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การวิจยั เรื่ องพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั
อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต 2) เพือ่ เปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิตกับสถานภาพส่ วนบุคคล 3) เพื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานกับความรู ้พ้ืนฐานด้าน
ความปลอดภัย ได้กลุ่มตัวอย่าง 207 จานวน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test Independent , One-way
ANOVA และ Correlation
ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี้ พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และด้านการ
ปฏิบตั ิงาน ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต
กับสถานภาพส่ วนบุคคลของพนักงาน พบว่าพนักงานฝ่ ายผลิตที่มี เพศ, ระดับการศึกษาและ
ตาแหน่งงานต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานไม่แตกต่างกัน ส่ วนพนักงาน
ฝ่ ายผลิต ที่มีอายุและประสบการณ์การทางาน ต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคะแนนความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานฝ่ ายผลิต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ .170
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The purposes of this research were: (1) to study safety behavior at work of
production workers; (2) to compare safety behavior of production workers with personal status
and; (3) to find the relationship between safety behavior and knowledge about safety principles.
The samples were 207 people, using a questionnaire as the research tool. The statistics used for
data analysis were percentage, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and correlation.
The results of the research can be summarized as follows: The safety behavior of
production workers at Isuzu Motors Company (Thailand) Limited. Gateway City Industrial
Estate, Chachoengsao was ranked at a good level when considering each variable ranked in
descending order as: management, environment, tools & machinery and equipment and
operations. The comparison of safety behavior of production workers with personal status
revealed that workers who have different gender, education level and job position had the same
safety behavior, but workers who have different age and work experience had different safety
behavior. The statistics for correlation between safety knowledge production workers safety
behavior were found to be related with a correlation coefficient of .170.
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การศึ ก ษาเรื่ อ ง “พฤติ ก รรมด้า นความปลอดภัย ในการท างานของพนั ก งานฝ่ ายผลิ ต
บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิ คมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา” สาเร็ จได้
ด้ว ยความกรุ ณ าจากหลายท่ า น ที่ ไ ด้อ นุ เคราะห์ ใ ห้ ความช่ ว ยเหลื อ อย่า งดี ย่ิ ง โดยเฉพาะ ดร.สุ ณี
หงษ์ วิ เศษ ที่ ก รุ ณารั บ เป็ นที่ ป รึ กษา และได้ ส ละเวลาอัน มี ค่ า ในการให้ ค าแนะน าให้ ค วามรู ้
ความคิดเห็น ในการทางานนิ พนธ์ครั้งนี้ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถว้ น
และเอาใจใส่ ด้วยดี เสมอมา ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ เชิ งชาย คทาวุธยุท ธชัย ที่ ได้คอยช่ วยชี้ แนะ
แนวทางในศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ศ้ ึ ก ษารู ้ สึ ก ซาบซึ้ งเป็ นอย่า งยิ่ง จึ งขอกราบขอบพระคุ ณ เป็ นอย่างสู ง ไว้
ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อุษณากร ทาวะรมย์ คุณประกาศิต หมัดป้ องตัว และคุณณัฐพงษ์
ถานสี น าม ที่ ก รุ ณ าให้ ค วามอนุ เคราะห์ ต รวจสอบ และให้ ค าแนะน าในการจัด ท าแบบสอบถาม
และขอกราบขอบพระคุณท่านคณาจารย์ในวิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ ทุกท่านที่ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชา
ความรู ้ ให้แก่ผูศ้ ึกษาตลอดระยะเวลาที่ผูศ้ ึกษาตลอดระยะเวลาที่ผูศ้ ึกษาเข้ารับการศึกษา ซึ่ งความรู ้ที่
ได้รับนั้นเป็ นประโยชน์ต่อผูศ้ ึกษาในการทางานนิพนธ์ครั้งนี้เป็ นอย่างมาก
การศึกษาครั้งนี้ จะสาเร็ จลงไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่ วมมือจาก ท่านผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิ คมอุ ตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิ งเทรา
ที่อานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลและได้ผลการศึกษาเพื่อไปใช้เป็ นแนวทางในการพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยในการทางานและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อไปผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณจากใจจริ ง
สุ ด ท้า ยนี้ ผูศ้ ึ ก ษาขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ดาและมารดา ที่ ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น ให้ ก าลัง ใจ
อัน ส าคัญ ยิ่ ง ตลอดมา และเพื่ อ นนิ สิ ตร่ ว มหลัก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย
การบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือเสมอมา
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ในปั จจุบนั การทางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเป็ นชีวติ การทางานที่น่าสนใจ
รู ปแบบหนึ่ง เนื่องจากมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การปรับเปลี่ยนแรงงานของประเทศไทย
จากภาคเกษตรกรรมสู่ ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ส่ งผลให้มีการจ้างแรงงานภายในประเทศมีจานวน
เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งในปั จจุบนั ภาคอุตสาหกรรมถือเป็ นกลไกสาคัญที่จะนาพาประเทศไทยไปสู่ การ
พัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างแข็งแกร่ งและยัง่ ยืน รวมทั้งการมีบทบาทนา
ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และในเวทีโลก
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมซึ่ งทาให้แรงงานมีจานวนเพิม่ มากขึ้นนั้น จะส่ งผลด้าน
บวกในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยรวม (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558)
แต่สิ่งสาคัญที่สถานประกอบการทุกแห่งจะต้องตระหนักถึงก็คือ ปั ญหาต่าง ๆ ที่พนักงานจะต้อง
พบเจอในการทางาน ทั้งในเรื่ องการทางานและปั ญหาความปลอดภัยจากการปฏิบตั ิของพนักงาน
เช่น การบาดเจ็บ พิการ หรื อเสี ยชีวติ ซึ่ งอาจเกิดจากความประมาท การรู ้เท่าไม่ถึงการณ์
สภาพร่ างกาย สภาพจิตใจ และความพร้อมในการทางานของแต่ละบุคคล สภาพของบริ เวณ
ปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัยรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องจักร มีขอ้ บกพร่ อง เป็ นต้น อันตรายจาก
การทางาน ส่ วนใหญ่มกั ขาดความเอาใจใส่ ในเรื่ องของความปลอดภัยในการทางานทั้งในส่ วนตัว
ของพนักงานเอง และสถานประกอบการที่ ไม่มีนโยบายเรื่ องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมถึงการขาดประสิ ทธิ ภาพในการตรวจสอบและให้ความรู ้ การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงาน
ภาครัฐ
การเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนทุกครั้ง แม้ไม่มีผบู ้ าดเจ็บ ล้มตาย หรื อไม่ทาให้ทรัพย์สินเสี ยหายเลย
ก็ตาม แต่ก็สามารถส่ งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ทาให้งานล่าช้าหรื อหยุดชะงักได้ ส่ งผลต่อ
ต้นทุนหรื อกาไรทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และหากเป็ นกรณี ที่เกิดการบาดเจ็บ
พิการ หรื อทรัพย์สินเสี ยหายแล้ว เราต้องเสี ยค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมเครื่ องจักร และอื่น ๆ
อย่างเห็นได้ชดั (วิฑูรย์ สิ มะโชคดี และคณะ, 2546) เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ความปลอดภัย
ในการทางานไม่สาคัญ เพราะอุบตั ิเหตุทาให้เสี ยค่าใช้จ่าย ทาให้ตน้ ทุนในการผลิตของแต่ละองค์กร
เพิ่มขึ้น การเสริ มสร้างความปลอดภัยเข้าไปในกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม สามารถประหยัด
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ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเกิดอุบตั ิเหตุ และทาให้งานสาเร็ จตามแผนที่วางไว้ เพราะพนักงานมี
ความมัน่ ใจและขวัญกาลังใจในการทางานให้กบั องค์กรมากยิง่ ขึ้น
บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ดาเนิ นกิจการผลิตรถยนต์ และส่ วนประกอบ
ต่าง ๆ ของรถยนต์ ที่จาหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะใส่ ใจเรื่ องคุณภาพ
ในการผลิตที่ดีแล้วยังตระหนักถึงความสาคัญของระบบบริ หารงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานควบคู่กบั การดาเนินธุ รกิจ โดยมีการจัดการและดูแล
สถานประกอบการให้มีสภาพการทางานที่ปลอดภัยและ ถูกสุ ขลักษณะ รวมทั้งการส่ งเสริ ม
และสนับสนุนการทางานให้เกิดความปลอดภัยต่อร่ างกาย จิตใจ และสุ ขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง
(บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด, 2560) ในส่ วนงานประกอบขั้นสุ ดท้ายโรงงานเกตเวย์น้ นั
ก็เป็ นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ตอบรับนโยบายบริ ษทั ได้จดั ตั้งให้มีศูนย์การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย
ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ดังนี้ 1) เพื่อให้ทราบถึง
ความสาคัญของความปลอดภัยในการทางาน 2) เพื่อให้ความรู ้ดา้ นความปลอดภัยพื้นฐาน
ซึ่ งนาไปสู่ ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัยมากขึ้น 3) เพื่อเป็ นการปลูกฝัง “จิตสานึก
ความปลอดภัย” ให้กบั พนักงาน 4) เพื่อเสริ มสร้างความปลอดภัยและการมีส่วนร่ วมกันในกิจกรรม
ความปลอดภัย เพื่อไปสู่ เป้ าหมายด้านความปลอดภัยคือเพื่ออุบตั ิเหตุในการทางาน “เป็ นศูนย์”
ผูท้ าวิจยั จึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิตบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อนามาวิเคราะห์ให้เข้าใจสภาพความเป็ นจริ งปั จจุบนั ในแต่ละด้านเช่น ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย การปฏิบตั ิในด้านความปลอดภัยในการทางานโดยจาแนกตามปั จจัยต่าง ๆ เป็ นต้น
ในอนาคตจะนาผลจากการศึกษามาปรับปรุ ง และพัฒนารู ปแบบในการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย
ให้กบั พนักงานทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ การปรับปรุ งพัฒนารู ปแบบในการทดสอบความรู ้
การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยและการประเมินให้มีประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนากิจกรรม
ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ ห้เหมาะสมกับการทางานมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติดา้ นความปลอดภัยไปในทางที่ดีข้ ึนจากตัวพนักงานเอง และนาไปสู่ การทางาน
ด้วยความใส่ ใจในอันตรายหรื อความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั
อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต
บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรากับ
สถานภาพส่ วนบุคคลของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การทางาน
ระดับการศึกษาและตาแหน่งงาน
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี
จังหวัดฉะเชิงเทรา กับความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัย
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สมมติฐานการวิจัย

1. พนักงานที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานต่างกัน
2. พนักงานที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานต่างกัน
3. พนักงานที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทางานต่างกัน
4. พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
ต่างกัน
5. พนักงานที่มีตาแหน่งงานต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานต่างกัน
6. คะแนนความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยในการทางาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต
บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา กาหนด
กรอบแนวคิดจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
1. สถานภาพส่ วนบุคคล ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพ Becker (1974) ประกอบไป
ด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์การทางาน ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน มาประยุกต์ใช้ดว้ ยเหตุผลที่วา่
ตัวแปรทุกตัวที่นามาศึกษานั้นเป็ นส่ วนสาคัญที่ส่งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความรู ้และประสบการณ์จาก
การทางาน ตลอดจนการรับรู ้ความเสี่ ยงและโรคที่เกิดจากการทางาน ซึ่ งส่ งผลให้พนักงาน
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มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานที่แตกต่างกัน
2. ความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัยในการทางาน (ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข, 2550;
พงษ์ณดล คงทอง, 2550) ประกอบไปด้วย 1) คู่มือความปลอดภัยของพนักงาน 2) การตอบสนองต่อ
ภาวะฉุ กเฉิ นต่าง ๆ 3) การสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคลในการทางานแต่ละประเภท 4) จุด
เสี่ ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุในแต่ละพื้นที่ทางาน 5) การใช้สารเคมีในการทางาน ซึ่ งความรู ้พ้ืนฐานด้าน
ความปลอดภัยในการทางานเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทางานที่แตกต่างกัน
ตัวแปรตาม
จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งมีประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา ดังนี้ 1) ด้านการ
ปฏิบตั ิงาน 2) ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ 3) ด้านสภาพแวดล้อม 4) ด้านการจัดการ
วิฑูรย์ สิ มะโชคดี และคณะ (2546) โดยการกาหนดกรอบแนวคิดนั้น สรุ ปได้ดงั ภาพ
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

เพศ
อายุ
ประสบการณ์การทางาน
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน
ตัวแปรอิสระ
ความรู ้พ้ืนฐาน
ด้านความปลอดภัยในการทางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
1. ด้านการปฏิบตั ิงาน
2. ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์
3. ด้านสภาพแวดล้อม
4. ด้านการจัดการ
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ขอบเขตด้ านเนื้อหา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตเนื้ อหาของงานวิจยั ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ส่ วนบุคคล ความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยในการทางาน
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานฝ่ ายผลิตของบริ ษทั
อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 449 คน
เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 207 คน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผูว้ จิ ยั แบ่งการดาเนินการศึกษาออกเป็ น 2 ช่วง คือ
3.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560-เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
3.2 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุ ปผล เดือนมกราคม
พ.ศ. 2561-เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

นิยามศัพท์ เฉพาะ

1. ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน หมายถึง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิตบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบไปด้วย 1) คู่มือความปลอดภัยของ
พนักงาน 2) การตอบสนองต่อภาวะฉุ กเฉิ นต่าง ๆ 3) การสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล
ในการทางานแต่ละประเภท 4) จุดเสี่ ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุในแต่ละพื้นที่ทางาน 5) การใช้สารเคมี
ในการทางาน
2. พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน หมายถึง การกระทาที่แสดงออกมาของ
พนักงานฝ่ ายผลิตบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในขณะปฏิบตั ิงานของพนักงานซึ่งมีความถูกต้องตามแผนงานด้านความปลอดภัย
ที่ทางหน่วยงานได้กาหนดไว้
2.1 ด้านการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การที่พนักงานปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย อย่างมีสติ และปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงการปฏิบตั ิตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ สัญลักษณ์ดา้ นความปลอดภัยต่าง ๆ
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2.2 ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ หมายถึง การทีพนักงานมีการเลือกใช้
เครื่ องมือเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ได้ถูกต้องตามประเภท หรื อลักษณะของงาน การปฏิบตั ิตามคู่มือ
หรื อคาแนะนาที่ถูกต้อง รวมถึงการจัดการดูแลรักษา กรณี เครื่ องมือ เครื่ องจักร และอุปกรณ์เกิดการ
ชารุ ด หรื อมีสภาพที่ไม่ปลอดภัย
2.3 ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง การที่พนักงานแสดงพฤติกรรมตระหนักและ
ให้ความสาคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ให้มีความสะอาด เรี ยบร้อยอยู่
เสมอ รวมถึงการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบจุดเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
2.4 ด้านการจัดการ หมายถึง การที่พนักงานมีความเข้าใจและใช้กระบวนการในการ
บริ หารจัดการในกรณี พบเจอปัญหาจากการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัยและร่ วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเกิดความปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
3. ตาแหน่งงาน หมายถึง หน้าที่ความรับผิดชอบอันสัมพันธ์และคล้ายคลึง รวมไปถึง
คุณวุฒิของผูด้ ารงตาแหน่ง ของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น
3.1 พนักงานปฏิบตั ิงาน
3.2 ผูน้ าหน่วยย่อย
3.3 หัวหน้าคนงาน
3.4 หัวหน้าคนงานทัว่ ไป
4. แบบทดสอบความรู ้การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน หมายถึง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดระดับความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ซึ่ งออก
โดยหน่วยงานประกอบขั้นสุ ดท้ายเกตุเวย์ บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
5. พนักงานฝ่ ายผลิต หมายถึง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานด้านการผลิตในหน่วยงานประกอบ
ขั้นสุ ดท้าย บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. เพื่อให้ทราบถึงระดับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานฝ่ ายผลิต สามารถ
นาไปปรับปรุ งพัฒนาพฤติกรรมพนักงานให้มุ่งไปสู่ ความปลอดภัย
2. เพื่อเป็ นในการส่ งเสริ มให้มีความปลอดภัย อันจะนาไปสู่ องค์กรแห่งความปลอดภัย
และเป็ นองค์กรที่ควบคุมอุบตั ิเหตุไม่ให้เกิดขึ้น และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการ

7
ทางานอย่างยัง่ ยืน เป็ นองค์กรที่ท้ งั ฝ่ ายบริ หารและพนักงานทุกคน ตระหนักถึงความสาคัญของ
ความปลอดภัย และร่ วมมือกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพแนวทาง
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
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การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารต่าง ๆ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยได้เรี ยบเรี ยง
สาระสาคัญตามลาดับ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
2. แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางาน
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบตั ิเหตุและความปลอดภัย
4. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
5. คู่มือความปลอดภัย (ฉบับพกพา) ของพนักงานบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด
6. กิจกรรมส่ งเสริ มด้านความปลอดภัยของบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรม

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลโดยทัว่ ไปของ ดัก๊ กลาส แม็คเกรย์เกอร์ เป็ นแนวคิด
ที่ตอ้ งการที่พูดถึงการรับรู ้ ธรรมชาติของมนุษย์ บนสมมติฐาน 2 ประการเกี่ยวกับลักษณะของ
บุคคล (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2545) ทฤษฎีและทฤษฎี Y ถูกนามาใช้ในปี ค.ศ. 1960
โดย Douglas McGregor นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั ในหนังสื อ The human side of enterprise
เป็ นหนึ่งในทฤษฎีที่สร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในการจัดการ ทั้งสองวิธีน้ ีเรี ยกว่าทฤษฎี
XY และยังคงเป็ นหัวใจสาคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กรบนพื้นฐานในการบริ หารจัดการ
บุคคลตามลักษณะที่แตกต่างกัน
ทฤษฎี X (Theory X assumptions) ของ แม็คเกรย์ เกอร์
1. โดยทัว่ ไปมนุษย์ไม่ชอบการทางานและจะหลีกเลี่ยงงานถ้าสามารถทาได้
2. จากลักษณะของมนุษย์ที่ไม่ชอบทางานคนส่ วนใหญ่จึงต้องถูกบังคับและควบคุม
สั่งการและใช้วธิ ี การลงโทษ เพื่อให้ใช้ความพยายามให้เพียงพอ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
3. มนุษย์โดยเฉลี่ยพอใจกับการถูกบังคับ ต้องการเลี่ยงความรับผิดชอบ
มีความทะเยอทะยานน้อย
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ทฤษฎี Y (Theory Y assumptions) ของ แม็คเกรย์ เกอร์
1. มนุษย์ใช้ความพยายามทางกายภาพ และความพยายามด้านจิตใจในการทางานตาม
ธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็ นการเล่นหรื อพักผ่อน
2. การควบคุมภายนอกและอุปสรรคของการลงโทษ ไม่ใช่วธิ ี การเดียวในการใช้
ความพยายามให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ บุคคลจึงใช้การควบคุมตัวเองเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
3. ระดับของการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของรางวัลที่สัมพันธ์กบั
ความสาเร็ จ
4. มนุษย์โดยเฉลี่ยเรี ยนรู ้ภายใต้สภาพที่เหมาะสมไม่เพียงแต่การยอมรับความรับผิดชอบ
แต่ยงั มีการแสวงหาด้วย
5. สมรรถภาพของบุคคลขึ้นอยูก่ บั ระดับของการจินตนาการระดับสู ง ความซื่ อสัตย์และ
ความคิดสร้างสรรค์
6. ภายใต้สภาพของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ศักยภาพที่เฉลียวฉลาดของความเป็ นมนุษย์
โดยเฉลี่ยมีการใช้ประโยชน์บางส่ วน
ทฤษฎี KAP
ทฤษฎีน้ ี ให้ความสาคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู ้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude)
และ การยอมรับปฏิบตั ิ (Practice) Rogers (1978)ของผูร้ ับสารอันอาจมีผลกระทบต่อสังคมต่อไป
จากการรับสารนั้น ๆ การเปลี่ยนแปลงทั้งสามประเภทนี้ จะเกิดขึ้นในลักษณะต่อเนื่อง กล่าวคือ
เมื่อผูร้ ับสารได้รับสารก็จะทาให้เกิดความรู ้ เมื่อเกิดความรู ้ข้ ึน ก็จะไปมีผลทาให้เกิดทัศนคติ
และขั้นสุ ดท้าย คือการก่อให้เกิดการกระทา ทฤษฎีน้ ีอธิ บายการสื่ อสารหรื อสื่ อมวลชนว่าเป็ น
ตัวแปรต้นที่สามารถเป็ นตัวนาการพัฒนาเข้าไปสู่ ชุมชนได้ดว้ ยการอาศัย KAP เป็ นตัวแปรตามใน
การวัดความสาเร็ จของการสื่ อสาร เพื่อการพัฒนา (สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2553)
ซึ่งความรู ้ (Knowledge) นั้น เป็ นการรับรู ้เบื้องต้น โดยที่บุคคลส่ วนมากจะได้รับผ่าน
ประสบการณ์ โดยการเรี ยนรู ้จากการตอบสนองสิ่ งเร้า แล้วจัดระบบเป็ นโครงสร้างของความรู ้ที่
ผสมผสานระหว่าง ความจากับสภาพจิตใจ ด้วยเหตุน้ ี ความรู ้จึงเป็ นความจาที่เลือกสรร ที่สอดคล้อง
กับสภาพจิตใจของตนเอง ความรู ้จึงเป็ นกระบวน การภายใน อย่างไรก็ตามความรู ้อาจส่ งผลต่อ
พฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ได้ (สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2553) และผลกระทบที่ผรู ้ ับสารอาจ
ปรากฏได้จากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
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1. การตอบข้อสงสัย (Ambiguity resolution) การสื่ อสารมักจะสร้างความสับสนให้กบั
ผูร้ ับสาร จึงมีการหาสารสนเทศ โดยการอาศัยสื่ อทั้งหลาย เพื่อตอบข้อสงสัยและความสับสนของ
ตน
2. การสร้างทัศนะคติ (Attitude formation) ผลกระทบเชิงความรู ้ต่อการปลูกฝังทัศนะ
นั้น ส่ วนมากนิยมใช้กบั สารสนเทศที่เป็ นนวัฒกรรม เพื่อสร้างทัศนคติให้คนยอมรับการเผยแพร่
นวัตกรรมนั้น ๆ
3. การกาหนดวาระ (Attitude setting) เป็ นผลกระทบเชิงความรู ้ที่สื่อกระจายออกไป
เพื่อให้กลุ่ม เป้ าหมาย ตระหนัก และผูกพันกับประเด็นวาระที่สื่อกาหนดขึ้น หากตรงกับ
กลุ่มเป้ าหมายและค่า นิยมของสังคมแล้ว กลุ่มเป้ าหมายก็จะเลือกสารสนเทศนั้น
4. การพอกพูนระบบความเชื่อ (Expansion of belief system) การสื่ อสารมักกระจาย
ความเชื่อ ค่านิยม และอุดมการณ์ดา้ นต่าง ๆ ไปสู่ กลุ่มเป้ าหมาย จึงทาให้กลุ่มเป้ าหมายรับทราบ
ระบบความเชื่ อถือที่หลากหลายไว้ในความเชื่อของตนมากขึ้นไป
ความหมายของความปลอดภัยในการทางาน
ความปลอดภัยในการทางาน มีความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “Occupational
safety and health” หมายความรวมถึง “ความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยในการทางานของ
ผูป้ ระกอบอาชีพทั้งหลาย” ซึ่งผูป้ ระกอบอาชีพหรื อผูใ้ ช้แรงงานนั้น อาจทางานในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ขนส่ ง เหมืองแร่ ป่ าไม้ ประมง พาณิ ชยกรรม เกษตรกรรม หรื ออาชีพอื่น ๆ ก็ได้
(วิเลิศ เจติยานุวตั ร และคณะ, 2554)
ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้ อมในอุตสาหกรรมการผลิต
งานอุตสาหกรรมนั้นแบ่งออกหลายชนิด เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม เป็ นต้น ส่ วนในงานอุตสาหกรรมการผลิตนั้นจะมี
การใช้เครื่ องมือเครื่ องจักร อุปกรณ์ คนจานวนมาก วัตถุดิบ สารเคมีหลายชนิด ในการผลิตสิ นค้า
และส่ งออก การทางานภายใต้เวลาที่จากัดทาให้เกิดปั ญหาตามมามากมาย ปั ญหาด้านสุ ขภาพ
ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีผลกระทบต่อพนักงานโดยทัว่ ไป
จาแนกได้ ดังนี้ (วิทยา อยูส่ ุ ข, 2555)
1. ความเครี ยดจากการทางาน ภายใต้สภาวะแวดล้อมในการทางานด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้านชี วภาพ ด้านกายศาสตร์ สภาพการทางานทัว่ ไป ภายใต้เงื่อนเวลาที่จากัด
ทาให้เกิดผลกระทบ เกิดความเครี ยดแก่ร่างกาย จิตใจ และสังคมตามมา
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2. การทางานเป็ นกะ จากธรรมชาติมนุษย์ที่ปกติจะใช้เวลาการทางานเฉพาะกลางวัน
ประมาณ 8 ชัว่ โมงเท่านั้น เมื่อต้องทางานสลับกันไป เช้า บ่าย กลางคืนหรื อการทางานเป็ นกะ
จะทาให้สภาพร่ างกายของมนุษย์ปรับตัวไม่ทนั เกิดความเครี ยดตามมา
3. การทางานกลางคืน จากธรรมชาติมนุษย์ที่ปกติจะใช้เวลาการทางานเฉพาะกลางวัน
และนอนพักผ่อนเวลากลางคืน เมื่อต้องทางานกลางคืนสภาพร่ างกายของคนจะปรับเปลี่ยนไป
การทางานของอวัยวะต้องปรับไป เช่น ภาวการณ์หลัง่ ฮอร์ โมนของร่ างกยาปรับเปลี่ยนเนื่องจาก
ธรรมชาติของคนนั้น ฮอร์ โมนบางชนิดหลัง่ มากระตุน้ อวัยวะในกลางวัน บางชนิดหลัง่ ออกมา
กระตุน้ อวัยวะในเวลากลางคืน ทาให้สภาพร่ างกายปรับตัวไม่ทนั เกิดความเครี ยดตามมา
4. ยาเสพติด การติดเหล้า และการสู บบุหรี่ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีจานวน
มาก จากหลากหลายที่ หลายสังคม เมื่อมีการรวมตัวกันทากิจกรรมทาให้เกิดการมัว่ สุ ม เกิดการเสพ
ยาเสพติด ดื่มเหล้า กรสู บบุหรี่ ในโรงงานอุตสาหกรรม การพักผ่อนไม่เพียงพอทาให้เป็ นสาเหตุ
สาคัญของการเกิดอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ สุ ขภาพเสื่ อมโทรม การเป็ นโรคทัว่ ไป โรคจากการทางาน
5. พิษภัยจากสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิตมีการใช้สารเคมี
ในรู ปแบบต่าง ๆ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หลายชนิด สารเคมีเหล่านั้นอาจจะมีการรั่วไหลออกสู่
บรรยากาศการทางาน มีการปนเปื้ อน ในรู ปฝุ่ นละออง ควัน ไอระเหย ถ้าสะสมมีความเข้มข้นเกิน
มาตรฐานจะเกิดอันตรายต่อสุ ขภาพของผูส้ ัมผัส
6. ด้านกายศาสตร์ สถานที่ทางานที่มีพนักงานทางานอยูเ่ ป็ นประจานั้นถ้าออกแบบ
สถานที่ทางาน บริ เวณทางานไม่เหมาะสม พนักงานทางานเป็ นเวลานานต่อเนื่ องกันในท่า
ที่ไม่เหมาะสมจะทาให้เกิดความเมื่อยล้าของร่ างกาย อวัยวะส่ วนต่าง ๆ ได้ การทางานไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ พนักงานอาจจะเกิดการเจ็บป่ วย บาดเจ็บที่กล้ามเนื้อได้
7. การทางานซ้ าซาก ทางจิตวิทยาสังคมนั้น พนักงานจะเกิดความเบื่อหน่าย ทางานไม่มี
ประสิ ทธิภาพ
8. โรคมะเร็ งจากการทางาน การทางานของพนักงานที่ตอ้ งสัมผัสกับสารเคมีหลายชนิ ด
โดยเฉพาะสารเคมี ที่เป็ นสารก่ อมะเร็ ง จะท าให้พ นักงานมี โอกาสเกิ ดมะเร็ งที่ อวัยวะต่าง ๆ เช่ น
มะเร็ งผิวหนัง มะเร็ งปอด เป็ นต้น
9. การทางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ การใช้สายตาเพ่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็ นเวลา
นาน ทาให้สายตาเมื่อยล้า ส่ งผลกระทบต่อการมองเห็นของตา ท่าทางในการนัง่ ที่ไม่เหมาะสม
จะทาให้พนักงานเกิดความเมื่อยล้าที่ตา แขนขา มือ
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10. การเกิดอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ การเสี ยชีวติ จากการทางาน การกระทาที่ไม่ปลอดภัย
ของพนักงานในระหว่างการทางานอาจจะทาให้เกิดอันตราย บาดเจ็บ พิการ เสี ยชีวิต ถ้าไม่มีการ
ควบคุมป้ องกันที่ดีจะทาให้เกิดปั ญหาด้านสังคมตามมา
11. ไฟไหม้ ระเบิด สารเคมีรั่วไหล การกระทาที่ไม่ปลอดภัยของพนักงานในระหว่าง
การทางานของสถานประกอบการที่มีการใช้สารเคมี สารระเหย ต่าง ๆ มีโอกาสเกิดการรั่วไหล
ออกมาสู่ สิ่งแวดล้อมภายใน ภายนอกโรงงาน อาจเกิดการสะสมในระดับหนึ่งที่ทาให้เกิดผลกระทบ
ทางสุ ขภาพ และความปลอดภัย เช่น สารไวไฟเมื่อรั่วไหลออกมาสะสมอยูใ่ นระดับที่อาจเกิดการ
ระเบิด การติดไฟเมื่อมีองค์ประกอบครบถ้วน การควบคุมป้ องกันที่ดี เช่น การมีระบบระบายอากาศ
ที่ป้องกันการสะสมของสารเคมี จะเป็ นมาตรการสาคัญที่ช่วยไม่ให้เกิดผลกระทบดังกล่าวได้
12. การระบายอากาศ ปั ญหาพื้นฐานของสถานประกอบการทุกแห่ง เช่น ปั ญหา
ความร้อน ความชื้น ปั ญหาการสะสมของสารเคมีในบริ เวณที่ทางาน เนื่องจากการระบายอากาศของ
โรงงานที่ขาดประสิ ทธิ ภาพ ไม่เหมาะสม ทาให้เกิดปั ญหาตามมา
นอกจากนี้ สมยศ เสาะหายิ่ง (2554) กล่ าวถึ งการเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ (Causes of accident) ว่า
สามารถแบ่งเป็ น 2 สาเหตุ หลัก ๆ คื อ สาเหตุ ที่เอื้ ออานวยให้เกิ ดอุ บตั ิ เหตุ และสาเหตุ ที่ทาให้เกิ ด
อุบตั ิเหตุ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
1. สาเหตุที่เอื้ออานวยให้เกิดอุบตั ิเหตุ (Basic or contributing-causes) มี 3 ประการ คือ
1.1 การบริ หารจัดการงานและการควบคุมงาน ความปลอดภัยขาดประสิ ทธิภาพ
เนื่องจาก
1.1.1 ไม่มีการสอนหรื ออบรมงานเกี่ยวกับความปลอดภัย
1.1.2 ไม่บงั คับให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
1.1.3 ไม่ได้วางแผนงานความปลอดภัยในการทางาน
1.1.4 ขาดการติดตามแผนการทางานด้านความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
1.1.5 ไม่ได้ทาการแก้ไขจุดที่เป็ นอันตราย
1.1.6 ไม่จดั อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทางาน
1.2 สภาวะจิตใจของบุคคลไม่ปกติหรื อไม่เหมาะสม เนื่ องจาก
1.2.1 ขาดความรู ้หรื อจิตสานึกความปลอดภัย
1.2.2 มีทศั นคติไม่ดี และไม่ถูกต้อง
1.2.3 ภาวะจิตใจตอบสนองช้าเกินไป
1.2.4 ขาดสมาธิ และความตั้งใจในการทางาน
1.2.5 ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
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1.2.6 ตื่นเต้น ขวัญอ่อน กลัว ตกใจง่าย
1.3 สภาวะร่ างกายของบุคคลไม่ปกติ เนื่องจาก
1.3.1 อ่อนเปลี้ย เมื่อยล้า
1.3.2 หูหนวก
1.3.3 สายตาไม่ดี
1.3.4 สภาพร่ างกายไม่เหมาะกับงาน
1.3.5 โรคหัวใจ ความดันโลหิตสู ง
1.3.6 ร่ างกายพิการ
2. สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ (Immediate cause)
2.1 การกระทาที่ไม่ปลอดภัยของบุคคล (Unsafe act.) (ร้อยละ 88 ของอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากการกระทาที่ไม่ปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงาน) คือ
2.1.1 ปฏิบตั ิงานโดยไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
2.1.2 บารุ งรักษา ซ่อมแซมเครื่ องจักรโดยไม่หยุดเครื่ อง
2.1.3 ถอดเซฟการ์ ดหรื อเครื่ องป้ องกันอันตรายออกแล้วไม่ใส่ เข้าที
2.1.4 ทางานหรื อใช้เครื่ องจักรเร็ วกว่าอัตราที่กาหนด
2.1.5 ไม่ใช้เครื่ องป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคลในขณะปฏิบตั ิงาน
2.1.6 ไม่ปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัย
2.1.7 เล่นตลกคะนอง หยอกล้อกันในขณะปฏิบตั ิงาน
2.1.8 สวมใส่ ชุดทางานไม่รัดกุม หรื อใส่ เครื่ องแต่งกายมีเครื่ องประดับ
ที่เอื้ออานวยให้เกิดอุบตั ิเหตุ
2.1.9 ใช้เครื่ องมือชารุ ด หรื อใช้ไม่ถูกวิธีและไม่เหมาะกับงาน
2.1.10 ดื่มสุ รา หรื อของมึนเมา ขณะปฏิบตั ิงาน
2.2 สภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) (ร้อยละ 10 ของอุบตั ิเหตุเกิด
จากสภาพการทางานและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย)
2.2.1 อุปกรณ์การผลิต เครื่ องจักร อยูใ่ นสภาพชารุ ดไม่มีเซฟการ์ด ฝาครอบ
เครื่ องกันหรื อเครื่ องป้ องกันอันตรายอื่น ๆ
2.2.2 โครงสร้างของอาคารไม่มนั่ คง แข็งแรง
2.2.3 ขาดการวางแผนจัดระเบียบรักษาความสะอาดในโรงงาน
2.2.4 การจัดกองวัสดุส่ิ งของไม่เป็ นระเบียบและไม่ถูกวิธี
2.2.5 การจัดสารเคมีที่เป็ นพิษ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟไม่เหมาะสม และไม่ถูกวิธี
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2.2.6 สถานที่ทางานไม่ปลอดภัย เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ เสี ยงดังเกินไป
2.2.7 ไม่มีระบบระบายอากาศ หรื อมีแต่ไม่เหมาะสมหรื อขาดประสิ ทธิ ภาพ
2.2.8 ไม่มีระบบการเตือนภัยที่เหมาะสม
จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุ ปสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุได้วา่ เกิดจากสาเหตุ หลัก 2
สาเหตุ คือ จากการกระทาที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act) อันมาจากการกระทาหรื อ การปฏิบตั ิงานของ
คนที่ส่งผลทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับตนเองและผูอ้ ื่น เช่น การทางานไม่ถูกวิธี หรื อไม่ถูก
ขั้นตอน ความประมาท การถอดการ์ ดกาบังเครื่ องจักรออก และเกิดจากสภาพการทางานที่
ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) คือ สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย โดยรอบตัวของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ขณะทางานซึ่งอาจเป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุได้ เช่น สภาพของเครื่ องจักร สภาพกระบวนการ
ผลิต อุปกรณ์การผลิตไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ส่ งผลทาให้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องเกิดอุบตั ิเหตุ
แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางาน
ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานมี ข้ นั ตอนหลัก ในการดาเนิ น การ ดัง นี้
(วิเลิศ เจติยานุวตั ร และคณะ, 2554)
1. การทบทวนสถานะเริ่ มต้น โดยผูบ้ ริ หารของสถานประกอบการ ควรทบทวนสถานะ
เริ่ มต้นในการทดาเนิ นการด้านความปลอดภัย ได้แก่ ข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ความ
ปลอดภัยในการทางาน ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของทรัพยากรที่มีอยู่ แนวทาง
การ
ดาเนินการที่มีอยูใ่ นองค์กรกับข้อปฏิบตั ิและการดาเนินงานที่ดี ซึ่ งองค์กรหรื อหน่วยงานอื่นได้จดั ทา
เอาไว้ (Best practice) เพื่อใช้ในการพิจารณากาหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
2. การกาหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่สอดคล้องกับธุ รกิจ ขนาด
และปั ญหาที่มีอยูจ่ ริ งกับองค์กร เมื่อมีการกาหนดนโยบายแล้วทุกคนในองค์กรต้องรับทราบและทา
ความเข้าใจถึงนโยบายอย่างทัว่ ถึง อันจะนาไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
3. การวางแผน
4. การนาไปใช้และการนาไปปฏิบตั ิ
5. การตรวจสอบและแก้ไข
6. การทบทวนการจัดการ รวมไปถึงการประเมินปั จจัยภายนอกองค์กร เช่น เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดกฎหมายหรื อแนวทางปฏิบตั ิในอุตสาหกรรมซึ่ งส่ งผลให้ตอ้ งปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์การจัดการ หรื อการเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ หรื อขั้นตอนอื่น ๆ ในวงจรการจัดการ

แนวคิดหลักการ 3E สร้ างความปลอดภัยในโรงงาน
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การเสริ มสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ต้องยึด
หลัก 3 E ได้แก่ Engineering (วิศวกรรมศาสตร์ ) Education (การศึกษา) Enforcement (การออกกฎ
ข้อบังคับ)
E ตัวแรก คือ Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) คือการใช้ความรู ้วชิ าการด้านวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ในการคานวณและออกแบบเครื่ องจักรเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิภาพการใช้งานที่
ปลอดภัยที่สุด การติดตั้งเครื่ องป้ องกันอันตรายให้แก่ส่วนที่เคลื่อนไหวหรื ออันตรายของ เครื่ องจักร
การวางผังโรงงาน ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง เสี ยง การระบายอากาศ เป็ นต้น
E ตัวที่สอง คือ Education (การศึกษา) คือการให้การศึกษา หรื อ การให้ความรู ้ฝึกอบรม
และแนะนาพนักงาน หัวหน้างาน ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการทางาน ให้มีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุ และการเสริ มสร้างความปลอดภัยในโรงงาน ให้รู้วา่ อุบตั ิเหตุจะเกิดขึ้น
และป้ องกันได้อย่างไร และจะทางานวิธีใดจึงจะปลอดภัยที่สุด เป็ นต้น
E ตัวสุ ดท้าย คือ Enforcement (การออกกฎข้อบังคับ) คือการกาหนดวิธีการทางานอย่าง
ปลอดภัย และมาตรการบังคับควบคุมให้พนักงานปฏิบตั ิตาม เป็ นระเบียบปฏิบตั ิที่ตอ้ งประกาศให้
ทราบทัว่ กัน หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจะต้องถูกลงโทษ เพื่อให้เกิดความสานึกและ
หลีกเลี่ยงการทางานที่ไม่ถูกต้อง หรื อเป็ นอันตราย
ในทางปฏิบตั ิแล้ว E ตัวแรก (Engineering) และ E ตัวที่สาม (Enforcement) จะเป็ นปัจจัย
ที่ถูกกาหนด หรื อหาได้จากภายนอกโรงงาน กล่าวคือ ผูป้ ระกอบกิจการหรื อผูบ้ ริ หารสามารถจัดหา
วิศวกรรมออกแบบวางผังโรงงานและอื่น ๆ ได้ ผูป้ ระกอบกิจการหรื อผูบ้ ริ หารสามารถเลือกซื้ อ
เครื่ องจักรที่มีเครื่ องป้ องกันอันตรายในตัวได้ ถือว่างานด้านวิชาการ วิศวกรรมถูกกาหนดจาก
บุคคลภายนอก เช่นเดียวกับการออกกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย ผูป้ ระกอบกิจการ
และผูบ้ ริ หารก็สามารถอ้างอิงจากกฎหมายในเรื่ องนี้ได้ ซึ่ งเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามด้วย แต่การ
ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงาน (Education) เป็ นหน้าที่ของทางโรงงานโดยตรง โดยจะต้องเกิดจาก
ความสานึกและความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบกิจการโรงงานในการที่จะให้ความรู ้หรื อชี้แนะถึง
วิธีการทางานที่ปลอดภัยแก่พนักงาน ดังนั้น จึงเห็นได้ ว่าเรื่ อง Education เป็ นส่ วนที่สาคัญมากที่สุด
ในหลักการ 3E สามารถทาได้โดยการให้พนักงานศึกษาหรื ออบรมด้านความปลอดภัย
การศึกษาด้านความปลอดภัย (Safety education) หมายถึง การพัฒนาความรู ้และ
จิตสานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญในการกาจัดอุบตั ิเหตุ
และการแก้ไขปรับปรุ งวิธีการทางาน และสภาพแวดล้อมการทางานที่อนั ตรายให้ปลอดภัย
การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย (Safety training) หมายถึง การพัฒนาความสามารถ
หรื อความชานาญของพนักงานในการทางานอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย การให้การศึกษาและ
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อบรมนี้ สามารถทาได้ท้ งั ในและนอกโรงงาน โดยส่ งคนงานไปเข้าศึกษาหรื อฝึ กอบรมตาม
หน่วยงานหรื อศูนย์ต่าง ๆ ที่มีหลักสู ตรด้านนี้ หรื อเชิ ญวิทยากรมาบรรยาย หรื อโดยการชี้แนะอบรม
กันเองในโรงงานก็ได้ โดยหัวหน้างาน หรื อคนงานที่ทางานมานานจนเกิดทักษะและประสบการณ์
เป็ นผูส้ อนแนะอธิ บายให้คนงานใหม่ดู และให้คนงานใหม่ได้ฝึกทาด้วยตนเองภายใต้การดูแล
ควบคุมของหัวหน้างาน การฝึ กอบรมยังจาเป็ นต่อผูท้ ี่เปลี่ยนย้ายงานมาจากแผนกอื่นด้วยการให้
การศึกษาหรื อฝึ กอบรมอย่างเหมาะสม จะเป็ นมาตรการที่รวดเร็ วและเห็นผลชัดเจน เพราะเมื่อ
คนงานมีความรู ้ความเข้าใจในงานที่ทาและวิธีทางานที่ปลอดภัยแล้ว โอกาสเกิดอุบตั ิเหตุจากการ
กระทาที่ไม่ปลอดภัยก็จะหมดไป
การเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนทุกครั้ง แม้ไม่มีผบู ้ าดเจ็บ ล้มตาย หรื อไม่ทาให้ทรัพย์สินเสี ยหายเลย
ก็ตาม ก็สามารถกระทบกระเทือนกระบวนการผลิต ทาให้งานช้าหรื อหยุดชะงักได้ ส่ งผลต่อต้นทุน
หรื อกาไรในทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และหากเป็ นกรณี ที่เกิดการบาดเจ็บพิการ หรื อทรัพย์สิน
เสี ยหายแล้ว เราต้องเสี ยค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมเครื่ องจักร และอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชดั เราจึง
ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ความปลอดภัยในการทางานไม่สาคัญ เพราะอุบตั ิเหตุทาให้เสี ยค่าใช้จ่าย
ทาให้ตน้ ทุนในการผลิตเพิม่ ขึ้น การเสริ มสร้างความปลอดภัยเข้าไปในกระบวนการผลิตอย่าง
เหมาะสม สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเกิดอุบตั ิเหตุและทาให้งานสาเร็ จเร็ วขึ้น
เพราะขวัญในการทางานของคนทางานสู งขึ้น เป็ นการลดต้นทุนไปในตัว ดังนั้น จึงเป็ นการคุม้ ค่า
ต่อการลงทุนสาหรับเจ้าของและผูบ้ ริ หารโรงงานที่จะเพิ่ม มาตรการด้านความปลอดภัยเข้าไปใน
กระบวนการผลิต แต่สิ่งสาคัญที่สุดนั้นคือ หลักการ 3E จะต้องดาเนินการไปพร้อมกัน จึงจะทาให้
การป้ องกันอุบตั ิเหตุและเสริ มสร้างความปลอดภัยในโรงงานมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เครื่ องจักรที่
ออกแบบมาดี ถูกต้องตามวิชาการวิศวกรรม กล่าวคือ มีเครื่ องป้ องกันอันตราย หรื อการ์ด
(Machine guarding) ติดตั้งไว้อย่างเหมาะสมแล้วก็ตาม คนงานอาจเห็นว่าเกะกะ ไม่จาเป็ นจึงถอด
ออก และทางานด้วยความเสี่ ยงต่อไป ดังนี้ นอกจากเราจะต้องฝึ กอบรม แนะนาคนงานถึงวิธีการ
ทางานกับเครื่ องจักรตัวนั้น หรื อ ชี้แนะให้เห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้น หากถอดเครื่ องป้ องกันอันตราย
ออกแล้ว เราควรจะกาหนดวิธีการทางานอย่างปลอดภัยและออกข้อบังคับ เป็ นกฎระเบียบเลยว่า
ถ้าใครถอดเครื่ องป้ องกัน หรื อฝาครอบส่ วนเคลื่อนไหวหรื อส่ วนที่เป็ นอันตรายของเครื่ องจักร เช่น
สายพาน หัวปั๊ ม เป็ นต้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะต้องถูกลงโทษ ในทานองเดียวกัน แม้จะมี
ข้อบังคับห้ามถอดการ์ ด หากคนงานไม่ได้รับการแนะนาหรื อชี้แนะ วิธีการทางานที่ถูกต้องปลอดภัย
และไม่รู้ความสาคัญของการ์ ด (ไม่มี Education) คนงานก็อาจจะปฏิบตั ิงานผิดวิธีหรื ออันตรายได้
นอกจากจะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้แล้ว ยังไม่ทาให้เครื่ องจักรเสี ยหายอีกด้วย
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ทฤษฎีเกีย่ วกับการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัย
ทฤษฎีหรื อแนวคิดการเกิดอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ได้มีการเขียนไว้ในหลายรู ปแบบ ในที่น้ ี จะ
ขอเสนอทฤษฎีที่สาคัญเพียง 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีโดมิโน ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภัยของ
บ๊อบ ฟี เรนซ์ และทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบตั ิเหตุ (กองทัพบก สหรัฐอเมริ กา) (อ้างถึงใน แก้วฤทัย
แก้วชัยเทียม, 2548)ได้รวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ไว้ดงั นี้
ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุ (Domino theory)
Heinrich กล่าวว่า การบาดเจ็บและความเสี ยหายต่าง ๆ เป็ นผลที่สืบเนื่องโดยตรงมาจาก
อุบตั ิเหตุและอุบตั ิเหตุเป็ นผลมาจากการกระทาที่ไม่ปลอดภัยหรื อสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
ซึ่ งเปรี ยบได้เหมือนตัวโดมิโนที่เรี ยงกันอยู่ 5 ตัวใกล้กนั เมื่อตัวที่หนึ่งล้มย่อมมีผลทาให้ตวั โดมิโน
ถัดไปล้มตามกันไปด้วย ตัวโดมิโนทั้งห้าตัว ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมหรื อภูมิหลังของบุคคล (Social environment or background)
สิ่ งแวดล้อมทางสังคม และการประพฤติปฏิบตั ิสืบทอดกันมาจากอดีตทาให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกมาต่าง กัน เช่น สภาพครอบครัวฐานะความเป็ นอยู่ การศึกษาอบรม
2. ความบกพร่ องผิดปกติของบุคคล (Defects of person) ทัศนคติต่อความปลอดภัยที่
ไม่ถูกต้อง ชอบเสี่ ยง มักง่าย สุ ขภาพจิตและสิ่ งแวดล้อมทางสังคมเป็ นสาเหตุทาให้เกิดความผิดปกติ
ของบุคคล เช่น การปฏิบตั ิงานโดยขาดความยั้งคิดอารมณ์รุนแรงประสาทอ่อนไหวง่าย
ความตื่นเต้น ขาดความรอบคอบ เป็ นต้น
3. การกระทาหรื อสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe acts/ Unsafe conditions)
ตัวอย่างเช่น การยืนอยูใ่ ต้ของหนักที่แขวนอยู่ การสตาร์ ทเครื่ องจักรโดยขาดการตรวจสอบที่ดี
การชอบวิง่ ในสถานที่ทางาน การถอดเครื่ องกาบังป้ องกันภัยออกจากเครื่ องจักร ฯลฯ ล้วนเป็ นการ
กระทาที่ไม่ปลอดภัยอาจนามาซึ่ งอุบตั ิเหตุได้ รวมทั้ง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเครื่ องจักร
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และสภาพเป็ นอันตรายอื่น ๆ เช่น เกียร์ ที่ไม่มีฝาครอบ แสงสว่างที่ไม่เพียงพอนับว่าเป็ นสาเหตุ
โดยตรงของอุบตั ิเหตุ
4. อุบตั ิเหตุ (Accident) เหตุการณ์ที่มีสาเหตุปัจจัยทั้ง 3 ลาดับมาแล้วย่อมส่ งผลให้เกิด
อุบตั ิการณ์ เช่น ตกจากที่สูง ลื่นล้ม เดินสะดุด สิ่ งของหล่นจากที่สูง วัตถุกระแทกหนี บหรื อตัด
เป็ นต้น
5. การบาดเจ็บหรื อเสี ยหาย (Injury/ Damages) ตัวอย่างการบาดเจ็บที่เกิดกับอวัยวะ
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ตามทฤษฎีโดมิโนนั้น ตัวโดมิโนทั้ง 5 ตัว แสดงให้เห็นว่า ภูมิหลังหรื อสภาพแวดล้อม
ทางสังคมของบุคคล เช่น สภาพครอบครัว ฐานะความเป็ นอยู่ การศึกษา มีผลต่อความบกพร่ อง
ผิดปกติของบุคคลนั้น หรื อมีทศั นคติ ต่อความปลอดภัยไม่ถูกต้อง ซึ่ งจะก่อให้เกิดการกระทา
และ/ หรื อสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ และผลที่ตามมาก็คือ การบาดเจ็บหรื อความ
สู ญเสี ยเมื่อโดมิโนตัวที่ 1 ล้ม ตัวถัดไปก็ลม้ ตาม หากจะไม่ให้โดมิโนตัวที่4 ล้ม (ไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุ)
ก็ตอ้ งเอาโดมิโนตัวที่ 3 ออก (กาจัดการกระทาหรื อสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) การบาดเจ็บหรื อ
ความเสี ยหายก็จะไม่เกิดขึ้น การป้ องกันอุบตั ิเหตุตามทฤษฎีโดมิโน ทาได้โดยการกาจัดการกระทา
หรื อสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยออกไปอุบตั ิเหตุก็ไม่เกิดขึ้น ส่ วนการป้ องกันที่โดมิโนโนตัวที่ 1
(สภาพแวดล้อมของสังคมหรื อภูมิหลังของบุคคล) หรื อตัวที่ 2 (ความบกพร่ องผิดปกติของบุคคล)
อาจทาได้ยากกว่า เพราะเป็ นคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ปลูกฝังแล้ว
การป้ องกันอุบตั ิเหตุเราสามารถพิจารณาได้ 2 ประการคือ
1. การป้ องกันอุบตั ิภยั ระยะสั้น คือการขจัดตัวที่ 3 ออก คือการขจัดการกระทาที่
ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ทาให้ตวั ที่ 4 คือ อุบตั ิภยั จะไม่เกิดขึ้น
2. การป้ องกันอุบตั ิภยั ระยะยาว คือ การสร้างจิตสานึกการให้การศึกษา การสาธารณสุ ข
มูลฐานซึ่ งเป็ นรากฐานที่มนั่ คงของสังคม จะทาให้เกิดสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและการกระทาที่
ปลอดภัย เป็ นการป้ องกันอุบตั ิภยั ที่ยง่ั ยืนกว่าในข้อ 1 มาก จะเห็นว่าการเกิดอุบตั ิเหตุที่เป็ นผลให้เกิด
การบาดเจ็บจะเป็ นผลเนื่องมาจากการกระทาที่ไม่ปลอดภัยและ/ หรื อสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
ซึ่ งเป็ นตัวโดมิโนในตัวกลางของทั้งหมดเสมอการป้ องกันอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นนั้น
วิธีดีที่สุดคือ ป้ องกันมิให้เกิดการกระทา และ/ หรื อ สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นซึ่ งสามารถ
อธิ บายได้ดว้ ยความสัมพันธ์ของตัวโดมิโนต่าง ๆ โดยเป็ นที่ยอมรับและนาไปใช้ปฏิบตั ิกนั อย่าง
แพร่ หลายจนกระทัง่ ในปั จจุบนั นี้
ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภัยของบ๊ อบ ฟี เรนซ์ (Firenze system model)
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Firenze (อ้างถึงใน แก้วฤทัย แก้วชัยเทียม, 2548) มีแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบระบบ
ความปลอดภัยว่า ในการศึกษาถึงสาเหตุของอุบตั ิเหตุจะต้องศึกษาองค์ประกอบทั้งระบบซึ่ งมี
ปฏิกิริยาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน องค์ประกอบดังกล่าวประกอบด้วย คน (Man) เครื่ องจักร (Machine)
และสิ่ งแวดล้อม (Environment) ความสาคัญขององค์ประกอบที่เป็ นสาเหตุของอุบตั ิเหตุแต่ละ
องค์ประกอบมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจในการผลิตงาน (Task) และการเกิดอุบตั ิเหตุ (Accident)
ดังนี้
ด้านคนหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน (Man) ในการผลิตงานหรื อทางานในแต่ละชิ้น ผูป้ ฏิบตั ิงาน
จาเป็ นต้องตัดสิ นใจ (Decision) เลือกวิธีปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมาย
แต่การตัดสิ นใจในการดาเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมายในแต่ละครั้งนั้นย่อมมีความเสี่ ยง (Risks)
แอบแฝงอยูเ่ สมอ ดังนั้นในการตัดสิ นใจแต่ละครั้ง ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องมีขอ้ มูลข่าวสาร
(Information) ที่เพียงพอถ้าหากข้อมูลข่าวสารดี ถูกต้องก็จะทาให้การตัดสิ นใจถูกต้อง แต่ถา้ ข้อมูล
ไม่ถูกต้องก็จะทาให้การตัดสิ นใจนั้นผิดพลาดหรื อมีความเสี่ ยงสู ง และทาให้เกิดความล้มเหลว
ในการทางานซึ่ งอาจจะส่ งผลให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
ด้านอุปกรณ์เครื่ องจักร (Machine) อุปกรณ์เครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตจะต้องมี
ความพร้อมปราศจากข้อผิดพลาด ถ้าอุปกรณ์เครื่ องจักรออกแบบไม่ถูกต้อง ไม่ถูกหลักวิชาการหรื อ
ขาดการบารุ งรักษาที่ดียอ่ มทาให้กลไกของเครื่ องจักรปฏิบตั ิงานผิดพลาดซึ่ งจะนาไปสู่ การเกิด
อุบตั ิเหตุ
ด้านสิ่ งแวดล้อม (Environment) สภาพการทางานและสิ่ งแวดล้อมในการทางานมี
บทบาทสาคัญต่อการผลิต ความผิดพลาดที่เกิดขั้นกับสิ่ งแวดล้อม ย่อมก่อให้เกิดปั ญหาต่อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและเครื่ องจักร ซึ่ งจะเป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุได้
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทางาน
จากการศึกษาของ Heinrich ถึงสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุในงานอุตสาหกรรมในปี
ค.ศ. 1920 สรุ ปได้วา่ สาเหตุของอุบตั ิเหตุเกิดจาก คน เครื่ องจักร โชคชะตาหรื อภัยธรรมชาติ
ซึ่งสัมพันธ์กบั ทฤษฎีของ Firenze คือ
1. สาเหตุเกิดจากคน การเกิดอุบตั ิเหตุที่สาเหตุมาจากคนมีมากถึง 88 % ของการเกิด
อุบตั ิเหตุ เช่นการทางานไม่ถูกต้อง ความพลั้งเผลอ ประมาท การมีนิสัยชอบเสี่ ยง
2. สาเหตุเกิดจากความผิดพลาดของเครื่ องจักร การเกิดอุบตั ิเหตุที่สาเหตุมาจาก
ความบกพร่ องของเครื่ องจักรมี 10 % ของการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น เครื่ องจักรเครื่ องมือชารุ ดบกพร่ อง
เครื่ องจักรไม่มีระบบป้ องกัน
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3. สาเหตุเกิดจากดวงชะตา การเกิดอุบตั ิเหตุที่สาเหตุมาจากดวงชะตามี 2% ส่ วนใหญ่
เป็ นภัยธรรมชาติที่นอกเหนือการควบคุม เช่น พายุ น้ าท่วม ฟ้าผ่า เป็ นต้น
จากสาเหตุขา้ งต้นพอจะสรุ ปสาระสาคัญของการเกิดอุบตั ิเหตุได้ 2 ประการ คือ เกิดจาก
สภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย และ การกระทาที่ไม่ปลอดภัย ดังนี้
3.1 สภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย สภาพการที่ไม่ปลอดภัย หมายถึง สภาพบริ เวณ
ปฏิบตั ิงานไม่มีความปลอดภัยมีความเสี่ ยงที่จะทาให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่น
3.1.1 สภาพแวดล้อมของบริ เวณการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ แสงสว่างไม่เพียงพอ
เสี ยงดังมากเกินไป การระบายอากาศที่ไม่เหมาะสม พื้นที่ลื่น เนื่องจากคราบน้ ามัน พื้นที่ไม่เรี ยบ
มีหลุมและสิ่ งกีดขวางทางเดิน ความสกปรก มีสารเคมี เชื้ อเพลิง และบริ เวณที่คบั แคบ
3.1.2 อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร มีขอ้ บกพร่ อง อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ
ได้แก่ ใช้เครื่ องมือไม่ถูกขนาด หรื อไม่ถูกต้อง ใช้เครื่ องมือที่สึกหรอชารุ ด ทื่อ หัก ไม่ใช้เครื่ องป้ อง
อันตราย จับตั้งงานไม่ได้ขนาด และไม่มนั่ คง ใช้เครื่ องมือที่ปราศจากด้ามหรื อที่จบั ที่เหมาะสม
และละเลยต่อการบารุ งรักษา เช่น น้ ามันหล่อลื่นไม่เพียงพอ
3.2 การกระทาที่ไม่ปลอดภัย การกระทาที่ไม่ปลอดภัย หมายถึง ความไม่ปลอดภัย
ที่เกิดขึ้นจากการกระทาของบุคคลหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในระหว่างการทางาน เช่น
3.2.1 ความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ มักเกิดกับตัวบุคคลที่เข้างานใหม่ ๆ หรื อเข้าทางาน
กับเครื่ องมือ เครื่ องจักรใหม่ โดยที่ไม่ได้รับคาอธิ บายถึงการปฏิบตั ิและการทางานของเครื่ องมือ
เครื่ องจักรโดยรายละเอียดจึงมักจะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นบ่อย ๆ ได้แก่ การสอนเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยยังไม่ดีพอ อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ได้จดั ให้ ขาดความรู ้หรื อไม่ได้ตระหนักในเรื่ อง
ความปลอดภัย กฎความปลอดภัยไม่มีผลบังคับใช้ และจุดอันตรายต่าง ๆ ไม่ได้ทาการแก้ไข
3.2.2 ความประมาท ได้แก่ เกิดจากมีความเชื่อมัน่ มากเกินไป เนื่องจากทางาน
มานานเครื่ องป้ องกันอันตรายหรื อเครื่ องกั้นจัดไว้ให้ แต่ไม่ใช้หรื อถอดออก ใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้
ไม่ถูกต้องกับลักษณะของงานที่ทา ถึงแม้วา่ จะมีเครื่ องมือที่ถูกต้องให้เลือกใช้ได้เหมาะสมก็ตาม
และการหยอกล้อ หรื อล้อเล่นในระหว่างการทางาน
3.2.3 สภาวะร่ างกายของบุคคล ได้แก่ เมามาทางาน เมื่อยล้า เนื่องจากทางาน
ตลอดเวลาโดยไม่มีการหยุดพัก สายตาสั้น และสภาพร่ างกายไม่เหมาะกับงาน
3.2.4 สภาวะจิตใจของบุคคล ได้แก่ ขาดความตั้งใจในการทางาน
ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในขณะทางาน ทะเลาะกับเพื่อนบ้าน และอกหัก
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ทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุของกองทัพบกสหรั ฐอเมริ กา
การบริ หารงานความปลอดภัยของกองทัพบกสหรัฐอเมริ กาได้พฒั นามากขึ้นเนื่องจากได้
มีการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการป้ องกันประเทศ กองทัพบกสหรัฐอเมริ กาจึงได้ศึกษา
เทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัย ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีในการผลิตและการใช้ดว้ ยรู ปแบบที่
นาเสนอนี้เป็ นรู ป แบบที่แสดงถึงการเกิดอุบตั ิเหตุ ซึ่ งอ้างอิงสรุ ปเป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
ได้เป็ น 3 ประการ คือ
1. ความผิดพลาดของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Human error) เกิดจากการที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีพฤติกรรม
การกระทาที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act) สภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) ต่าง ๆ ที่
มีอยูห่ รื อเกิดขึ้นก็เกิดจากวิธีการทางานที่ไม่ปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานเช่นกันความผิดพลาดต่าง ๆ
นั้นอาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดทางร่ างกาย ขาดการฝึ กอบรมอย่างเพียงพอหรื อขาดการกระตุน้
หรื อแรงจูงใจในการทางาน
2. ความผิดพลาดในระบบ (System error) อาจเกิดจากการออกแบบไม่เหมาะสม ซึ่ง
เนื่องมาจากนโยบายที่ไม่เหมาะสมของหน่วยงาน เช่น การประหยัด การเลือกใช้เทคโนโลยี การ
บารุ งรักษา หรื อเกิดจากความล้มเหลวในการออกแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็ นต้น
3. ความผิดพลาดในการบริ หารจัดการ (Management error) สาเหตุหลักอาจเกิด จาก
ความล้มเหลว (Failure) จากการบริ หารจัดการข้อมูลข่าวสาร การใช้เทคโนโลยีและระบบ
การทางานที่ไม่เหมาะสม ซึ่ งความล้มเหลวนี้ อาจเกิดจากการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่ถูกต้องการฝึ กอบรมอาจไม่เพียงพอ ขาดการกระตุน้ จูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ทฤษฎีความเอนเอียงในการเกิดอุบัติเหตุ (Accident-proneness theory)
Major Greenwood และ Hilda M.Woods ได้ทาการศึกษาการเกิด อุบตั ิเหตุของคนงาน
ในประเทศอังกฤษ โดยอธิ บายถึงการเกิดอุบตั ิเหตุซ้ า ๆ คือ การที่บางบุคคลเกิดอุบตั ิเหตุมากกว่า
คนอื่น ๆ แต่ความโน้มเอียงที่จะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุอธิ บายถึงว่า “ทาไมบุคคลนั้นจึงเกิดอุบตั ิเหตุ
มากกว่าคนอื่น ๆ” ความโน้มเอียงที่จะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุเป็ นการคาดการณ์ ล่วงหน้าซึ่ งแต่ละคน
ย่อมมีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุได้เท่า ๆ กันความโน้มเอียงที่จะทาให้บุคคลเกิดอุบตั ิเหตุ
1. ความโน้มเอียงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุมีกาหนดเวลาในช่วงสั้น ๆ โดย เกิดผลในระยะวิกฤต
คือ ในสภาพบุคคลที่เครี ยด แต่เมื่อระยะวิกฤตเหล่านั้นหมดไป บุคคลก็จะปรับตัวในสภาพเดิมได้
แต่อยูภ่ ายใต้ความรู ้สึกกดดันที่มี ความโน้มเอียงจะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ เช่น บุคคลที่อยูร่ ะยะพัก
ฟื้ นจะมีความอ่อนเพลียซึ่ งความอ่อนเพลียนี้จะเป็ นเหตุสนับสนุนให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
2. ความโน้มเอียงที่จะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุของแต่ละบุคคล มีสาเหตุใหญ่มาจากแหล่ง
ภายในที่ประกอบด้วย บุคลิกลักษณะที่ต่อต้านสังคม มีพฤติกรรมที่ เปิ ดเผยชอบแหวกกฎ

22

2277670066

BUU iThesis 59930025 independent study / recv: 26072561 12:55:29 / seq: 137

(ทาลายกฎเกณฑ์) อารมณ์รุนแรงต่าง ๆ เช่น อาการซึ มเศร้า ฉุ นเฉี ยวง่าย มีความเครี ยดสู ง และพวก
ที่มีกฎเกณฑ์จะมีแนวโน้มเอียงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุสภาพร่ างกาย เช่น สายตาผิดปกติ ความชรา
เป็ นต้น ซึ่ งทาให้บุคคลเสี ยความสามารถในอันจะทาให้เกิดความปลอดภัย
ทฤษฎีความล้า
Grandjean (Pao, 2016) ได้เสนอทฤษฎีความล้าในการทางาน โดยระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่มา
กระทบต่อคน ได้แก่ ระยะเวลาการทางาน ลักษณะของงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน สภาพ
ความพร้อมของร่ างกาย รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ ต่าง ๆ ทาให้เกิดความล้า ซึ่ งสามารถ
เปรี ยบเทียบ กับระดับความล้าได้กบั ระดับน้ าในถังเหตุปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความล้า เมื่อมี
ความล้าสะสมขึ้นในร่ างกาย ก็จาเป็ นจะต้องมีการระบาย ให้ระดับความล้าหรื อระดับน้ าในถังลดลง
เพื่อให้ร่างกายได้มีการฟื้ นตัว มิฉะนั้นถ้าปล่อยให้ระดับความล้ามีแต่สูงขึ้นเรื่ อย ๆ จนเกินขีดจากัด
ที่ร่างกายจะรับได้ก็ยอ่ มเป็ นอันตรายต่อร่ างกายและเอื้ออานวยให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายและ
ทาให้อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นด้วย
ทฤษฎีปัจจัยมนุษย์ (The human factor theory)
อธิ บายสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุที่จะเกิดอุบตั ิเหตุ ลักษณะห่ วงโซ่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดจากการขาดความประมาท และความไม่ระมัดระวังหรื อขาดความเอาใจใส่ ของมนุ ษย์ ได้แก่
1. การทางานเกินความสามารถ (Overload) เกิดจากความไม่สมดุลของระยะเวลาที่
กาหนดให้บุคคลปฏิบตั ิงานกับปริ มาณงานที่ได้รับ เช่น ความล้า ความเครี ยด ปัจจัยทางด้าน
สิ่ งแวดล้อม เสี ยง อุณหภูมิ ปั จจัยทางด้านสถานการณ์ ระดับความเสี่ ยงของงาน
2. ขาดความรับผิดชอบ (Inappropriate response) การตอบสนองของบุคคลในการ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุเมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงบุคคลที่รับรู ้วา่ เป็ นอันตรายแต่ไม่ดาเนินการ
ป้ องกัน เช่น ถอดการ์ ดออกจากเครื่ องจักร ไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล เดินเข้าไปในที่
ห้ามเข้าหรื อไม่ได้รับอนุญาต เป็ นต้น
3. การกระทาที่ไม่เหมาะสม (Inappropriate activities) การทางานเกินความสามารถ
(Overload) เป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิ งานขาดความสมดุลระหว่างความสามารถของตนเอง
กับภาระงาน ความรับผิดชอบ หรื อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ซ่ ึ งสามสามารถเกิดขึ้นได้จากหลาย
ปั จจัยย่อย ดังนี้
3.1 ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม เช่น เสี ยงรบกวน แสง ความร้อน
3.2 ปัจจัยภายใน เป็ นปั จจัยภายในของผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถเกิดขึ้นทั้งทางกายภาพ
เช่น ความเหนื่ อยล้า อ่อนเพลียทางจิตใจ ที่ทาให้เกิดความเครี ยดและความวิตกกังวลซึ่ งทั้งหมดนี้
เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นส่ วนบุคคล
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3.3 ปัจจัยสถานการณ์อื่น ๆ ขาดความรับผิดชอบ (Inappropriate response) เช่น เมื่อ
ผูบ้ ริ หาร หัวหน้างานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องพบเห็นว่าอุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อเครื่ องจักรที่อยูใ่ นสภาพที่
ไม่สมบูรณ์ หรื อมีร่องรอยของการ ชารุ ดแต่เพิกเฉยและไม่เร่ งรี บที่จะซ่อมแซม ปรับปรุ ง หรื อแก้ไข
ปล่อยให้ ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่สวมอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่ป้องกันอันตรายในการทางาน โดยไม่ตกั เตือน
หรื อห้ามปรามทางานไม่เหมาะสม (Inappropriate activities) อุบตั ิเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุเนื่ องมาจาก
การปฏิบตั ิที่ไม่ปลอดภัยของบุคคล และการปฏิบตั ิที่ไม่ปลอดภัยเกิดจากองค์ประกอบภายในของ
แต่ละบุคคล
3.4 พฤติกรรมการทางานที่ไม่เหมาะสม
3.5 มีเจตคติหรื อลักษณะนิสัยในการทางานที่ไม่ถูกต้อง
3.6 ผูป้ ฏิบตั ิมีทกั ษะไม่เพียงพอขาดความชานาญหรื อความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
3.7 พฤติกรรมการทางานที่ไม่เหมาะสม เช่น มีพ้ืนฐานความรู ้หรื อความเข้าใจที่
ไม่เพียงพอ หรื อไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ ไม่ทนั ต่อความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และ
ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องความปลอดภัย
3.8 มีเจตคติหรื อลักษณะนิสัยในการทางานที่ไม่ถูกต้อง เช่น ประมาท
ขาดความรอบคอบ เกียจคร้าน ดื้อรั้น ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
3.9 ผูป้ ฎิบตั ิมีทกั ษะไม่เพียงพอ ขาดความชานาญหรื อความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
เช่น ปฏิบตั ิงานขณะที่ร่างกายอ่อนเพลีย มึนเมา หรื ออารมณ์ผดิ ปกติ โดยเฉพาะ การดื่มสุ รา เป็ นต้น
ทฤษฎีปัจจัยเดียว (Single factor theory)
ทฤษฎีปัจจัยเดียวนั้น สันนิษฐานว่า มีเพียงสาเหตุเดียวเท่านั้นที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ
เมื่อค้นพบว่าอะไรเป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุก็ดาเนินการแก้ไขสาเหตุน้ นั ซึ่ งจะมีขอ้ จากัด
ในการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ
ทฤษฎีหลายสาเหตุหลายปัจจัย (Multiple factor theories)
ทฤษฎีหลายหลายปัจจัย เป็ นทฤษฎีที่กล่าวว่า “สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ เกิดจากปั จจัย
หลายปั จจัยร่ วมกัน” โดยสาเหตุขณะนั้น (Immediate causes) อาจเป็ นการกระทาที่ไม่ปลอดภัยของ
พนักงาน หรื อสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ งทฤษฎีหลายสาเหตุหลายปั จจัยนั้น จะมีหลายปั จจัย
ที่เป็ นส่ วนสนับสนุนให้เกิดอุบตั ิเหตุ โดย V. L. Gross ได้สร้างรู ปแบบของทฤษฎีหลายสาเหตุ
หลายปั จจัยที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุโดย ปั จจัย 4M คือ
1. Man คือ คนซึ่ งมีปัจจัยร่ วม ได้แก่ เพศ อายุ ทักษะการทางาน ประวัติการฝึ กอบรม
เป็ นต้น
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2. Media คือ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สภาพอากาศ อุณหภูมิ แสงสว่าง
เสี ยง เป็ นต้น
3. Management คือ รู ปแบบในการบริ หารจัดการ การจัดองค์กร นโยบาย ระเบียบ
ปฏิบตั ิ เป็ นต้น
4. Machine คือ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ได้แก่ ขนาดของเครื่ อง รู ปร่ างของ
เครื่ องจักร น้ าหนัก แหล่งพลังงาน เป็ นต้น
ซึ่งทฤษฎีหลายสาเหตุหลายปั จจัย จะมีประโยชน์ในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ โดยจะทาให้เรา
ระบุถึงปั จจัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน เพื่อนามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของอุบตั ิเหตุหรื อ
ผลของการเกิดอุบตั ิเหตุได้ เพราะอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้ง มิใช่เกิดจากโชคชะตาหรื อเคราะห์กรรม
ที่เหนื อการควบคุม แต่เกิดจากสาเหตุที่แก้ไขและป้ องกันได้ สาเหตุของอุบตั ิเหตุที่สาคัญ ได้แก่
การกระทาที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe acts) และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition)
การป้ องกันอุบตั ิเหตุอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาได้โดยการกาจัดการกระทา หรื อสภาพการณ์ที่
ไม่ปลอดภัยให้เหลือน้อยที่สุดหรื อหมดไป สภาพการทางานที่ปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นในที่สุดการเกิด
อุบตั ิเหตุในแต่ละครั้ง ย่อมก่อให้เกิดความสู ญเสี ยมากมาย นอกจากจะเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย
เสี ยชีวติ หรื อแม้แต่ทรัพย์สินเสี ยหาย อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่เกิดความเสี ยหาย ค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมบารุ งแล้ว ยังรวมถึงการสู ญเสี ยเวลาในการผลิตที่ตอ้ งหยุดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรื อ
แม้แต่เสี ยภาพพจน์ของบริ ษทั ความสู ญเสี ย ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเกิดอุบตั ิเหตุในโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้นอาจแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้คือ
1. ความสู ญเสี ยทางตรง (Direct loss)
1.1 ค่ารักษาพยาบาล
1.2 ค่าทดแทนจากการได้รับบาดเจ็บ
1.3 ค่าทาขวัญ
1.4 ค่าทาศพ
1.5 ค่าประกันชีวติ
2. ความสู ญเสี ยทางอ้อม (Indirect loss) หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ซึ่ งส่ วนใหญ่จะคานวณ
เป็ นตัวเงินได้) นอกเหนื อจากค่าใช้จ่ายทางตรงสาหรับ การเกิดอุบตั ิเหตุในแต่ละครั้ง ได้แก่
2.1 การสู ญเสี ยเวลาในการทางานของ
2.1.1 คนงานหรื อผูบ้ าดเจ็บ เพื่อรักษาพยาบาล
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2.1.2 คนงานอื่นหรื อเพื่อนร่ วมงานที่ตอ้ งหยุดชะงักชัว่ คราว เนื่องจากช่วยเหลือ
ผูบ้ าดเจ็บโดยการปฐมพยาบาล หรื อนาส่ งโรงพยาบาล อยากรู ้อยากเห็น การวิพากษ์วจิ ารณ์
ความตื่นตกใจ
2.1.3 หัวหน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา เนื่ องจากช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ สอบสวน
หาสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ บันทึกและจัดทารายงานการเกิดอุบตั ิเหตุ จัดหาคนงานอื่นและ
ฝึ กสอนให้เข้าทางานแทนผูบ้ าดเจ็บ หาวิธีแก้ไขและป้ องกันอุบตั ิเหตุไม่ให้เกิดซ้ าอีก
2.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่ได้รับความเสี ยหาย
2.3 วัตถุดิบหรื อสิ นค้าที่ได้รับความเสี ยหายต้องทิ้ง ทาลายหรื อขายเป็ นเศษ
2.4 ผลผลิตลดลง เนื่องจากกระบวนการผลิตขัดข้อง ต้องหยุดชะงัก
2.5 ค่าสวัสดิการต่าง ๆ ของผูบ้ าดเจ็บ
2.6 ค่าจ้างแรงงานของผูบ้ าดเจ็บซึ่ งโรงงานยังคงต้องจ่ายตามปกติ แม้วา่ ผูบ้ าดเจ็บ
จะทางานยังได้ไม่เต็มที่หรื อต้องหยุดงาน
2.7 การสู ญเสี ยโอกาสในการทากาไร เพราะผลผลิตลดลงจากการหยุดชะงักของ
กระบวนการผลิต และการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด
2.8 ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า น้ าประปา และโสหุ ย้ ต่าง ๆ ที่โรงงานยังคงต้องจ่ายตามปกติ
แม้วา่ โรงงาน จะต้องหยุดหรื อปิ ดกิจการหลายวันในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรง
2.9 การเสี ยชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของโรงงาน นอกจากนี้ ผบู ้ าดเจ็บจนถึงขั้นพิการ
หรื อทุพพลภาพ จะกลายเป็ นภาระของสังคมซึ่ งทุกคนมีส่วนร่ วม รับผิดชอบด้วย ความสู ญเสี ย
ทางอ้อมจึงมีค่ามหาศาลกว่าความสู ญเสี ยทางตรงมากซึ่ งปกติเรามักจะคิด กันไม่ถึง จึงมีผู ้
เปรี ยบเทียบว่า ความสู ญเสี ยหรื อค่าใช้จ่ายของการเกิดอุบตั ิเหตุเปรี ยบเสมือน “ภูเขาน้ าแข็ง” ส่ วนที่
โผล่พน้ น้ าให้มองเห็นได้มีเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับส่ วนที่จมอยูใ่ ต้น้ าในทานองเดียวกัน
ค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ จะเป็ นเพียงส่ วนน้อยของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
โรงงานจะมองข้ามมิได้
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หลักพืน้ ฐานในการป้ องกันอุบัติเหตุ
วิทยา อยูส่ ุ ข (2555) การป้ องกันอุบตั ิเหตุคือการนาศาสตร์ และศิลป์ มาใช้ในการควบคุม
การกระทาของคน เครื่ องจักร วิธีการปฏิบตั ิ วัสดุ และสภาพแวดล้อม เนื่องจากขบวนการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีมากมายและหลายแผนก ซึ่ งแต่ละส่ วนจะมีความซับซ้อนด้าน
คุณลักษณะของงาน ที่คนงานแต่ละงานปฏิบตั ิและรับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมและ
การป้ องกันเกิดอุบตั ิเหตุเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงจัดกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบตั ิและ
หลักการป้ องกันอุบตั ิเหตุมีดงั ต่อไปนี้
1. การค้นหาสาเหตุอุบตั ิเหตุ ค้นหาจากจุดอันตรายต่าง ๆ ที่แอบแฝงอยูแ่ ละกาลังจะเป็ น
สาเหตุของอุบตั ิเหตุ ได้แก่ ตรวจสอบเครื่ องมืออุปกรณ์ เครื่ องจักร ตรวจขั้นตอนการผลิต
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทางาน และตรวจสอบวิธีการทางาน เป็ นต้น นอกจากนี้การค้นหา
สาเหตุจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะค้นพบสาเหตุที่แท้จริ ง
ของอุบตั ิเหตุ
2. การควบคุมสาเหตุทางวัตถุ การควบคุมสาเหตุทางวัตถุที่อาจเกิดความบกพร่ องจาก
การใช้งาน ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย การบารุ งรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย
ที่มีอยูแ่ ล้วอย่างถูกต้อง ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ตรวจสอบ
สิ่ งที่ชารุ ดและแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพที่ดี และกาหนดกฎระเบียบโรงงานหรื อระเบียบวิธีการ
ปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัย
3. ควบคุมสาเหตุทางด้านความประพฤติและวิธีการทางานของบุคคล การควบคุมสาเหตุ
ทางด้านความประพฤติและวิธีการทางานของบุคคล เป็ นการกระตุน้ เตือน การสร้ างจิตสานึกด้าน
ความปลอดภัยที่สาคัญ ได้แก่ การฝึ กงานและการสอนงานให้คนงาน การแก้ไขทัศนคติที่ไม่ดี
ด้านความปลอดภัย การปรับปรุ งวิธีการบังคับบัญชาให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงบุคคล
ให้เหมาะสมกับงาน การลงโทษทางวินยั และการตรวจสอบสุ ขภาพและการักษาพยาบาล
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4. กิจกรรมส่ งเสริ มด้านความปลอดภัย กิจกรรมส่ งเสริ มด้านความปลอดภัย ได้แก่ จัดทา
คู่มือกฎความปลอดภัย โปสเตอร์ รู ปภาพ เพื่อจูงใจให้สร้างความปลอดภัย การจัดนิทรรศการ
ด้านอุบตั ิเหตุ ประกวดการรายงานสภาพงานที่ไม่ปลอดภัย ประกวดคาขวัญความปลอดภัย
การรณรงค์การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคล การอบรมความปลอดภัย การปฐมพยาบาล
กฎหมาย การจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อความปลอดภัย การรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุเป็ นศูนย์ดว้ ยเทคนิค KYT
(Kiken Yoshi Training) การตอบปั ญหาชิงรางวัล การตรวจสุ ขภาพอนามัยและทดสอบสมรรถภาพ
เป็ นต้น
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน บริษัทอีซูซุ
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ปี พุทธศักราช2560

บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ดาเนิ นกิจการผลิตรถยนต์ และส่ วนประกอบ
ต่าง ๆ ของรถยนต์ ตระหนักถึงความสาคัญของระบบบริ หารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานควบคู่กบั การดาเนินธุ รกิจ โดยมีการจัดและดูแล
สถานประกอบการให้มีสภาพการทางานที่ปลอดภัยและ ถูกสุ ขลักษณะ รวมทั้งการส่ งเสริ ม
และสนับสนุนการทางานให้เกิดความปลอดภัยต่อร่ างกาย จิตใจ และสุ ขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้
1. บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัดถือว่าความปลอดภัย อาชี วอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน เป็ นหน้าที่รับผิดชอบในการทางานของพนักงานทุกคนและ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาทางานหรื อติดต่อภายในบริ ษทั
2. บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด จะมุ่งมัน่ พัฒนาระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน
และข้อกาหนดอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
3. บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด จะสนับสนุนส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมต่าง ๆ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ โรคและ
การเจ็บป่ วยจากการทางาน
4. บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนดให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทาแผนงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน มีการประเมินผลการดาเนินงาน
กาหนดให้มีการประเมินความเสี่ ยงเพื่อกาหนดวิธีการทางานที่ปลอดภัย ตลอดจนการดาเนินการ
ปรับปรุ งสภาพ แวดล้อมในการทางาน รวมทั้งการรักษาไว้ซ่ ึ งสุ ขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
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5. บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด จะสนับสนุนส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากร
การตอบสนองต่อภาวะฉุ กเฉิ นต่าง ๆ และยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
6. บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด จะจัดให้มีการประเมินผล ปรับปรุ งพัฒนา
และทบทวนการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนดไว้ขา้ งต้น อย่างต่อเนื่ อง
7. บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด จะจัดให้มีมาตรฐานการทางาน คู่มือ
ความปลอดภัยในการทางาน รวมถึงการประเมิน ทบทวนข้อกาหนดข้อบังคับการทางานต่าง ๆ
ให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
8. บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด จะทาการสื่ อสารนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ให้กบั พนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลที่ทางานอยู่
ภายใต้การควบคุมของบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด เช่น ผูร้ ับเหมาต่าง ๆ ผูม้ าเยีย่ มชม
กิจการ ลูกค้า เป็ นต้น ให้ทราบและนาไปปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

คู่มือความปลอดภัย (ฉบับพกพา) ของพนักงานบริษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

คู่มือความปลอดภัย (ฉบับพกพา) สาหรับพนักงานบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย
กฎความปลอดภัย 5 ข้ อ
1. พบเครื่ องจักรสภาพผิดปกติกดปุ่ มสี แดงหยุดทันที
2. ทางาน 2 คนขึ้นไปต้องให้สัญญาณกัน
3. ทางานตามขั้นตอนอย่างเคร่ งครัด
4. เกิดสภาพผิดปกติ หยุดรอและทาการตรวจเช็ค ก่อนเอามือเข้าไปสัมผัส
5. ก่อนทางานต้องตรวจเช็ค เลิกงานต้องจัดเก็บให้เรี ยบร้อย
หลักการควบคุมความปลอดภัย 3 ประการ
1. สะสางที่ทางานให้สะอาดเรี ยบร้อย
2. จัดเตรี ยมเครื่ องจักรอุปกรณ์และตรวจสอบตามมาตรฐานก่อนทางานทุกครั้ง
3. ปฏิบตั ิงานและรักษามาตรฐานการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี
ข้ อห้ าม 10 ข้ อ เกีย่ วกับความปลอดภัย
1. ห้าม เอามือเข้าสัมผัสชิ้นงาน ขณะเครื่ องจักรทางานโดยเด็ดขาด
2. ห้าม ถอดการ์ ดนิ รภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. ห้าม ข้ามบ่อหลุมที่ไม่มีฝาปิ ดโดยเด็ดขาด
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4. ห้าม ใส่ ถุงมือผ้าทางานกับเครื่ องจักรที่หมุนได้ เช่น เครื่ องเจาะ ฯลฯ
5. ห้าม ใช้มือเปล่าเขี่ยเศษเหล็ก
6. ห้าม ทาการซ่อม ปรับแต่ง เครื่ องมือและอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
7. ห้าม เอามือล้วงกระเป๋ าขณะก้าวขึ้น-ลงบันไดและเดินในพื้นที่โรงงาน
8. ห้าม สู บบุหรี่ นอกพื้นที่ที่กาหนด โดยเด็ดขาด
9. ห้าม เดินลอดใต้เครน/ รอก ที่ยกของอยู่
10. ห้าม เดินอย่างเร่ งรี บหรื อวิง่ บริ เวณมุมตึก ทางแยก และมุมอับ
KY: หยัง่ รู้ ระวังภัย
1. จะโดนหนีบ หรื อไม่
2. จะโดนบาด หรื อไม่
3. จะถูกดึงเข้าไป หรื อไม่
4. จะตก หรื อไม่
5. จะหกล้ม หรื อไม่
6. จะโดนลวก หรื อไม่
7. จะโดนไฟดูด หรื อไม่
8. อื่น ๆ จะมีอีก หรื อไม่

กิจกรรมส่ งเสริมด้ านความปลอดภัยของบริษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ได้มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านความปลอดภัย
ในการทางาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีทศั นคติ และรับรู ้ความปลอดภัยในการทางาน รวมถึง
กระตุน้ ให้ เกิดความตระหนักถึงอันตรายในการทางาน ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น
1. การจัดศูนย์การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย (Safety dojoo) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ให้พนักงานทราบถึงความสาคัญของความปลอดภัยในการทางาน เพื่อให้ความรู ้ดา้ นความปลอดภัย
พื้นฐาน ซึ่ งนาไปสู่ ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อเป็ นการปลูกฝัง
“จิตสานึกความปลอดภัย” ให้กบั พนักงาน เพื่อเสริ มสร้างความปลอดภัยและการมีส่วนร่ วมกัน
ในกิจกรรมความปลอดภัยและไปสู่ เป้ าหมายด้านความปลอดภัยคือเพื่อให้อุบตั ิเหตุในการทางาน
“เป็ นศูนย์” โดยพนักงานจะต้องผ่านการอบรมความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยภายในหน่วยงาน
อย่างน้อยคนละ 4 ครั้งต่อปี
2. การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety week) เป็ นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการต่า สามารถนาข้อมูลสื่ อต่าง ๆ จากเรื่ องราวภายในและนอกหน่วยงาน โดยนาภาพ
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อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น สถิติการประสบอันตรายของพนักงาน เมื่อมีภาพเหตุการณ์จริ งให้ระบุสาเหตุผล
เสี ยหาย และวิธีการป้ องกันแก้ไข มาจัดแสดงในกิจกรรม สัปดาห์แห่งความปลอดภัยเพื่อให้
พนักงานเกิดความตระหนักและมีจิตสานึกในการทางานอย่างปลอดภัย และทาให้พนักงานเข้ามา
มีส่วนร่ วมได้เป็ นจานวนมาก
3. การประชุมความปลอดภัยประจาเดือน (Monthly safety meeting) เป็ นกิจกรรมหนึ่ง
ที่จดั ในรู ปของการประชุ ม การพูดคุย หรื อการอภิปรายเกี่ยวกับความปลอดภัย ในทุก ๆ ต้นเดือน
ระยะเวลาในการประชุมประมาณ 15 นาที โดยหัวหน้างานจะมีการแจ้งข่าวสารและชี้ แจง
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมในเดือนที่ผา่ นมา ให้พนักงานภายใน
หน่วยงานรับทราบ พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม ทาให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ และได้
ข้อสรุ ปนาไปดาเนินการต่อไป
4. กิจกรรม 5 ส เพื่อความปลอดภัย ส่ งเสริ มให้ทุกหน่วยงาน ร่ วมกันทากิจกรรม 5 ส.
โดยได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยมีการตรวจประเมินและให้คะแนน
พื้นที่ 5 ส ประจาทุกเดือน
5. การทาแผ่นป้ ายแสดงสถิติอุบตั ิเหตุหรื อป้ ายประกาศ โดยจัดทาแผ่นป้ ายใหญ่ แสดง
สถิติอุบตั ิเหตุ หรื อป้ ายประกาศกิจกรรมด้านความปลอดภัยปิ ดไว้หน้าหน่วยงาน ในตาแหน่งที่เห็น
ได้ชดั เจน เพื่อให้มีจิตสานึกให้ความร่ วมมือในการลดสถิติของอุบตั ิเหตุ
6. การเผยแพร่ บทความในรู ปแบบสื่ อต่าง ๆ ผ่านทางหน่วยงานที่ได้จดั ทาวารสารหรื อ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ผา่ นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แจกจ่ายแก่พนักงานเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ
ด้านความปลอดภัยได้มากยิง่ ขึ้น
7. การทัศนศึกษา ดูงานด้านความปลอดภัย กิจกรรมนี้ทาให้พนักงานหรื อคณะกรรมการ
ด้านความปลอดภัยได้มีโอกาส ไปเห็นสภาพการทางานในสถานประกอบการอื่น เพื่อนามา
ปรับปรุ งสภาพการทางานของตนให้ดียง่ิ ขึ้น
8. กิจกรรม KYT หมายถึง การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย โดยใช้วธิ ีการ ฝึ กอบรม
ให้รู้จกั การคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกาหนดวิธีการแก้ไข โดยการเตือนสติดว้ ย
คาพูด KYT ย่อมาจาก Kiken (อันตราย) Yoshi (คาดการณ์อนั ตราย ล่วงหน้า) Training (ฝึ กอบรมให้
มีความชานาญและหาทางป้ องกัน) ซึ่ งมีหลักการคือ
8.1 ค้นหาอันตรายและสาเหตุ
8.2 หามาตรการป้ องกัน
8.3 เลือกมาตรการป้ องกัน
8.4 ตะโกนเตือนตนก่อนทางาน
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9. การค้นหาอันตรายจากใบงานพนักงาน (KY from operation) คือ การค้นหาสภาพ
อันตราย (Hazard) หรื อการกระทาที่ไม่ปลอดภัยทีมีอยูใ่ นแต่ละขั้นตอนการทางานของพนักงาน
แต่ละคนเองและนามากาหนดมาตรการป้ องกัน โดยลักษณะงานที่จะเลือกมาจะมีลกั ษณะ ดังนี้
9.1 งานที่เกิดอุบตั ิเหตุบ่อย
9.2 งานที่เกิดอุบตั ิเหตุแล้วมีความรุ นแรง
9.3 งานใหม่ที่ไม่คุน้ เคย
10. Near miss report เพื่อเป็ นการช่วยกันขจัดสิ่ งที่ยงั แอบซ่อน และเสี่ ยงที่จะเกิด
อันตราย ต่อการทางาน จึงได้ให้เพื่อนพนักงานที่พบเห็น หรื อประสบเหตุการณ์ (Near miss)
กับตนเองเขียนรายงานส่ งเข้ามายังหน่วยงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อให้เหตุการณ์
ที่เป็ นอันตรายเหล่านั้นได้รับการป้ องกันและแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน
กับพนักงานทุกคน
11. กิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งงาน (Suggestion) เป็ นการมุ่งเน้นให้พนักงาน
ได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุ งงานในเรื่ องต่าง ๆ โดยความคิดเห็นในการ
ปรับปรุ งงานอาจจะมาจากผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นรายบุคคล หรื อเกิดจากการรวมกลุ่มของพนักงานก็ได้
เช่น การสร้างคุณภาพ การลดต้นทุน การสร้างความปลอดภัยในการทางาน และการดูแลรักษา
เครื่ องจักร การกาจัดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็ นออกไป ข้อเสนอแนะเป็ นการทางานที่ทาให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้มีโอกาสที่จะเสนอความคิดเห็นในการทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร เป็ นการ
ทางานที่เป็ นการทางานจากล่างขึ้นบน ซึ่ งญี่ปุ่นเรี ยกว่า Kaizen activity
12. กิจกรรมเดินตรวจความปลอดภัย (Safety patrol) เป็ นการจัดทีมเดินตรวจตรา
ในพื้นที่ทางาน เพื่อค้นหาสาเหตุของอันตรายต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบหรื อมี
ความเสี่ ยงต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผูป้ ฏิบตั ิงาน หรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่ งอาจเกิดขึ้นได้ในทุกส่ วนของสถานที่ปฏิบตั ิงาน ไม่วา่ จะเป็ นในส่ วนของ
ตัวอาคาร เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่ งแวดล้อมในการทางาน กระบวนการทางาน เป็ นต้น
โดยตรวจสอบและประเมินว่าการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยในเรื่ องต่าง ๆ ถูกต้องตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย (Legal requirements) หรื อไม่ เช่น ระบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั
แผนรองรับเหตุฉุกเฉิ น รวมไปถึงการตรวจสอบว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อกาหนด
หรื อ มาตรฐานของบริ ษทั หรื อไม่ แล้วนาข้อมูลอันตรายที่ได้มาประเมิน เพื่อแก้ไข ปรับปรุ ง
หรื อหามาตรการป้ องกันก่อนที่จะเกิดอุบตั ิเหตุ (Accident) หรื ออุบตั ิการณ์ (Incident) ขึ้นมาใน
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
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13. การตรวจสุ ขภาพอนามัย และการทดสอบสมรรถภาพ เป็ นกิจกรรมหนึ่งของ
การรณรงค์ส่งเสริ มความปลอดภัยในการทางาน เพื่อที่จะได้ทราบสภาพร่ างกาย และสมรรถภาพ
ทางกายของพนักงานว่ายังคงเหมือนเดิม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยเฉพาะการทางานใน
สภาวะแวดล้อม ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัย และสมรรถภาพทางกาย อาทิเช่น
การทางานในที่ที่มีเสี ยงดังมาก การทางานในที่ซึมีฝนละอองมาก
ุ่
การทางานเกี่ยวกับสารเคมี
การทางานอยูห่ น้าจอเครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น การตรวจสุ ขภาพอนามัย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย เพื่อนาผลการตรวจและทดสอบมาทาการวิเคราะห์ หรื อการเฝ้าระวังโรค
เป็ นระยะ ๆ จะทาให้ทราบว่าสมควรที่พนักงานดังกล่าวคงทางาน ณ ที่น้ นั อยูต่ ่อไป หรื อสมควรจะ
สับเปลี่ยนให้ไปทางานอย่างอื่น เป็ นการวินิจฉัยว่า ควรที่จะมีการปรับปรุ งสภาวะแวดล้อมในการ
ทางาน ให้มีมลภาวะน้อยลงกว่าเดิมเพื่อไม่เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัยของพนักงาน การตรวจ
และการทดสอบ ทาได้หลายลักษณะผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การตรวจสุ ขภาพร่ างกายประจาปี
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และสภาพการทางานต่อสรี ระการทางานโดยการทดสอบ
สมรรถภาพการได้ยนิ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบเสี ยงดังภายในพื้นที่การทางาน การทดสอบ
สมรรถภาพสายตา เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการทางานที่ตอ้ งใช้สายตามาก เช่น งานตรวจสอบ
คุณภาพงานประกอบชิ้นส่ วนขนาดเล็ก เป็ นต้น

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต (2551) ศึกษาเรื่ องการพัฒนารู ปแบบการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ในโรงงานอุตสาหกรรมรี ไซเคิลพลาสติกขนาดเล็ก โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อพัฒนารู ปแบบ
การป้ องกันอุบตั ิเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมรี ไซเคิลพลาสติกขนาดเล็ก 2) เพื่อตรวจสอบรู ปแบบ
การป้ องกันอุบตั ิเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมรี ไซเคิลพลาสติกขนาดเล็ก 3) เพือ่ ศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานต่อรู ปแบบการป้ องกันอุบตั ิเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมรี ไซเคิล
พลาสติกขนาดเล็ก และ 4) เพื่อประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการป้ องกันอุบตั ิเหตุในโรงงาน
อุตสาหกรรมรี ไซเคิลพลาสติกขนาดเล็กโดยใช้วธิ ี สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่ งเป็ นพนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั เอสที อินเทอเรสกรุ๊ ป (2004) จากัด จานวน 40 คน เป็ นกลุ่มทดลองและ
พนักงานบริ ษทั รุ่ งรัตน์พลาสติกรี ไซเคิล จากัด จานวน 40 คน เป็ นกลุ่มควบคุม เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ 1) รู ปแบบการป้ องกันอุบตั ิเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมรี ไซเคิลพลาสติก
ขนาดเล็กประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนดาเนินการปฏิบตั ิและส่ วนดาเนิ นการฝึ กอบรม
2) แบบสอบถามระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบการป้ องกันอุบตั ิเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม
รี ไซเคิลพลาสติกขนาดเล็กที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น 3) แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ
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การป้ องกันอุบตั ิเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมรี ไซเคิลพลาสติกขนาดเล็ก การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานได้ทดลองหลังได้รับการฝึ กอบรมมีความรู ้เรื่ องความปลอดภัย
เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุสูงกว่าก่อนฝึ กอบรม โดยพนักงานมีความรู ้เพิม่ ขึ้นร้อยละ 30.35 โรงงาน
ทดลองหลังใช้รูปแบบการป้ องกันอุบตั ิเหตุมีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุลดลงร้อยละ 91.66 โรงงาน
ทดลองที่ใช้รูปแบบการป้ องกันอุบตั ิเหตุมีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุต่าโรงงานควบคุมที่ไม่ได้ใช้รูปแบบ
การป้ องกันอุบตั ิเหตุ พนักงานกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ในโรงงานอุตสาหกรรมรี ไซเคิลพลาสติกขนาดเล็ก ในภาพรวมอยูร่ ะดับมาก และความคิดเห็นต่อ
รู ปแบบการป้ องกันอุบตั ิเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมรี ไซเคิลพลาสติกขนาดเล็ก ในภาพรวมอยู่
ระดับมาก
ณัฐพงศ์ ปานศิริ (2557) ศึกษาถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม เขตจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานระดับ
วิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม เขตจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จานวน 84 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งคาถามเป็ น 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลทัว่ ไปส่ วนบุคคล (เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ขนาดของสถานประกอบการและ
คุณสมบัติที่ใช้แต่งตั้ง) ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
2) การรับรู ้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ โอกาสเสี่ ยงในการเกิด
อุบตั ิเหตุ ความรุ นแรงหลังการเกิดอุบตั ิเหตุ ประโยชน์และอุปสรรคในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
3) พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เป็ นแบบ
ประมาณค่า (Rating scale) จากนั้นทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทัว่ ไป
ส่ วนบุคคล การรับรู ้ตามแบบแผนความเชื่ อด้านสุ ขภาพ กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย,
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t-test, One-way ANOVA และ Pearson’s product moment correlation
coefficient โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95
ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า 1) ส่ วนใหญ่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชี พ
เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-40 ปี สถานภาพสมรส สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีอายุงานเฉลี่ย 8 ปี และทางานในสถานประกอบการขนาดกลาง
2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ มีการรับรู ้ตามแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุ ขภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือ การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ การรับรู ้ความรุ นแรง
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หลังเกิดอุบตั ิเหตุ และการรับรู ้ประโยชน์และอุปสรรคในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ในระดับมาก
ปานกลาง และมาก ตามลาดับ 3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน การทางานระดับวิชาชีพ มีพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยในการทางาน ในระดับมาก 4) ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
ในการทางาน คือ แหล่งที่มาของคาแนะ อายุงาน การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ การรับรู ้
ความรุ นแรงหลังเกิดอุบตั ิเหตุ และการรับรู ้ประโยชน์และอุปสรรคในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
สุ รีวลั ย์ ใจกล้า (2557) ศึกษาถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
บริ ษทั เอสอีไอ อินเตอร์คอนเนคส์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน 2) เพื่อศึกษาระดับความรู ้ความเข้าใจ
3) เพื่อศึกษาปัจจัยเสริ มสร้างความปลอดภัย 4) เพื่อศึกษาทัศนคติต่อกิจกรรมความปลอดภัย
5) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมความปลอดภัย โดยทาการศึกษาจากพนักงาน
จานวน 310 คน ส่ วนเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นพนักงาน APFA มีความรู ้ความเข้าใจ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนความรู ้ความเข้าใจและทัศนคติต่อกิจกรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
ความปลอดภัยและมีความรู ้ความเข้าใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนความรู ้ความเข้าใจและทัศนคติ
ต่อกิจกรรมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน แต่สาหรับทัศนคติต่อกิจกรรม
โดยรวมอยูใ่ นระดับดี ส่ วนปั จจัยเสริ มสร้างความปลอดภัยโดยรวมอยูใ่ นระดับดี และทิศทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเสริ มสร้างความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัย เมื่อแจกแจง
เป็ นรายด้านพบว่า วิศวกรรมศาสตร์ มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า การศึกษามีความสัมพันธ์กนั
ในระดับต่า และการออกกฎข้อบังคับมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู งมาก สุ ดท้ายพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทางาน เมื่อแจกแจงเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ดี ด้านการใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรอุปกรณ์โดยรวมอยูใ่ นระดับดี ด้านสภาพแวดล้อมโดยรวม
อยูใ่ นระดับพอใช้ และด้านการจัดการโดยรวมอยูใ่ นระดับดี
อาทิตยา เพชรวรพันธ์ และคณะ (2557) ศึกษาถึงการปรับปรุ งพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยของพนักงาน: กรณี ศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อปรับปรุ งพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานในโรงงานฟอกย้อม แผนกที่ดาเนินการ
ศึกษาคือแผนกฟอกย้อมและแผนกตกแต่งสาเร็ จ การวิจยั ดาเนินตามวงจรเดมมิ่ง 3 รอบ วงรอบที่ 1
เป็ นการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยให้พนักงาน วงรอบที่ 2 เป็ นการสร้างต้นแบบ
และวงรอบที่ 3 เป็ นการติดตามการทางานของพนักงานโดยเริ่ มจากให้ทีมงานร่ วมวางแผนในการ
ปรับปรุ งพฤติกรรมของพนักงาน ดาเนินการตามแผน แล้ววัดผลการปรับปรุ งพฤติกรรม หากผลยัง
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ไม่เป็ นที่พอใจก็วางแผนใหม่แล้วทาซ้ าจนกว่าผลจะเป็ นที่พอใจ เมื่อวัดผลการปรับปรุ งพฤติกรรม
พนักงานแผนกย้อมผ้าและแผนกตกแต่งสาเร็ จตามลาดับ พบว่าการปรับปรุ งพฤติกรรมในวงรอบที่
1 ดีข้ ึน 3.50% และ 2.91% ของการประเมินเบื้องต้น วงรอบที่ 2 พบการปรับปรุ งดีข้ ึน 0.74% และ
2.29% ของวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 3 พบการเปลี่ยนแปลงดีข้ ึน 1.57% และ 0.96% ของวงรอบที่ 2
ณัฐกาญ เคนอ่อน (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิตสิ นค้าการท่าเรื อแห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทางาน ของพนักงานฝ่ ายสิ นค้า การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
2) เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ของพนักงานฝ่ ายสิ นค้าการท่าเรื อ
แห่งประเทศไทย จาแนกตามลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทางาน
และประสบการณ์ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทางาน ของพนักงานฝ่ ายสิ นค้า การท่าเรื อแห่งประเทศไทย ประชากรที่ใช้
ในการวิจยั จานวน 1,348 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 308 คน โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเพื่อสารวจพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ของพนักงานฝ่ ายสิ นค้า การท่าเรื อแห่งประเทศไทย ซึ่ งผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นมีค่า IOC เท่ากับ 0.5 จานวน
30 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.23-0.79 และมีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เท่ากับ 0.93 และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
(t-test independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance
(ANOVA)) ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี้
1. ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ของพนักงานฝ่ ายสิ นค้า การท่าเรื อ
แห่งประเทศไทยโดยภาพรวม และรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้านเรี ยงตามลาดับ ได้แก่
ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการจัดการ และด้านคน
2. ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ของพนักงานฝ่ ายสิ นค้า
การท่าเรื อแห่งประเทศไทย พนักงานที่มี อายุ อายุการทางาน ระดับการศึกษา และประสบการณ์
ฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยแตกต่างกัน พบว่า มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. พนักงานฝ่ ายสิ นค้า การท่าเรื อแห่งประเทศไทย มีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทางานที่สาคัญ ดังนี้
3.1 ด้านคน ควรมีการฝึ กอบรมสัมมนา และการสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัย
ในการทางาน
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3.2 ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ควรหมัน่ ตรวจสอบสภาพเครื่ องมือ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
3.3 ด้านสภาพแวดล้อม ควรให้ความรู ้และสร้างจิตสานึกในการรักษาสภาพแวดล้อม
3.4 ด้านการจัดการ ก่อนการปฏิบตั ิงานควรมีแผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและมีการ
ประเมินผล และติดตามผลเป็ นระยะ
มาณี สิ ทธิภานุวงศ์ (2553) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วม ทัศนคติ และพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายโรงงาน บริ ษทั มอนซาโต้ ไทยแลนด์ จากัด โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วม ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
ของพนักงานฝ่ ายโรงงาน บริ ษทั มอนซาโต้ ไทยแลนด์ จากัด และเพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ซึ่ งจะนาไปสู่ การปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่ องในการจัดการ
ความปลอดภัยสาหรับโรงงาน และสร้างมาตรฐานให้ดียงิ่ ขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ
พนักงานฝ่ ายโรงงาน โรงงาน บริ ษทั มอนซาโต้ ไทยแลนด์ จากัด จาแนกเป็ นเพศหญิงจานวน 67
คน คิดเป็ นร้อยละ 54.5 เพศชายมีจานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.5 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุ
ต่ากว่า 25 ปี มีจานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5 ด้านการศึกษาส่ วนใหญ่ศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มีจานวน 30คนคิดเป็ นร้อยละ 24.4 ส่ วนด้านแผนกที่ปฏิบตั ิงาน กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานในแผนกรับ-ลงข้าวโพด มีจานวน 72 คนคิดเป็ นร้อยละ 58.5
ด้านประสบการณ์ในการทางาน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี
มีจานวน 47 คนคิดเป็ นร้อยละ 38.2 ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่ วมด้านความปลอดภัยในการ
ทางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.05 และเมื่อพิจารณาระดับย่อย การมีส่วนร่ วมด้าน
ความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.44 การมีส่วนร่ วมในการวางแผน อยูใ่ นระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 2.87 การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29 และการมี
ส่ วนร่ วมในการติดตามและประเมินผล อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.58 ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย
ในการทางาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.62 และพนักงานมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทางาน อยูใ่ นระดับทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ย 4.40 ปั จจัยที่อาจมีผลต่อการมีส่วนร่ วมทัศนคติ และพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยในการทางาน จาแนกกลุ่มตามเพศ อายุ การ ศึกษา แผนกที่ปฏิบตั ิงาน และ
ประสบการณ์ พบว่า ปั จจัยด้านเพศ อายุ และประสบการณ์แตกต่างกัน ไม่มีผลแตกต่างต่อการมี
ส่ วนร่ วม ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน ปั จจัยด้านการศึกษาแตกต่างกัน
มีผลแตกต่างต่อการมีส่วนร่ วมด้านความปลอดภัยในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่ไม่มี
ผลแตกต่างต่อทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน และปั จจัยด้านปฏิบตั ิงาน
ในแผนกที่แตกต่างกัน มีผลแตกต่างต่อการมีส่วนร่ วม ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
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ในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การมีส่วนร่ วม ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน พบว่า ทัศนคติดา้ น
ความปลอดภัยในการทางาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมีส่วนร่ วมด้านความปลอดภัยในการ
ทางาน และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน อย่างนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05
พงษ์ณดล คงทอง (2550) ได้ศึกษาเรื่ องผลการฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทางานที่มีต่ออัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลกระทบของการฝึ กอบรม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานที่มีต่ออัตราการเกิดอุบตั ิเหตุในการทางานของพนักงาน
ในโรงงานผลิตข้อต่อเหล็ก กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการจานวน 60 คน แบ่งเป็ น
กลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน กลุ่มทดลองได้เข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรความปลอดภัย
ในการทางานเป็ นเวลา 1 วัน ส่ วนกลุ่มควบคุมไม่ตอ้ งเข้าฝึ กอบรม เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิติ ค่าที (t-test) ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ผลการวิจยั พบว่า 1)ก่อนการฝึ กอบรมพนักงาน
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น 1 ครั้ง พนักงานกลุ่มควบคุมมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น
2 ครั้ง จากการคานวณหาอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ พบว่า ก่อนการฝึ กอบรมมีค่าเท่ากับ 160.3 ครั้ง
ต่อหนึ่งล้านชัว่ โมงทางาน และหลังจากการ ฝึ กอบรมพนักงานกลุ่มควบคุมมีค่าอัตราการเกิด
อุบตั ิเหตุ เท่ากับ 320.5 ครั้งต่อหนึ่งล้านชัว่ โมงทางาน พนักงานกลุ่มควบคุมมีค่าอัตราการเกิด
อุบตั ิเหตุ เท่ากับ 160.3 ครั้งต่อหนึ่งล้านชัว่ โมงทางาน 2)หลังการฝึ กอบรมพนักงานกลุ่มทดลอง
มีความรู ้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ.05 โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.6
คะแนน กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.5 คะแนน
อภินนั ท์ ณบรรพต (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติต่อระบบความปลอดภัยในการทางาน
ของพนักงานในสถานประกอบการประเภทธุ รกิจค้าปลีก ตาบลแม่เหี ยะ อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบทัศนคติของพนักงานต่อระบบความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
ในสถานประกอบการประเภทธุ รกิจค้าปลืก ตาบลแม่เหี ยะ อาเภอเมืองเชียงใหม่
(บริ ษทั บิ๊กซี ซุ ปเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาหางดง) เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
กลุ่มประชากร จานวน 300 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตาแหน่งพนักงาน อายุ 3-5 ปี และเคยได้รับการ
แนะนาหรื อฝึ กอบรมในเรื่ อง ระบบความปลอดภัยในการทางานมาแล้ว ด้านความรู ้ความเข้าใจ
พบว่า มีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อระบบความปลอดภัยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่
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การสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (Personal protective equipment) ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน และต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลตลอดเวลา ด้านความรู ้สึก
พบว่า มีความรู ้สึกที่ดีต่อระบบความปลอดภัยในการทางาน ระดับดีมาก ได้แก่ การฝึ กซ้อมอพยพ
หนีไฟ รองลงมา ได้แก่ มีความรู ้สึกดีและปฏิบตั ิตามวิธีการทางานที่ปลอดภัยตามที่บริ ษทั
กาหนดให้มีจิตสานึกที่ดี ด้านพฤติกรรมพบว่า มีการปฏิบตั ิต่อระบบความปลอดภัยในการทางาน
อยูใ่ นระดับดี ได้แก่ การสวมชุดปฏิบตั ิงานรัดกุมและเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน รองลงมา ได้แก่
การปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังต่ออันตราย และการใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรต่าง ๆ
นพนิธิ พิจอมบุตร (2558) ได้ศึกษาเรื่ องการนานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ไปปฏิบตั ิ โดยมีวตั ถุประสงค์ของ
การศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของการนานโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ของโรงฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปางไปปฏิบตั ิ 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการนานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ จังหวัดลาปางไปปฏิบตั ิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทางานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จานวน 87 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา จากการศึกษาพบว่า
1) ประสิ ทธิผลการนานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทางานของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปางไปปฏิบตั ิ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านก็อยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ลดอุบตั ิเหตุดา้ นบุคคล
ลดความสู ญเสี ยด้านทรัพย์สิน ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความสุ ขและปลอดภัยในการทางาน 2) ระดับปัจจัยที่
ส่ งผลต่อการนานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ จังหวัดลาปางไปปฏิบตั ิ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับจากมากไปหาน้อยตามลาดับ ได้แก่
ด้านการมีส่วนร่ วมของผูป้ ฏิบตั ิ ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านทรัพยากรของ
นโยบาย ด้านลักษณะหน่วย งานที่นานโยบายไปปฏิบตั ิ ด้านการสื่ อสารระหว่างหน่วยงานและ
ด้านแรงจูงใจในการทางาน 3) ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการนานโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปางไปปฏิบตั ิ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ การมีส่วนร่ วมของผูป้ ฏิบตั ิงาน และแรงจูงใจในการทางาน
ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในกรปฏิบตั ิงานกับ
สารเคมีของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ จังหวัดชลบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในกรปฏิบตั ิงานกับสารเคมี และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานกับสารเคมีของพนักงาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 504 ราย ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูก้ รอกแบบสอบถามด้วยตนเอง ผลการศึกษาพบว่า
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กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานกับสารเคมีค่อนข้างเหมาะสม
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงานกับสารเคมี มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีท้ งั สิ้ น 8 ตัวแปร คือ เพศ ความรู ้
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานกับสารเคมี การรับรู ้ความเสี่ ยงจากการปฏิบตั ิงานกับสารเคมี
การรับรู ้ความรุ นแรงของอันตรายจากการปฏิบตั ิงานกับสารเคมี ความคาดหวังประโยชน์จากการ
ปฏิบตั ิงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย ความคาดหมายอุปสรรคของการปฏิบตั ิงานกับสารเคมี
อย่างปลอดภัย การรับสารด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานกับสารเคมีจากสื่ อบุคคล
และการรับสารด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานกับสารเคมีจากสื่ อเฉพาะกิจ สาหรับ
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ ข้ นั ตอนพบว่า ตัวแปรที่อิทธิ พลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงานกับสารเคมี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีท้ งั สิ้ น 7 ตัวแปร ซึ่ งร่ วมกัน
อธิ บายการแปรผันของพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานกับสารเคมีได้ร้อยละ 20.7
โดยตัวแปรที่มีอิทธิ พลทางบวกต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานกับสารเคมี
มี 5 ตัวแปร คือ ความคาดหวังประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย ความรู ้ดา้ น
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานกับสารเคมี การรับรู ้ความเสี่ ยงจากการปฏิบตั ิงานกับสารเคมี
การรับสารด้านความปลอดภัยในกรปฏิบตั ิงานกับสารเคมีจากสื่ อเฉพาะกิจ และการรับรู ้
ความรุ นแรงของอันตรายจากการปฏิบตั ิงานกับสารเคมี ในขณะที่ตวั แปรที่มีอิทธิ พลทางลบต่อ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานกับสารเคมี คือความคาดหมายอุปสรรคของการ
ปฏิบตั ิงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย และการศึกษาข้อค้นพบนี้แสดงว่า ผูว้ จิ ยั สามารถประยุกต์ใช้
แบบจาลองความเชื่อด้านสุ ขภาพของ Rosenstock ในการอธิบายพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงานกับสารเคมี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยสามารถนาข้อค้นจาก
การศึกษานี้ เป็ นแนวทางในการรณรงค์ดา้ นความปลอดภัยอย่างต่อเนื่ อง
วิทิต กมลรัตน์ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริ ษทั อดิตยา เบอร์ ล่า เคมิคลั ส์ (ประเทศไทย) จากัด (ฟอสเฟต ดีวชิ นั่ ) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 135 ราย ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านเครื่ องจักรอุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม และ
ด้านการจัดการ ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1) กลุ่มประชากรส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภัย
ด้านสภาพแวดล้อมสู งถึงสู งมาก 2) ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3 ตัว คือ เพศ (ชาย) อายุงาน และทัศนคติโดยตัวแปรเพศ (ชาย) เป็ นความสัมพันธ์ในทางลบ
ส่ วนความรู ้ดา้ นความปลอดภัยและทัศนคติดา้ นความปลอดภัยเป็ นความสัมพันธ์ในทางบวก นั้นคือ
เพศชายมีพฤติกรรมความปลอดภัยน้อยกว่าเพศหญิง ผูม้ ีอายุงานนานกว่าและผูท้ ี่มีทศั นคติ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
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การวิจยั เรื่ องพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั
อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ1. ศึกษาพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรากับสถานภาพส่ วนบุคคลของพนักงานฝ่ ายผลิต
บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่
เพศ อายุ ประสบการณ์การทางาน ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานและความรู ้พ้ืนฐานด้าน
ความปลอดภัย โดยมีกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานฝ่ ายผลิตในโรงประกอบขั้นสุ ดท้าย
บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ เดือน
กันยายน พ.ศ. 2560 จานวน 449 คน เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive
sampling) และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ (Krejcie &
Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 207 จานวน

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้นโดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ

42

2277670066

BUU iThesis 59930025 independent study / recv: 26072561 12:55:29 / seq: 137

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การทางาน
ระดับการ ศึกษา ตาแหน่งงาน และผลแบบทดสอบความรู ้การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบสารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
จานวน 15 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรู ้พ้ืนฐานด้าน
ความปลอดภัยในการทางาน ให้ 1 คะแนน
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความรู ้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความรู ้พ้ืนฐานด้าน
ความปลอดภัยในการทางานให้ 0 คะแนน
ผูต้ อบแบบสอบถาม ไม่แน่ใจ เกี่ยวกับความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยในการทางาน
ให้ 0 คะแนน
โดยคาถามที่ผวู ้ จิ ยั นามาใช้น้ นั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
- กลุ่มคาถามที่จะได้ 1 คะแนนเมื่อคาตอบคือ “ถูก” ได้แก่ ข้อที่ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15
- กลุ่มคาถามที่จะได้ 1 คะแนนเมื่อคาตอบคือ “ผิด” ได้แก่ ข้อที่ 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13
ผูว้ ิจยั ใช้วิธี ก ารแสดงระดับ คะแนนเฉลี่ ย พิ จารณาจากคะแนนของค าตอบ น ามาแบ่ ง
อันตรภาคชั้นคะแนน กาหนดเป็ น 3 อันตรภาคชั้น โดยใช้เกณฑ์การคานวณดังนี้
จากสู ตร ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
คะแนนสู งสุ ด - คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
แทนค่าสู ตร
=
15 - 0
3
=
5.00
ซึ่ งคะแนนที่ได้น้ นั มีความหมายดังต่อไปนี้ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากช่วง
คะแนนเฉลี่ย ดังต่อไปนี้
คะแนนรวม 10.01-15.00 หมายถึง มีความรู ้ระดับมาก
คะแนนรวม 5.01-10.00 หมายถึง มีความรู ้ระดับปานกลาง
คะแนนรวม 0.00-5.00 หมายถึง มีความรู ้ระดับน้อย
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
มี 4 ด้าน 1) ด้านการปฏิบตั ิงาน (10 ข้อ) 2) ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ (5 ข้อ) 3) ด้าน
สภาพแวดล้อม (5 ข้อ) 4) ด้านการจัดการ (5 ข้อ) จานวนทั้งสิ้ น 25 ข้อ แบ่งเป็ นคาถามเชิงบวก
17 ข้อ คาถามเชิงลบ 8 ข้อ (ข้อที่ 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14) โดยเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating scale) มี 4 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คาถามเชิงบวก/ คะแนน
คาถามเชิงลบ/ คะแนน
ปฏิบตั ิทุกครั้ง
4
ไม่เคยปฏิบตั ิ
1
ปฏิบตั ิเกือบทุกครั้ง 3
ปฏิบตั ินาน ๆ ครั้ง
2
ปฏิบตั ินาน ๆ ครั้ง 2
ปฏิบตั ิเกือบทุกครั้ง
3
ไม่เคยปฏิบตั ิ
1
ปฏิบตั ิทุกครั้ง
4
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยพิจารณาจากคะแนนของคาตอบ นามาแบ่ง
อันตรภาคชั้นคะแนน กาหนดเป็ น 4 อันตรภาคชั้น โดยใช้เกณฑ์การคานวณดังนี้
จากสู ตร ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
คะแนนสู งสุ ด - คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
แทนค่าสู ตร
=
4-1
4
=
0.75
ซึ่ งคะแนนที่ได้น้ นั มีความหมายดังต่อไปนี้ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายจากช่วง
คะแนนเฉลี่ย ดังต่อไปนี้
ระดับพฤติกรรมความปลอดภัย
คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมอยูใ่ นระดับดี
3.26-4.00
พฤติกรรมอยูใ่ นระดับพอใช้
2.51-3.25
พฤติกรรมอยูใ่ นระดับไม่ค่อยดี
1.76-2.50
พฤติกรรมอยูใ่ นระดับไม่ดี
1.00-1.75
จากนั้นกาหนดระดับคะแนนเพื่อแปลความหมายของค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ดังนี้
(Hinkle, William & Stephen , 1998, p. 118)
ค่า r
ระดับความสัมพันธ์
0.90-1.00
มีความสัมพันธ์กนั สู งมาก
0.70-0.89
มีความสัมพันธ์กนั สู ง
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0.50-0.69
0.30-0.49
0.00-0.29

การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ

มีความสัมพันธ์กนั ปานกลาง
มีความสัมพันธ์กนั ต่า
มีความสัมพันธ์กนั ต่ามาก
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เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้นโดย
มีข้ นั ตอนตามลาดับ ดังนี้
1. จากการศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในทางาน โดยศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทางานเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงาน เครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม และการจัดการ เพื่อนาเนื้อหามา
วิเคราะห์แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดคานิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรในการวิจยั
3. สร้างข้อคาถามในแบบสอบถามให้สอดคล้องกับคานิยามศัพท์เฉพาะ โดยนา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบปรับปรุ งแก้ไข ได้ขอ้
คาถาม 35 ข้อ ครอบคลุมตัวแปรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยในการทางาน จานวน 15 ข้อ (ข้อที่ 1-10)
3.2 ด้านการปฏิบตั ิงาน จานวน 10 ข้อ (ตอนที่ 2 ข้อที่ 1-10)
3.3 ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ จานวน 5 ข้อ (ตอนที่ 2 ข้อที่ 11-15)
3.4 ด้านสภาพแวดล้อม จานวน 5 ข้อ (ตอนที่ 2 ข้อที่ 16-20)
3.5 ด้านการจัดการ จานวน 5 ข้อ (ตอนที่ 2 ข้อที่ 21-25)
4. นาไปเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในวิทยาลัยการบริ หาร
รัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 1 ท่าน และผูเ้ ชี่ยวชาญในบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้ อหา (Content valid) (รายละเอียดในภาคผนวก) ได้แก่
4.1 ดร. อุษณากร ทาวะรมย์ อาจารย์ประจาวิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
บูรพา
4.2 คุณประกาศิต หมัดป้ องตัว ผูจ้ ดั การส่ วนงานความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อมและ
กิจกรรม
4.3 คุณณัฐพงษ์ ถานสี นาม หัวหน้าส่ วนงานอาวุโสประกอบขั้นสุ ดท้ายเกตเวย์
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5. เสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วต่อผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบคาถามหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความถูกต้องของภาษา จากนั้นนาคะแนน
ไปคานวณโดยวิธีคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์โดยการหาค่า
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ของแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้
คะแนน ดังนี้
1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อไม่
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลังจากนั้นนาคะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และ
แฮมเบิลตัน ดังนี้
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
 R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
สามารถแปลความหมายของค่าดัชนีความสอดคล้องได้ดงั นี้
ถ้า ดัชนีความสอดคล้องมีค่า 0.5 ขึ้นไป หมายความว่า ข้อคาถามนั้นใช้ได้
ดัชนีความสอดคล้องมีค่าต่ากว่า 0.5 ลงมา หมายความว่า ข้อคาถามนั้นใช้ไม่ได้/
ต้องปรับปรุ ง
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั คัดเลือกดัชนี ความสอดคล้องกับเนื้อหาที่มีค่าตั้งแต่
0.67-1.00 จึงจะถือได้วา่ มีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการวัด
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) ทั้งนี้ผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
ได้ค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.67 ซึ่งหมายความว่าข้อคาถามมีความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหาครอบคลุม
ในแต่ละด้านและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้
6. นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วนาเสนอต่อ
ประธานกรรมการควบคุมงานนิพนธ์ เพื่อพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขเป็ นครั้งสุ ดท้ายก่อนนาไปทดลอง
ใช้
7. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับพนักงานที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้อ (Item discrimination)
โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s product moment correlation)
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยรายข้อกับค่าเฉลี่ยรวมแบบสอบถามแต่ละด้าน (Item-total correlation)
ได้ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.23-0.79
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8. นาแบบสอบถามที่มีค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป แล้วหา
ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ (Total reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Coeffcient alpha)
ของครอนบาช (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 ซึ่ง
สอดคล้องกับคากล่าวของบุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ (2537) ที่กล่าวว่าชุดคาถามที่ดีตอ้ งมีค่าความ
เชื่อมัน่ ทั้งฉบับไม่นอ้ ยกว่า 0.70 ขึ้นไป
9. นาแบบสอบถามที่ ผ่านการทดลองใช้และได้แก้ไขปรับปรุ งจนสมบู รณ์ แล้ว ไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
BUU iThesis 59930025 independent study / recv: 26072561 12:55:29 / seq: 137

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

1. ติดต่อทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูล ซึ่ งออกโดยวิทยาลัยการบริ หาร
รัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผูบ้ ริ หารบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. นาแบบสอบถามส่ งให้พนักงานในวันที่เข้ารับการอบรมความปลอดภัยของหน่วยงาน
พร้อมกับแบบทดสอบความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัยที่ทางหน่วยงานได้จดั ทาขึ้นเพื่อวัดระดับ
ความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานก่อนการอบรมและหลังอบรม โดยผูว้ ิจยั ได้ช้ ีแจง
วัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวมข้อมูลให้แก่กลุ่มตัวอย่างทราบก่อน แล้วจึงอธิ บายถึงวิธีการตอบ
แบบสอบถาม พร้อมทั้งแจกแบบสอบถามและรอรับแบบสอบถามคืน ผูว้ จิ ยั ได้รับแบบสอบถามคืน
ครบตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 207 ชุด
3. นาแบบสอบถามข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์
และดาเนินการตามขั้นตอนวิจยั ต่อไป

การพิทกั ษ์ สิทธิกลุ่มตัวอย่ าง

1. ผูว้ จิ ยั รับรองว่าจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยได้เฉพาะในส่ วนที่
เป็ นสรุ ปผลการวิจยั การเปิ ดเผยข้อมูลของบุคคลต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการ
อนุญาตจากบุคคลผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั
2. การเข้าร่ วมโครงการวิจยั นี้เป็ นไปด้วยความสมัครใจ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั มีสิทธิ
ปฏิเสธการเข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้ และสามารถถอนตัวออกจากการเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้
ทุกเมื่อโดยการปฏิเสธหรื อถอนตัวของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั จะไม่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประการ
ใด ๆ ที่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั จะพึงได้รับ
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การศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้กาหนดวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. กาหนดตัวแปรในการทาวิจยั
1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุงาน การศึกษา ตาแหน่งงาน และความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยในการทางาน
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทางาน ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการจัดการ
2. การประมวลผลโดยการใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปในการประมวลผล โดยมีข้ นั ตอน
ดังนี้
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม หลังจากดาเนินการ
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
2.2 บันทึกข้อมูลที่เป็ นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูลและเครื่ องคอมพิวเตอร์
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.4 ประมวลผลข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของวิจยั
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน
โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็ นดังนี้
3.1 ลักษณะคาถามตอนที่ 1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ น
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การทางาน ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
3.2 ลักษณะคาถามตอนที่ 2 เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด มีให้เลือก 3 ตัวเลือก เลือกตอบ
ได้เพียงคาตอบเดียว คือ ถูก ผิด หรื อไม่ทราบ ถ้าตอบคาถามถูกในข้อนั้นได้ 1 คะแนน ตอบผิด
หรื อไม่ทราบได้ 0 คะแนน มีจานวน 15 ข้อ
โดยคาถามที่ผวู ้ จิ ยั นามาใช้น้ นั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
- กลุ่มคาถามที่จะได้ 1 คะแนนเมื่อคาตอบคือ “ถูก” ได้แก่ ข้อที่ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14,
15
- กลุ่มคาถามที่จะได้ 1 คะแนนเมื่อคาตอบคือ “ผิด” ได้แก่ ข้อที่ 4, 5, 6, 10, 11, 12,
13
3.3 ลักษณะคาถามตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
ในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 4 ด้าน 1) ด้านการปฏิบตั ิงาน (10 ข้อ) 2) ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักร
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และอุปกรณ์ (5 ข้อ) 3) ด้านสภาพแวดล้อม (5 ข้อ) 4) ด้านการจัดการ (5 ข้อ) จานวนทั้งสิ้ น 25 ข้อ
แบ่งเป็ นคาถามเชิงบวก 17 ข้อ เป็ นคาถามเชิงลบ 8 ข้อ (ข้อที่ 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14) โดยเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) มี 4 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
คาถามเชิงบวก/ คะแนน
คาถามเชิงลบ/ คะแนน
ปฏิบตั ิทุกครั้ง
4
ไม่เคยปฏิบตั ิ
1
ปฏิบตั ิเกือบทุกครั้ง 3
ปฏิบตั ินาน ๆ ครั้ง
2
ปฏิบตั ินาน ๆ ครั้ง 2
ปฏิบตั ิเกือบทุกครั้ง
3
ไม่เคยปฏิบตั ิ
1
ปฏิบตั ิทุกครั้ง
4
4. ผูว้ ิจยั จะเก็บ รั กษาข้อมู ลเป็ นความลับ และจะน าเสนอข้อมู ล การวิจยั เป็ นภาพรวม
เท่านั้น เมื่อเสร็ จสิ้ นการวิจยั แล้วข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั จะถูกทาลายทิ้ง

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์

ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ โดยเลือกเฉพาะ
วิธีวเิ คราะห์ขอ้ มูลที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายและการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาวิจยั ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้คือ สถิติพ้ืนฐาน
ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ในตอนที่ 1 การนาเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency table)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้แก่ กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทางาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล (PPE)
การมีส่วนร่ วมในด้านความปลอดภัยในการทางานและการปฏิบตั ิในด้านความปลอดภัยในการ
ทางาน สถิติที่ใช้ คือ สถิติพ้นื ฐานค่าคะแนนเฉลี่ย
3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานในเรื่ องของด้าน
การปฏิบตั ิงาน ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการจัดการจาแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การทางาน ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงานและผลแบบทดสอบความรู ้การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย สถิติที่ใช้อา้ งอิงในการ
ทดสอบสมมติฐาน กรณี ตวั แปร 2 กลุ่มใช้สถิติการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง

49
สองกลุ่มที่เป็ นอิสระจากกัน (t-test independent) และกรณี ตวั แปร 3 กลุ่มขึ้นไปใช้สถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)ถ้ามีนยั สาคัญทางสถิติ จะทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffés method) และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรากับความรู ้พ้ืนฐานด้าน
ความปลอดภัย โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

2277670066

การวิจยั ในครั้งนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับแบบสอบถามกลับคืน
จากกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้ น 207 ชุด
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การวิเคราะห์ ข้อ มู ล ได้น าเสนอผลวิเคราะห์ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ โดยแบ่ งการน าเสนอ
ออกเป็ น 4 ตอน ตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัย
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน (คน)

ร้ อยละ

170
37

82.13
17.87

51
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
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อายุ
อายุต่ากว่า 25 ปี
อายุ 26-35 ปี
อายุ 36-40 ปี
อายุ 41-45 ปี
อายุมากกว่า 45 ปี
ประสบการณ์การทางาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-4 ปี
5-10 ปี
มากกว่า10 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
ตาแหน่งงาน
พนักงานปฏิบตั ิงาน
ผูน้ าหน่วยย่อย
หัวหน้าคนงาน
หัวหน้าคนงานทัว่ ไป
ผลแบบทดสอบความรู ้การฝึ กอบรมด้าน
ความปลอดภัย (ก่อนอบรม)
มีความรู ้ระดับปานกลาง
มีความรู ้ระดับสู ง

จานวน (คน)

ร้ อยละ

17
134
31
7
18

8.21
64.73
14.98
3.38
8.70

14
42
117
34

6.76
20.29
56.52
16.43

180
24
3

86.96
11.59
1.45

181
5
19
2

87.44
2.42
9.18
0.97

128
79

61.84
38.16

52
ตารางที่ 1 (ต่อ)
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลแบบทดสอบความรู ้การฝึ กอบรมด้าน
ความปลอดภัย (หลังอบรม)
มีความรู ้ระดับสู ง
การได้รับบาดเจ็บจากการทางานในรอบ 1 ปี
ที่ผา่ นมา
เคย
ไม่เคย
ความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุจากการทางานที่ได้รับ
ไม่เคยได้รับอุบตั ิเหตุจากการทางาน
บาดเจ็บเล็กน้อยไม่ตอ้ งพบแพทย์
ความคิดเห็นกับนโยบายการส่ งเสริ มด้าน
ความปลอดภัย ฯ
เห็นด้วย

จานวน (คน)

ร้ อยละ

207

100.00

198
9

95.65
4.35

198
9

95.65
4.35

207

100.00

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเป็ นเพศชาย
(ร้อยละ 82.13) มีอายุระหว่าง 26-35 ปี (ร้อยละ 64.73) ส่ วนมากมีประสบการณ์การทางานอยู่
ระหว่าง 5-10 ปี (ร้อยละ 56.52) ส่ วนมากจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 87.96) เป็ น
พนักงานปฏิบตั ิงาน (ร้อยละ 87.44) ผลแบบทดสอบความรู ้ก่อนการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย
พบว่า ส่ วนมากมีระดับความรู ้ปานกลาง (ร้อยละ 61.84) หลังอบรม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู ้ดา้ น
ความปลอดภัย ในระดับมากทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากไม่เคยได้รับอุบตั ิเหตุ
จากการทางานในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา (ร้อยละ 95.65) และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เห็นด้วยกับนโยบาย
การส่ งเสริ มด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของบริ ษทั
อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ร้อยละ 100.00) ว่าเป็ นเรื่ องที่ช่วยส่ งเสริ มและผลักดันให้พนักงานทางานด้วยความปลอดภัย
ลดอุบตั ิเหตุจากการทางานและสามารถนาไปใช้ได้ในชีวติ ประจาวัน

53
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับความรู้ พืน้ ฐานด้ านความปลอดภัย
ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา จาแนกตามเกณฑ์การให้คะแนนความรู ้
พื้นฐานด้านความปลอดภัย
2277670066

เกณฑ์ การให้ คะแนน
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ผลคะแนน
5-10 คะแนน (ปานกลาง)
10-15 คะแนน (มาก)
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

42
165
207

20.29
79.71
100.00

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัยของ
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ส่ วนมากมีความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยอยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 79.71) โดยมี
คะแนนสู งสุ ดอยูท่ ี่ 14 คะแนน และมีความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัยอยูใ่ นระดับปานกลาง
(ร้อยละ 20.29) โดยมีคะแนนต่าสุ ดอยูท่ ี่ 8 คะแนน ตามลาดับ
ตารางที่ 3 จานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยเป็ นรายข้อของความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยของ
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ความรู้ พืน้ ฐานด้ านความปลอดภัย
1. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็ น
หน้าที่ของพนักงานรวมไปถึงบุคคล
ภายนอกที่เข้ามาทางานหรื อติดต่องาน
ในบริ ษทั

̅ แปลความ อันดับ
ตอบถูก ตอบผิด/ 𝐗
ไม่ ทราบ
201
6
0.97
มาก
3
(97.10) (2.90)

54
ตารางที่ 3 (ต่อ)
ความรู้ พืน้ ฐานด้ านความปลอดภัย
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ตอบถูก ตอบผิด/
ไม่ ทราบ
2. พนักงานในโรงประกอบขั้นสุ ดท้าย
195
12
โรงงานเกตเวย์ตอ้ งผ่านอบรมด้านความ (94.20) (5.80)
ปลอดภัย4ครั้งต่อปี
3. พนักงานที่ใช้รอกหรื อเครนไฟฟ้ายก
159
48
ท่อไอเสี ยหนัก 100กิโลกรัม ต้องมี
(56.80) (23.20)
ใบอนุญาตการใช้รอกไฟฟ้า
4. พนักงานเติมน้ ามันเบรกสามารถซื้ อ
136
71
หน้ากากกันสารเคมีใช้เอง
(65.70) (34.30)
5. พนักงานใหม่ที่อบรมความปลอดภัย
190
17
จากส่ วนกลางแล้วไม่จาเป็ นต้องได้รับ
(91.80) (8.20)
การอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดอีก
6. นายหลอดปฏิเสธงานทาจาระบีที่ชุด
109
98
ล้อรางเลื่อนที่มีความสู ง 1.80 เมตร
(52.70) (47.30)
เนื่องจาก ไม่มีใบอนุ ญาตทางานที่สูง
7. พนักงานขับรถสามล้อต้องทาKY
206
1
ทุกครั้ง เมื่อผ่านทางแยกหรื อจุดมุมอับ
(95.5)
(0.5)
8. พนักงานที่สามารถขับรถยนต์ภายใน
203
4
โรงงานได้ตอ้ งได้รับใบอนุ ญาตก่อนเท่านั้น (98.1)
(1.9)
9. พนักงานที่สามารถลงบ่อใต้ไลน์คอน
188
19
เวย์เยอร์ การประกอบเพื่อทาการเก็บโบล์ท (90.8)
(9.2)
นัต หรื อชิ้นส่ วนอื่น ๆ ต้องผ่านการ
ฝึ กอบรม “การทางานในที่อบั อากาศ”

̅
𝐗

แปลความ อันดับ

0.94

มาก

4

0.77

มาก

9

0.66

ปานกลาง

12

0.92

มาก

5

0.47

น้อย

13

1.00

มาก

1

0.98

มาก

2

0.91

มาก

6

55
ตารางที่ 3 (ต่อ)
ความรู้ พืน้ ฐานด้ านความปลอดภัย
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9. พนักงานที่สามารถลงบ่อใต้ไลน์คอนเวย์
เยอร์ การประกอบเพื่อทาการเก็บโบล์ท นัต
หรื อชิ้นส่ วนอื่น ๆ ต้องผ่านการฝึ กอบรม
“การทางานในที่อบั อากาศ”
10. พนักงานจ่ายชิ้นส่ วนต้องได้รับใบอนุ ญาต
ทางานพิเศษ
11. การต่อใบอนุ ญาตขับขี่ภายในโรงงานต้อง
ต่อทุก ๆ 5ปี
12. นายแบงค์ทางานปรับปรุ งช่วยงานเพื่อน
ทาหน้าที่ช่วยตัดเหล็กเท่านั้นไม่ได้ทาการเชื่อม
ดังนั้น นายแบงค์ไม่จาเป็ นต้องขออนุ ญาต
ทางานพิเศษ
13. นายวีระทาหน้าที่เติมน้ ามันดีเซล ได้ไปซื้ อ
แว่นตาเซฟตี้จากร้านค้ามาใส่ เอง เนื่องจาก
แว่นตาเซฟตี้ที่ใช้งานปั จจุบนั ไม่สวย
14. พนักงานที่ดูแลควบคุมเบิกจ่ายถังแก๊ส
สามารถทาหน้าที่ได้โดยไม่ตอ้ งได้รับ
ใบอนุญาตผูค้ วบคุมแก๊ส
15. พนักงานที่ทางานเกี่ยวกับสารเคมีตอ้ งผ่าน
การอบรมการตอบสนองต่อภาวะฉุ กเฉิ น ทุก ๆ
4 เดือน
ค่ าเฉลีย่ รวม

̅ แปลความ อันดับ
ตอบถูก ตอบผิด/ 𝐗
ไม่ ทราบ
188
19
0.91 มาก
6
(90.8)
(9.2)

169
(81.6)
147
(71.0)
175
(15.47)

38
(18.4)
60
(29.0)
32
(84.53)

0.82

มาก

8

0.71

มาก

11

0.85

มาก

7

157
(75.8)

50
(24.2)

0.76

มาก

10

32
(15.5)

175
(84.5)

0.15

น้อย

14

160
(77.3)

47
(22.7)

0.77

มาก

9

0.78

มาก

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณารายละเอียดค่าเฉลี่ยและระดับเป็ นรายข้อของความรู ้พ้ืนฐาน
ด้านความปลอดภัย ผลการศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรามีความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยในภาพรวม

56
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อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.78 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อคาถามพบว่า พนักงาน
ส่ วนมากมีความรู ้ในระดับมากที่สุดในเรื่ องพนักงานขับรถสามล้อต้องทา KY ทุกครั้ง เมื่อผ่าน
ทางแยกหรื อจุดมุมอับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 รองลงมาคือความรู ้ในเรื่ องการได้รับอนุญาตขับขี่
พาหนะภายในโรงงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 ตามลาดับ และพนักงานมีความรู ้นอ้ ยที่สุดในเรื่ อง
พนักงานที่ดูแลควบคุมเบิกจ่ายถังแก๊ส สามารถทาหน้าที่ได้โดยไม่ตอ้ งได้รับใบอนุ ญาตผูค้ วบคุม
แก๊ส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.15 และการได้รับอนุ ญาตทางานที่สูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.47 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมด้ านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิต บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิ งเทรา
มี 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั ิงาน
2. ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์
3. ด้านสภาพแวดล้อม
4. ด้านการจัดการ
ตารางที่ 4 จานวน ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทราในภาพ รวมและจาแนกเป็ นรายด้าน
̅
𝐗

พฤติกรรมความปลอดภัย
ด้านการปฏิบตั ิงาน
ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านการจัดการ
ภาพรวม

3.32
3.45
3.55
3.55
3.46

SD ระดับพฤติกรรม
0.53
ดี
0.69
ดี
0.56
ดี
0.46
ดี
ดี

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี
จังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา อยูใ่ นระดับดีทุกด้าน

57
เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเครื่ องมือ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ และด้านการปฏิบตั ิงาน ตามลาดับ
ตารางที่ 5 จานวน ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา จาแนกเป็ นรายข้อ
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พฤติกรรมด้ าน
ความปลอดภัย
1. ท่านจะเตือน
เพื่อนร่ วมงาน
เมื่อพบว่าทางาน
ในสภาวะที่ไม่
ปลอดภัยทันที
2. ท่านมีอาการ
มึนหัวจากการ
เมาค้างขณะ
ทางานแต่ไม่ได้
แจ้งหัวหน้างาน
เพราะคิดว่าเดี๋ยว
อาการก็ดีข้ ึนเอง
3. ช่วงเวลาพัก
ท่านจะสวม
หมวกนิรภัยทุก
ครั้งก่อนเดินเข้า
ไลน์ประกอบ

̅ SD แปลความ อันดับ
ปฏิบัติ เกือบ นาน ๆ ไม่ เคย 𝐗
ทุกครั้ง ทุกครั้ง ครั้ง ปฏิบัติ
161
40
6
0
3.75 0.49
ดี
4
(77.80) (19.30) (2.90) (0.00)

24
23
48
112 3.19 1.04
(11.60) (11.10) (23.20) (54.10)

พอใช้

21

93
42
47
25 2.98 1.07
(44.90) (20.30) (22.70) (12.10)

พอใช้

24

58
ตารางที่ 5 (ต่อ)
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พฤติกรรมด้ าน
ความปลอดภัย
4. เมื่อขับรถภายใน
บริ ษทั ถึงจุดทาง
แยกที่ไม่มีพนักงาน
เดินผ่านไม่
จาเป็ นต้องทา KY
(มือชี้ปากย้า)
5. เมื่อหยุดไลน์
ท่านจะเดินข้ามบ่อ
หากบ่อไม่กว้างมาก
จนเกินไป
6. ช่วงเดือน
เมษายนอากาศจะ
ร้อนมากท่านจะพับ
ปลอกแขนลงครึ่ ง
ท่อนขณะทางาน
7. ท่านจับประแจ
ทอร์คด้วยมือเดียว
กรณี ประแจทอร์คมี
ขนาดเล็ก
8. เมื่อท่านพบ
ปัญหาเครื่ องจักร
ชารุ ดแม้เพียง
เล็กน้อย (เช่น
ตัวหนังสื อที่ปุ่มกด
ควบคุมขาด) ท่านจะ
เรี ยกหัวงานทันที

̅ SD แปลความ อันดับ
ปฏิบัติ เกือบ นาน ๆ ไม่ เคย 𝐗
ทุกครั้ง ทุกครั้ง ครั้ง ปฏิบัติ
53
14
30
110 2.95 1.27 พอใช้
25
(25.60) (6.80) (14.50) (53.10)

10
(4.80)

19
26
152 3.54 0.85
(9.20) (12.60) (73.40)

ดี

11

11
(5.30)

15
53
128 3.43 0.84
(7.20) (25.60) (61.80)

ดี

14

พอใช้

18

ดี

8

28
22
28
129 3.24 1.10
(13.50) (10.60) (13.50) (62.30)

157
33
14
(75.80) (15.90) (6.80)

3
3.66 0.66
(1.40)

59
ตารางที่ 5 (ต่อ)
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พฤติกรรมด้ าน
ความปลอดภัย
9. สเปรย์พน่ สี ที่
เหลือใช้ไม่หมดจะ
เก็บไว้ที่โต๊ะ
หัวหน้างาน
10. หน้ากาก
คาร์ บอนป้ องกัน
กลิ่นจากสารเคมี
เมื่อใส่ แล้วหายใจ
ไม่สะดวกจึงได้
ขอให้หวั หน้างาน
เปลี่ยนมาใช้
หน้ากากผ้า
ธรรมดาแทน
11. ท่านตรวจ
สภาพของ
เครื่ องมือ อุปกรณ์
ก่อน และหลังการ
ใช้งาน
12. ท่านจะไม่ใช้
เครื่ องมืออุปกรณ์
ที่ชารุ ดถึงแม้
จาเป็ นก็ตาม

̅ SD แปลความ อันดับ
ปฏิบัติ เกือบ นาน ๆ ไม่ เคย 𝐗
ทุกครั้ง ทุกครั้ง ครั้ง ปฏิบัติ
44
17
33
113 3.03 1.21 พอใช้
23
(21.30) (8.20) (15.90) (54.60)

ดี

13

3
3.73 0.59
(1.40)

ดี

6

135
24
17
31 3.27 1.12
(65.20) (11.60) (8.20) (15.00)

ดี

16

17
(8.20)

10
36
114 3.48 0.91
(4.80) (17.40) (69.60)

164
33
7
(79.20) (15.90) (3.40)

60
ตารางที่ 5 (ต่อ)

2277670066

BUU iThesis 59930025 independent study / recv: 26072561 12:55:29 / seq: 137

พฤติกรรมด้ าน
ความปลอดภัย
13. ท่านแจ้งให้
หัวหน้างานทราบ
หากมีเครื่ องมือ
อุปกรณ์ที่ชารุ ด
หรื อมีสภาพที่ไม่
ปลอดภัย
14. ท่านนา
เครื่ องมือหรื อ
อุปกรณ์
นอกเหนือจากที่
ระบุ ไว้ในคู่มือ
หรื อเอกสาร
มาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
15. ท่านไม่ถอด
การ์ดนิรภัย หรื อ
ป้ายเตือนออก
จากส่ วนที่เป็ น
อันตรายของ
เครื่ องจักร
16. ท่าน
ตระหนักและให้
ความสาคัญ
ในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั ิงาน

ปฏิบัติ เกือบทุก นาน ๆ
ทุกครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
175
28
2
(84.50) (13.50) (1.00)

̅ SD
ไม่ เคย 𝐗
แปลความ อันดับ
ปฏิบัติ
2
3.96 2.08
ดี
1
(1.00)

37
(17.90)

11
(5.30)

21
138 3.25
(10.10) (66.70)

1.17

พอใช้

17

137
(66.20)

7
(3.40)

6
(2.90)

57
3.08
(27.50)

1.33

พอใช้

22

170
31
(82.10) (15.00)

5
(2.40)

1
(0.50)

0.49

ดี

3

3.79

61
ตารางที่ 5 (ต่อ)
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พฤติกรรมด้ าน
ความปลอดภัย
17. ท่านช่วยดูแล
บริ เวณพื้นที่
ทางานให้สะอาด
เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
แม้ไม่ใช่หน้าที่
ของตนเอง
18. ท่าน
ปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ที่มีแสง
สว่างเพียงพอ
และอากาศถ่ายเท
19. ท่านไม่วาง
ของกีดขวาง
เครื่ องจักรหรื อ
อุปกรณ์ที่กาลัง
ปฏิบตั ิงานอยู่
20. เมื่อท่านพบ
เห็นจุดเสี่ ยงที่จะ
เกิดอุบตั ิเหตุ ท่าน
แจ้งให้หวั หน้า
งาน หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทราบ
ทันที

̅ SD แปลความ อันดับ
ปฏิบัติ เกือบ นาน ๆ ไม่ เคย 𝐗
ทุกครั้ง ทุกครั้ง ครั้ง ปฏิบัติ
136
64
6
1
3.62 0.57
ดี
9
(65.70) (30.90) (2.90) (0.50)

145
9
(70.00) (4.30)

3
50 3.20 1.28
(1.40) (24.20)

พอใช้

20

149
20
(72.00) (9.70)

5
33 3.38 1.11
(2.40) (15.90)

ดี

15

ดี

3

173
27
4
(83.60) (13.00) (1.90)

3
3.79 0.54
(1.40)

62
ตารางที่ 5 (ต่อ)
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พฤติกรรมด้ าน
ความปลอดภัย
21. ท่านปรึ กษา
หัวหน้างานเสมอ
เมื่อไม่เข้าใจวิธี
ปฏิบตั ิงาน
22. ท่าน
เสนอแนะ หรื อ
ให้ขอ้ คิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพ
ความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน
23. ท่าน
สนับสนุน
เพื่อนร่ วมงาน
ให้ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบด้าน
ความปลอดภัย
อย่างเคร่ งครัด
24. ท่านเข้าร่ วม
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การป้ องกัน
ส่ งเสริ ม
ความปลอดภัย
ในการทางานที่
บริ ษทั จัดขึ้น

̅ SD แปลความ อันดับ
ปฏิบัติ เกือบ นาน ๆ ไม่ เคย 𝐗
ทุกครั้ง ทุกครั้ง ครั้ง ปฏิบัติ
173
30
3
1
3.81 0.46
ดี
2
(83.60) (14.50) (1.40) (0.50)

89
77
39
2
3.22 0.78
(43.00) (37.20) (18.80) (1.00)

พอใช้

19

134
55
17
(64.70) (26.60) (8.20)

1
3.56 0.66
(0.50)

ดี

10

154
40
11
(74.40) (19.30) (5.30)

2
3.67 0.66
(1.00)

ดี

7

63
ตารางที่ 5 (ต่อ)
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̅ SD แปลความ อันดับ
พฤติกรรมด้ าน ปฏิบัติ เกือบทุก นาน ๆ ไม่ เคย 𝐗
ความปลอดภัย ทุกครั้ง ครั้ง
ครั้ง ปฏิบัติ
25. ท่านอ่าน และ 133
51
22
1
3.53 0.70
ดี
12
ทาความเข้าใจ
(64.30) (24.60) (10.60) (0.50)
เมื่อมีประกาศ
ระเบียบ หรื อ
ข้อบังคับเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
ในการทางาน
ออกมา
ภาพรวม
3.46
ดี

จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มาค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ท่านแจ้งให้หวั หน้างานทราบ หากมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ชารุ ดหรื อมีสภาพที่ไม่ปลอดภัย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) รองลงมาคือ ท่านปรึ กษาหัวหน้างานเสมอเมื่อไม่เข้าใจวิธีปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81) และเมื่อท่านพบเห็นจุดเสี่ ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุ ท่านแจ้งให้หวั หน้างาน หรื อ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทราบทันที (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79) ท่านตระหนักและให้ความสาคัญในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79) ตามลาดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ
เมื่อขับรถภายในบริ ษทั ถึงจุดทางแยกที่ไม่มีพนักงานเดินผ่านไม่จาเป็ นต้องทา KY (มือชี้ปากย้า)
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95)

64
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 6 การเปรี ยบเทียบเพศของของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิ งเทรา กับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทางาน
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ชาย
หญิง

n
170
37

̅
𝐗

2.58
2.61

SD
5.88
3.80

t
-.767

Sig.
.446

จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจานวนเพศชายมากกว่าเพศหญิง เกือบ
5 เท่า และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ค่า t มีนยั สาคัญที่ p < .05 ดังนั้น
กล่าวได้วา่ เพศของพนักงานต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน ไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จาแนกตามอายุ
อายุ
อายุต่ากว่า 25 ปี
อายุ 26-35 ปี
อายุ 36-40 ปี
อายุ 41-45 ปี
อายุมากกว่า 45 ปี

จานวน
17
134
31
7
18

̅
𝐗

3.18
2.93
2.88
3.03
2.88

SD
.477
.256
.226
.196
.223

จากตารางที่ 7 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี มีคะแนนพฤติกรรมด้าน

65
ความปลอดภัยในการทางานสู งกว่า ช่วงอายุอื่น ๆ และพบว่าพนักงานที่มีอายุ 36-40 ปี มีคะแนน
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานน้อยที่สุด
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา จาแนกตามอายุ
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Welch
Brown-forsythe

Statistic
2.079
3.313

df1
4
4

df2
28.44
40.79

Sig.
.110
.019

จากตารางที่ 8 จากการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน พบว่าไม่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดคือ Levene’s test มีค่า p < .05 ดังนั้น จึงใช้ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยใช้ Brown-Forsythe และค่า Welch พบว่า พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีช่วงอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นต้องทาการ
เปรี ยบเทียบรายคู่วา่ พนักงานที่มีอายุช่วงใดบ้างมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 9 ผลความแตกต่างระหว่างคะแนนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อี ซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิ คมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี
จังหวัดฉะเชิงเทรา กับอายุ

ต่ากว่า 25 ปี
อายุ 26-35 ปี
อายุ 36-40 ปี
อายุ 41-45 ปี
มากกว่า 45 ปี
p ≤ .05

ต่ากว่า 25 ปี อายุ 26-35 ปี อายุ 36-40 ปี อายุ 41-45 ปี มากกว่า 45 ปี
6.04*
7.49*
3.67
7.41*
1.45
-2.36
1.37
-3.82
-0.08
3.73
-

66
จากตารางที่ 9 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ Scheffé พบว่ามีความแตกต่างอย่างน้อย 1 คู่ และพบว่า พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั
อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีอายุต่ากว่า
25 ปี มีพฤติกรรมการทางานด้านความปลอดภัยในการทางานแตกต่างกับพนักงานช่วงอายุ
26-35ปี , อายุ 36-40 ปี และมากกว่า 45 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา กับประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์การทางาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-4 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป

̅
𝐗

จานวน
14
42
117
34

3.18
2.88
2.91
2.84

SD
.491
.288
.268
.326

จากตารางที่ 10 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า
1 ปี มีคะแนนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานสู งกว่า ช่วงประสบการณ์อื่น ๆ และพบว่า
พนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน 1-4 ปี มีคะแนนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
น้อยที่สุด
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา กับประสบการณ์การทางาน

Welch
Brown-forsythe

Statistic
2.176
3.196

df1
3
3

df2
43.93
30.14

Sig.
.104
.037

67
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จากตารางที่ 11 จากการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน พบว่าไม่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดคือ Levene’s test มีค่า p < .05 ดังนั้น จึงใช้ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยใช้ Brown-forsythe และค่า Welch พบว่า พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้นต้องทาการเปรี ยบเทียบรายคู่วา่ พนักงานที่มีประสบการณ์การทางานช่วงใดบ้างมีพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยในการทางานที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 12 ผลความแตกต่างระหว่างคะแนนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา กับประสบการณ์การทางาน

น้อยกว่า 1 ปี
1-4 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
p ≤ .05

น้ อยกว่า 1 ปี
-

1-4 ปี
7.82*
-

5-10 ปี
6.11*
-1.70
-

มากกว่า 10 ปี
7.20*
-6.22
1.08
-

จากตารางที่ 12 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ทดสอบ Scheffé พบว่ามีความแตกต่างอย่างน้อย 1 คู่ พบว่า พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีประสบการณ์การทางาน
น้อยกว่า 1 ปี มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานแตกต่างกับพนักงานที่มีประสบการณ์
การทางานช่วงอื่น ๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

68
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา กับระดับการศึกษา

2277670066

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี

̅
𝐗

จานวน
180
24
3

SD
.300
.364
.168

2.93
2.81
2.73
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จากตารางที่ 13 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีคะแนน
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานมากสุ ด และพบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี มีคะแนนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานน้อยที่สุด
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา กับระดับการศึกษา
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

SS
.380
18.86

df
2
199

MS
.190
.095

F
2.004

Sig.
.138

จากตารางที่ 14 จากการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน พบว่าเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดคือ Levene’s test มีค่า p < .05 ดังนั้น พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานไม่แตกต่างกัน

69
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา กับตาแหน่งงาน
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ตาแหน่ งงาน
พนักงานปฏิบตั ิงาน
ผูน้ าหน่วยย่อย
หัวหน้าคนงาน
หัวหน้าคนงานทัว่ ไป

̅
𝐗

จานวน
181
5
19
2

SD
.254
.149
.208
.056

2.93
3.08
2.87
3.08

จากตารางที่ 15 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตาแหน่งงงานเป็ นผูน้ าหน่วยย่อยและ
หัวหน้าคนงานทัว่ ไป มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานมากสุ ด และพบว่าพนักงานที่มี
ตาแหน่งงานเป็ นหัวหน้าคนงาน มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานน้อยที่สุด
ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา กับตาแหน่งงาน
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

SS
.189
11.823

df
3
191

MS
.063
.062

F
1.018

Sig.
.386

จากตารางที่ 16 จากการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน พบว่าเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดคือ Levene’s test มีค่า p < .05 ดังนั้น พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานไม่แตกต่างกัน

70
ตารางที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยกับพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
คะแนนความรู้ พืน้ ฐาน
ด้ านความปลอดภัย
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คะแนนความรู ้พ้นื ฐานด้าน
ความปลอดภัย
พฤติกรรมด้านความปลอดภัย
ในการทางาน
p ≤ .05

-

พฤติกรรมด้ านความปลอดภัย
ในการทางาน
.170*
-

จากตารางที่ 17 ผลการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สันระหว่างคะแนน
ความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัยกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานมีค่าเท่ากับ .170
ซึ่ งพบว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์
เชิงบวก อยูใ่ นระดับน้อย
ตารางที่ 18 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. เพศต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
ในการทางานต่างกัน
2. อายุต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
ในการทางานต่างกัน
3. ประสบการณ์การทางานต่างกันมีพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยในการทางานต่างกัน
4. ระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการทางานต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

71
ตารางที่ 18 (ต่อ)
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สมมติฐาน
5. ตาแหน่งงานต่างกันมีพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยในการทางานต่างกัน
6. คะแนนความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัยมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านความปลอดภัย
ในการทางาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
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บทที่ 5
สรุปผล การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
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การวิจยั เรื่ องพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั
อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นการวิจยั
เชิงสารวจ (Survey method) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
กับสถานภาพส่ วนบุคคลของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การทางาน
ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานและความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานฝ่ ายผลิตในโรงประกอบขั้นสุ ดท้าย
บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา เลือกเป็ น
กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 207 จานวน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้นโดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบสารวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ าย
ผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
จานวน 15 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
มี 4 ด้าน 1) ด้านการปฏิบตั ิงาน (10 ข้อ) 2) ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ (5 ข้อ)
3) ด้านสภาพแวดล้อม (5 ข้อ) 4) ด้านการจัดการ (5 ข้อ) จานวนทั้งสิ้ น 25 ข้อ แบ่งเป็ นคาถาม
เชิงบวก 17 ข้อ คาถามเชิงลบ 8 ข้อ
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ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ส่ วนมาก
มีประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 5-10 ปี ส่ วนมากจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิงาน ส่ วนมากมีระดับผลแบบทดสอบความรู ้ก่อนการฝึ กอบรมด้าน
ความปลอดภัย ในระดับปานกลาง หลังการอบรม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู ้ดา้ นความปลอดภัย
ในระดับมากทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากไม่เคยได้รับอุบตั ิเหตุจากการทางานในรอบ 1 ปี ที่ผา่ น
มา และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เห็นด้วยกับนโยบายการส่ งเสริ มด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานของบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าเป็ นเรื่ องที่ช่วยส่ งเสริ มและผลักดันให้พนักงานทางานด้วย
ความปลอดภัย ลดอุบตั ิเหตุจากการทางานและสามารถนาไปใช้ได้ในชีวติ ประจาวัน
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ พืน้ ฐานด้ านความปลอดภัยในการ
ทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
คะแนนความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่ วนมากมีความรู ้พ้ืนฐานด้าน
ความปลอดภัยอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดค่าเฉลี่ยและระดับเป็ นรายข้อของ
ความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัย พบว่า พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรามีความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัยใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อคาถามพบว่า พนักงานส่ วนมากมีความรู ้ใน
ระดับมากที่สุดในเรื่ องพนักงานขับรถสามล้อต้องทา KY ทุกครั้ง เมื่อผ่านทางแยกหรื อจุดมุมอับ
รองลงมาคือความรู ้ในเรื่ องการได้รับอนุญาตขับขี่พาหนะภายในโรงงาน และพนักงานมีความรู ้นอ้ ย
ที่สุดในเรื่ อง พนักงานที่ดูแลควบคุมเบิกจ่ายถังแก๊ส สามารถทาหน้าที่ได้โดยไม่ตอ้ งได้รับ
ใบอนุญาตผูค้ วบคุมแก๊ส และการได้รับอนุญาตทางานที่สูง ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมด้ านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิต บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิ งเทรา
พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการจัดการ
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และด้านการปฏิบตั ิงาน ตามลาดับ โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านแจ้งให้หวั หน้างานทราบ หากมีเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ชารุ ด
หรื อมีสภาพที่ไม่ปลอดภัย รองลงมาคือ ท่านปรึ กษาหัวหน้างานเสมอเมื่อไม่เข้าใจวิธีปฏิบตั ิงาน
และเมื่อท่านพบเห็นจุดเสี่ ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุ ท่านแจ้งให้หวั หน้างานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบทันที
ท่านตระหนักและให้ความสาคัญในการดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานตามลาดับ
ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือเมื่อขับรถภายในบริ ษทั ถึงจุดทางแยกที่ไม่มีพนักงานเดินผ่าน
ไม่จาเป็ นต้องทา KY (มือชี้ปากย้า)
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สรุ ปได้วา่ พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา เพศต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานไม่แตกต่าง
กัน
สรุ ปได้วา่ พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานต่างกัน
สรุ ปได้วา่ พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
ในการทางานต่างกัน
สรุ ปได้วา่ พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทางานไม่แตกต่างกัน
สรุ ปได้วา่ พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีตาแหน่งงานต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
ไม่แตกต่างกัน
สรุ ปได้ว่าคะแนนความรู ้ พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยของพนักงานฝ่ ายผลิ ต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิ คมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา

75

อภิปรายผลการวิจัย

2277670066

BUU iThesis 59930025 independent study / recv: 26072561 12:55:29 / seq: 137

ผลการศึกษา เรื่ องพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต
บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี มีประเด็นที่นามาอภิปราย
ดังนี้
1. พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการจัดการ
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และด้านการปฏิบตั ิงาน
1.1 ด้านการจัดการ ที่ผลการศึกษาเป็ นดังนี้เพราะบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทราได้ให้ความสาคัญในด้านความปลอดภัย
เป็ นอย่างยิง่ โดยมีนโยบายที่ชดั เจนในเรื่ องของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
การทางาน โดยจัดตั้งให้มีคณะกรรมการความปอดภัยระดับบริ หาร ระดับวิชาชีพ ระดับลูกจ้าง
ในแต่ละโซนการทางาน เพื่อให้มีหน้าที่ในการกากับดูแลและช่วยประสานงานในการกาหนด
ทิศทางด้านความปลอดภัยให้ไปสู่ เป้ าหมายเดียวกัน คือ ลดอุบตั ิเหตุให้เป็ นศูนย์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของวิเลิศ เจติยานุวตั ร และคณะ (2554) กล่าวถึงความสาคัญของการกาหนดนโยบายด้าน
ความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนรับทราบและนาไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
1.2 ด้านสภาพแวดล้อม ผลการศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ที่ผลการศึกษา
เป็ นดังนี้ เพราะบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี
จังหวัดฉะเชิงเทราได้ให้ความสาคัญในการอบรมให้ความรู ้กบั พนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนัก
ถึงความสาคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมไปถึงการทากิจกรรมการบารุ งรักษา
ที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) การกาหนดพื้นที่ทาความสะอาด 5ส. พื้นที่ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
สมยศ เสาะหายิง่ (2554) ที่กล่าวถึงสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย
ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานต้องให้ความสาคัญในเรื่ องนี้ ดว้ ย
1.3 ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ผลการศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่ผลการศึกษาเป็ นดังนี้ เพราะบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีระบบการบริ หารงานแบบอีซูซู (Isuzu manufacturing management) ในการ
ทวนสอบสภาพของเครื่ องมืออุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้งานทุกวัน
1.4 ด้านการปฏิบตั ิงาน ผลการศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก ที่ผลการศึกษา
เป็ นดังนี้ เพราะบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิ คมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยในการทางานกับพนักงาน เพื่อสอดคล้อง
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กับนโยบายด้านความปลอดภัยของบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ ฝึ กอบรมให้พนักงาน 4 ครั้ง/ คน/ ปี ให้มีความรู ้พ้ืนฐานด้าน
ความปลอดภัยและปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัยให้กบั พนักงาน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ณัฐกาญเคนอ่อน (2556) ที่กล่าวไว้ เกี่ยวกับความปลอดภัยว่าเป็ นหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน
ที่จะต้องมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล
ที่กาหนด การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์การบารุ งรักษาและการจัดเก็บ เป็ นต้น
2. การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต
บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา
กับสถานภาพส่ วนบุคคลของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การทางาน
ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานและความรู ้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัย
2.1 พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา เพศต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานไม่แตกต่าง
กัน ที่ผลการศึกษาเป็ นดังนี้ เพราะพนักงานฝ่ ายผลิตบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลกั ษณะการทางานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่แตกต่างกัน อีกทั้งสัดส่ วนของเพศจากกลุ่มประชากรตัวอย่างมีปริ มาณที่แตกต่างกัน ซึ่ งขัดแย้งกับ
ผลการศึกษาของวิทิต กมลรัตน์ (2552) ที่กล่าวว่าเพศชายมีพฤติกรรมความปลอดภัยน้อยกว่า
เพศหญิงในการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริ ษทั
อดิตยา เบอร์ ล่า เคมิคลั ส์ (ประเทศไทย) จากัด (ฟอสเฟต ดีวชิ นั่ ) และขัดแย้งกับผลการศึกษาของ
ศุภวัฒน์ เตชะพิทกั ษ์ (2548) กล่าวว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั โคราช เดนกิ จากัด
2.2 พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานต่างกัน
ที่ผลการศึกษาเป็ นดังนี้ เพราะพนักงานฝ่ ายผลิตบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุต่างกันมีความตระหนักและจิตสานึก
ด้านความปลอดภัยแตกต่างกัน ซึ่ งขัดแย้งกับการศึกษาของวิทิต กมรัตน์ (2552) ที่กล่าวว่าอายุ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ในการศึกษา เรื่ องพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริ ษทั
อดิตยา เบอร์ ล่า เคมิคลั ส์ (ประเทศไทย) จากัด (ฟอสเฟต ดีวชิ นั่ )
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2.3 พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีประสบการณ์การทางาน ต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
ในการทางาน ต่างกัน ที่ผลการศึกษาเป็ นดังนี้ เพราะพนักงานฝ่ ายผลิตบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีประสบการณ์การทางานจะมีความรู ้
ในเรื่ องของการใช้อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องจักรที่ถูกต้อง และได้เรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ จากการทางานที่เคย
เกิดขึ้นในอดีต เช่น ข้อผิดพลาดระหว่างการทางาน การเกิดอุบตั ิเหตุ การป้ องกันและระวังไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ซ้ า ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Rogers (1978) ที่กล่าวว่า ความรู ้น้ นั เป็ นการรับรู ้
เบื้องต้นที่บุคคลส่ วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์ ส่ งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกมา
2.4 พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทางานไม่แตกต่างกัน ที่ผลการศึกษาเป็ นดังนี้ เพราะหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานฝ่ ายผลิตบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ต้องอาศัยความชานาญในการปฏิบตั ิงาน เช่น การติดตั้งกระจก การประกอบช่วงล่าง
เป็ นต้น จึงส่ งผลให้ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของศรายุทธ สมฤาแสน (2549) จากการศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้
ระบบความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัย ของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตรองเท้าและชิ้นส่ วนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
2.5 พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีตาแหน่งงานต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
ไม่แตกต่างกัน ที่ผลการศึกษาเป็ นดังนี้ เพราะการได้รับความรู ้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude)
และ การยอมรับปฏิบตั ิ (Practice) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ในการรับรู ้สัง่ สมปลูกจิตสานึกด้าน
ความปลอดภัยซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Rogers (1978)
2.6 คะแนนความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการทางานในเชิงบวก ที่ผลการศึกษาเป็ นดังนี้ เพราะพนักงานฝ่ ายผลิต
บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา มีช่วงการ
วัดที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งพนักงานได้รับการอบรมความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัยในส่ วนของ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิจากภายในหน่วยงาน 4ครั้ง/ คน/ ปี สอดคล้องกับแนวคิดของ
ประภาส กันสิ ทธิ์ (2550) ที่ได้กล่าวว่า การได้รับการฝึ กอบรม ได้รับความรู ้ดา้ นความปลอดภัย
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน จากการศึกษาพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยของช่างเครื่ องบิน ฝ่ ายช่าง บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
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จากการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต
บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี ในภาพรวมและในรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ดังนั้น ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องและสนใจนาผลการวิจยั ที่ได้
ไปใช้ ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการทาวิจยั การวัดความรู ้พ้นื ฐานของพนักงาน เรื่ องที่พนักงานมีความรู ้มากที่สุด
คือ พนักงานขับรถสามล้อต้องทา KY ทุกครั้ง เมื่อผ่านทางแยกหรื อจุดมุมอับ รองลงมาคือความรู ้
ในเรื่ องการได้รับอนุญาตขับขี่พาหนะภายในโรงงานตามลาดับ ซึ่ งล้วนแต่เป็ นการทางานที่มี
ความเสี่ ยงสู งทั้งสิ้ น การที่บริ ษทั ให้ความสาคัญ และสามารถฝึ กอบรมให้พนักงานมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงอันตรายดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่ดีมาก อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยและ
อาชีวะอนามัยของบริ ษทั โดยเน้นหัวข้อความปลอดภัยเป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคนแต่อย่างไร
ก็ตามควรกาหนดแผนการอบรมอย่างต่อเนื่อง 4 ครั้งต่อคนต่อปี ตามนโยบายบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด และกาหนดการตรวจประเมินการปฏิบตั ิงานในเรื่ องการขับขี่อย่างปลอดภัยให้
พนักงาน อีกทั้งควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขับขี่ปลอดภัยภายในหน่วยงานและบริ ษทั ด้วย
ในส่ วนผลการทาวิจยั การวัดความรู ้พ้นื ฐานของพนักงาน เรื่ องที่พนักงานมีความรู ้นอ้ ย
ที่สุดคือเรื่ อง พนักงานที่ดูแลควบคุมเบิกจ่ายถังแก๊สสามารถทาหน้าที่ได้โดยไม่ตอ้ งได้รับ
ใบอนุญาตผูค้ วบคุมแก๊ส และการได้รับอนุญาตทางานที่สูงตามลาดับ จะเห็นว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ น
ความเสี่ ยงที่จะเกิดอันตรายร้ายแรงได้ เช่นกันถ้าพนักงานยังขาดความรู ้ความเข้าใจ ดังนั้นบริ ษทั
จาเป็ นต้องให้ความสาคัญอย่างเร่ งด่วน โดยการกาหนดเป้ าหมาย เนื้อหาการอบรม รู ปแบบในการ
อบรมให้เข้าใจง่ายและตรงประเด็น กาหนดผูร้ ับผิดชอบโครงงานเพื่อติดตามแผนงาน และ
การรายงานผลอย่างต่อเนื่อง และต้องสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด พร้อมทั้ส่งเสริ มกิจกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
พนักงานตระหนักถึงอันตรายดังกล่าว
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ด้านการปฏิบตั ิงาน ในเรื่ องที่พนักงานยังขาดความรู ้ ขาดความเข้าใจ แผนกที่เกี่ยวข้อง
จาเป็ นต้องจัดแผนการอบรมให้กบั พนักงานทุกคนโดยเฉพาะผูท้ างานโดยตรงให้ชดั เจนอย่างน้อย
4 ครั้ง/ คน/ ปี เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสาคัญของอันตราย รวมไปถึงการจัดกิจกรรม
ภายในแผนกเพื่อส่ งเสริ มการอบรม เช่น กิจกรรมการมอบรางวัลผูป้ ฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัย
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ยอดเยีย่ ม การแต่งกายยอดเยี่ยมในทุก ๆ เดือน ส่ วนเรื่ องที่พนักงานมีความรู ้และเข้าใจแล้วให้มี
การอบรมด้วยอย่างต่อเนื่องควบคู่กนั ไป
ด้านเครื่ องจักร นอกจากการกาหนดเนื้ อหาในการอบรมให้ชดั เจนแล้ว ควรเพิ่มเติมการ
อบรมเชิงทดลองปฏิบตั ิจริ งเพื่อให้เข้าใจง่าย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง เช่นการจาลอง
สถานการณ์เมื่อทางานโดยไม่ปลอดภัยจะได้รับบาดเจ็บอย่างไร รวมไปถึงการกาหนดมาตรฐาน
ในการดูแลเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพที่ดีอยูเ่ สมอ โดยเน้นหัวข้อพนักงานใน
สายการผลิตทาได้จริ ง และกาหนดให้ทาอย่างจริ งจัง เช่น การตรวจสอบเครื่ องจักรประจาวันก่อน
เริ่ มงาน การตรวจสอบเครื่ องจักรในช่วงเวลา TPM
ด้านสภาพแวดล้อม แผนกที่รับผิดชอบต้องทาสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสม
และปลอดภัยในการทางานตามที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อพนักงาน
ในสายการผลิตเช่น การลดปั ญหาที่เกิดจาก เสี ยง แสง ความร้อนเป็ นต้น นอกจากนี้ควรสร้าง
บรรยากาศในการทางานให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น เช่น การติดป้ ายรณรงค์,
การประกาศเสี ยงตามสายเกี่ยวกับความปลอดภัย การเรี ยกพนักงานประชุมชี้แจงปั ญหาที่เกิดขึ้น
จากการทางานที่ไม่ปลอดภัย, การจัดทีมเดินตรวจสอบความปลอดภัยจากหัวหน้างาน
ด้านการจัดการ แผนกที่รับผิดชอบควรกาหนดผูร้ ับผิดชอบให้ชดั เจนเพื่อจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน, กาหนดเป้ าหมายพร้อมลงมือปฏิบตั ิตามแผน มีการตรวจประเมินการดาเนิ นงาน และ
การปรับปรุ งแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยของบริ ษทั อย่าง
ต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะสถานภาพส่ วนบุคคลและความรู ้พ้ืนฐานด้าน
ความปลอดภัย หากมีการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการทางาน เช่น การสื่ อสาร การมีส่วนร่ วม พฤติกรรมเพื่อนร่ วมงานและสิ่ งจูงใจ
เป็ นต้น
2. การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวมรวมข้อมูล หากมีการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์และลึกซึ้ งมากยิง่ ขึ้น
3. การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี หากมี
การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
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แบบสอบถามฉบับนี้จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประกอบการศึกษา
เรื่ องพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิตบริ ษทั อีซูซุมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต้ ี จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ งไม่มีผลต่อการนาไป
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของท่านใด ๆ ทั้งสิ้ น ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้ จะเก็บเป็ น
ความลับ โดยจะนาเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้น จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านได้
โปรดตอบคาถามตามความเป็ นจริ งและโปรดตอบทุกข้อ
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แบบสอบถามแบ่ งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัยในการทางาน
ตอนที่ 3 พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน

ขอขอบคุณ
หทัยชนก ทองสุ ข

คาชี้แจง ขอให้พนักงานกรอกข้อมูลตามรายละเอียดให้ครบ และตรงตามความเป็ นจริ ง
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1) เพศ
 ชาย
 หญิง
2) อายุ
 อายุต่ากว่า 25 ปี
 อายุ 26-35 ปี  อายุ 36-40 ปี
 อายุ 41-45 ปี
 อายุมากกว่า 45 ปี
3) ประสบการณ์ในการทางาน
 น้อยกว่า 1 ปี
 1-4 ปี
 5-10 ปี
 มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
4) ระดับการศึกษา
 มัธยมศึกษา  อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า  ปริ ญญาตรี
5) ตาแหน่งงาน
 พนักงานปฏิบตั ิงาน (Worker)  ผูน้ าหน่วยย่อย (Leader)
 หัวหน้าคนงาน (Foreman)  หัวหน้าคนงานทัว่ ไป (General-Foreman)
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6) ผลแบบทดสอบความรู ้การฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย
ก่อนอบรม _______คะแนน
หลังอบรม _______คะแนน
 ผ่านเกณฑ์
 ไม่ผา่ นเกณฑ์
7) ท่านเคยประสบอุบตั ิเหตุหรื อได้รับบาดเจ็บจากการทางานบ้างหรื อไม่ในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา
 ไม่เคย
 เคย
8) กรณี ท่านเคยประสบอุบตั ิเหตุหรื อได้รับบาดเจ็บจากการทางานในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา ท่านได้รับ
บาดเจ็บมากน้อยเพียงใด
 บาดเจ็บเล็กน้อยไม่ตอ้ งพบแพทย์
 ต้องพบแพทย์
 นอนรักษาตัวใน รพ.
9) ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการส่ งเสริ มด้านความปลอดภัย อาชีวนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานของบริ ษทั อย่างไร
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย
เพราะ………………………………………………………………………...................................
ตอนที่ 2 ความรู้ พืน้ ฐานด้ านความปลอดภัยในการทางาน
ข้ อ

ความรู้ พืน้ ฐานด้ านความปลอดภัย

1

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็ นหน้าที่ของพนักงานรวมไปถึง
บุคคลภายนอกที่เข้ามาทางานหรื อติดต่องานในบริ ษทั
พนักงานในโรงประกอบขั้นสุ ดท้ายโรงงานเกตเวย์ตอ้ งผ่านอบรม
ด้านความปลอดภัย 4 ครั้งต่อปี
พนักงานที่ใช้รอกหรื อเครนไฟฟ้ายกท่อไอเสี ยหนัก 100กิโลกรัม
ต้องมีใบอนุญาตการใช้รอกไฟฟ้า
พนักงานเติมน้ ามันเบรกสามารถซื้ อหน้ากากกันสารเคมีใช้เอง
พนักงานใหม่ที่อบรมความปลอดภัยจากส่ วนกลางแล้วไม่จาเป็ นต้อง
ได้รับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดอีก
นายหลอดปฏิเสธงานทาจาระบีที่ชุดล้อรางเลื่อนที่มีความสู ง 1.80
เมตร เนื่องจาก ไม่มีใบอนุญาตทางานที่สูง
พนักงานขับรถสามล้อต้องทา KY ทุกครั้ง เมื่อผ่านทางแยกหรื อจุด
มุมอับ

2
3
4
5
6
7

ถูก ผิด

ไม่
ทราบ
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ข้ อ

ความรู้ พืน้ ฐานด้ านความปลอดภัย

8

พนักงานที่สามารถขับรถยนต์ภายในโรงงานได้ตอ้ งได้รับใบอนุญาต
ก่อนเท่านั้น
พนักงานที่สามารถลงบ่อใต้ไลน์คอนเวย์เยอร์ การประกอบเพื่อทา
การเก็บโบล์ท นัต หรื อชิ้นส่ วนอื่น ๆ ต้องผ่านการฝึ กอบรม “การ
ทางานในที่อบั อากาศ”
พนักงานจ่ายชิ้นส่ วนต้องได้รับใบอนุ ญาตทางานพิเศษ
การต่อใบอนุ ญาตขับขี่ภายในโรงงานต้องต่อทุก ๆ 5 ปี
นายแบงค์ทางานปรับปรุ งช่วยงานเพื่อน ทาหน้าที่ช่วยตัดเหล็ก
เท่านั้นไม่ได้ทาการเชื่อม ดังนั้น นายแบงค์ไม่จาเป็ นต้องขออนุ ญาต
ทางานพิเศษ
นายวีระทาหน้าที่เติมน้ ามันดีเซล ได้ไปซื้ อแว่นตาเซฟตี้จากร้านค้า
มาใส่ เอง เนื่ องจากแว่นตาเซฟตี้ที่ใช้งานปั จจุบนั ไม่สวย
พนักงานที่ดูแลควบคุมเบิกจ่ายถังแก๊ส สามารถทาหน้าที่ได้โดยไม่
ต้องได้รับใบอนุ ญาตผูค้ วบคุมแก๊ส
พนักงานที่ทางานเกี่ยวกับสารเคมีตอ้ งผ่านการอบรมการตอบสนอง
ต่อภาวะฉุ กเฉิ น ทุก ๆ 4 เดือน
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10
11
12

13
14
15

ไม่
ถูก ผิด
ทราบ

ตอนที่ 3 พฤติกรรมด้ านความปลอดภัยในการทางาน
คาชี้แจง โปรดอ่านคาถามและพิจารณาว่าท่านได้ปฏิบตั ิตามข้อคาถามนั้นมากน้อยเพียงใด
แล้วเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่องหลังคาถามเพียงข้อละหนึ่งช่องเท่านั้น
คะแนน
แปลความหมาย
5
ปฏิบตั ิทุกครั้ง
4
ปฏิบตั ิเกือบทุกครั้ง
3
ปฏิบตั ิบางครั้ง
1
ไม่เคยปฏิบตั ิ
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พฤติกรรมด้ านความปลอดภัยในการทางาน

ระดับการปฏิบัติงาน
4

ด้ านการปฏิบัติงาน
ท่านจะเตือนเพื่อนร่ วมงานเมื่อพบว่าทางานในสภาวะที่ไม่
ปลอดภัยทันที
ท่านมีอาการมึนหัวจากการเมาค้างขณะทางานแต่ไม่ได้แจ้งหัวหน้า
งานเพราะคิดว่าเดี๋ยวอาการก็ดีข้ ึนเอง
ช่วงเวลาพักท่านจะสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินเข้าไลน์
ประกอบ
เมื่อขับรถภายในบริ ษทั ถึงจุดทางแยกที่ไม่มีพนักงานเดินผ่านไม่
จาเป็ นต้องทา KY (มือชี้ปากย้า)
เมื่อหยุดไลน์ท่านจะเดินข้ามบ่อหากบ่อไม่กว้างมากจนเกินไป
ช่วงเดือนเมษายนอากาศจะร้อนมากท่านจะพับปลอกแขนลงครึ่ ง
ท่อนขณะทางาน
ท่านจับประแจทอร์ คด้วยมือเดียวกรณี ประแจทอร์ คมีขนาดเล็ก
เมื่อท่านพบปั ญหาเครื่ องจักรชารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย(เช่น ตัวหนังสื อ
ที่ปุ่มกดควบคุมขาด)ท่านจะเรี ยกหัวงานทันที
สเปรย์พน่ สี ที่เหลือใช้ไม่หมดจะเก็บไว้ที่โต๊ะหัวหน้างาน
หน้ากากคาร์ บอนป้ องกันกลิ่นจากสารเคมีเมื่อใส่ แล้วหายใจไม่
สะดวกจึงได้ขอให้หวั หน้างานเปลี่ยนมาใช้หน้ากากผ้าธรรมดา
แทน
ด้ านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ท่านตรวจสภาพของเครื่ องมือ อุปกรณ์ ก่อนและหลังการใช้งาน
ท่านจะไม่ใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ชารุ ดถึงแม้จาเป็ นก็ตาม
ท่านแจ้งให้หวั หน้างานทราบ หากมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ชารุ ดหรื อ
มีสภาพที่ไม่ปลอดภัย
ท่านนาเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือหรื อ
เอกสาร มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
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พฤติกรรมด้ านความปลอดภัยในการทางาน

ระดับการปฏิบัติงาน
4

ด้ านเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ท่านไม่ถอดการ์ ดนิรภัย หรื อ ป้ ายเตือนออกจากส่ วน ที่เป็ น
อันตรายของเครื่ องจักร
ด้ านสภาพแวดล้อม
ท่านตระหนักและให้ความสาคัญในการดูแลรักษา สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั ิงาน
ท่านช่วยดูแลบริ เวณพื้นที่ทางานให้สะอาด เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ แม้
ไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง
ท่านปฏิบตั ิงานในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเท
ท่านไม่วางของกีดขวางเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่กาลังปฏิบตั ิงาน
อยู่
เมื่อท่านพบเห็นจุดเสี่ ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุ ท่านแจ้งให้หวั หน้างาน
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบทันที
ด้ านการจัดการ
ท่านปรึ กษาหัวหน้างานเสมอเมื่อไม่เข้าใจวิธีปฏิบตั ิงาน
ท่านเสนอแนะ หรื อให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ความปลอดภัยใน
การปฏิบตั ิงาน
ท่านสนับสนุนเพื่อนร่ วมงานให้ปฏิบตั ิ ตามกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัยอย่าง เคร่ งครัด
ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้ องกัน ส่ งเสริ ม ความปลอดภัย
ในการทางานที่บริ ษทั จัดขึ้น
ท่านอ่าน และทาความเข้าใจเมื่อมีประกาศ ระเบียบ หรื อข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน ออกมา
ขอขอบคุณสาหรับการให้ ข้อมูล
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