

ความปลอดภัยรอยละ 33.4 คนงานมีความรูและทัศนะคติในระดับดี แตการรับรูเกี ่ยวกับความ

ปลอดภัยอยูในระดับนอย มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการบาดเจ็บจากการทำงานอยูในระดับความเสี่ยงนอย 

และการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสถานประกอบการอยูในระดับปานกลาง 

ปญหาที่พบสวนใหญ คือ สถานประกอบการ ไมมีการจัดอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล และไมมี

การฝกอบรมความปลอดภัย ประสบการณฝกอบรม และขนาดของแหลงกอสรางมีความแตกตางกับ

พฤติกรรมเสี่ยงตอการบาดเจ็บจากการทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) และการวิเคราะห

หาความสัมพันธพบวา อายุ (r = 0.176) รายได  (r = 0.379) อายุในการทำงานกอสราง (r = 0.419) 

การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (r = 0.225) ความรู (r = 0.447) ทัศนคติ (r = 

0.546) และการรับรู (r = 0.419) มีความสมัพันธมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการบาดเจ็บอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (p < 0.05) และปจจัยที่สามารถทำนายผลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการบาดเจ็บจากการทำงาน 

ไดแก ทัศนคติ ความรู ขนาดของแหลงกอสราง การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดย

สามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 48.4 ดังนั้น สถานประกอบการกอสรางควรนำนโยบายเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการทำงานมาปรับใชอยางจริงจัง เชน การจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัย การ

ฝกอบรมความปลอดภัย และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในการทำงานที่เหมาะสมกับ

ประเภทงานใหกับคนงานกอสรางทุกคน 

วิทยาเมฆขำ (2555)  ไดทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัย อาชี

วอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานงานศิลปหัตถกรรมโลหะที ่ใชภูมิปญญาทองถิ ่นกรุง

รัตนโกสินทร จากการที่ผู วิจัยไดใชเครื่องมือการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง (มอก.

18001)ใชลักษณะพิจารณาลักษณะของอันตราย โดยใชโอกาส X ความรุนแรง เพื่อไดระดับการ

ประเมินความเสี่ยงออกเปน  5  ระดับ ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือและนำมาทดลองใชเพื่อทดลอง ผล

จากการที่ไดทดลองพบวาในภาพรวมทั้ง 5 ชุมชนมีผลการประเมินความเสี่ยง (มอก.18001) มี
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ประสิทธิภาพของเครื่องมือหลังจากการทดลองสามารถลดความเสี่ยงไดรอยละ 33.78 สงผลกระทบ

ใหกลุมชุมชนมีความเสี่ยงลดลง รวมไปถึงควรใหคำปรึกษาการอบรมกับผูปฏิบัติงานของชุมชน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ(สิริรัตนและคณะ,  2547,  หนา 1) ผูวิจัยพบวายังมีผูใชบริการและรับ

คำปรึกษาดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของสถานประกอบการ ที่ยังใหความสำคัญ

นอยและมีคาใชจายสูง ไมคุ มคากับการลงทุนจึงจำเปนที่นักวิชาการ รวมกับสถานศึกษาเขามา

สนับสนุนและปรับใชการบริหารแบบมีสวนรวมของชุมชนใหดีขึ้นโดยเชิญผูเชี่ยวชาญทางดานการ

ทำงานศิลปหัตถกรรมโลหะมาเปนผูฝกสอนและถายทอดใหบุคคลทั่วไปที่ตองการเรียนรูซึ่งตรงกับ

งานวิจัย(เสาวลักษณจิระเกียรต์ิ,  2546, หนา 80) พบวาพนักงานระดับปฏิบัติงานที่ไมเคยไดรับการ

ฝกอบรมเกี ่ยวกับความปลอดภัยมากอน ทำใหไมมีความรู ในการปองกันอันตรายแกตนเอง ซึ่ง

สอดคลองกับ(สมถวิลธนวิทยาพล,  2537,  หนาบทคัดยอ) ที่วาผูใชแรงงานที่มีอายุนอยอาจทำใหขาด

ความรูความชำนาญ และไมไดรับการฝกอบรมเพียงพอ มักประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อชวย

สืบทอดงานศิลปหัตถกรรมโลหะปจจุบันมีเหลือนอยมาก ซึ่งตรงกับ (พรอมพงษไพรีรณ,  2547,หนา 

18) กลาววาภูมิปญญาทองถิ่นกรุงรัตนโกสินทรนับวันจะสูญหายไปจากผืนแผนดินไทยคงเก็บไวแค

ความทรงจำ ถาไมอนุรักษรักษาใหตกทอดเปนมรดกของชาติสืบทอดจนปจจุบัน จากการศึกษา

สภาพแวดลอมในการทำงาน พบวามีสภาพความไมพรอมในการปฏิบัติงานทางดานแสง เสียง ฝุน 

ความรอน ที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย(กาญจนานาถะพินธุ และคณะ,  2545

หนา  16)  พบวาจากการสำรวจตรวจวัดสภาพการทำงานของผูประกอบอาชีพอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน มีความไมเหมาะสมในการจัดการทางดานสภาพแวดลอมหลายดานเปนสวนใหญ ซึ่งสงผล

กระทบตอสุขภาพของผูประกอบอาชีพ ไดแก ความซ้ำซากของงานและอิริยาบถของผูทำงานขณะ

ปฏิบัติกมหลังและคอ การใชกลามเน้ือบางสวนที่มากเกิน สภาพการปฏิบัติงานของชุมชน ผูวิจัยพบวา

ปจจัยสำคัญในการสรางสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมและปลอดภัยในการทำงานสวนใหญที่พบ 

พรรธิภา มีโภคา (2555) ไดทำการวิจัยเรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานใน

ระบบการเกษตรไทย: เกษตรแผนใหมกับเกษตรทางเลือก ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรในระบบเกษตร

ทางเลือกมีชั่วโมงการทำงานมากกวาการเกษตรแผนใหม มีความเสี่ยงดานชีวภาพและการยศาสตร 

มากกวาเกษตรแผนใหม สวนเกษตรกรในระบบเกษตรแผนใหม มีความเสี ่ยงทางเคมี กายภาพ 

จิตวิทยา-สังคม ไดรับผลกระทบทางจิตใจ และมีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุมากกวาเกษตรกรในระบบ

เกษตรทางเลือก แตเกษตรกรทั้ง 2 ระบบ มีจำนวนวันทำงาน 6 วันตอสัปดาหเทากัน และมีระดับ

ผลกระทบตอรางกายไมแตกตางกัน เกษตรกรทั้ง 2 ระบบ สวนใหญแกปญหาที่เกิดจากการทำงาน

โดย จางแรงงานมาชวยเมื่อทำงานตอเนื่องนาน ๆ ดื่มน้ำมาก ๆ เมื่อตองทำงานทามกลางอากาศรอน 

นั่งพักเปนชวงๆ เมื่อยืนเปนเวลานาน และเมื่อพบเห็นสัตวมีพิษตองรีบกำจัดทันที เกษตรกรในระบบ

เกษตรแผนใหม อานฉลากทุกครั้งเมื่อตองการใชสารเคมี สวนเกษตรกรในระบบเกษตรทางเลือก
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พยายามลดหรือหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี เมื่อตองสัมผัสกับสัตวที่เปนพาหะนำโรคเกษตรกรในระบบ

เกษตรแผนใหมใชวิธีหลีกเลี่ยงไมเขาใกลสัตวชนิดนั้น สวนเกษตรกรในระบบเกษตรทางเลือกรีบลาง

มือทำความสะอาดรางกายภายหลังการสัมผัส และเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเกษตรกรในระบบ

เกษตรแผนใหมปฐมพยาบาลแลวรีบไปพบแพทย สวนเกษตรกรในระบบเกษตรทางเลือกรีบไปพบ

แพทยทันที จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ความปลอดภัยในการทำงาน การปองกัน

ตนเองจากมลพิษ การปองกันและสงเสริมสุขภาพจากอันตราย รวมทั้งสภาพแวดลอมในการทำงาน 

เปนสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง แตอยางไรก็ดี  ผูวิจัยพบวา ยังไมมีการศึกษาการจัดการความปลอดภัย อาชี

วอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทำงาน (SHE)ของลูกจางในโรงงานผลิตน้ำมันจากยางรถยนตเกาไมใช

แลว มากอน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาเรื่องดังกลาวมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งที่สมควรศึกษา ทั้งนี้เพ่ือ

นำไปดำเนินการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทำงาน (SHE) เพ่ือ

ประโยชนแกลูกจาง สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

สูงสุดตอไป 

มานพ กาเลี่ยง (2558)ไดทำการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารงานดานความปลอดภัย อาชีวอ

นามัย และสิ่งแวดลอม ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลา 

ผูวิจัยพบวาผูบริหารโรงพยาบาลมีความมุงมั่นในการใหการสนับสนุนงานดานความปลอดภัยอาชีวอ

นามัย และสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลเปนอยางดี แตมีอุปสรรคในเรื่องความไมชัดเจนในการกำหนด

แผนงานดานนี้ ทำใหการจัดสรรงบประมาณไมมีประสิทธิภาพเต็มที่เทาที่ควร ผลการศึกษาเชิง

ปริมาณโดยการสำรวจ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูขอมูลขาวสาร การมีสวนรวม และความรู

ความเขาใจดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทำงานระดับปานกลาง และมี

ระดับความคิดเห็นตองานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทำงานอยูในระดับ

เห็นดวย สวนผลจากการศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ระดับความคิดเห็นตองานดานความปลอดภัย อาชี

วอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทำงานระหวางเพศแตกตางกัน สวนการรับรูขอมูลขาวสาร ความรู

ความเขาใจ และการมีสวนรวมในงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทำงาน 

มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ำ กับความคิดเห็นตองานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมในการทำงาน ขอเสนอจากการศึกษา คือ หนวยงานควรมีการสงเสริมการใหขอมูลขาวสาร 

เพื่อสรางความรูความเขาใจดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทำงานตอ

บุคลากรของโรงพยาบาลอยางทั่วถึงและทัดเทียมกัน มุงเนนการเปดโอกาสในการเขามามีสวนรวม

ของลูกจางและพนักงานในทุกระดับเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน 

สมชาย รุงเรือง,  ธีระวัฒน  จันทึก (2560) ไดทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยสงเสริมการบริหาร

จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานในธุรกิจโรงแรม การบริหาร
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จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน นับวามีความสำคัญเปนอยาง

มาก เพื่อปองกันและควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือจากทุก

ระดับในองคกร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอเล็กซานเดอร โคเฮน (Alexander Cohen, 1977) 

เร ื ่อง Reprint of “Factors in Successful  Occupational Safety Programs” จากผลกาว ิจัย

ผูวิจัยพบวา ปจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการบริหารจัดการความปลอดภัย ไดแก การใหคำมั่นสัญญา

ที่ชัดเจนจากผูบริหารในการสนับสนุนและมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆดานความปลอดภัย รวมทั้งการ

ประสานงานและการสื่อสาร ดังนั้นแสดงใหเห็นวาความปลอดภัย เปนความรับผิดชอบของพนักงาน

ทุกคนในองคกร ซึ่งสามารถนำปจจัยทั้ง 4 ปจจัย ไดแก คำมั่นสัญญาจากฝายบริหาร การใหอำนาจแก

พนักงาน การใหรางวัล และ การทบทวนประเมินผลรวมทั้งกรอบความคิดที่เสนอ มาประยุกตใชใน

การสงเสริมการบริหารความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรมได  และพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน

สงผลตอการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ไมแตกตาง

กัน เพื่อทำใหเกิดการพัฒนาองคความรูความปลอดภัยของโรงแรมใหสอดคลองกับมาตรฐานและ

ขอกำหนดระดับสากลกฎหมายของประเทศไทย และมาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะ

เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานโรงแรมใหดีขึ้น ยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของธุรกิจโรงแรมใหมีความพรอมและ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป 

สุคนธา ทวมพงษ (2562)ไดทำการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรม

ความปลอดภัยของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

(องคกรมหาชน)การวิเคราะหประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยของ สสปท. ผูวิจัยพบวา

การวิเคราะหประสิทธิภาพจากขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative  data) ที ่ไดจากการสัมภาษณ

(interview)ซึ่งเปนการสนทนา หรือการเจรจาอยางมีจุดมุงหมายระหวางบุคคล 2 ฝายคือ นักวิจัย 

(ฐานะผูสัมภาษณ) และผูใหขอมูล (ฐานะผูถูกสัมภาษณ) ภายใตบรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธอันดี

ระหวางกัน ตามที่2กลาวเกี ่ยวกับการวิเคราะหประสิทธิภาพไววา ถาพิจารณาวางานใดจะมี

ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ใหดูความสัมพันธระหวางปจจัยนำเขา (Input) กับผลผลิต (Output) ที่ไดรับ 

เพราะฉะน้ัน ตามทรรศนะน้ีประสิทธิภาพจึงหมายถึง องคประกอบเน้ือหา 3 สวน ปจจัยนำเขา ปจจัย

กระบวนการและปจจัยผลลัพธผูวิจัยนำเสนอการอภิปรายผล ดังน้ี 1.ประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรม

ความปลอดภัยของ สสปท. ดานปจจัยนำเขา ประกอบดวยบุคลากรของ สสปท. และเครือขายความ

ปลอดภัย ผูวิจัยวิเคราะหเปน 2 ประเด็น ดานองคการ และดานบุคลากร ผูวิจัยนำเสนอการอภิปราย 

ดังน้ี 

1.1 ดานองคการ ผูวิจัยคนพบวา ภายในหนวยงานมีนโยบายและแผนงานดานความปลอดภัย 

มีการกำกับและการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่กำหนด ทำใหการดำเนินงานเปนไปตามนโยบายและ
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แผนงาน ดังนั้นประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัย ของ สสปท. มาจากการมีนโยบาย

และแผนงานที่ชัดเจน บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย และปฏิบัติงานเต็มที่ 

ภายใตขอจำกัดดานบุคลากรและงบประมาณ ดังที่3ไดกลาวถึงประสิทธิภาพ พบวา ความพอเพียง

ของรายได (อัตราสวนระหวางรายไดกับรายจาย) ความสามารถในการพึ่งตนเองดานรายไดของ

องคการ (อัตราสวนระหวางรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนกับรายไดจากเงินอุดหนุน) ศักยภาพในการ

พัฒนาขององคการ(อัตราสวนระหวางรายจายเพื่อการลงทุนพัฒนา กับ รายจายประจำ) และความ

มั่นคงทางดานการเงินขององคการ (อัตราสวนระหวางเงินสะสม กับ หนี้สินรวม) สวนปญหาที่พบใน

การดำเนินกิจกรรมความปลอดภัย คือ อัตรากำลัง และงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมความ

ปลอดภัยยังไมเพียงพอ แหลงเงินไดมาจากเงินงบประมาณจากภาครัฐเปนผูจัดสรรใหเพียงแหลงเดียว

ใหดำเนินการ ซึ่งจัดสรรไวตามงบประมาณรายจายประจำปของ สสปท. และเครือขายความปลอดภัย

ยังตองการงบประมาณที่สนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อการรณรงคสงเสริม และ

การขับเคลื่อนงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใหเกิดประโยชนมากที่สุด สอดคลองกับการ

ศึกษาวิจัยของ3 ที่ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานระบบแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตำบล

หนองควาย จังหวัดเชียงใหม พบวา อุปสรรคในการรักษาพยาบาล คือ ประเด็นจำนวนบุคลากรที่มี

นอยกวาอัตรากำลังที่กฎหมายกำหนดไว จึงเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข โดยการเพิ่มจำนวน

บุคลากรใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด 

1.2 ดานบุคลากร ผูวิจัยคนพบวา บุคคลากรของ สสปท. และเครือขายความปลอดภัย มี

ความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัย และไดปฏิบัติงานตามภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผล

สำเร็จตามแผนงาน ภายใตขอจำกัดในดานบุคลากรและงบประมาณ สอดคลองกับ4 ไดกลาวถึงการ

วัดประสิทธิภาพวา มี 3 แงมุม คือ (1) ประสิทธิภาพในแงมุมของคาใชจาย หรือตนทุนการผลิต 

(Input) เชน การใชทรัพยากร ทั้งเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยูอยางประหยัด คุมคาและเกิดการ

สูญเสียนอยที่สุด (2) ประสิทธิภาพในแงมุมของกระบวนการบริหาร (Process) เชน การทำงานที่

ถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็วและใชเทคนิคที่สะดวกสบายกวาเดิม (3) ประสิทธิภาพในแงของผลลัพธ 

เชน การทำงานที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชนตอสังคม เกิดผลกำไรทันเวลา และผูปฏิบัติงานตองมี

ความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัย และใหความสำคัญในกิจกรรมความปลอดภัยขององคการ 

ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยของ สสปท. จึงถือไดวามีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร

สวนใหญตระหนักและใหความสำคัญในกิจกรรมความปลอดภัยขององคการ และมีความเชื่อวา เรื่อง

ความปลอดภัยเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความ

ปลอดภัย จัตุรัสความปลอดภัย (Safety Square) เปนแผนภูมิ พบวาจัตุรัสความปลอดภัยนาจะใช

เปนเปาหมายในการปฏิบัติของทุกฝายเพ่ือบรรลุเปาหมาย 
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บทท่ี 3

วิธีดำเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด”  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งในบทวิธีดำเนินการวิจัยน้ี 

ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

3. การหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากร ไดแก พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัดจำนวน

ทั้งสิ้น187 คนโดยผูวิจัยศึกษาจากกลุมประชากรทั้งหมดของบริษัท 

การสุ มตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience sampling )โดยใชว ิธ ีการแจก

แบบสอบถามกับพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด จนครบตาม

จำนวนที่กำหนด 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชวิธีการเก็บ

ขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 187 ชุด โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 

4 ขอ มีลักษณะคำถามแบบปลายปด เลือกคำตอบไดเพียงคำตอบเดียว (Check List) ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อายุงาน 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี ่ยวกับปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 3E โดย

แบบสอบถามตอนที่ 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ผูวิจัยจะแบงตาม

วิธีของ Rating scale ดังน้ี 

ขอคำถาม / คะแนน 

เห็นดวยอยางย่ิง 4 

เห็นดวย 3 

ไมเห็นดวย 2 

ไมเห็นดวยอยางย่ิง 1 

เกณฑการใหคะแนนคำถามที่แสดงถึงปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 3E ที่

พนักงานเห็นดวยอยางยิ ่ง จนถึงไมเห็นดวย หรือไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 4, 3, 2 และ 1 

ตามลำดับ 

ตอนที่ 3 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานโดยแบบสอบถามตอนที่ 3 มีลักษณะเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ผูวิจัยจะแบงตามวิธีของ Rating scale ดังน้ี 

ขอคำถามเชิงบวก / คะแนน ขอคำถามเชิงลบ / คะแนน 

ปฏิบัติทุกครั้ง 4 ปฏิบัติทุกครั้ง 1 

ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง  3 ปฏิบัติเกือบทุกครั้ง  2 

ปฏิบัตินานๆครั้ง 2 ปฏิบัตินานๆครั้ง 3 

ไมเคยปฏิบัติ 1 ไมเคยปฏิบัติ 4 

เกณฑการใหคะแนนลักษณะคำถามเชิงบวกของขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมความปลอดภัย

ในการทำงานที่พนักงานปฏิบัติทุกครั้ง จนถึงปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หรือไมเคยปฏิบัติเลยใหคะแนน 4, 3, 

2 และ 1 ตามลำดับ สวนคำถามเชิงลบของขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน

ที่พนักงานปฏิบัติทุกครั้ง จนถึงปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หรือไมเคยปฏิบัติเลย ใหคะแนน 1, 2, 3 และ 4 

ตามลำดับ 

ผูวิจัยจึงไดกำหนดเกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ โดยอันตรภาคช้ัน 

ดังน้ี 
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3. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช (Per-test) กับ

กลุมตัวอยางจากประชากรอื่นที่มีคุณลักษณะคลายกับประชากรที่ศึกษา จำนวน 40 ชุด เพื่อทดสอบ

วา คำถามแตละขอในแบบสอบถาม สามารถสื่อความหมายไดตรงตามที่ผู วิจัยกำหนดไวหรือไม 

จากนั้นจึงนำมาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการหา

ความเชื ่อมั ่น โดยหาคาสัมประสิทธิ ์อ ัลฟา (Alpha Coefficient) ที ่ค าระดับความเชื ่อมั ่นของ

แบบสอบถาม มากกวา 0.7 จึงจะถือไดวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ และสามารถนำไปศึกษากับ

กลุมตัวอยางได 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามที่ผาน

การตรวจสอบแลว แจกจายใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง โดยใชวิธีการแจกแบบสอบถามใหกับพนักงาน

ฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด เพื่อขอความรวมมือใหกลุมตัวอยางกรอก

แบบสอบถามดวยตนเอง และชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเปนที่ตองศึกษา เก็บขอมูล ใหกลุมตัวอยาง

ทราบ เพื่อใหเกิดความเขาใจและเต็มใจใหความรวมมือ ทำใหขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือมากที่สุด 

แลวนำมาทำการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดโดยจากการคนควาขอมูลจากวิทยานิพนธ งานวิจัย

ที่เกี่ยวของ และจาก Website ตางๆ 

3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

ผู วิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะห เพื ่อใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูลและตอบ

วัตถุประสงคดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติพื้นฐานที่ใชบรรยายคุณลักษณะ

ของประชากรศาสตร กลุมตัวอยาง เชน รอยละ (%) คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามโดยใชการแจกแจงความถี่ หา

คารอยละ (Percentage) 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 3E ใชสถิติคาเฉลี่ยและ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สวนที่ 3 ขอมลูเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัย ใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) หรือสถิติอางอิง เปนสถิติที่ใชวิเคราะหถึง

ลักษณะของตัวแปรตน ที่มีผลตอตัวแปรตาม โดยใชขอมูลจากกลุมตัวอยางและวิธีการวิเคราะหดังน้ี 
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2.1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุงาน ที่ตางกัน สงผล

ตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จำกัด ที่แตกตางกัน โดยใชการทดสอบ Independent sample t - test และ One - 

Way Analysis of Variance 

2.2 วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงานกับ

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation coefficient) 
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บทท่ี 4 

ผลการวจิัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด” โดยใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 187 ชุด  ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและ

ความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม แลวมาทำการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรม

สำเร็จรูป SPSS ตามวัตถุประสงคของการวิจัย แสดงผลการวิเคราะหขอมูล   

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจใน

การแปลผลและความหมายของการวิเคราะหขอมูลตรงกัน ผูวิจัยไดใชสัญลักษณและคำยอ ดังตอไปน้ี 

x̄ หมายถึง     คาเฉลี่ย (Mean) 

N  หมายถึง     ขนาดของประชากร 

n  หมายถึง     กลุมตัวอยาง 

S.D.  หมายถึง     คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

F แทน คาสถิติการแจกแจง F 

SS แทน ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกำลังสอง 

MS แทน คาความแปรปรวน 

df แทน คาระดับช้ันแหงความอิสระ 

r  แทน  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson  correlation) 

* แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

สำหรับการวิเคราะหขอมูลและนำเสนอขอมูล ผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของ

ตารางประกอบคำบรรยาย โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวน ดังน้ี  

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลที่มีผลตอปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมความปลอดภัย 

สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหสมมติฐานการวิจัย 
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สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย เพศ  อายุ 

ระดับการศึกษา  และอายุงาน  โดยใชการแจงแจกความถี่และคารอยละ ดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงจำนวนและคารอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) คารอยละ 

1. เพศ

ชาย 87 46.5 

หญิง 100 53.5 

2. อายุ 

20 - 30 ป 13 7.0 

31 – 40 ป 92 49.2 

41 – 50 ป 71 38.0 

มากกวา 50 ปขึ้นไป 11 5.8 

3. ระดับการศึกษา

ต่ำกวาปริญญาตรี 33 17.6 

ปรญิญาตรี 132 70.6 

สูงกวาปริญญาตรี 22 11.8 

4. อายุงาน

ต่ำกวา หรือเทากับ 1 ป 12 6.4 

2-3 ป 88 47.0 

4-5 ป 74 39.6 

มากกวา 5 ขึ้นไป 13 7.0 

รวม 187 100.00 

จากตารางที่ 4.1 แสดงขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีรายละเอียด ดังน้ี 

เพศ  กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี เกินกึ่งหนึ่งเปนเพศหญิง  จำนวน  100  คน คิดเปน

รอยละ 53.5  รองลงมาเปนเพศชาย   จำนวน 87 คน คิดเปนรอยละ 46.5 

อายุ  กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีสวนใหญ มีอายุ 31 – 40 ป  จำนวน  92 คน คิดเปน

รอยละ  49.2  รองลงมามีอายุ 41 – 50 ป  จำนวน 71 คน คิดเปนรอยละ 38.0  มีอายุ 20 - 30 ป  
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จำนวน 13  คน คิดเปนรอยละ 7.0  และมีอายุมากกวา 50 ปขึ ้นไป  จำนวน  11  คน คิดเปน 

รอยละ 5.8   

ระดับการศึกษา  กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีเกินกึ่งหน่ึง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จำนวน  132  คน คิดเปนรอยละ 70.6  รองลงมามีการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี   จำนวน 33 

คน คิดเปนรอยละ 17.6  และมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี  จำนวน 22  คน คิดเปนรอยละ 

11.8 

อายุงาน  กลุมตัวอยางในการศึกษาครั ้งนี ้สวนใหญมีอายุงาน 2-3 ป  จำนวน 88  คน 

คิดเปนรอยละ 47.0  รองลงมามีอายุงาน4-5 ป จำนวน  74  คน คิดเปนรอยละ 39.6  มีอายุงาน

มากกวา 5 ขึ้นไป จำนวน  13  คน คิดเปนรอยละ 7.0  และมีอายุงานต่ำกวา หรือเทากับ 1 ป 

จำนวน  12  คน คิดเปนรอยละ 6.4    

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นที่มีผลตอปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 3E 

การวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีผลตอปจจัยเสริมสราง

ความปลอดภัยในการทำงาน 3E  แยกเปนรายดาน ประกอบดวย ดานวิศวกรรมศาสตร  ดาน

การศึกษา  และดานการออกกฎขอบังคับ  โดยผลการวิเคราะหมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีผลตอปจจัย

เสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 3E โดยภาพรวม 

ความคิดเหน็ที่มีผลตอปจจัยเสริมสรางความ

ปลอดภัยในการทำงาน 3E 
x̄ S.D. ระดับความสำคัญ 

1. ดานวิศวกรรมศาสตร 3.65 0.455 มาก 

2. ดานการศึกษา 3.58 0.444 มาก 

3. ดานการออกกฎขอบังคับ 3.83 0.337 มาก 

รวม 3.68 0.330 มาก 

จากตารางที่ 4.2 พบวา  ความคิดเห็นที่มีผลตอปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 

3E โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x̄=3.68) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน 

โดยเรียงลำดับดังตอไปนี้  ดานการออกกฎขอบังคับ คาเฉลี ่ย (x̄=3.83)  ดานวิศวกรรมศาสตร 

คาเฉลี่ย (x̄=3.65)  และดานการศึกษา คาเฉลี่ย (x̄=3.58) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีผลตอปจจัย

เสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 3E  ดานวิศวกรรมศาสตร   (รายขอ) 

ดานวิศวกรรมศาสตร x̄ S.D. ระดับความสำคัญ 

1. การวางผังระบบไฟฟา แสงสวาง เสียง การระบาย

อากาศในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

3.66 0.585 มาก 

2. เครื่องจักรที่ใชในการผลติมีระบบปองกันและการด

ปองกันอันตราย 

3.63 0.564 มาก 

3. เครื่องจักร/ อุปกรณที่ใชในการผลิตมีสภาพการใช

งานที่ปลอดภัย 

3.65 0.558 มาก 

รวม 3.65 0.455 มาก 

จากตารางที่ 4.3  พบวา   ความคิดเห็นที่มีผลตอปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการ

ทำงาน 3E  ดานวิศวกรรมศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก (x̄=3.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับดังตอไปน้ี  การวางผังระบบไฟฟา แสงสวาง เสียง การระบาย

อากาศ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย (x̄=3.66)  เครื่องจักร / อุปกรณที่ใชในการผลิต มีสภาพการใช

งานที่ปลอดภัย คาเฉลี่ย (x̄=3.65)  และเครื่องจักรที่ใชในการผลิต มีระบบปองกันและการดปองกัน

อันตราย คาเฉลี่ย    (x̄=3.63) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีผลตอปจจัย

เสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 3E  ดานการศึกษา   (รายขอ) 

ดานการศึกษา x̄ S.D. ระดับความสำคัญ 

1. การเขารับการฝกอบรมเรือ่งความปลอดภัยในดาน

ตางๆที่บริษัทฯไดจัดเตรียมให ชวยเสริมสรางความ

ปลอดภัยในการทางานใหแกพนักงาน 

3.57 0.585 มาก 

2. การทำงานกับเครื่องจักร / อุปกรณ ควรศึกษาคูมือ

กอนลงมือปฏิบัติ จะชวยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการ

ทำงาน 

3.41 0.715 มาก 

3. การศึกษาวิธีการทางานอยางถูกตองและปลอดภัยจะ

ชวยลดอุบัติเหตุจากการทำงาน 

3.77 0.478 มาก 

รวม 3.58 0.444 มาก 

จากตารางที่ 4.4  พบวา   ความคิดเห็นที่มีผลตอปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการ

ทำงาน 3E  ดานการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก  (x̄=3.58) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูใน

ระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับดังตอไปน้ี  การศึกษาวิธีการทำงานอยางถูกตองและปลอดภัยจะชวย

ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน คาเฉลี่ย (x̄=3.77) การเขารับการฝกอบรมเรื่องความปลอดภัยในดาน

ตางๆที่บริษัทฯ ไดจัดเตรียมให ชวยเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงานใหแกพนักงาน คาเฉลี่ย  (x̄

=3.57)  และการทำงานกับเครื่องจักร / อุปกรณ ควรศึกษาคูมือกอนลงมือปฏิบัติ จะชวยลดอุบัติเหตุ

ที่เกิดจากการทำงาน  คาเฉลี่ย (x̄=3.41) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีผลตอปจจัย

เสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 3E  ดานการออกกฎขอบังคับ   (รายขอ)

ดานการออกกฎขอบังคับ  x̄ S.D. ระดับความสำคัญ 

1. นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทำงาน ที่ทางบริษัทฯประกาศใชมี

ความสอดคลองกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

3.80 0.421 มาก 

2. การออกกฎขอบังคับเพ่ือปลูกจิตสำนึกใหกับพนักงาน

ตระหนักถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 

3.85 0.462 มาก 

3. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทำงานที่ทางบริษัทฯใชอยูใน

ปจจุบัน มีเปาหมายชัดเจนในการปองกันและลดการเกิด

อันตรายจากการปฏิบัติงาน 

3.83 0.474 มาก 

รวม 3.83 0.337 มาก 

จากตารางที่ 4.5  พบวา   ความคิดเห็นที่มีผลตอปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการ

ทำงาน 3E  ดานการออกกฎขอบังคับโดยรวมอยูในระดับมาก  (x̄=3.83) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับดังตอไปน้ี  การออกกฎขอบังคับ เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหกับ

พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน  คาเฉลี่ย (x̄=3.85)  นโยบายความปลอดภัย อาชี

วอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานที่ทางบริษัทฯใชอยูในปจจุบัน มีเปาหมายชัดเจนในการ

ปองกันและลดการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย (x̄=3.83)  และนโยบายความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานที่ทางบริษัทฯประกาศใช มีความสอดคลองกับขั้นตอน

และวิธีการปฏิบัติงาน  มีคาเฉลี่ย (x̄=3.80) ตามลำดับ 
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สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมความปลอดภัย 

การวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย  แยกเปนราย

ดาน ประกอบดวย  ดานการปฏิบัติงาน   ดานการใชเครื ่องมือ เครื ่องจักรและอุปกรณ  ดาน

สภาพแวดลอม  และดานการจัดการ  โดยผลการวิเคราะหมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย โดย

ภาพรวม 

พฤติกรรมความปลอดภัย x̄ S.D. ระดับความสำคัญ 

1. ดานการปฏิบัติงาน 3.72 0.451 มาก 

2. ดานการใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 3.77 0.369 มาก 

3. ดานสภาพแวดลอม 3.77 0.394 มาก 

4. ดานการจัดการ 3.78 0.379 มาก 

รวม 3.76 0.341 มาก 

จากตารางที่ 4.6  พบวา  พฤติกรรมความปลอดภัย  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก     (x̄

=3.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับดังตอไปน้ี  ดานการ

จัดการ     มีคาเฉลี่ย (x̄=3.78) ดานการใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ  และดานสภาพแวดลอม 

คาเฉลี่ย       (x̄ =3.77)  และดานการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย (x̄=3.72) ตามลำดับ 

ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความปลอดภัยดานการ

ปฏิบัติงาน  (รายขอ) 

ดานการปฏิบติังาน x̄ S.D. ระดับความสำคัญ 

1. ทานปฏิบัติงานตามคูมือความปลอดภัยของบริษัทฯ 3.70 0.581 มาก 

2. ทานสังเกตจุดบกพรองหรือขอผิดพลาดในการ

ทำงานอยูเสมอ 

3.72 0.534 มาก 

3. ทานสวมอุปกรณปองกันอันตรายเมื่อปฏิบัติงาน 3.73 0.511 มาก 

รวม 3.72 0.451 มาก 

จากตารางที่ 4.7  พบวา   พฤติกรรมความปลอดภัย ดานการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับ

มาก  (x̄=3.72) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับดังตอไปน้ี  

สวมอุปกรณปองกันอันตรายเมื่อปฏิบัติงาน  มีคาเฉลี่ย (x̄=3.73)  สังเกตจุดบกพรองหรือขอผิดพลาด
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ในการทำงานอยูเสมอ คาเฉลี่ย (x̄=3.72)  และปฏิบัติงานตามคูมือความปลอดภัยของบริษัท ฯ 

คาเฉลี่ย         (x̄=3.70) ตามลำดับ 

ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความปลอดภัยดานการ

ใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ  (รายขอ) 

ดานการใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ x̄ S.D. ระดับความสำคัญ 

1. ทานสำรวจความเรียบรอยของเครื่องจักรที่ตองใช

กอนปฏิบัติงาน 

3.67 0.626 มาก 

2. ทานนำวิธีการและขั้นตอนในการใชเครื่องมือ

เครื่องจักรและอุปกรณมาทบทวนกอนปฏิบัติงาน 

3.83 0.413 มาก 

3. หลังจากที่ทานใชอุปกรณทานจะจัดเก็บไวอยางเปน

ระเบียบ 

3.81 0.454 มาก 

รวม 3.77 0.369 มาก 

จากตารางที่ 4.8  พบวา   พฤติกรรมความปลอดภัย  ดานการใชเครื่องมือ เครื่องจักรและ

อุปกรณ โดยรวมอยูในระดับมาก  (x̄=3.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ 

โดยเรียงลำดับดังตอไปน้ี  นำวิธีการและขั้นตอนในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ มา

ทบทวนกอนปฏิบัติงาน  มีคาเฉลี่ย (x̄=3.83)  หลังจากที่ทานใชอุปกรณ ทานจะจัดเก็บไวอยางเปน

ระเบียบ คาเฉลี่ย   (x̄=3.81)  และ สำรวจความเรียบรอยของเครื่องจักรที่ตองใชกอนปฏิบัติงาน  มี

คาเฉลี่ย (x̄=3.67) ตามลำดับ 

ตารางที่ 4.9 ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย ดาน

สภาพแวดลอม  (รายขอ) 

ดานสภาพแวดลอม x̄ S.D. ระดับความสำคัญ 

1. ทานดูแลพ้ืนที่ทำงานอยางเปนระเบียบและสะอาด 3.83 0.396 มาก 

2. ทานปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มเีครื่องจักร 3.76 0.556 มาก 

3. ทานปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่อากาศไมถายเท 3.71 0.567 มาก 

รวม 3.77 0.394 มาก 

จากตารางที่ 4.9  พบวา   พฤติกรรมความปลอดภัย  ดานสภาพแวดลอมโดยรวมอยูในระดับ

มาก  (x̄=3.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับดังตอไปน้ี ดูแล
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พื้นที่ทำงานอยางเปนระเบียบและสะอาด  มีคาเฉลี่ย (x̄=3.83)  ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเครื่องจักร 

คาเฉลี่ย (x̄=3.76)  และปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่อากาศไมถายเท  มีคาเฉลี่ย (x̄=3.71) ตามลำดับ 

ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย ดาน

การจัดการ  (รายขอ) 

ดานการจัดการ x̄ S.D. ระดับความสำคัญ 

1. ทานปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยตลอดระยะเวลา

ที่ปฏิบัติงาน 

3.76 0.484 มาก 

2.ทานปฏิบัติตามปายเตือนตางๆที่กำหนดไว 3.77 0.492 มาก 

3. ทานสนับสนุนเพ่ือนรวมงานใหปฏิบัติตาม

กฎระเบียบดานความปลอดภัยอยางเครงครัด 

3.81 0.413 มาก 

รวม 3.78 0.379 มาก 

จากตารางที่ 4.10  พบวา   พฤติกรรมความปลอดภัย  ดานการจัดการ โดยรวมอยูในระดับ

มาก  (x̄=3.78) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับดังตอไปน้ี  

สนับสนุนเพื่อนรวมงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยอยางเครงครัด  มีคาเฉลี่ย (x̄

=3.81) ปฏิบัติตามปายเตือนตาง ๆที ่กำหนดไว คาเฉลี ่ย (x̄=3.77)  และปฏิบัติตามหลักความ

ปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  มีคาเฉลี่ย (x̄=3.76) ตามลำดับ 

สวนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุงานที่ตางกัน 

สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมี

คอล อินดัส ทรี่ส จำกัด ที่แตกตางกัน 

1.1 เพศที่ตางกัน สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด ที่แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.11 ตารางผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด จำแนกตามเพศ 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

ชาย หญิง 
t Sig. 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

1. ดานการปฏิบัติงาน 3.75 0.451 3.69 0.488 1.036 0.302 

2. ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักร

และอุปกรณ 

3.78 0.355 3.76 0.382 0.407 0.684 

3. ดานสภาพแวดลอม 3.75 0.429 3.79 0.362 0.607 0.544 

4. ดานการจัดการ 3.84 0.304 3.73 0.428 2.120 0.035* 

รวม 3.78 0.312 3.74 0.364 0.860 0.391 

*sig. <0.05

จากตารางที่ 4.11  พบวา  พนักงานที่มีเพศตางกัน  มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมตางกัน (Sig.=0.391) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานที่มีเพศ

ตางกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตางกันในดานการจัดการ (Sig.=0.035) อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05  

1.2 อายุที่ตางกัน สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด ที่แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.12 ตารางผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด จำแนกตามอายุ 

พฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ดานการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม .493 3 .164 .801 .495 

ภายในกลุม 37.492 183 .205 

รวม 37.985 186 

2. ดานการใชเครื่องมือ

เครื่องจักรและอุปกรณ 

ระหวางกลุม .728 3 .243 1.798 .149 

ภายในกลุม 24.689 183 .135 

รวม 25.417 186 

3. ดานสภาพแวดลอม ระหวางกลุม .193 3 .064 .410 .746 

ภายในกลุม 28.779 183 .157 

รวม 28.972 186 

4. ดานการจัดการ ระหวางกลุม .895 3 .298 2.112 .100 

ภายในกลุม 25.850 183 .141 

รวม 26.745 186 

รวม 

ระหวางกลุม .486 3 .162 1.400 .244 

ภายในกลุม 21.189 183 .116 

รวม 21.675 186 

จากตารางที่ 4.12  พบวา  พนักงานที่มีอายุตางกัน  มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมตางกัน (Sig.=0.244) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานที่มีอายุ

ตางกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไมตางกันในทุกดาน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

0.05 

1.3 ระดับการศึกษาที่ตางกัน สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ

พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด ที่แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.13 ตารางผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด จำแนกตามระดับการศึกษา 

พฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ดานการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม 1.080 2 .540 2.692 .070 

ภายในกลุม 36.905 184 .201 

รวม 37.985 186 

2. ดานการใชเครื่องมือ

เครื่องจักรและอุปกรณ 

ระหวางกลุม .626 2 .313 2.324 .101 

ภายในกลุม 24.790 184 .135 

รวม 25.417 186 

3. ดานสภาพแวดลอม ระหวางกลุม .938 2 .469 3.077 .048* 

ภายในกลุม 28.035 184 .152 

รวม 28.972 186 

4. ดานการจัดการ ระหวางกลุม .110 2 .055 .378 .685 

ภายในกลุม 26.636 184 .145 

รวม 26.745 186 

รวม 

ระหวางกลุม .566 2 .283 2.469 .087 

ภายในกลุม 21.108 184 .115 

รวม 21.675 186 

*sig. <0.05

จากตารางที่ 4.13  พบวา  พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มีพฤติกรรมความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมตางกัน (Sig.=0.087) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานที่มี

ระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตางกันในดานสภาพแวดลอม 

(Sig.=0.048) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  

1.4 อายุงานที่ตางกัน สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด ที่แตกตางกัน 

ตารางที่ 4.14 ตารางผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด จำแนกตามอายุงาน 
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พฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ดานการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม .039 3 .013 .062 .980 

ภายในกลุม 37.946 183 .207 

รวม 37.985 186 

2. ดานการใชเครื่องมือ

เครื่องจักรและอุปกรณ 

ระหวางกลุม .441 3 .147 1.076 .360 

ภายในกลุม 24.976 183 .136 

รวม 25.417 186 

3. ดานสภาพแวดลอม ระหวางกลุม .134 3 .045 .283 .838 

ภายในกลุม 28.838 183 .158 

รวม 28.972 186 

4. ดานการจัดการ ระหวางกลุม .137 3 .046 .314 .815 

ภายในกลุม 26.608 183 .145 

รวม 26.745 186 

รวม 

ระหวางกลุม .082 3 .027 .232 .874 

ภายในกลุม 21.593 183 .118 

รวม 21.675 186 

จากตารางที่ 4.14  พบวา  พนักงานที่มีอายุงานตางกัน  มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมตางกัน (Sig.=0.874) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พนักงานที่มีอายุ

งานตางกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไมตางกันในทุกดาน ที่ระดับนัยสำคัญทาง

สถิติ 0.05  
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สมมติฐานที่ 2 ปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยมีความสัมพันธตอพฤติกรรมความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

ตารางที่ 4.15 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยกับพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

ปจจัยเสริมสรางความปลอดภัย 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

r Sig. 

1. ดานวิศวกรรมศาสตร 0.653** 0.000 

2. ดานการศึกษา 0.579** 0.000 

3. ดานการออกกฎขอบังคับ 0.762** 0.000 

รวม 0.819** 0.000 

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

**ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01

จากตารางที่  4.15 พบวา  ปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในภาพรวม มีความสัมพันธกับ 15

พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จำกัด 15(r = 0.819, Sig.=0.000) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยเสริมสรางความ

ปลอดภัยในทุกดาน ไดแก ดานวิศวกรรมศาสตร (r = 0.653, Sig.=0.000) ดานการศึกษา (r = 0.579, 

Sig.=0.000) และดานการออกกฎขอบังคับ (r = 0.762, Sig.=0.000) มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด  

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ.01 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

การศึกษา “พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท 

วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 2) เพ่ือศึกษาป

จจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี ่ส จำกัด และ 3) เพื ่อศึกษาปจจัยเสริมสรางความ

ปลอดภัยที่มีความสัมพันธ     ตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัส ทรี่ส จำกัด โดยผูวิจัยไดทำการวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research)  โดยการเก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง 187 ตัวอยาง มา

วิเคราะหดวยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติพื้นฐาน คือคารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

และส วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส วนการทดสอบสมมติฐานใชค าสถ ิ ติ 

Independent sample t - test และ One - Way Analysis of Variance และค าส ัมประส ิท ธ์ิ

สหสัมพันธ (Correlation coefficient) โดยผลการศึกษาจะนำเสนอตามลำดับ ดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 การอภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

5.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

5.1 สรปุผลการศึกษาวิจัย 

5.1.1 ผลการวิเคราะหคุณลกัษะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

จากการศึกษา พบวาพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด เกิน

กึ่งหนึ่ง เปนเพศหญิง  จำนวน  100  คน คิดเปนรอยละ 53.5  มีอายุ 31 – 40 ป  จำนวน  92 คน 

คิดเปนรอยละ  49.2  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน  132  คน คิดเปนรอยละ 70.6  มีอายุ

งาน 2-3 ป  จำนวน 88  คน คิดเปนรอยละ 47.0   
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5.1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 3E 

ความคิดเห็นที่มีผลตอปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 3E โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  (x̄=3.68) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน  ไดแก   ดานการ

ออกกฎขอบังคับ  มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x̄=3.83) รองลงมา คือ ดานวิศวกรรมศาสตร(x̄ =3.65)  และ

ดานการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ำสุด (x̄=3.58) ตามลำดับ 

5.1.3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมความปลอดภัย 

 พฤติกรรมความปลอดภัย  โดยภาพรวมอยูในระดับดี (xˉ= 3.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา  อยูในระดับดีทุกดาน  ไดแก   ดานการจัดการ   มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ = 3.78)  รองลงมา 

คือ ดานการใชเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ  และดานสภาพแวดลอม (xˉ= 3.77)  และดานการ

ปฏิบัติงาน   มีคาเฉลี่ยต่ำสุด (xˉ= 3.72) ตามลำดับ 

5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุงานที่ตางกัน 

สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมี

คอล อินดัสทรี่ส จำกัด ที่แตกตางกัน 

ผลการวิจัย พบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุงานที่ตางกัน 

สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมี

คอล อินดัสทรี่ส จำกัด ไมแตกตางกัน 

 สมมติฐานที ่2 ปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยมีความสัมพันธตอพฤติกรรมความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

ผลการวิจัย พบวาปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในทุกดาน  ไดแก  ดานวิศวกรรมศาสตร 

(r = 0.653, Sig.=0.000)  ดานการศึกษา  (r = 0.579, Sig.=0.000) และดานการออกกฎขอบังคับ 

(r = 0.762, Sig.=0.000) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 ซึ่งในภาพรวม

มีความสัมพันธอยูในระดับสูง (r = 0.819) 

5.2 การอภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท 

วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด ผูวิจัยคนพบขอและประเด็นที่นาสนใจ นำมาอภิปรายผลตาม

วัตถุประสงคการวิจัย ไดดังน้ี 
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5.2.1 พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย   

เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

ผลจากการศึกษา พบวา พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด โดยรวมอยูในระดับดี อาจกลาวไดวา 

ความสำคัญเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และ

สงเสริมกิจกรรมในการสรางความปลอดภัยกับพนักงานทุกระดับในบริษัท ฯ เพื ่อใหพนักงานมี

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มานพ กาเลี่ยง (2558)ไดทำ

การวิจัยเรื ่องแนวทางการบริหารงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ ่งแวดลอม ของ

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลา ผู วิจัยพบวาผู บริหาร

โรงพยาบาลมีความมุงมั่นในการใหการสนับสนุนงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม

ในโรงพยาบาลภาพรวมอยูในระดับที่ดี 

 5.2.2 ปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

ผลจากการศึกษา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุงานที่ตางกัน 

สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมี

คอล อินดัส ทรี่ส จำกัด ไมแตกตางกัน ซึ่งอาจกลาวไดวาผูบริหารและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ

ทำงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ

พนักงานฝายปฏิบัติการบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด จึงทำใหพนักงานทุกคน ทุกเพศและ

ทุกวัย ตระหนักถึงความปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย รุงเรือง,  ธีระวัฒน  จันทึก 

(2560)    ไดทำการวิจัยเรื่องปจจัยสงเสริมการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทำงานในธุรกิจโรงแรม การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทำงาน นับวามีความสำคัญเปนอยางมาก เพื่อปองกันและควบคุมไมใหเกิด

อุบัติเหตุจากการทำงาน ทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือจากทุกระดับในองคกร พบวา ปจจัยความสำเร็จ

ที่สำคัญในการบริหารจัดการความปลอดภัย ไดแก ใหการคำมั่นสัญญาที่ชัดเจนจากผูบริหารในการ

สนับสนุนและมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆดานความปลอดภัยรวมทั้งการประสานงานและการสื่อสาร 

ดังนั้น แสดงใหเห็นวาความปลอดภัยเปนความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในองคกร ซึ่งสามารถนำ

ปจจัยทั้ง 4 ปจจัย ไดแก คำมั่นสัญญาจากฝายบริหาร การใหอำนาจแกพนักงาน การใหรางวัล และ 

การทบทวนประเมินผล รวมทั้งกรอบความคิดที่เสนอ มาประยุกตใชในการสงเสริมการบริหารความ

ปลอดภัยในธุรกิจโรงแรมได  และพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอการบริหารจัดการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ไมแตกตางกัน 
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5.2.3 ปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

ผลจากการศึกษาปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในทุกดาน  ไดแก  ดานวิศวกรรมศาสตร 

การศึกษา  และดานการออกกฎขอบังคับ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด เปนเพราะวา 

ผูบริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญมาเปนอันดับหนึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงาน จึงมีการจัด

ฝกอบรมใหกับพนักงานกอนเริ่มทำงานและขณะทำงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานตระหนักถึง

วิธีการทำงานที่ถูกตองซึ่งสอดคลองกับ คมสันตธงชัย (2555)ไดทำการวิจัยเรื่อง “การจัดการดานอาชี

วอนามัยและความปลอดภัยกับพฤติกรรมเสี ่ยงตอการบาดเจ็บเนื ่องจากการทำงานของคนงาน

กอสราง ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี” จากผลการวิจัยพบวา คนงานสวนใหญเปนเพศ

ชายอายุเฉลี่ย 33 ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 53.4 สวนใหญรอยละ 49.7 เปนคนงาน

ทั่วไป และมีอายุในการทำงานกอสรางเฉลี่ย 8 ป กลุมตัวอยางรอยละ 28.1 เคยไดรับอุบัติเหตุ 1ครั้ง

ในรอบ 6 เดือน โดยสวนใหญรอยละ 44.9 เกิดจากการหกลมหรือตกจากที่สูง ทำใหอาการบาดเจ็บที่

พบคือ รอยละ 41.6 มีแผลฟกช้ำและหอเลือด เคยไดรับขาวสารความปลอดภัยในการทำงาน รอยละ 

78.8 และเคยไดรับการฝกอบรมความปลอดภัยรอยละ 33.4 คนงานมีความรูและทัศนะคติในระดับดี 

แตการรับรูเกี่ยวกับความปลอดภัยอยูในระดับนอย ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธพบวา การ

จัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (r = 0.225) ความรู     (r = 0.447) ทัศนคติ (r = 0.546) 

และการรับรู (r = 0.419) มีความสัมพันธมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการบาดเจ็บอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p 

< 0.05) 

5.3   ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

จากผลวิจัยเรื ่อง การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง ดังน้ี 

1. ผูบริหารจะตองใหความสำคัญอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ เพราะพนักงานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ

เสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย และขอเสนอแนะนั้นจะเปนประโยชน

ตอบริษัท ฯ และพนักงาน โดยผูบริหารนำความคิดเห็นที่พนักงานเสนอมานั้นทบทวน ปรับปรุง แกไข 

เพื่อใหนโยบายหรือกฎระเบียบตาง ๆ สามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดการเกิดอุบัติเหตุ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. กฎหมายและระเบียบขอบังคับของบริษัท ฯ ออกมาอยางชัดเจนวา พนักงานทุกคนที่อยู

ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงหรือไมมีความเสี่ยงก็ควรจะตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ถึงแมวา

พนักงานจะปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง แตอันตรายก็เกิดขึ ้นไดเสมอ ทุกที่ ทุกเวลา ดังน้ัน
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พนักงานควรที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ฯ อยางเครงครัด และเจาหนาที่ความปลอดภัยใน

การทำงานควรตรวจสอบอยางเครงครัด เพ่ือลดการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุกับพนักงาน 

3. ผูบริหารจะตองกำหนดนโยบาย วางแผน เพื่อใหพนักงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ไม

เสี่ยงตอการเกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน มีขวัญกำลังใจ 

ดังน้ันพฤติกรรมความปลอดภัยจึงตองเนนการรวมมือกันของพนักงานทุกคน 

5.3.1 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีมีการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด โดยการแยกเปนแผนกดวยแบบสอบถาม และการเก็บขอมูล

กลุมตัวอยาง เพ่ือจะไดขอมูลเชิงลึกขึ้นตามแผนก เพ่ือทราบพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน

ฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

1. ควรมีการศกึษาเกี่ยวกับความสัมพันธของพฤติกรรมความปลอดภัย เชน ดานการปองกัน

โรคจากการทำงานและหาวิธีการปองกันเพ่ือไมใหเกิดโรคจากการทำงาน 

2. ควรมีการศกึษาเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำใหเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน และแนวทางในการ

ปองกันแกไขที่เปนไปไดและสามารถทำไดจริง 

3. ควรมีการศกึษาปจจัยอ่ืน ๆ ทีม่ีผลในการอธิบายพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

ไดมากขึ้น เชน ปริมาณ การสนับสนุนทางสังคมและแรงจูงใจในการทำงาน เปนตน 

4. ควรทำการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่ลึกและละเอียดครอบคลุมมากขึ้น เชนการ

สัมภาษณ เชิงนโยบาย และนำผลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการปรับเปลี ่ยน

พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล 

อินดัสทรี่ส จำกัดใหดี ย่ิงขึ้น 

5. ในการเขาไปศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายปฏิบัติการ

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด ผูวิจัยตองระมัดระวังไมใหตนเองเขาไปมีความรูสึกหรือใหคำ 

แนะนำ ใหเกิดความโนมเอียง หรือชี้นำ ซึ่งจะเปนผลใหขอมูลที่ไดขาดความเที่ยงตรง และผูถูก

สอบถามอาจไมแสดงพฤติกรรมออกมา เมื่อรูตัววาถูกสังเกตการณทำงาน ซึ่งผูที่จะนำ ผลการวิจัยไป

ใชตองคำนึง ขอควรระวังในการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัย 
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แบบสอบถาม 

การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝาย

ปฏิบัติการบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด 

คำชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ

พนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส จำกัด ซึ่งคำตอบของทานมีคุณคาอยางย่ิง

ตอการศึกษาผูศึกษาจะเก็บขอมูลจากทานไวเปนความลับ โดยจะนำไปใชเพื่อสรุปผลการศึกษาใน

ภาพรวมเทานั้นจึงใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดตอบแบบสอบถามตรงกับความเปนจริงอยาง

รอบคอบใหครบทุกขอ 

สวนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 

3E 

สวนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัย 

ขอขอบพระคุณในความกรณุาของทานมา ณ โอกาสน้ี 
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สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจงกรณุาใสเครื่องหมายลงใน(     ) หนาคำตอบที่ตรงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด 

1. เพศ

(     ) 1. ชาย   (     ) 2. หญิง 

2. อายุ

(     ) 1. 20 - 30 ป      (     ) 2. 31 – 40 ป

(     ) 3. 41 – 50 ป     (     ) 4. มากกวา 50 ปขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

(     ) 1. ต่ำกวาปริญญาตรี

(     ) 2. ปริญญาตรี

(     ) 3. สงูกวาปริญญาตรี

4. อายุงาน

(     ) 1. ต่ำกวา หรือเทากับ 1 ป (     ) 2.  2-3 ป 

(     ) 3. 4-5 ป (     ) 4.  มากกวา 5 ขึ้นไป 
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สวนที่2  แบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีตอปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 3E 

คำช้ีแจง: โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

เพียงชองเดียว  

ปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 3E 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

(4) 

เห็นดวย 

(3) 

ไมเห็น 

ดวย 

(2) 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

(1) 

วิศวกรรมศาสตร 

1. การวางผังระบบไฟฟา แสงสวาง เสียง การระบายอากาศ ใน

พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

2. เครื่องจักรที่ใชในการผลติมีระบบปองกันและการดปองกัน

อันตราย 

3. เครื่องจักร/ อุปกรณที่ใชในการผลิตมีสภาพการใชงานที่

ปลอดภัย 

การศึกษา 

4. การเขารับการฝกอบรมเรือ่งความปลอดภัยในดานตางๆที่

บริษัทฯไดจัดเตรียมใหชวยเสริมสรางความปลอดภัยในการทางาน

ใหแกพนักงาน 

5. การทำงานกับเครื่องจักร/ อุปกรณควรศกึษาคูมือกอนลงมือ

ปฏิบัติจะชวยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน 

6. การศึกษาวิธีการทางานอยางถูกตองและปลอดภัยจะชวยลด

อุบัติเหตุจากการทำงาน 
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ปจจัยเสริมสรางความปลอดภัยในการทำงาน 3E 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

(4) 

เห็น

ดวย 

(3) 

ไมเห็น 

ดวย 

(2) 

ไมเห็น

ดวย 

อยางยิ่ง 

(1) 

การออกกฎขอบังคับ 

7. นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน

ที่ทางบริษัทฯประกาศใชมีความสอดคลองกับขั้นตอนและ 

วิธีการปฏิบัติงาน 

8. การออกกฎขอบังคับเพ่ือปลูกจิตสำนึกใหกับพนักงานตระหนักถึง

ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 

9. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ

ทำงานที่ทางบริษัท ฯ ใชอยูในปจจุบันมีเปาหมายชัดเจนในการปองกัน

และลดการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัย 

คำช้ีแจง: โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

เพียงชองเดียว  

พฤติกรรมความปลอดภยั

ระดับความคิดเห็น 
ปฏิบัติ

ทุก 

ครั้ง 

(4) 

ปฏิบัติ

เกือบ 

ทุกครั้ง 

(3) 

ปฏิบัติ

นานๆ 

ครั้ง 

(2) 

ไมเคย 

ปฏิบัติ 

(1) 

ดานการปฏิบติังาน 

1. ทานปฏิบัติงานตามคูมือความปลอดภัยของบริษัทฯ

2. ทานสังเกตจุดบกพรองหรือขอผิดพลาดในการทำงานอยูเสมอ

3. ทานสวมอุปกรณปองกันอันตรายเมื่อปฏิบัติงาน
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พฤติกรรมความปลอดภยั

ระดับความคิดเห็น 
ปฏิบัติ

ทุก 

ครั้ง 

(4) 

ปฏิบัติ

เกือบ 

ทุกครั้ง 

(3) 

ปฏิบัติ

นานๆ 

ครั้ง 

(2) 

ไมเคย 

ปฏิบัติ 

(1) 

ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ 

4. ทานสำรวจความเรียบรอยของเครื่องจักรที่ตองใชกอนปฏิบัติงาน

5. ทานนาวิธีการและขั้นตอนในการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณมา

ทบทวนกอนปฏิบัติงาน 

6. หลังจากที่ทานใชอุปกรณทานจะจัดเก็บไวอยางเปนระเบียบ

ดานสภาพแวดลอม 

7. ทานดูแลพ้ืนที่ทำงานอยางเปนระเบียบและสะอาด

8. ทานปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มเีครื่องจักร

9. ทานปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่อากาศไมถายเท

ดานการจัดการ 

10. ทานปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยตลอดเวลาระยะที่ปฏิบัติงาน

11.ทานปฏิบัติตามปายเตือนตางๆที่กำหนดไว 

12. ทานสนับสนุนเพ่ือนรวมงานใหปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความ

ปลอดภัยอยางเครงครัด 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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