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กฤตนู อัมพรพิทกั ษ์
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ น (Probability Sampling) โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster Random) จานวน 336 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ t (t-test), สถิติ One-way ANOVA (F-test) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Least
Significant Difference : LSD) กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมในการทางานของ
พนักงานไม่แตกต่างกัน และความคิดเห็นเกี่ยวกับความตระหนักในความปลอดภัยของพนักงาน พบว่า
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานด้านการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักรและอุปกรณ์มี
ความสัมพันธ์กบั ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานอยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงานด้านการปฎิบตั ิการ ด้านสภาพแวล้อม ด้านการจัดการ มี
ความสัมพันธ์กบั ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานอยูใ่ นระดับต่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

ABSTRACT
The research had objective to study factors which effected to safety behavior in working
of employees. Questionnaires were instrument for data collection and for sampling, probability
sampling was employed by cluster random sampling for 336 respondents. Descriptive statistics
used for data analysis consisted of percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics
consisted of t-test and one-way ANOVA (f-test). Least significant difference (LSD) was used to
find the difference between each pair of variable. The significance level was determined at 0.05
From the result of finding to what extent personal factors of safety in working of
employees were correlated, it was found that difference personal factors did not make the
difference in safety behavior in working of employees. For the opinion about the safety awareness of
employees, it was found safety behavior of employees for using tooling, machine and equipment had
correlated with the safety awareness is at high level. As for safety behavior of employees for
operational, environment and management had correlated with safety awareness is at low level at the
significant level of 0.05

ที่มาและความสาคัญ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยนั้นนอกจากจะช่วยสร้างความก้าวหน้าและสร้าง
แรงงานในประเทศเป็ นจานวนมากแล้ว ยังได้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต
สิ นค้าให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้การเติบโดของอุตสาหกรรมยังมีผลโดยตรงต่อปัญหา ด้านความปลอดภัยในการทางาน
อีกด้วย อาจก่อให้เกิดอันตราย เกิดอุบตั ิเหตุ บาดเจ็บ พิการ เสี ยชีวิต และการเกิดโรคซึ่งเกี่ยวเนื่อง
จากการทางานของผูใ้ ช้แรงงาน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ได้มี
การนาเอาเทคโนโลยีจากประเทศต่างๆ เข้ามาสู่ ระบบการผลิต เช่น เครื่ องจักรกล อุปกรณ์เพิ่มการ
ผลิต สารเคมีและสารพิษที่มีอนั ตราย เป็ นต้น ซึ่งนามาใช้ โดยขาดความรู ้ ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีดงั กล่าวอย่างเหมาะสม และที่สาคัญ คือ เกิดความผิดพลาดของระบบการจัดการ จึง
ส่ งผลให้มีการใช้แรงงานที่ตอ้ งเสี่ ยงต่ออันตรายมากขึ้น ซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้มีจานวนผู ้
ประสบอุบตั ิเหตุเพิ่มขึ้น นับว่าเป็ นความสู ญเสี ยที่มีผลกระทบ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ดังนั้น ความปลอดภัยและสุ ขภาพ ของผูใ้ ช้แรงงานในการทางานจึง
เป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักและใส่ ใจตลอดเวลา เพราะผลจากสภาพแวดล้อมใน
การทางานหรื อผลของอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น นอกจากจะก่อให้เกิด ความสู ญเสี ยแก่ตนเองและ
ครอบครัว สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมแล้ว ยังส่ งผลกระทบโดยตรง ต่อองค์กรอีกด้วย
(สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม, 2541 : 8.)
ในการประสบอุบตั ิเหตุในแต่ละครั้งนั้น ย่อมทาให้เกิดความสู ญเสี ย เกิดความทุกข์ทรมาน
ต่อตนเองและครอบครัว มีคนมากที่ตอ้ งเสี ยชีวิตหรื อพิการตลอดไป และยิง่ ไปกว่านั้นการประสบ
อุบตั ิเหตุ นั้นยังก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อการผลิต สู ญเสี ยทรัพย์สินอีกด้วย (ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล,
2532 : 7.)
การที่มีระบบการทางานที่ยงุ่ ยากซับซ้อน สภาพแวดล้อมในโรงงานก็ตอ้ งมีการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เพระผลจากระบบการผลิตที่พฒั นาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วนี้ ทาให้มีการ

แข่งขันที่สูงขึ้น และความเสี่ ยงก็ยงิ่ มีสูงขึ้นตามไปด้วย จึงทาให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
บาดเจ็บล้ม ตายของคนงานและเกิดความเสี ยหายทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อ
อันตรายใน โรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดว้ ย (วิฑูรย์ สิ มะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2547 :
13)
การเกิดอุบตั ิเหตุเป็ นสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์ ทาให้เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน จึงมีผลเสี ยเกิดขึ้น
(สราวุธ สุ ธรรมาสา. 2547 : 9) ในการปฏิบตั ิงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงเสมอ คือ
ความปลอดภัยโดยเฉพาะในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเสี่ ยงสู งในการที่จะได้รับ
อันตราย ในการทางาน หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพอ ก็จะก่อให้เกิดความเสี ยหายทั้งต่อตัว
ผูป้ ฏิบตั ิงานเอง วัตถุดิบ ผลผลิต เครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิต ทรัพย์สินอื่น ๆ และบริ ษทั ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความ สู ญเสี ยหรื อค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมาก การลงทุนเพื่อป้องกันมิให้อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นจึง
เป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็ นการลดต้นทุนในการผลิตวิธีหนึ่ง การดาเนินการให้
สภาพแวดล้อม ของการทางานของคนงานในโรงงานมีความปลอดภัยจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะการ
ทางานอย่างปลอดภัย นอกจากจะเป็ นการป้องกันอุบตั ิเหตุในตัวแล้ว ความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม ยังก่อให้เกิด ผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลงกาไรมากขึ้นและความปลอดภัยใน
การดารงชีวิต (วิฑูรย์ สิ มะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2547 : 13 -14) ในการปฏิบตั ิงานสิ่ งที่
ต้องคานึงถึงอยูต่ ลอดเวลาคือ ความปลอดภัย โดยเฉพาะในงานทางานทางด้านอุตสาหกรรมด้าน
ต่างๆ จะมีความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุอยูเ่ สมอ ดังนั้นถ้าไม่มีการป้องกันหรื อความตระหนักรู ้ต่อ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายกับผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างมาก อุบตั ิเหตุส่วน
ใหญ่มกั จะเกิดจากการใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อเครื่ องจักรกล ซึ่งเกิดขึ้นได้จากความ
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ หรื อความประมาทเลินเล่อของผูป้ ฏิบตั ิงานเอง นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงานก็เอื้ออานวยให้เกิดอุบตั ิเหตุได้เช่นกัน เช่น สภาพอากาศที่ร้อน แสง
สว่างที่ไม่เพียงพอ เสี ยงที่ดงั มากจนเกินไป เป็ นต้น ฉะนั้นเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปได้อย่าง
ราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพ การสร้างความรู ้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ทางานจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการทางานให้ประสบความสาเร็ จได้ดว้ ยดี

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
2. เพื่อศึกษาความตระหนักรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน

ระเบียบการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัว
แปรและมีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) และมีวิธีการดาเนินการศึกษาอย่าง
เป็ นขั้นตอนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนามาวิเคราะห์หาระดับปัจจัยความตระหนักรู ้ถึง
ความปลอดภัยในการทางานส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ประกอบด้วย
ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านพฤติกรรม ปั จจัยด้านสภพแวดล้อม และการรับรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของบริ ษทั บริ ษทั เอ็นจีเค สปาร์คปลัก๊ จากัด และบ
ริ บทั ในเครื อกับ บริ ษทั ไทอั้ม มอเตอร์ไซค์ จากัด รวมกันจานวน 2129 โดยผูว้ ิจยั เลือกใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ น(Probability
Sampling)โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster Random) โดยจะแบ่งประชากรเป็ นกลุ่มย่อย ในแต่ละกลุ่มมีลกั ษณะภายในกลุ่มที่
หลากหลาย แต่ระหว่างกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ มเลือกจากกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งเป็ นตัวแทนของประชากรทั้งหมด
แบบสอบถามที่ใช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตอ้ งการจะศึกษาจากกรอบแนวคิดวิจยั ที่กาหนด
ไว้และทาการทดสอบแบบสอบถามโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน และนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)โดยหาสัมประสิ ทธิ์อลั ฟ่ าขอครอนบัด(Cronbach’s Alpha
coefficient) เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อคาถามโดยค่าสัมประสิ ทธ์ที่ยอมรับได้จะต้องมากกว่า
0.7 ซึ่งจากการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.961จึงยอมรับแบบสอบถามชุดนี้

สาหรับสถิติทีใชใ้้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive
Analytical Statistics) ประกอบไปดว้ ย ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
และสถิติวิเคราะห์เชิง อนุมาน (Inferential Analytical Statistics) ได้แก่การวิเคราะห์ดว้ย
Independent sample t-test การวิเคราะห์ดว้ยวิธี One-way ANOVA และการวิเคราะห์ความสัมพ
นัธ์ดว้ยสัมประสิ ทธิ:สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Analysis)
สรุ ปผลการวจิัยและการอภิปรายผล
1.จากผลการศึกษาพบว่า สถานภาพ มีผลต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัยวัฒน์ ทิพย์ลมัย (2543) ได้
ทาการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทางานระดับวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า
เจ้าหน้าที่ในการทางานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงานและ
คุณสมบัติที่ใช้ประกาศแต่งตั้งต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานไม่แตกต่างกันที่
ระดับความ เชื่อมัน่ 0.05 มีความสอดคล้องกับทฤษฏี“หน่วยการเปลี่ยนแปลงในชีวิต” (Life Change
Units) ของ Alkor ที่ได้ทาการศึกษาการเกิด อุบตั ิเหตุของคนงานในประเทศอังกฤษ จากผลการวิจยั
ของ Alkor สรุ ปได้วา่ “สภาพความเปลี่ยนแปลง และความเป็ นอยูท่ างบ้านของคนงาน มีผลต่อ
อารมณ์ และสภาพจิตใจของคนงาน และสภาพอารมณ์และจิตใจที่เสื่ อมทรามของคนงาน ย่อมจะ
เป็ นสาเหตุในการก่ออุบตั ิเหตุข้ ึนได้
2. ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ด้านการปฏิบตั ิการ ผลการศึกษาพบว่า ความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการทางานที่ โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ากับมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานด้านการปฏิบตั ิการโดยด้านที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
สู งที่สุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานรองมาคือด้านการปฏิบตั ิงานและด้านเครื่ องมือ

อุปกรณ์ในการทางาน ตามลาดับ ดังนั้นความตระหนักถึงความปลอดภัยด้านการปฏิบตั ิงานจึงส่ งผล
ต่อพฤติกรรม ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานด้านการปฏิบตั ิงาน จากผล วิจยั ดังกล่าวได้
เป็ นไปตามทฤษฏี การเกิดอุบตั ิเหตุจากการกระทาที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) ของ H.W. Heinrich
ที่กล่าวไว้วา่ การกระทาของผูป้ ฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัยแล้วส่ งผลให้เกิดอบุตั ิเหตุหรื อโรคจากการ
ทางานต่อตนเองและบางครั้งอาจส่ งผลต่อเพื่อนร่ วมงานได้ ยกตัวอย่างเช่น 1) การไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบความปลอดภัย 2) การมีทศั นคติความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง 3) การหยอกล้อกันขณะ
ปฏิบตั ิงาน 4) การทางานโดยที่สภาพร่ างการและจิตใจไม่พร้อม เป็ นต้นและยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ รดา ลัดลอย (2557) และสุ ริยา กอทู (2554) พบว่า การตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การทางานส่ งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานด้านการปฏิบตั ิงาน
ด้านการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ผลการศึกษาพบว่า ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ด้านการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักรและอุปกรณ์
โดยภาพรวมพบว่ามีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.710 ดังนั้นจึงแสดงว่า ความตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการทางานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานด้านการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักรและอุปกรณ์โดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสู ง โดยเมื่อ
แยกเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุดคือ ด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการ
ทางาน มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู งมากกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
ด้านการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ รองลงมาคือด้านการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับปานกลางกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ด้านการใช้เครื่ องมือ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ และด้านสภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ามากกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ด้านการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักรและอุปกรณ์
จากผลการศึกษา พนักงานให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยในการทางานและมีการทบทวนคู่มือเพื่อ
ทาความเข้าใจขั้นตอนวิธีการปฏิบตั ิงานการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทางานอย่างถูกต้องเพื่อ
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานนั้นจะต้องคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นอันดับแรกและจาเป็ นอย่างยิ่ง

ก่อนเริ่ มลงมือปฏิบตั ิงานต้องมีการตรวจสอบเครื่ องมือ อุปกรณ์ทุกชนิดให้อยูใ่ นสภาพที่
ปลอดภัย ในการทางานจาเป็ นต้องมีการบารุ งรักษาอยูต่ ลอดเวลาให้มีประสิ ทธิภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ไม่
เหมาะสมหรื อผิดประเภทการใช้งานเพื่อความปลอดภัยในการทางานทุกครั้งจึงทาให้พนักงานมี
พฤติกรรมการทางานที่ปลอดภัยในการทางานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ความตระหนักถึงความปลอดภัย
จึงมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์ใน
การทางาน สอดคล้องงานกับงานวิจยั ของ เนาวรัตน์ ชามประโคน (2551) และ นววิธ จิตต์วรไกร
(2554) พบว่า ปัจจัยด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทางานมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทางานของพนักงาน
ด้านสภาพแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ด้านสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมพบว่ามีความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ของพนักงานด้านสภาพแวดล้อมไปในทิศทางเดียวกับและมีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
โดยเมื่อแยกเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์สูงที่สุดคือ ด้านการปฏิบตั ิงานรอง
มาคือด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทางานและด้านสภาพแวดล้อมในการทางานมีตามลาดับ ผลวิจยั
ดังกล่าวได้เป็ นไปตามทฤษฏี การเกิดอบุตั ิเหตุจากการสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe
Conditions) ของ H.W. Heinrich ที่กล่าวไว้วา่ สภาพของโรงงานอุตสาหกรรม เครื่ องจักร
กระบวนการผลิต เครื่ องยนต์ที่ไม่มีความปลอดภัย เมื่อผูป้ ฏิบตั ิงานเข้าไปปฏิบตั ิงานอาจได้รับ
อันตรายรวมทั้งอุบตั ิเหตุและโรคจากการทางานอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในการทางานนั้น
เช่น 1) การออกแบบโรงงาน 2) ระบบความปลอดภัยไม่มีประสิ ทธิภาพ 3) เครื่ องมือเครื่ องจักรขาด
การบารุ งรักษาหรื อชารุ ดบกพร่ อง 4) สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมด้านกายภาพเช่น ความร้อน
ความเย็น แสง สี เสี ยง 5) สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมทางเคมี เช่น ฝุ่ น ตัวทาละลาย โลหะหนัก

สารก่อมะเร็ ง สารกัดกร่ อน เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธรรมรักษ์ ศรี มารุ ต และคณะ
(2555) ที่ศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายผลิต ผลการวิจยั พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่มผีลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการฝ่ ายผลิตบริ ษทั สยาม เมทัล เทคโนโลยี
จากัด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เนาวรัตน์ ชามประโคน (2551) และศิราณี ศรี วรรณวิทย์
(2554) พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทางาน เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทางานมีบทบาทสาคัญต่อการผลิตอย่างมากหากเกิดความ
ผิดพลาดหรื อผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทางานซึ่งจะทาให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทางานและผูป้ ฏิบตั ิงานควรให้ความสาคัญต่อพื้นที่ในการ
ปฏิบตั ิงานและจาเป็ นอย่างยิง่ ต้องดูแลทาความสะอาดพื้นที่ปฏิบตั ิงานรวมไปถึงเครื่ องมืออุปกรณ์
ทุกชนิดให้มีความสะอาดพร้อมก่อนการลงมือปฏิบตั ิงานทุกครั้งและหลังใช้งานเสร็ จจัดเก็บ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในการใช้งานเข้าที่ให้เรี ยบร้อยมิดชิดโดยรอบพื้นที่ปฏิบตั ิงานต้องไม่คบั แคบ
และ เหมาะสมไม่เสี่ ยง ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุและไม่มีสิ่งของกีดขวางการปฏิบตั ิงานและมีแสงสว่างที่
เพียงพออากาศถ่ายเทได้สะดวกเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน จึงทาให้พนักงานเกิดพฤติกรรมที่
ปลอดภัยในการทางานที่เพิ่มขึ้น
ด้านการจัดการ
ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทางานของพนักงาน ด้านการจัดการโดยภาพรวมพบว่า ความตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การทางานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงานด้านการจัดการ
ไปในทิศทางเดียวกับและมีความสัมพันธ์ในระดับต่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ รชัย ตรัย
ศิลานันท์ (2552) พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการเรื่ องความปลอดภัยมีอิทธิพลต่อการรับรู ้การจัดการ
ความปลอดภัยของพนักงาน

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ องความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน กับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ของกลุ่มบริ ษทั เอ็นจีเค สปลัก๊ ปลัค จากัด ผูว้ ิจยั มีขอเสนอแนะ
ดังนี้
ด้านการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน องค์กรควรให้ ความสาคัญซึ่ง
จะเป็ นแนวทางสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในการเสริ มสร้างจิตสานึกให้พนักงานตระหนักถึงการทางาน
อย่างปลอดภัยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยในการทางาน โดยอาศัยความร่ วมมือทั้ง
ฝ่ ายบริ หารและพนักงานเพื่อรวมกันดาเนินการสามารถกระตุน้ ให้พนักงานเกิดความตื่นตัวในเรื่ อง
ความปลอดภัยและเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมในเรื่ องความปลอดภัยในการทางานและ
อานวยความสะดวกต่อผูป้ ฏิบตั ิงานในการทางานซึ่งจะส่ งผลทาให้พนักงานเกิดความตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการทางานเพิ่มขึ้นและมีพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น โดยมีกการจัด
ฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างเสริ มความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านความปลอดภัยในการ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตั ิงาน
2. ด้านเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทางานส่ งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ควรกาหนด
มาตรฐานเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับประเภทของงานเพื่อให้พนักงาน
ตระหนักถึงการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อลดอุบตั ิเหตุและการป้องกันความ
เสี่ ยงจากอันตรายในการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรื อผิดประเภทการใช้งาน อาจให้มี
การจัดอมรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือต่างๆเป็ นประจาเพื่อให้พนักงานเกิดความคุน้ เคยและ
เป็ นตัวกระตุน้ ให้พนักงานเกิดความตื่นตัว
3. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานส่ งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ผูบ้ ริ หารควร
ปลูกฝังความปลอดภัยเกี่ยวกับการทางานในบริ เวณที่มีความเสี่ ยงสู งหรื อบริ เวณพื้นที่ที่มีความคับ
แคบที่เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุในการทางาน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานเห็นความสาคัญและมีส่วนร่ วม

ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริ มความปลอดภัยในการทางานมากยิง่ ขึ้น จัดกิจกรรมที่ช่วยในการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดีข้ ึน เช่น “กิจกรรม 5ส,Big cleaning , Kaizen”โดยเป็ น
การช่วยกันกาจัดของเสี ยที่เกิดจากกระบวนการทางานไม่วา่ จะเป็ น สารเคมี เศษวัสดุมีคม หรื ออื่น
รวมไปถึงการกาจัดพื้นที่เสี่ ยงที่เป็ นแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษหรื อพาหะนาโรคให้หมดไปโดย
เป็ นการร่ วมมือกันของพนักงานทุกระดับในสถานประกอบการ หรื อมีการจัดประกวดความสะอาด
ในบริ เวณพื้นที่ของตนเอง โดยกิจกรรมต่างๆ ที่เสนอนั้นควรจัดให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอจนเป็ นกิจกรรมปกติของสถานประกอบการทั้งนี้ท้ งั นั้นการทาเช่นนี้จะส่ งผลให้ พนักงาน
ทุกระดับได้ซึมซับจิตสานึกที่ดีดา้ นความปลอดภัยขึ้นเรื่ อยๆจนในที่สุดทุกคนในสถานประกอบการ
จะตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานและสามารถปฏิบตั ิงานทุกอย่างได้อย่างปลอดภัยไร้
อุบตั ิเหตุ
4. พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน (ด้านการจัดการ) ควรมีการเสนอแนะหรื อให้ความ
คิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานแก่นายจ้าง ระบุให้การจัดการด้านความปลอดภัย
เป็ นส่ วนหนึ่งที่ผบู ้ ริ หารจะต้องให้ความสาคัญเพราะพนักงานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นที่
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเพื่อความปลอดภัย และข้อเสนอแนะนั้นจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯและ
พนักงานโดยผูบ้ ริ หารนาความคิดเห็นที่พนักงานเสนอมานั้น ทบทวน ปรับปรุ ง แก้ไข เพื่อให้
นโยบายหรื อกฎระเบียบต่าง ๆ สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ สู งสุ ดและลดการเกิดอุบตั ิเหตุได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. เนื่องจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มบริ ษทั ควรที่จะต้องมีการศึกษาหลาย ๆ
ประเภทกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม ดังในอนาคต อุสาหกรรมรถไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทใน
ประเทศมากขึ้น ซึ่งจะทาให้เห็นพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานที่ครอบคลุมมากขึ้น

2. ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
เช่น จานวนบุตรของพนักงาน จานวนชัว่ โมงในการทางาน บรรยากาศองค์ การการสนบัสนุนของ
องค์กร เป็ นต้น เพื่อให้ครบคลุมและสะท้อนถึงปั ญหาได้อย่างแม่นยามากขึ้น
3.การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ สาหรับการศึกษาในอนาคต อาจศึกษาในเชิง ลึกศึกษา
เชิงคุณภาพ หรื อมีการศึกษาโดยใช้วธิ ีการรวบรวมข้อมูลแบบอื่น ๆ ร่ วมกับการใช้ แบบสอบถาม
เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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