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SUPPAWAN RATTANAPIROM: ACCIDENT PREVENTION BEHAVIORS OF THE 
OPERATIONAL EMPLOYEES OF BASF GROUP COMPANY IN THAILAND. THESIS 
ADVISORS: URAPREE KERDNAIMONGKOL, Ed.D., AND KAMOL PHOYEN, Ed.D., 190 pp. 
 
 The purposes of this research were: 1) to study the level of the accident 
prevention behaviors of operational employees and safety management in the organization. 
2) to compare accident prevention behaviors of operational employees of BASF Group 
Company in Thailand, as classified by personal information, i.e., sex, age, educational level, 
location, working experience, and experience with working accidents. 3) to study the 
relationship between Safety management in the organization and accident prevention 
behaviors of the operational employees of BASF Group in Thailand. 4) to study viewpoints 
and guidelines of working accident prevention of operational employees of BASF Group 
Company in Thailand. This study applied both quantitative and qualitative research methods. 
With regard to the quantitative method, samples were 158 operational employees derived by 
a stratified random sampling technique. And 10 samples of operational employees who got 
highest accident prevention behaviors score that allowed the interview for the qualitative part. 
The questionnaire and in-depth interview questions were used as a tool for gathering the 
data. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviations, t-test, 
F-test (One-way ANOVA), Pearson’s Correlation Coefficient and analyzing qualitative data by 
content analysis.  
 
 The results of the research were as follows: 
 

1. The level of accident prevention behaviors of operational employees and safety 
management in the organization were high. 

2. Accident prevention behaviors of operational employees of BASF Group 
Company in Thailand as classified by sex, age, educational level, location, years of 
employment and experience with working accident were not significantly different. 

3. There was a high relationship with the same direction between Safety 
management in the organization and accident prevention behaviors.  

4. Viewpoints and guidelines of working accident prevention of employees based 
on qualitative data were as follows: 1) the organization benefits the most from clearly defined 
safety measures and its promotion about safety in practice at the organizational level. 
Consequently, employees gain knowledge and understanding about their safe working 
operation, and feel motivated to report unsafe conditions found in their working area for 
immediate improvement actions. 2) safety is most important responsibility of employees 
themselves and their colleagues. Therefore, safety must always be the first priority in 
operations. 3) strict implementation and enforcement about safety measures in the 
organization help encourage employees to work safety with attention and finally result in 
employees’ strong safety habits in daily work. 4) support or driving forces by family, 
co-workers and supervisors have a critical impact to work safe behaviors preventing 
accidents in the operation. 5) other factors that help promote, drive or enhance safe working 
include employees’ self-motivation; continual operation and safety activities of the 
organization; regular communication about safety; and lastly, safe and pleasant working 
environment. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

การพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการ
เติบโตในการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติจ  านวนนายจา้งและจ านวนลูกจา้ง
เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2553 – 2557 โดยปี 2553 มีจ  านวนนายจา้ง 332,579 ราย จ านวนลูกจา้ง 
8,177,618 ราย และในปี 2557 จ  านวนนายจา้งเพิ่มขึ้นเป็น 352,961 ราย จ านวนลูกจา้งเพิ่มขึ้นเป็น 
9,132,756 ราย (ส านกังานกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน, 2558: 1) 
ในขณะที่การด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมนั้ นมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิธีการท างาน 
กระบวนการผลิต และวตัถุดิบหลากหลายที่มีคุณสมบติัเป็นอนัตราย ส่งผลให้แรงงานมีแนวโน้ม
มากยิ่งขึ้นที่จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพหรือความปลอดภยัต่อชีวิต รวมถึงความเส่ียงต่อการ
ประสบอุบติัเหตุจากการท างาน ซ่ึงท าให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเร้ือรัง 
ตลอดจนเกิดความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจอ่ืนๆ ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม อยา่งไรก็ดี ประเทศไทยไดมี้
การด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานที่มีพฒันาการมา
อยา่งต่อเน่ือง โดยรัฐบาลไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัและไดมี้การประกาศนโยบาย “แรงงานปลอดภยั
และสุขภาพอนามยัดี” เป็นวาระแห่งชาติ อนัมีเป้าหมายหลกัเพื่อลดอตัราการประสบอนัตรายและ
การเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างานลง โดยไดมี้การจดัท าแผนแม่บทแห่งชาติดา้นความปลอดภยั ซ่ึงได้
มีการก าหนดยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการต่างๆที่ตอ้งด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทั้ง
ภาครัฐ เอกชน นายจา้งและลูกจา้ง เพือ่ใหผู้ใ้ชแ้รงงานทุกสาขาอาชีพที่ถือเป็นทรัพยากรอนัมีค่าต่อ
การพฒันาประเทศ สามารถท างานไดอ้ยา่งปลอดภยั มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี (กรมสวสัดิการ
และคุม้ครองแรงงาน, 2558: 1) 

จากสถิติการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานในช่วงปี 2553 – 2557 
พบว่าจ  านวนลูกจา้งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยปี 
2553 มีลูกจ้างประสบอันตราย 146,511 ราย และลดลงเป็น 100,234 ราย ในปี 2557 และเม่ือ
พิจารณาถึงความรุนแรงของการประสบอันตราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการหยดุงานไม่เกิน 3 วนั 
ร้อยละ 69.92 รองลงมา คือ การหยุดงานเกิน 3 วนั ร้อยละ 27.90 กรณีสูญเสียอวยัวะบางส่วน      
ร้อยละ 1.66 กรณีตาย ร้อยละ 0.52 และกรณีทุพพลภาพ ร้อยละ 0.01 ตามล าดบั 
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อตัราการประสบอนัตรายจากการท างาน ต่อลูกจา้ง 1,000 ราย พบว่า ในช่วงปี 2553 – 
2557 มีแนวโนม้ลดลง คือ กรณีนับจ านวนการประสบอนัตรายทุกความรุนแรง ลดลงเฉล่ียร้อยละ 
11.36 ต่อปี โดย ปี 2553 อตัราการประสบอนัตรายเท่ากบั 17.92 รายต่อพนัราย และลดลงอยูท่ี่ร้อย
ละ 10.9 รายต่อพนัราย ในปี 2557 กรณีร้ายแรง ลดลงเฉล่ียร้อยละ 9.85 ต่อปี โดยปี 2553 อตัราการ
ประสบอันตรายเท่ากับ 5.22 รายต่อพนัราย และลดลงอยู่ที่อัตรา 3.43 รายต่อพนัรายในปี 2557 
(ส านกังานกองทุนเงินทดแทน ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน, 2557: 1) 

อย่างไรก็ดีแม้ว่าอัตราการประสบอันตรายจะมีแนวโน้มลดลง แต่การเกิดอุบัติเหตุ      
ในแต่ละคร้ังก่อใหเ้กิดความสูญเสียมากมายทั้งความสูญเสียทางตรง (Direct Cost) หมายถึง จ  านวน
เงินที่ตอ้งจ่ายไป อนัเก่ียวเน่ืองกบัผูไ้ดรั้บบาดเจบ็โดยตรงจากการเกิดอุบติัเหตุ หรือเป็นค่าเสียหายที่
แสดงให้เห็นอย่างเด่นชดั ไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนจากการไดรั้บบาดเจ็บ ค่าท าขวญั       
ค่าท าศพ ค่าประกันชีวิต ที่เป็นผลมากจากการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต หรือแม้แต่
ทรัพยสิ์นเสียหาย อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่เกิดความเสียหายและความสูญเสียทางอ้อม 
(Indirect Cost) หมายถึง ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายทางตรงส าหรับการเกิดอุบติัเหตุ
ในแต่ละคร้ัง ไดแ้ก่ การสูญเสียเวลาในการท างานของคนงานหรือผูบ้าดเจบ็ การสอบสวน วเิคราะห์
หาสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุตลอดจนการจดัท ารายงานการเกิดอุบติัเหตุ การหาวิธีการป้องกัน
แก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้ นซ ้ าอีก ผลผลิตลดลงเน่ืองจากกระบวนการผลิตต้อง
หยุดชะงกั การจดัหาคนงานทดแทน การซ่อมแซมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับความ
เสียหาย 

ดังนั้ น การจัดสถ านที่ ท  า ง านให้ มี คว ามปลอดภัย จึง มี ความส าคัญอย่ า งยิ่ ง                       
สถานประกอบการจึงจ าเป็นตอ้งมีระบบการบริหารจดัการความปลอดภยัที่ดีและให้ความส าคญัต่อ
งานดา้นความปลอดภยัเพือ่เป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนกัใหพ้นกังานมีพฤติกรรมในการ
ปฏิบติังานที่ปลอดภยัมากขึ้น และเป็นการป้องกนัความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นดว้ยการดูแล ป้องกนั 
ควบคุมการกระท าหรือสภาพการท างานซ่ึงปลอดจากเหตุอนัจะท าให้เกิดการประสบอนัตรายต่อ
ชีวติ ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามยัอนัเน่ืองจากการท างานหรือเก่ียวกบัการท างาน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่องคก์รจ าเป็นตอ้งจดัใหมี้ระบบการบริหารจดัการความปลอดภยัให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย
ก าหนด เช่น กฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2549 ซ่ึงกฎกระทรวงน้ีมีผลบงัคบัใช้เพื่อ
ก าหนดมาตรฐานใหน้ายจา้งด าเนินการในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพือ่ใหน้ายจา้งสามารถด าเนินการดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น ได้แก่ การก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานและ
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คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบ
กิจการ การจดัให้มีขอ้บงัคบัและคู่มือว่าด้วยความปลอดภยัในการท างานไวใ้นสถานประกอบ
กิจการ การจดัใหมี้การอบรมและฝึกปฏิบติัจนกวา่ลูกจา้งจะสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยั
รวมทั้ งจัดวางระบบควบคุม ก ากับ ดูแล โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่        
ความปลอดภยัในการท างานทุกระดับ เป็นตน้ (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน, 2549)  

กลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟ  คือบริษัทผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ชั้นน าระดับโลก     
กลุ่มธุรกิจของบี เอเอสเอฟ ประกอบไปด้วยกลุ่มเคมีภัณฑ์ ก ลุ่มพลาสติก กลุ่มผลิตภัณฑ ์               
เพอร์ฟอร์มานซ์ และกลุ่มผลิตภณัฑอ์ารักขาพืช รวมไปถึงน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติและมีจ านวน
พนักงานทัว่โลกมากกว่า 113,000 คน บริษทั บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ  ากดั ไดจ้ดัตั้งขึ้นเม่ือเดือน
ธันวาคม 2509 เพื่อ เ ป็นตัวแทนจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ในประเทศไทยและในปัจจุบัน มี                            
สถานประกอบการที่สังกดัอยูใ่นกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยทั้งหมด 4 แห่งดว้ยกนัคือ  
1) โรงงานบางปู ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมบางปู อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ประกอบดว้ย
หน่วยการผลิต ได้แก่ หน่วยการผลิตโพลียูริเธนส์ หน่วยการผลิตเคมีก่อสร้าง ห้องปฏิบติัการ
ทดลองและศูนย์ให้บริการเทคนิคกลุ่มสีและคลังสินค้า 2) โรงงานบางปะกง ตั้ งอยู่ที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร อ าเภอเมือง จังหวดัชลบุรี ประกอบด้วยหน่วยการผลิตแคร์เคมิคอล 
ห้องปฏิบติัการทดลอง คลงัสินคา้ แผนกวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง 3) โรงงานระยอง ตั้งอยูท่ี่นิคม
อุตสาหกรรมปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ประกอบด้วยหน่วยการผลิตสารดูดซับ 
หอ้งปฏิบตัิการทดลอง หอ้งปฏิบตัิการดา้นเทคนิค ห้องปฏิบตัิการดา้นพฒันาผลิตภณัฑ ์คลงัสินคา้ 
4) โรงงานเคม็แคท ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ประกอบ 
ดว้ยหน่วยผลิตคะตะลิสต์ส าหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ห้องปฏิบติัการทดลอง คลังสินคา้ หน่วย
บ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยมีจ านวนพนักงานทั้งส้ิน 657 คน (เอกสาร
แนะน ากลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย, 2558) 

กลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย ไดใ้หค้วามส าคญักบัการป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ท างานมาโดยตลอด โดยไดด้ าเนินการในการลดและป้องกนัอุบติัเหตุมาอยา่งต่อเน่ือง โดยปฏิบตัิ
ตามแนวทาง Responsible Care® หรือการดูแลด้วยความรับผิดชอบ ซ่ึงก าหนดเป็นนโยบาย       
ความปลอดภยัอย่างชัดเจนในการมุ่งเน้นการป้องกันการบาดเจ็บ การป้องกันโรคเน่ืองจากการ
ท างาน ด้วยการลดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและ               
ความปลอดภยั การจดัใหมี้กระบวนการที่ปลอดภยัและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมี
เป้าหมายการลดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเน่ืองจากในอดีตที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟ             
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ในประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงานต่อเน่ืองทุกปีตั้งแต่ปี 2549 - 2552 ตวัอยา่งของ
อุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน ได้แก่ พนักงานปฏิบติังานโดยไม่หยดุเคร่ืองจกัรในการซ่อมบ ารุงท าให้
ไดรั้บบาดเจบ็ที่น้ิวมือตอ้งเขา้รักษาที่โรงพยาบาลส่งผลให้หยดุงานเป็นเวลา 5 วนั พนักงานลงจาก
รถฟอร์คลิฟทอ์ยา่งผิดวิธีท  าให้หัวเข่าไดรั้บบาดเจ็บตอ้งเขา้รักษาที่โรงพยาบาลส่งผลให้หยดุงาน
เป็นเวลา 3 วนัและไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่เดิมไดเ้ป็นเวลา 3 สัปดาห์ เป็นตน้ โดยบริษทัไดจ้ดัให้มี
มาตรการการดูแลด้านความปลอดภยัอย่างเขม้งวดและสามารถลดอุบติัเหตุการบาดเจ็บถึงขั้น      
หยดุงานไดต้ั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2552 เป็นตน้มา  

แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะสามารถลดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานได้อย่าง
ต่อเน่ือง แต่พนกังานยงัคงไดรั้บอุบตัิเหตุที่มีการบาดเจบ็ขั้นปฐมพยาบาลเป็นประจ าทุกปีและยงัคง
มีสถิติค่อนขา้งสูงดงัน้ีคือ ปี 2552 มีการเกิดอุบติัเหตุที่มีบาดเจ็บขั้นปฐมพยาบาลจ านวน 14 ราย      
ปี 2553 มีการเกิดอุบติัเหตุที่มีบาดเจบ็ขั้นปฐมพยาบาลจ านวน 19 ราย ปี 2554 มีการเกิดอุบติัเหตุที่มี
บาดเจ็บขั้นปฐมพยาบาลจ านวน 13 ราย ปี 2555 มีการเกิดอุบติัเหตุที่มีบาดเจ็บขั้นปฐมพยาบาล
จ านวน 17 ราย ปี 2556 มีการเกิดอุบติัเหตุที่มีบาดเจบ็ขั้นปฐมพยาบาลจ านวน 19 รายและในปี 2557 
มีการเกิดอุบติัเหตุที่มีการบาดเจบ็ขั้นปฐมพยาบาลจ านวน 21 ราย (รายงานสถิติการเกิดอุบติัเหตุของ
กลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย, 2557) ซ่ึงมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี แมว้่าการบาดเจ็บขั้น       
ปฐมพยาบาลหลายรายจะเป็นเพียงการไดรั้บบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงการที่พนักงาน
ใหค้วามส าคญัในการรายงานการเกิดอุบติัเหตุเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการป้องกนั แต่ยงัคงมี
อุบติัเหตุที่มีการบาดเจบ็ขั้นปฐมพยาบาลหลายกรณีที่อาจส่งผลท าให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นรุนแรง
ไดห้ากไม่ไดรั้บการแกไ้ขและป้องกนัอยา่งเหมาะสม เช่น อุบติัเหตุจากสารเคมีกระเด็นเขา้ตาและ
ร่างกายเน่ืองจากไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังานและท างานในพื้นที่ที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบริษทั เช่น เร่ืองค่าใช้จ่าย ผลผลิตที่ลดลงหาก
กระบวนการผลิตตอ้งหยดุชะงกั รวมถึงขวญัและก าลงัใจของพนักงาน ตลอดจนครอบครัวของ
พนกังานที่อาจตอ้งไดรั้บผลกระทบจากอุบติัเหตุที่เกิดขึ้นกบัพนกังาน  

จากสถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานของพนักงานดงักล่าว พบว่า อุบติัเหตุนั้น          
เกิดขึ้นกับพนักงานระดับปฏิบตัิการของบริษัท ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุของ
พนักงานนั้นเกิดจากพฤติกรรมหรือการกระท าที่ไม่ปลอดภัย เช่น การไม่ปฏิบติัตามระเบียบ        
การปฏิบติังาน การไม่ใช้งานอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การใช้งานอุปกรณ์เคร่ืองมือที่    
ผดิวธีิ ซ่ึงหากพฤติกรรมดงักล่าวไม่ไดรั้บการแกไ้ข อาจส่งผลให้อุบติัเหตุที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อย
หรือการบาดเจ็บขั้นปฐมพยาบาลนั้นกลายเป็นอุบติัเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นรุนแรงได ้(รายงาน               
การสอบสวนอุบติัเหตุของกลุ่มบริษทับีเอสเอฟในประเทศไทย, 2552 – 2557) ดงันั้นการส่งเสริมให้
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พนกังานมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบตัิเหตุคือ การปฏิบติัตนหรือกระท าการต่างๆดว้ยความรอบคอบ
และระมดัระวงัในการปฏิบติังานในหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมาย เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังานตั้งแต่ก่อนการปฏิบตัิงาน ขณะปฏิบตัิงานและหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบติังาน เช่น      
การปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น การดูแลตรวจตราอุปกรณ์เคร่ืองมือให้อยูใ่นสภาพที่ใชง้าน
ไดอ้ยูเ่สมอ การใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน การรายงานอุบตัิเหตุหรือ
เหตุการณ์ที่มีความผิดปกติอยา่งทนัท่วงที การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภยัอยูเ่สมอ จะช่วยลดความสูญเสียตลอดจนความเสียหายอนัอาจเกิดขึ้นต่อชีวติและทรัพยสิ์น
ใหล้ดนอ้ยลงหรือหมดไปในที่สุด 

จากความส าคญัของปัญหาดังกล่าว ท าให้ผูว้ิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการป้องกัน
อุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงานกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยว่ามีพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบติัเหตุอยูใ่นระดับใด รวมถึงความสัมพนัธ์ของการบริหารจดัการความปลอดภยัของ
องคก์รที่อาจเป็นปัจจยัส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานและศึกษามุมมอง
เก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนเพื่อความ
ปลอดภยั อนัจะช่วยใหล้ดอุบติัเหตุในการท างานและเป็นการส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน 
เพื่อลดความสูญเสียอนัอาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อชีวิตและทรัพยสิ์นในระดบับุคคล สังคมและประเทศ
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงานระดับ

ปฏิบตัิการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยและการบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์ร 
2. เพือ่ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงาน

ระดบัปฏิบตัิการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุ               
ระดบัการศึกษา หน่วยงานที่สังกดั ประสบการณ์การท างานและประสบการณ์การไดรั้บอุบตัิเหตุ
จากการปฏิบตัิงาน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์รกับ
พฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟ
ในประเทศไทย 

4. เพือ่ศึกษามุมมองเก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบตัิงานของพนักงานกลุ่ม
บริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย 
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ปัญหำกำรวิจัย 
1. พฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการกลุ่ม

บริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยและการบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์รอยูใ่นระดบัใด 
2. พฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการกลุ่ม

บริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทยเม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด 
ประสบการณ์การท างานและประสบการณ์การไดรั้บอุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงานแตกต่างกนัหรือไม่ 
อยา่งไร 

3. การบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์ร มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมป้องกนั
อุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย
หรือไม่ อยา่งไร 

4. พนักงานกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทยมีมุมมองเก่ียวกับการป้องกัน
อุบติัเหตุในการปฏิบติังานอยา่งไร 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 
1. พนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีเพศต่างกัน         

มีพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
2. พนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีอายตุ่างกัน          

มีพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
3. พนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่ มีระดับ

การศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
4. พนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีหน่วยงานที่

สงักดัต่างกนั มีพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
5. พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีประสบการณ์  

การท างานต่างกนั มีพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
6. พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีประสบการณ์  

การได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน    
แตกต่างกนั 

7. การบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์ร มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมป้องกนั
อุบตัิเหตุในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ประชำกร 
ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบี เอเอสเอฟใน       

ประเทศไทย จ านวน 260 คน ที่ท  างานกับบริษทัในปี พ.ศ.2558 โดยปฏิบติังานอยูใ่นฝ่ายผลิต        
ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง ฝ่ายห้องปฏิบัติการทดลองและฝ่ายคลังสินค้า  ซ่ึงสังกัดอยู่ใน                
4 โรงงาน คือ โรงงานบางปู โรงงานบางปะกง โรงงานระยอง และโรงงานเค็มแคท (แผนก
ทรัพยากรบุคคล บริษทั บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ  ากดั: 2558) 

2. กลุ่มตัวอย่ำง 
2.1 การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือ พนักงานระดับ

ปฏิบตัิการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยจ านวน 158 คน จากโรงงาน 4 แห่ง  ซ่ึงไดม้าจาก
การค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสูตรของยามาเน่ (Yamane, อ้างถึงใน  ประคอง กรรณสูตร 2542:         
10 – 11) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนได้ร้อยละ 5 และใชก้าร       
สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิตามสดัส่วนหน่วยงานที่สงักดั 

2.2 การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือ พนักงานระดับ
ปฏิบตัิการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีคะแนนพฤติกรรมการป้องกนัอุบตัิเหตุในการ
ปฏิบตัิงานจากการตอบแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นในระดบัสูงสุดจ านวน 10 คน โดยจะเป็นการ
คิดคะแนนพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล
เก่ียวกบัมุมมองเก่ียวกบัการป้องกนัอุบตัิเหตุในการปฏิบตัิงานดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก 

3. ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)   

3.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด 
ประสบการณ์การท างานและประสบการณ์การไดรั้บอุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงาน  

3.1.2 การบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์ร 
3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุใน

การปฏิบตัิงาน แบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่  
3.2.1 การปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด  
3.2.2 การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น  
3.2.3 การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั  
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3.2.4 การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน 
3.2.5 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การกระท าหรือการ
แสดงออกของพนักงานระดบัปฏิบตัิการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยในการปฏิบตัิตน
หรือกระท าการต่างๆ ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัขณะปฏิบติังานในหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย 
เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภยัในการปฏิบติังานตั้งแต่ก่อนปฏิบติังาน ขณะปฏิบติังานและหลงัจาก     
เสร็จส้ินการปฏิบติังาน อนัจะช่วยลดความสูญเสียตลอดจนความเสียหายอนัอาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นใหล้ดนอ้ยลงหรือหมดไปในที่สุด ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

1.1 กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบควำมปลอดภัยของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด  หมายถึง 
การที่พนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทยได้ศึกษานโยบายและ
มาตรฐานความปลอดภยัในการท างานและน าไปปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ
ทั้งต่อตนเองและผูร่้วมงาน ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยั การปฏิบตัิตามมาตรฐาน     
ความปลอดภยัในการท างาน การปฏิบตัิตามป้ายสญัลกัษณ์ดา้นความปลอดภยั ป้ายห้าม ป้ายบงัคบั
และป้ายเตือนอยา่งเคร่งครัด 

1.2 กำรเข้ำร่วมและกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมควำมปลอดภัยที่บริษัทจัดขึ้น  
หมายถึง การที่พนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยเขา้ร่วมและมี      
ส่วนร่วมอยา่งสม ่าเสมอในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น ไดแ้ก่ การเขา้รับการอบรมดา้น
ความปลอดภัย การเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความช านาญงานตามลักษณะงาน  การ             
เข้า ร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัย การอ่านและท าความเข้าใจข้อมูลที่ได้มีการรณรงค์
ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการสร้างความตระหนักดา้นความปลอดภยั การแสดงความคิดเห็นในการ
แนะน าวธีิการท างานหรือการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการท างานเพือ่ความปลอดภยั การเขา้ประชุม
ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั การรายงานอุบตัิเหตุและสภาพ การท างานหรือ
พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภยัอยา่งทนัท่วงท ีการตรวจสุขภาพร่างกายอยา่งสม ่าเสมอ 

1.3 กำรใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรอย่ำงปลอดภัย  หมายถึง การที่
พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยมีการใชง้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือ
เคร่ืองจกัรตามขอ้ก าหนดหรือขอ้แนะน าดา้นความปลอดภยั ไดแ้ก่ การศึกษาวิธีการใชง้านอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรและขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั การตรวจเช็คอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือ
เคร่ืองจกัรในการท างานก่อนลงมือปฏิบติังาน การดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร



9 

 
 

ตามระยะเวลาที่ก  าหนด หยดุใชง้านทนัทีเม่ือพบว่าอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยูใ่นสภาพ     
ที่ช ารุดและด าเนินการแจง้ใหผู้ท้ี่รับผดิชอบรับทราบเพือ่ด าเนินการแกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใชง้านได้
อยูเ่สมอเพือ่ลดโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุ การใชง้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรที่ถูกประเภท
และถูกวิธีตามคู่มือการใช้งาน การแจง้เตือนเม่ือพบเห็นเพื่อนพนักงานใชง้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
หรือเคร่ืองจกัรที่ผดิประเภทหรือผดิวธีิ 

1.4 กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลตำมลักษณะงำน หมายถึง การที่
พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเร่ืองอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลของบริษทัอยา่งเคร่งครัด ไดแ้ก่ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลที่บริษทัจดัหาใหต้ลอดระยะเวลาการปฏิบติังานตามลกัษณะและความเหมาะสมของงาน
แต่ละประเภท เช่น งานที่มีความเส่ียงต่อการไดย้นิ ตอ้งสวมใส่เคร่ืองป้องกนัหู งานที่มีความเส่ียง
ต่อดวงตา ตอ้งสวมใส่แว่นนิรภยั การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามป้ายบงัคบัที่
ก  าหนดในสถานที่ปฏิบติังาน การตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  
ทั้งก่อนและหลงัการใชง้านเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่อุปกรณ์อยูใ่นสภาพที่พร้อมใชง้านและปลอดภยัอยูเ่สมอ 
ด าเนินการเปล่ียนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทันทีเม่ือพบว่าอุปกรณ์ป้องกันอันตราย     
ส่วนบุคคลมีสภาพช ารุดหรือหมดอายุการใชง้าน ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้
ถูกตอ้งและเหมาะสมตามคู่มือการใชง้าน  

1.5 กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยอยู่เสมอ 
หมายถึง การที่พนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยได้มีการส ารวจ      
ตรวจตราสภาพแวดล้อมในที่ท  างานของตนเองให้มีความสะอาด ปลอดภัยและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากการปฏิบติังาน เช่น การสะดุด ตก หกลม้ ล่ืน ในสภาพแวดลอ้ม  
ที่ไม่ปลอดภยั การรายงานต่อหวัหนา้งานหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งรับทราบทนัทีหากพบสภาพแวดลอ้มใน
การท างานที่ไม่ปลอดภัยเพื่อให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภยั เขา้ร่วมตรวจความปลอดภยัในพื้นที่การ
ท างานกบัคณะกรรมการความปลอดภยั หวัหนา้งานหรือเพือ่นร่วมงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานใหอ้ยูใ่นสภาพที่ปลอดภยั  

2. กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยขององค์กร หมายถึง การรับรู้ของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการเก่ียวกบัการด าเนินงานขององคก์รในการจดักระบวนการเก่ียวกบัการวางแผนการบริหาร
จัดการ การอ านวยการ การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร การควบคุมก ากับดูแลงานด้าน          
ความปลอดภัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความปลอดภัยที่ก  าหนดขึ้ น การเสริมสร้าง             
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ความปลอดภัยไปสู่กระบวนการผลิต การจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้าน    
ความปลอดภยั ตลอดจนมีการปฏิบติังานเพือ่ความปลอดภยัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

3. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน หมายถึง จ านวนเต็มปีของพนักงานระดับปฏิบตัิการ
นับตั้งแต่วนัที่เร่ิมปฏิบติังานโรงงานที่สังกดัในกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยจนถึงวนัที่
ผูว้ิจยัท  าการศึกษาโดยไม่คิดเศษของจ านวนปี จ  าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี,         
2 – 5 ปี และมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ซ่ึงด าเนินการจดัแบ่งโดยใชเ้กณฑอ์า้งอิงจากฝ่ายบุคคลของกลุ่ม
บริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย โดยกลุ่มอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี เป็นกลุ่มพนักงานที่ยงัไม่มี
ประสบการณ์ในการท างานหรือมีประสบการณ์ในการท างานน้อย ตอ้งไดรั้บการสอนงานและการ
ดูแลควบคุมการท างานอยา่งใกลชิ้ดจากหัวหน้างาน พนักงานที่มีประสบการณ์การท างาน 2 – 5 ปี 
เป็นพนกังานที่เร่ิมมีประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น เขา้ใจขั้นตอนวิธีการในการปฏิบติังานและ
กฎระเบียบต่างๆ สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีหัวหน้างานดูแลอยา่งใกลชิ้ด และ
พนกังานที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานที่สามารถที่มีประสบการณ์
ในการท างานมาก มีทกัษะและความช านาญในการปฏิบติังาน สามารถสอนงานและเป็นโคช้ให้กบั
เพือ่นร่วมงานหรือพนกังานที่มีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยได ้

4. อำยุ หมายถึง อายุของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟใน    
ประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 18 – 24 ปี,  25 – 34 ปี, 35 – 44 ปี และ 45 - 55 ปี ซ่ึงเป็น
การจดักลุ่มอายตุามโครงสร้างของการจดัประเภทกลุ่มอายุตามมาตรฐานสากล (SIAC Rev. 1.0) 
ตามมาตรฐานการจดัแนกขอ้มูลสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ และเป็นการจดัแบ่งกลุ่มอายุ
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทกลุ่มอายตุามรายงานการประสบอนัตรายของลูกจา้งจากการ
ท างานของส านกังานกองทุนเงินทดแทน ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน  

5. พนักงำนระดับปฏิบัติกำรกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟประเทศไทย หมายถึง พนักงาน
ระดบัปฏิบติัการที่ปฏิบติังานอยูใ่นฝ่ายผลิต ฝ่ายวศิวกรรมและซ่อมบ ารุง ฝ่ายหอ้งปฏิบตัิการทดลอง                
ฝ่ายคลงัสินคา้ ซ่ึงสงักดัอยูใ่น 4 โรงงาน ดงัน้ี 

5.1 โรงงำนบำงปู ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมบางปู อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ประกอบด้วยหน่วยการผลิต ได้แก่ หน่วยการผลิตโพลียูริเธนส์ หน่วยการผลิตเคมีก่อสร้าง 
หอ้งปฏิบติัการทดลองและศูนยใ์หบ้ริการเทคนิคกลุ่มสีและคลงัสินคา้  

5.2 โรงงำนบำงปะกง ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 
ประกอบดว้ยหน่วยการผลิตแคร์เคมิคอล ห้องปฏิบติัการทดลอง คลงัสินคา้ แผนกวิศวกรรมและ          
ซ่อมบ ารุง  
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5.3 โรงงำนระยอง  ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง ประกอบดว้ยหน่วยการผลิตสารดูดซับ ห้องปฏิบติัการทดลอง ห้องปฏิบติัการดา้นเทคนิค 
หอ้งปฏิบตัิการดา้นพฒันาผลิตภณัฑ ์คลงัสินคา้  

5.4 โรงงำนเค็มแคท ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง ประกอบด้วยหน่วยผลิตคะตะลิสตส์ าหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ห้องปฏิบติัการทดลอง 
คลงัสินคา้หน่วยบ าบดัน ้ าเสีย  

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
1. ท าให้ทราบถึงระดบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุการปฏิบติังานของพนักงาน

ระดบัปฏิบตัิการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย 
2. ท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของการบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์รกบั

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัท                
บีเอเอสเอฟในประเทศไทย 

3. ท าให้ทราบแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัท           
บีเอเอสเอฟในประเทศไทยเพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 

4. ผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการด าเนินการเพือ่พฒันาวิธีการ
และรูปแบบในการส่งเสริมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบตัิงานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ   
อนัน าไปสู่การป้องกนัและลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานต่อไป 
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บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย โดยผูว้ิจยัไดศ้ึกษา
คน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนที่ 1  แนวคดิ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

1.1 ความหมายของอุบตัิเหตุ 
1.2 ความหมายของพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ 
1.3 สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ 
1.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุ 
1.5 หนา้ที่ของผูป้ฏิบติังานในการป้องกนัอุบติัเหตุ 
1.6 หลกัการควบคุมและป้องกนัอุบติัเหตุ 
1.7 บริบทของกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย 

ส่วนที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความปลอดภัย 
ส่วนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานกับ

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 5 งานวิ จัยที่ เกี่ ยว ข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดกา ร             

ความปลอดภัยขององค์กรกับพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน  

ส่วนที่ 1 แนวคดิ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

1.1 ความหมายของอุบัติเหตุ 

 มีนักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้ี่ให้ความสนใจ ได้กล่าวถึงความหมายเก่ียวกับ
อุบติัเหตุไวม้ากมาย ดงันั้นผูว้จิยัจะขอน าเสนอ ดงัน้ี 

เกียรติศกัด์ิ บตัรสูงเนิน (2557: 136) อธิบายความหมายของอุบติัเหตุไวว้่า อุบตัิเหตุ 
(Accidents) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการท างาน ไม่ได้คาดคิด ไม่ได้ตั้ งใจ หรือไม่ได้
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วางแผนล่วงหนา้มาก่อน พอเกิดแลว้ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพยสิ์น กระบวนการผลิต 
ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งภาพลกัษณ์ช่ือเสียงขององคก์ร 

วิทยา อยูสุ่ข (2555: 45) อธิบายความหมายของอุบติัเหตุไวว้่า อุบตัิเหตุ (Accidents) 
โดยทัว่ไปนั้น หมายถึง เหตุการณ์ อุบติัการณ์ (Incidents) ทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการคาดคิด       
มาก่อน ส่วนอุบตัิเหตุจากการท างาน (Occupational Accidents) หมายถึง อุบติัเหตุที่เกิดขึ้นใน
สภาวะการจา้งงาน ที่ท  าให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตคน ต่อเคร่ืองจกัร ต่อส่ิงของ อาจจะเกิดใน
ทนัทีทนัใด หรือในช่วงเวลาถดัไปก็ได ้อุบติัเหตุน้ีอาจจะเกิดในสถานที่ท  างานเองหรือนอกสถานที่
ท  างานได ้เช่น เกิดระหว่างทางของพนักงานที่ตอ้งออกไปปฏิบติังานตามภารกิจที่มอบหมายจาก
เจา้ของกิจการ หรือจากสภาพของภาระงานที่ตอ้งท า เป็นตน้ 

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546) ไดใ้ห้ค  านิยามของ
อุบติัเหตุไวว้า่ อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ความบงัเอิญเป็น  

เอมอชัฌา (รัตน์ริมจง) วฒันบุรานนท ์(2548: 3) อธิบายความหมายของอุบติัเหตุไวว้่า 
อุบตัิเหตุ หมายถึง เหตุการณ์หรืออนัตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ไดค้าดคิดหรือตั้งใจมาก่อน ซ่ึงมีผลให้
บุคคลไดรั้บบาดเจบ็ อนัตราย ตาย หรือสูญเสียทรัพยสิ์น 

ณรงค์ ณ เชียงใหม่ (2537: 62) กล่าวถึงความหมายของอุบัติเหตุไวด้ังน้ี อุบัติเหตุ        
มาจากรากศพัท ์ค  าวา่ อุบติัและค าวา่เหตุ (อุบตัิ แปลว่า การเกิดขึ้น ก าหนดหรือบงัเกิด เหตุ แปลว่า 
ส่ิงหรือเร่ืองที่ท  าใหเ้กิดผล เคา้มูล เร่ือง ตรงกบัภาษาองักฤษค าว่า accident (event without apparent 
cause, unexpected event, unintentional act, chance, mishap) ความหมายของค าว่า อุบตัิเหตุ 
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คาดคิดมาก่อนหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ไดต้ั้งใจมาก่อน 

ศีขรินทร์ สุขโต (2553: 2) อธิบายความหมายของอุบติัเหตุไวว้่า อุบตัิเหตุ (Accident) 
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิไดว้างแผนไวล่้วงหน้าซ่ึงก่อให้เกิดความบาดเจ็บ พิการหรือตาย
และท าให้ทรัพยสิ์นเกิดความเสียหาย ความหมายในเชิงวิศวกรรมความปลอดภัย นอกจาก
ความหมายขา้งตน้แลว้ ยงัมีความหมายครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแลว้ มีผลกระทบกระเทือน
ต่อขบวนการผลิตปกติ ท าใหเ้กิดความล่าชา้ หยดุชะงกัหรือเสียเวลา แมจ้ะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ 
พกิารก็ตาม 

อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก (2549: 193) อธิบายความหมายของอุบติัเหตุไวว้่า 
อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยา่งทนัทีทนัใดโดยไม่ไดต้ั้งใจ ท าให้เกิดการบาดเจ็บ ซ่ึงการ
บาดเจ็บนั้นอาจจะท าให้เน้ือเยื่อในร่างกายถูกกระทบกระเทือนจนเสียชีวิตได้ สาเหตุเกิดจาก
สภาพแวดล้อมในการท างานไม่เหมาะสม ท าให้เกิดอุบติัเหตุขณะที่ปฏิบัติงาน เช่น วตัถุหนัก     
หล่นใส่ กระแทกของแข็ง เคร่ืองจกัรบดหรือหนีบน้ิว เป็นตน้ หรือจากการบาดเจ็บอ่ืนๆที่ไม่ได้
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เก่ียวขอ้งจากการเกิดอุบติัเหตุ เช่น เอ็นอกัเสบ กลา้มเน้ืออกัเสบ เน้ือเยือ่ฉีกขาดจากการปฏิบติังาน
ซ ้ าซาก เป็นตน้ 

อนุศักด์ ฉ่ินไพศาล (2556: 19) อธิบายความหมายของอุบัติเหตุไวว้่า อุบัติเหตุ 
(Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ไดว้างแผนไม่ไดต้ั้งใจ หรือขาดการพิจารณาส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต และยงัส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์น โรงงาน วสัดุ 
ส่ิงแวดลอ้ม หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

กล่าวโดยสรุป อุบติัเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ไดค้าดคิด ไม่ไดว้างแผน ไม่ได้
ตั้งใจหรือไม่ไดค้าดการณ์ไวม้าก่อน เม่ือเกิดเหตุแลว้ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
หรือส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์น กระบวนการผลิต ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งภาพลกัษณ์
ช่ือเสียงขององคก์ร หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

1.2  ความหมายของพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ 

 มีนักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้ี่ให้ความสนใจ ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรม           
การป้องกนัอุบติัเหตุไวม้ากมาย ดงันั้นผูว้จิยัจะขอน าเสนอ ดงัน้ี 
 แฮริส และกูเตน (Harris and Guten 1979: 28, อา้งอิงในสมภพ วงศป์ระสาร 2546: 13) 
ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมการป้องกนั (Protective Behavior) ไวว้่า หมายถึง การกระท าของ
บุคคลที่ท  าเป็นปกติอย่างสม ่าเสมอ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปกป้อง ส่งเสริมหรือคงไวซ่ึ้งภาวะ
สุขภาพที่ดี 
 นลินี ประทบัศร (2543: 54, อา้งถึงในภทัทริยา กิจจิว 2551: 11) กล่าวว่า พฤติกรรม 
การป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานเป็นการปฏิบติังานที่อยูใ่นสภาวการณ์ที่มีการป้องกนัอนัตราย
จากการท างาน การป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ การบาดเจบ็ พกิาร ตาย ที่เกิดจากการท างาน หรือท าให้
ทรัพยสิ์นเสียหาย 
 เศรษฐา ตนัติเดชามงคล (2546: 29, อ้างถึงในภทัทริยา กิจจิว 2551: 11) กล่าวว่า 
พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานเป็นการท างานที่เป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดอนัตราย 
ไม่อยูใ่นสภาพที่เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงการปฏิบติัตามกฎความปลอดภยั และการกระท า
อ่ืนๆ อนัจะก่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน 

 กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างาน หมายถึง การกระท าหรือ
การปฏิบตัิตนดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัขณะปฏิบตัิงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
ป้องกันอันตรายจากการปฏิบติังานตั้งแต่ก่อนปฏิบติังาน ขณะปฏิบติังานและหลังจากเสร็จส้ิน    
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การปฏิบัติงาน อันจะช่วยลดความสูญเสียตลอดจนความเสียหายอันอาจเกิดขึ้ นต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นใหล้ดนอ้ยลงหรือหมดไปในที่สุด 

1.3  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

 ไดมี้นกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้ี่ใหค้วามสนใจ ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสาเหตุของการ
เกิดอุบติัเหตุไวห้ลายท่านดว้ยกนั ซ่ึงผูว้จิยัจะขอน าเสนอไวด้งัน้ี 

 เกียรติศกัด์ิ บตัรสูงเนิน (2557: 145) ได้กล่าวถึง สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจาก
การศึกษาของ H.W.Heinrich พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานมีสาเหตุมากจาก      
3 สาเหตุ ไดแ้ก่ 

1. การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) หมายถึง การกระท าของผูป้ฏิบตัิงานที่   
ไม่ปลอดภยั แลว้ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุหรือโรคจากการท างานต่อตนเอง และบางคร้ังอาจส่งผลต่อ
เพือ่นร่วมงานได ้เช่น 

1.1 การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัในการท างาน 
1.2 การมีทศันคติดา้นความปลอดภยัที่ไม่ถูกตอ้ง เช่น ท างานมาเป็น 10 ปี ไม่เคย

เกิดอนัตราย จึงขาดการละเลยที่จะปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 
1.3 การหยอกลอ้ แกลง้เพือ่นขณะปฏิบตัิงาน 
1.4 การท างานโดยที่ร่างกายและจิตใจไม่พร้อม ไม่สบาย ง่วงนอน ใจลอย เมาคา้ง 

โมโห อ่อนเพลีย ฯลฯ 
1.5 การใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่เหมาะสมกบังาน เช่น ใชไ้ขควงแทน

คอ้น เป็นตน้ 
1.6 การถอดอุปกรณ์ความปลอดภยัออก เช่น การ์ดนิรภยัของเคร่ืองจกัร 
1.7 ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบติังาน 
1.8 ยกของไม่ถูกวธีิ 
1.9 การท างานลดัขั้นตอน 
1.10 การท างานกบัเคร่ืองจกัรที่ไม่มีการ์ด หรือไม่มีระบบความปลอดภยัที่ดี 
1.11 การแต่งกายไม่เหมาะสม เช่น สวมชุดที่หลวม สวมถุงมือผา้ สวมสร้อย 

แหวน นาฬิกา  สวมเนกไทขณะปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 
1.12 การไม่หยดุเคร่ืองจกัรขณะซ่อมแซมหรือท าความสะอาด 
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1.13 การท างานที่ไม่ได้รับมอบหมาย หรือเขา้ไปในพื้นที่ห้ามเขา้ และไม่ไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ขา้ไป สูบบุหร่ีในที่หา้มสูบบุหร่ี เป็นตน้ 

2. สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions) หมายถึง สภาพของโรงงาน
อุตสาหกรรม เคร่ืองจกัร กระบวนการผลิต เคร่ืองยนต์ อุปกรณ์ในการผลิตไม่มีความปลอดภยั
เพียงพอ เม่ือผูป้ฏิบัติงานเข้าไปปฏิบัติงาน อาจได้รับอันตราย รวมทั้งอุบัติเหตุและโรคจาก           
การท างานอนัเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มในการท างานนั้น เช่น  

2.1 การออกแบบโรงงาน แผนผงัโรงงาน เช่น ไม่มีทางหนีไฟ มีส่ิงของปิดกั้น  
ทางหนีไฟ เป็นตน้ 

2.2 อนัตรายจากการท างานเคร่ืองจกัรที่ไม่เหมาะสม เช่น ถูกเคร่ืองจกัรเก่ียวดึง 
เขา้ไป 

2.3 อนัตรายจากการท างานกบัไฟฟ้า เช่น ถูกไฟดูด ช๊อต หรือการระเบิด เป็นตน้ 
2.4 ระบบความปลอดภยัไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบตรวจจบัรังสี ระบบป้องกนั

และแจง้เหตุเพลิงไหม ้เป็นตน้ 
2.5 ไม่มีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยักับเคร่ืองจกัรกล เช่น เคร่ืองจกัรไม่มีการ์ด

นิรภยั หรือ มีแต่ช ารุดหรือไม่เหมาะสม เป็นตน้ 
2.6 เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ช ารุดบกพร่องไม่สามารถใชง้านได ้
2.7 เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ขาดการบ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสม 
2.8 สภาพแวดลอ้มในการท างานที่ไม่เหมาะสมดา้นกายภาพ (Physical Hazard) 

เช่น ความร้อน ความเยน็ แสง เสียง รังสี ความสัน่สะเทือน ความกดดนับรรยากาศที่ผดิปกติ เป็นตน้ 
2.9 สภาพแวดลอ้มในการท างานที่ไม่เหมาะสมดา้นเคมี (Chemical Hazard) เช่น 

ฝุ่ น ตวัท าละลาย โลหะหนัก สารก่อมะเร็ง สารกัดกร่อน สารที่ท  าให้เกิดการแพย้าปราบศตัรูพืช 
สารพษิชนิดต่างๆ เป็นตน้ 

2.10 สภาพแวดลอ้มในการท างานที่ไม่เหมาะสมดา้นชีวภาพ (Biological Hazard) 
เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา แมลงสตัวก์ดัต่อย การแพโ้ปรตีนจากสตัว ์เป็นตน้ 

2.11 สภาพแวดลอ้มในการท างานที่ไม่เหมาะสมดา้นการยศาสตร์ (Ergonomics) 
เช่น การออกแบบโต๊ะท างานไม่เหมาะสม การท างานในท่าทางที่ฝืนธรรมชาติ การยกของหนัก
เกินไป การท างานที่ตอ้งยนืเป็นเวลานาน เป็นตน้ 
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3. เหตุการณ์ที่ไม่สามารถป้องกันได้ (Unpreventable) 
จากทฤษฎีของการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานของ H.W.Heinrich เช่ือว่า อุบติัเหตุนั้น

เกิดจากการกระท าที่ไม่ปลอดภยั (Unsafe Act) หรือการกระท าของคนงานเป็นส่วนใหญ่ และ
รองลงมาคือ สภาพแวดลอ้มในการท างานที่ไม่ปลอดภยั (Unsafe Conditions) ซ่ึงเป็นส่วนน้อยกว่า 
เพื่อเป็นการง่ายต่อการคน้หาอนัตรายจากการท างานเพื่อการควบคุมอาจใชห้ลกั 4M + 1E ในการ
คน้หาอนัตรายจากการท างานได ้โดยความหมายเป็นดงัน้ี 

Man  หมายถึง การกระท าของมนุษย ์
Machines  หมายถึง เคร่ืองจกัร 
Materials หมายถึง วตัถุดิบ ผลพลอยได ้ของเสียในกระบวนการผลิต 
Method  หมายถึง วธีิการท างานของคนงาน 
Environment หมายถึง  สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 วิทยา อยูสุ่ข (2555: 50 – 51) กล่าวว่า สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานนั้น    
มาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ เกิดจากสภาพของงานที่ไม่ปลอดภยัและการกระท าของพนักงานที่         
ไม่ปลอดภยั 

1. การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบตัิงาน
ของคน มีผลท าให้เกิดความไม่ปลอดภยักับตนเองและผูอ่ื้น เช่น การท างานขาดความรอบคอบ    
ขาดความระมัดระวงั เคร่ืองป้องกันอันตรายหรือเคร่ืองกั้นของเคร่ืองจกัรจดัไวใ้ห้แต่ไม่ใชห้รือ 
ถอดออกเสีย ยกของดว้ยท่าทางวธีิการที่ผดิธรรมชาติ จนเกิดอนัตรายต่อร่างกาย เช่น หลงัหัก หรือ
เม่ือยลา้ ใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ม่ถูกตอ้งกบัลกัษณะของงานที่ท  า ถึงแมว้่าจะมีเคร่ืองมือที่ถูกตอ้งให้
เลือกใชไ้ดเ้หมาะสมก็ตาม การเคล่ือนไหวที่เกิดอนัตราย เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด การกา้ว 
การปีนป่าย การหยอกลอ้ หรือลอ้เล่นในระหวา่งการท างาน การล่ืนหกลม้ 

2. สภาพของการท างานที่ไม่ปลอดภัย หมายถึง สภาพของโรงงานอุตสาหกรรม               
สภาพเคร่ืองจกัร สภาพกระบวนการผลิต เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองยนต์ อุปกรณ์การผลิต ไม่มี
ความปลอดภยัเพยีงพอ ส่งผลท าใหผู้ท้ี่ท  างานเกิดอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ การตาย เช่น การออกแบบ
โรงงานไม่สมบูรณ์ ระบบความปลอดภยัไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั ขาด
การบ ารุงรักษาที่ดี การจดัเก็บสารเคมีที่เป็นอนัตรายไม่ดี แสงสว่างน้อยเกินไป เสียงดงั ฝุ่ นละออง
ออกมาเกินมาตรฐาน สภาพบริเวณสถานที่ท  างานสกปรก สภาพอากาศผิดปกติขาด การระบาย
อากาศ เป็นตน้ 
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โดยสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานนั้นนอกจากมีสาเหตุโดยตรงแลว้ อาจจะมี
มูลเหตุร่วมหรือเหตุจูงใจ เช่น อายอุยูใ่นวยัที่ไม่เหมาะสมกบัการท างานนั้นๆ เพศไม่เหมาะสมกบั
งาน สถานภาพสมรสอาจจะเป็นปัจจัยหน่ึงที่เขา้มาเก่ียวข้องด้านจิตสังคมที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบติัเหตุ สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตอ้งการรายไดม้าใชจ่้ายมากตอ้งท างานเกินกวา่เวลาก าหนดขาดการ
พกัผอ่น เกิดความเม่ือยลา้ สภาพร่างกายของบุคคลไม่พร้อมท างาน เช่น อดนอน ด่ืมสุรา หูหนวก 
สายตาไม่ดี สภาพร่างกายไม่เหมาะกับงาน โรคหัวใจ พิการ เกิดจากสภาวะจิตใจของบุคคล           
การตอบสนองทางภาวะจิตใจช้าเกินไป ขาดความตั้งใจในการท างานขาดความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ ต่ืนเตน้ง่าย ขวญัอ่อน ตกใจง่าย มีทศันคติที่ไม่ดี ไม่ถูกตอ้งต่อบุคคลหรือลกัษณะ
งาน ขาดความรู้ ไม่ตระหนักในเร่ืองความปลอดภยั ขาดการประสานงาน การปฏิบติังานด้าน          
ความปลอดภยัและการสอนเก่ียวกบัความปลอดภยัยงัไม่ดีพอ กฎความปลอดภยัไม่มีผลบงัคบัใช ้
ไม่ไดว้างแผนงานความปลอดภยัไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของงาน ฝ่ายจดัการไม่ติดตามผลการปฏิบติังาน
ดา้นความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ จุดอนัตรายต่างๆไม่ไดท้  าการแกไ้ข อุปกรณ์ความปลอดภยัไม่ได้
จดัใหพ้นกังานอยา่งเพยีงพอ 

อนุศกัด ์ฉ่ินไพศาล (2556: 22 - 24) กล่าวถึง สาเหตุของอุบตัิเหตุในงานอุตสาหกรรม 
(Cause of Industrial Accident) ไวว้่า ลกัษณะของงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีหลากหลาย
ประเภทซ่ึงอาจแตกต่างกนัตามรูปแบบการผลิต โดยอุบติัเหตุที่เกิดขึ้นในงานอุตสาหกรรมสามารถ
จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ความผิดพลาดของมนุษย์ ซ่ึงเกิดจากสาเหตุดงัน้ี คือ 
1.1 อุบติัเหตุเกิดขึ้นในขณะท างานเคร่ืองมืออุปกรณ์ไม่ปลอดภยั ช้ินส่วนของ

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรก าหลงัหมุนหรือก าลงัเคล่ือนที่ และลกัษณะการท างานไม่เหมาะสม เช่น การ
ปีนเคร่ืองจกัรเพือ่ซ่อมแซมท่อสายไฟฟ้าที่สูงเกินไป ควรใชน้ัง่ร้านเพือ่ความปลอดภยัในการท างาน 

1.2 อุบัติเหตุเกิดขึ้ นในขณะท างานกับเคร่ืองจักรโดยไม่มีความรู้ในการใช้
เคร่ืองจกัร ไม่ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล และไม่ปฏิบติัตามกฎของความปลอดภยัในการใช้
เคร่ืองจกัร 

1.3 อุบติัเหตุเกิดขึ้นจากการท างานโดยใชเ้คร่ืองมือไม่เหมาะสม หรือเคร่ืองมือ
ช ารุดเสียหาย 

2. สภาพแวดล้อม เกิดจากสาเหตุดงัน้ีคือ 
2.1 สภาพแวดลอ้มในการท างานที่ไม่ปลอดภยั เช่น อุณหภูมิสูงหรือความช้ืนสูง 

ซ่ึงส่งผลต่อสภาวะจิตใจในการท างาน 
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2.2 สภาพแวดลอ้มในการท างานที่มีฝุ่ นละออง และควนัมาก ซ่ึงท าให้การหายใจ
ล าบากส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุในการท างานได ้

2.3 การวางผังโรงงานที่ไ ม่ถูกต้องตามหลักการวางผังโรงงาน ท าให้การ
เคล่ือนยา้ยวสัดุ การท างานไม่คล่องตวัและเกิดอุบติัเหตุได ้

3. เคร่ืองจักรอุปกรณ์ เกิดจากสาเหตุดงัน้ีคือ 
3.1 เคร่ืองจกัรขาดการบ ารุงรักษาหรือบ ารุงรักษาไม่ถูกวธีิ 
3.2 เคร่ืองจกัรไม่มีการ์ด (Guard) หรือก าบงัในส่วนที่เป็นอนัตรายต่อการท างาน 
3.3 การออกแบบเคร่ืองจกัรไม่ถูกตอ้งหรือเคร่ืองจกัรมีสภาพเก่า 

เอมอชัฌา (รัตน์ริมจง) วฒันบุรานนท ์(2548: 6 - 7) กล่าวไวว้่า อุบติัเหตุอาจเกิดขึ้นได้
จากสาเหตุ ที่ส าคญั คือ พฤติกรรมของมนุษยห์รือการกระท าที่ไม่ปลอดภยั (Unsafe Behavior) และ
ส่ิงแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเกิดอุบติัเหตุ (Environmental Conditions) อยา่งไรก็ตาม หากอาศยัหลกัการ
ทางระบาดวทิยาของการเกิดอุบติัเหตุซ่ึงคาดวา่จอห์น กอร์ดอน (John Gordon) เป็นผูริ้เร่ิมมาใชเ้ป็น
คนแรก (Thygerson, 1976 : 45 อา้งถึงในเอมอชัฌา (รัตน์ริมจง) วฒันบุรานนท ์(2548 : 6)) สาเหตุ
ของการเกิดอุบติัเหตุ มกัมีองคป์ระกอบส าคญั  3 ประการ ดงัน้ี 

1. บุคคล (Host) 
องคป์ระกอบที่เก่ียวกบัตวับุคคลน้ี มีสาเหตุที่ส าคญั 2 ประการ ดงัน้ี 
1.1 การคิดที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ การประเมินอันตรายที่ไม่ถูกต้อง คาดการณ์   

ความเส่ียงต ่า หรือ คาดการณ์เกินไป ว่าตนเองจะสามารถควบคุมอนัตรายนั้นได ้ซ่ึงอาจสืบเน่ือง    
มาจาก (เกินความจริง) 

1.1.1 การขาดความรู้และประสบการณ์ 
1.1.2 การซ่อมแซมอุปกรณ์โดยไม่รู้วธีิการท า 
1.1.3 การไม่รู้กฎจราจร 
1.1.4 การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
1.1.5 การมีทศันคติหรือความเช่ือถือที่ผิด เช่น เช่ือถือว่าอุบติัเหตุเป็นเร่ือง

เคราะห์กรรม โชคชะตา หรือการกระท าของผีสางเทวดา เช่ือว่าไม่ถึงคราวก็ไม่ตาย อยู่ที่ไหนๆ        
ก็ตายเหมือนกนั 

1.2 การกระท าที่ไม่ปลอดภยั ไดแ้ก่ การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบั 
การใชเ้คร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่ไม่ถูกตอ้ง การมีนิสยัที่ไม่ปลอดภยั การขาดทกัษะในการปฏิบติังาน
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หรือการมีความประมาทเลินเล่อ ซ่ึงปัจจัยที่ท  าให้เกิดอุบัติเหตุมีดังน้ี (เกิดจากความรู้และ
ประสบการณ์) 

1.2.1 ปัจจยัทางด้านร่างกาย (Physiological Factors) ความบกพร่องของ
สภาพร่างกายเป็นเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุขึ้นได ้ผูท้ี่มีร่างกายอ่อนเพลีย เหน็ดเหน่ือย เจ็บป่วย เป็นโรค
และไม่แขง็แรง เม่ือไปท างานหนกัหรือท างานเส่ียงภยัยอ่มก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุขึ้นได ้ตวัอยา่งผูท้ี่เป็น
โรคหวัใจ โรคลมบา้หมู โรคเบาหวาน จะตอ้งไดรั้บการดูแล หรือการแนะน าจากแพทยก่์อนจะท า
กิจกรรมที่เส่ียงภยั การด่ืมสุราหรือการกินยาบางอยา่งอาจมีผลต่อสุขภาพ เช่น ยากล่อมประสาท    
ยากระตุน้ประสาท ยาแกไ้ขห้วดั จะท าใหส้มองมึนงง ง่วงนอน ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

1.2.2 ปัจจยัทางดา้นจิตใจ (Psychological Factors)  
1.2.2.1 สภาพจิตใจที่บกพร่อง หรือผูท้ี่จิตใจและอารมณ์อยูใ่นสภาวะ

ตึงเครียด เช่น วติกกงัวล กลวั หิว โกรธ มกัเป็นผูท้ี่ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย 
1.2.2.2 การตดัสินหรือคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่ถูกตอ้ง การขาด

ขอ้มูลที่เพยีงพอ การคาดการณ์ที่ผดิๆ มกัก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้
1.2.2.3 การที่บุคคลให้ความส าคญัในตวัเองเร่ืองความคิดที่ใหญ่โต  

เกินความเป็นจริง เห็นความส าคญัของตนเองมากเกินไป 
1.2.2.4 บุคคลมีความเช่ือมั่นสูงเกินไป ในเร่ืองความสามารถของ

ตนเอง ท าใหข้าดสมาธิ ขาดความระมดัระวงั ไม่ตั้งใจหรือไม่ระมดัระวงั 
1.2.3 ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมหรือสังคม (Cultural Factors)  ปัจจยัทางดา้น

วฒันธรรมเป็นตวัประสาน (เช่ือม) ปัจจยัดา้นร่างกายและจิตใจที่ท  าให้เกิดอุบติัเหตุ สภาพพื้นฐาน
ทางครอบครัว เศรษฐกิจ สงัคม ขนบธรรมเนียม ค่านิยมต่างๆ มีส่วนท าใหบุ้คคลมีความรู้ สติปัญญา
และอารมณ์ในการปฏิบตัิเร่ืองความปลอดภยั 

2. ส่ิงที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ (Agent) 
ส่ิงที่ท  าใหเ้กิดอุบติัเหตุ หรือก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็ อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
2.1 พลงังานในรูปต่างๆที่เป็นตวัการก่อให้เกิดอุบติัเหตุ (Actual Injury-Producing 

Agents) เช่น ความร้อน เคร่ืองจกัรกล เคมี ไฟฟ้า รังสี เป็นตน้ 
2.2 พาหะหรือตวัน าพลังงานที่ท  าให้เกิดอุบตัิเหตุ (Carriers of the Energy)         

ซ่ึงมกัจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ หรือส่ิงมีชีวิต เช่น ลูกปืน มีด น ้ าที่ก  าลงัเดือด สายไฟ ไขมนัที่เกาะพื้น  
พชืที่เป็นพษิ สตัวร้์าย สตัวต่์างๆ 
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3. ส่ิงแวดล้อม (Environment) 
ส่ิงแวดลอ้มที่ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุ อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
3.1 ส่ิงแวดลอ้มที่เป็นธรรมชาติ ได้แก่ สภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ฝนตก หมอกจดั 

และภยัธรรมชาติ เช่น พายะ น ้ าท่วม แผน่ดินไหว 
3.2 ส่ิงแวดล้อมที่มนุษยส์ร้างขึ้ น ได้แก่ เคร่ืองจักรกล รถยนต์ รถไฟฟ้า เรือ 

เคร่ืองบิน อุปกรณ์เคร่ืองใช้ เคร่ืองป้องกันอันตรายตลอดจนเง่ือนไขต่างๆ ที่มนุษยส์ร้างหรือ  
ก าหนดขึ้นที่ท  าให้เกิดความไม่ปลอดภัย และเง่ือนไขทางส่ิงแวดล้อมที่ขาดคุณภาพของความ         
มีระเบียบหรือการจดัให้เป็นระบบ (An Accident is a perfectly natural product of an unorganized 
way of life) 

กล่าวโดยสรุป สาเหตุของอุบติัเหตุเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ส าคญั คือ พฤติกรรมของมนุษย์
หรือการกระท าที่ไม่ปลอดภยั (Unsafe Act) และสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ไม่ปลอดภยั (Unsafe 
Conditions) โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระท าที่ไม่ปลอดภยั เช่น ไม่ปฏิบติั
ตามกฎความปลอดภยั การขาดความรู้และประสบการณ์ในการท างาน การปฏิบติังานโดยไม่มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่ใส่เคร่ืองป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบติังานใช้อุปกรณ์
เคร่ืองมือที่ช ารุด 

1.4  แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุต่างๆไดมี้การเขียนไวห้ลายทฤษฎี ซ่ึงผูว้ิจยั
จะขอน าเสนอทฤษฎีที่ส าคญัเพียง 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีโดมิโน ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภยั
ของบอ๊บ ฟีเรนซ์ และทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบติัเหตุ (กองทพับก สหรัฐอเมริกา) 

1. ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) 
ฮีนริช (H.W. Heinrich, 1980, อา้งถึงใน เฉลิมชยั ชยักิตติภรณ์ 2533: 21 - 22) เป็น    

ผูริ้เร่ิมแนวคิดทฤษฎีโดมิโน โดยมีหลกัการส าคญัคือการเรียงล าดบัการประสบอนัตรายเป็นขั้นตอน 
ถา้เกิดเหตุการณ์ที่ท  าใหข้ั้นตอนที่หน่ึงเกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบไปยงัขั้นตอนอ่ืนๆตามล าดบัจนถึง
ล าดบัขั้นตอนสุดทา้ยก็คือการบาดเจ็บ โดยองคป์ระกอบต่างๆในแต่ละขั้นตอนตามทฤษฎีโดมิโน 
สามารถอธิบายไดต้ามล าดบัดงัน้ี 

ล าดับที่ 1 บรรพบุรุษและส่ิงแวดล้อมทางสังคม (Ancestry and Social Environment) 
ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมและการประพฤติปฏิบติัสืบทอดกนัมาจากอดีต ท าใหแ้ต่ละบุคคลมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกมาต่างๆกัน เช่น ความสะเพร่า ประมาทเลินเล่อ ขาดความคิดไตร่ตรอง ความด้ือดึง     
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ดันทุรัง ความชอบในการเส่ียงอันตราย ความตระหน่ีเหนียวแน่นเห็นแต่เงินและลักษณะอ่ืนที่
ถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ ์เป็นตน้ 

ล าดับที่ 2 ความผิดปกติของบุคคล (Fault of Person) สุขภาพจิตและส่ิงแวดลอ้ม
ทางสังคมเป็นสาเหตุท าให้เกิดความผิดปกติของบุคคล เช่น การปฏิบติังานโดยขาดความย ั้งคิด 
อารมณ์รุนแรง ประสาทอ่อนไหวง่าย ความต่ืนเตน้ ขาดความรอบคอบ เพกิเฉยละเลยต่อการกระท า
ที่ปลอดภยั เป็นตน้   ซ่ึงความผิดปกติเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบให้เกิดการกระท าที่ไม่ปลอดภยั และ  
ท  าใหเ้คร่ืองจกัรและการท างานตอ้งอยูใ่นสภาพหรือสภาวะที่เป็นอนัตราย 

ล าดับที่  3 การกระท าที่ไม่ปลอดภัย และ/หรือสภาพเคร่ืองจักรหรือสภาวะ
ส่ิงแวดล้อมที่เป็นอันตราย (Unsafe Act mechanical or Physical Hazard) ตวัอยา่งการปฏิบติังาน
ที่ไม่ปลอดภยัของบุคคล เช่น ยนืท างานภายใตน้ ้ าหนกัที่แขวนอยู ่การติดเคร่ืองยนตโ์ดยไม่แจง้หรือ
เตือน ชอบหยอกลอ้เล่น ถอดเซฟการ์ดเคร่ืองจกัรออก เป็นตน้ ส่วนตวัอยา่งสภาพเคร่ืองจกัรหรือ
สภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตราย เช่น ขาดเคร่ืองป้องกันจุดอันตรายหรือจุดที่มีการเคล่ือนที่ไม่มี       
ร้ัวกั้น เสียงดงัเกินไป แสงสวา่งไม่เพยีงพอ การระบายอากาศไม่ดี เป็นตน้ ส่ิงที่เป็นสาเหตุโดยตรงที่
ท  าใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

ล าดับที่ 4 การเกิดอุบัติเหตุ (Accident) เหตุการณ์ที่มีสาเหตุปัจจยัทั้ง 3 ล าดบัมาแลว้ 
ย่อมส่งผลให้เกิดอุบติัการณ์ เช่น ตกจากที่สูง ล่ืนหกล้ม เดินสะดุด ส่ิงของหล่นจากที่สูง วตัถุ
กระเด็นใส่ ถูกวตัถุวิง่ชน กระแทกหนีบหรือตดั เป็นตน้ ซ่ึงอุบติัการณ์เหล่าน้ีอาจจะเป็นสาเหตุของ
การบาดเจบ็ 

ล าดับที่ 5  การบาดเจ็บ (Injury) ตวัอยา่งการบาดเจ็บที่เกิดกบัอวยัวะบางส่วนของ
ร่างกาย เช่น กระดูกหกัหรือแตก เคล็ดขดัยอก แผลฉีกขาด แผลไฟไหม ้เป็นตน้ การบาดเจ็บเหล่าน้ี
เป็นผลโดยตรงจากการเกิดอุบติัเหตุ 

2. ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภัยของบ๊อบ ฟีเรนซ์ (Firenze System Model)  
บ๊อบ ฟีเรนซ์ (Bob Firenze, อา้งถึงใน เฉลิมชยั ชยักิตติภรณ์ 2533: 21 - 22) อธิบาย

แนวคิดรูปแบบระบบความปลอดภัยว่า การศึกษาเร่ืองสาเหตุของอุบัติเหตุจะต้องศึกษา
องค์ประกอบทั้งระบบซ่ึงมีปฏิกิริยาสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกัน องค์ประกอบดังกล่าวประกอบด้วย        
คน (Man) เคร่ืองจกัร (Machine) และส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 

ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบที่เป็นสาเหตุของอุบติัเหตุ แต่ละองค์ประกอบมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจในการผลิตงาน (Task) และเกิดอุบติัเหตุ (Accident) ดงัน้ี 
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1. คนหรือผู้ปฏิบัติงาน (Man) ในการผลิตงานหรือท างานในแต่ละช้ิน ผูป้ฏิบติังาน
จ าเป็นตอ้งตดัสินใจ (Decision) เลือกวธีิปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย แต่การ
ตดัสินใจในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละคร้ังนั้นยอ่มมีความเส่ียงแอบแฝงอยู่เสมอ 
ดังนั้ นในการตดัสินใจแต่ละคร้ังผูป้ฏิบัติงานจะตอ้งมีขอ้มูลข่าวสาร (Information) ที่เพียงพอ          
ถา้หากขอ้มูลข่าวสารดีถูกตอ้งก็จะท าให้การตดัสินใจถูกตอ้ง แต่ถา้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งก็จะท าให้การ
ตดัสินใจนั้นผดิพลาดหรือมีความเส่ียงสูง และท าใหเ้กิดความลม้เหลวในการท างานซ่ึงอาจจะส่งผล
ใหเ้กิดอุบติัเหตุขึ้นได ้

2. อุปกรณ์เคร่ืองจักร (Machine) อุปกรณ์เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตจะต้องมี    
ความพร้อม ปราศจากขอ้ผดิพลาด ถา้อุปกรณ์เคร่ืองจกัรออกแบบไม่ถูกตอ้ง ไม่ถูกหลกัวชิาการหรือ
ขาดการบ ารุงรักษาที่ดี ย่อมท าให้กลไกของเคร่ืองจกัรปฏิบติังานผิดพลาดซ่ึงจะน าไปสู่การเกิด
อุบตัิเหตุได ้

3. ส่ิงแวดล้อม (Environment) สภาพการท างานและส่ิงแวดลอ้มในการท างานที่มี
บทบาทส าคัญต่อการผลิต ความผิดพลาดที่ เกิดขึ้ นกับส่ิงแวดล้อมย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อ
ผูป้ฏิบัติงานและเคร่ืองจักรซ่ึงจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น ท างานอยู่ภายใต้
ส่ิงแวดลอ้มที่มีสารพษิฟุ้งกระจาย แสงจา้ในขณะปฏิบติังาน เป็นตน้ 

ดังนั้ นก่อนที่จะตัดสินใจทุกคร้ัง ผูป้ฏิบัติงานจะต้องหาข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่า         
การตัดสินใจนั้ นถูกต้อง โดยพิจารณาจากข้อมูลประกอบการตัดสินใจซ่ึงประกอบด้วยขอ้มูล
เก่ียวกับงานที่ต้องปฏิบติั (Task) และขอ้มูลเก่ียวกับลักษณะอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (Nature of 
harmful consequences) ถา้หากขอ้มูลมีจ านวนและคุณภาพมากพอก็จะท าให้ความเส่ียงต่างๆลดลง
อยูใ่นขีดจ ากดัที่อาจสามารถควบคุมได ้โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรืออุบติัเหตุก็จะลดลงดว้ย 
จากเหตุผลดงักล่าวจึงจ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลแก่ผูป้ฏิบติังานให้มากที่สุดและเป็นประโยชน์ที่สุด เช่น 
อาจจะใหก้ารฝึกอบรม สอนแนะน างาน เพื่อให้ผูป้ฏิบตัิงานไดรั้บขอ้มูลที่ดีในการท างาน เป็นการ
ช่วยใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและเป็นการลดความผิดพลาดที่เกิดจากการตดัสินใจ
ของผูป้ฏิบตัิงานอีกดว้ย 

3. ทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ (กองทัพบกสหรัฐอเมริกา) 
กองทพับกสหรัฐอเมริกา (1964, อา้งถึงใน เฉลิมชัย ชยักิตติภรณ์ 2533: 25) เป็น       

ผูเ้สนอทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงได้อธิบายว่า การบริหารงานความปลอดภัยของ
กองทพับกสหรัฐอเมริกาไดพ้ฒันามากขึ้น เน่ืองจากไดมี้การน าเอาเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้นการ
ป้องกนัประเทศ กองทพับกสหรัฐอเมริกาจึงไดศึ้กษาเทคโนโลยทีางดา้นความปลอดภยัควบคู่ไปกบั
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เทคโนโลยใีนการผลิตและการใชด้ว้ย ซ่ึงสามารถสรุปเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุได ้3 ประการ 
คือ 

1. ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน (Human Error) เกิดจากการที่ผูป้ฏิบัติงาน          
มีพฤติกรรมการกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe 
Condition) ต่างๆ ที่มีอยูห่รือเกิดขึ้นก็เกิดจากวิธีการท างานที่ไม่ปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานเช่นกัน 
ความผดิพลาดต่างๆนั้นอาจเกิดขึ้นจาก ความผิดพลาดทางร่างกาย ขาดการฝึกอบรมอยา่งเพียงพอ 
หรือขาดการกระตุน้หรือแรงจูงใจในการท างาน 

2. ความผิดพลาดในระบบ (System Error) อาจเกิดจากการออกแบบไม่เหมาะสม                  
ซ่ึงเน่ืองมาจากนโยบายที่ไม่เหมาะสมของหน่วยงาน เช่น การประหยดั การเลือกใชเ้ทคโนโลย ี             
การบ ารุงรักษา หรือเกิดจากความลม้เหลวในการออกแบบที่ไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เป็นตน้ 

3. ความผิดพลาดในการบริหารจัดการ (Management Error) สาเหตุหลกัอาจเกิด
จากความลม้เหลว (Failure) จากการบริหารจดัการ ขอ้มูลข่าวสาร การใช้เทคโนโลยีและระบบ    
การท างานที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงความลม้เหลวน้ีอาจเกิดจากการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารที่ไม่ถูกตอ้ง          
การฝึกอบรมอาจไม่เพยีงพอ ขาดการกระตุน้จูงใจในการปฏิบติังาน 

กล่าวโดยสรุป การเกิดอุบติัเหตุนั้น เป็นผลเน่ืองมาจากองค์ประกอบต่างๆอันไดแ้ก่ 
ความผิดพลาดของคนหรือผูป้ฏิบตัิงาน การกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภยั ความผิดพลาด
ของระบบ สภาพการท างานและส่ิงแวดล้อมในการท างาน รวมไปถึงความผิดพลาดการบริหาร
จดัการ ซ่ึงหากไม่ไดรั้บการควบคุมอยา่งมีประสิทธิภาพ อาจจะส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

1.5  หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันอุบัติเหตุ 

 มีนกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญ ไดก้ล่าวถึงหนา้ที่ของผูป้ฏิบติังานในการป้องกนัอุบติัเหตุ
ไวม้ากมาย ดงันั้นผูว้จิยัจะขอน าเสนอไวด้งัน้ี 

วทิยา อยูสุ่ข (2555: 87) ไดก้ล่าวถึง หนา้ที่ของลูกจา้งหรือพนกังานระดบัปฏิบติัในการ
ท างานเพื่อให้เกิดความปลอดภยัไวด้งัน้ี ลูกจา้งในสถานประกอบการมีหน้าที่ในการปกป้องดูแล
ตนเองให้ปลอดภยัจากการท างาน รักษาสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์ ไม่เกิดโรคภยั ท างานดว้ย
ความปลอดภยั ปฏิบติัตนในระเบียบ ขอ้บงัคบัของสถานประกอบการอยา่งเคร่งครัด ท างานดว้ย
ความระมดัระวงั ตั้งใจในการท างาน ไม่ท างานที่อาจจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุหรือเกิดความเสียหายแก่
สถานประกอบการ เม่ือพบส่ิงผดิปกติตอ้งแจง้ต่อหวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง  

เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (2541: 38) ได้กล่าวถึง หน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ             
ความปลอดภยัในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการซ่ึงพนกังานทุกคนในสถานประกอบการ 
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เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุและไดรั้บผลจากอุบติัเหตุโดยตรง พนักงานแต่ละคนจึงตอ้งมี
หนา้ที่ความรับผดิชอบเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน ดงัน้ี 

1. พนักงานระดับปฏิบัติการ ควรให้ความสนใจในการเข้ามีส่วนร่วมในงาน        
ความปลอดภยั โดยสมคัรเพือ่เขา้รับการคดัเลือกเป็นผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบตัิการในคณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานที่กฎหมายก าหนด 

2. พนกังานทุกคนตอ้งท างานดว้ยความส านึกถึงความปลอดภยัอยูเ่สมอทั้งของตนเอง
และผูอ่ื้น 

3. พนักงานทุกคนตอ้งรายงานสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภยัและอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายที่ช ารุดเสียหายต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

4. พนกังานทุกคนตอ้งเอาใจใส่ สนใจและปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัในการท างานอยา่ง
ปลอดภยัอยูเ่สมอ 

5. พนักงานทุกคนตอ้งให้ความร่วมมือกับบริษัทเก่ียวกับข้อปฏิบติัให้เกิดความ
ปลอดภยัในการท างาน 

6. เม่ือพนักงานมีข้อคิดเห็นเก่ียวกับความปลอดภัยให้เสนอผูบ้ ังคับบัญชาหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

7. พนักงานทุกคนตอ้งไม่เส่ียงต่องานที่ยงัไม่เขา้ใจหรือไม่แน่ใจว่าท าอยา่งไรจึงจะ
ปลอดภยั 

8. พนักงานทุกคนตอ้งใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่บริษทัจดัให้และ    
แต่งกายใหรั้ดกุมเหมาะสมกบังานตลอดระยะเวลาปฏิบติังาน 

กล่าวโดยสรุป การป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานจะเกิดขึ้นได ้เม่ือผูป้ฏิบติัตระหนัก
ถึงหน้าที่ที่ตอ้งรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคล้องกับการมีพฤติกรรมความปลอดภยัหรือพฤติกรรมการ
ป้องกนัอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ การปฏิบตัิตามกฎขอ้บงัคบัในการท างานอยา่งปลอดภยัอยู่เสมอให้ความ
ร่วมมือกบับริษทัเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติัให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน รายงานสภาพการท างานที่
ไม่ปลอดภยัและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายที่ช ารุดเสียหายต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง การใช้
อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลที่บริษทัจดัให้และแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมกับงานตลอด
ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 

1.6  หลักการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุ 
มีนกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญ  และผูท้ี่ให้ความสนใจ  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัหลกัการควบคุม

และป้องกนัอุบติัเหตุไวห้ลายท่าน ซ่ึงผูว้จิยัจะขอน าเสนอไวด้งัน้ี 
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เกียรติศกัด์ิ บตัรสูงเนิน (2557: 161 – 162) กล่าวถึง หลักการป้องกนัอนัตรายและ
ควบคุมอนัตรายจากสภาพแวดลอ้มในการท างานไวว้่า การป้องกนัควบคุมอนัตรายจากการท างาน
อาศยัหลักการการป้องกันควบคุมที่แหล่งก าเนิด การป้องกันควบคุมที่ทางผ่าน และการป้องกัน
ควบคุมที่ตวับุคคล โดยใชว้ธีิการในการป้องกนัควบคุมอนัตรายจากการท างาน ไดแ้ก่ การควบคุม
ทางวศิวกรรม การควบคุมการบริหารจดัการและการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. การป้องกนัควบคุมที่แหล่งก าเนิด (Source Controls) เป็นการลดหรือขจดัอนัตราย
ออกไปจากการท างาน ณ แหล่งก าเนิดอันตราย โดยอาศัยการออกแบบด้านวิศวกรรม เพื่อให้
เคร่ืองจกัรหรือกระบวนการผลิตมีความปลอดภยัตั้งแต่ตน้ เป็นวธีิการควบคุมอนัตรายที่ถูกพิจารณา
เป็นอนัดบัแรกเน่ืองจากมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการควบคุมอนัตรายดีที่สุด  

2. การป้องกันควบคุมที่ทางผ่าน (Path Controls) เป็นวิธีการควบคุมอนัตรายจาก
ทางผา่นของอนัตรายจากแหล่งก าเนิดไปสู่พนกังาน เป็นการลดความรุนแรงหรือความเป็นอนัตราย
ก่อนถึงตวัพนักงาน  โดยที่อนัตราย ณ แหล่งก าเนิดยงัคงเท่าเดิม โดยการเพิ่มระยะทางหรือหาส่ิง  
มากั้นระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัแหล่งอนัตราย หลกัการน้ีควรถูกพจิารณาเป็นอนัดบัที่สอง 

3. การป้องกันควบคุมที่ตวับุคคล (Receiver Controls) การควบคุมโดยวิธีการน้ี      
ไม่สามารถลดหรือก าจดัอนัตรายได ้แต่เป็นเพยีงส่ิงที่กั้นระหวา่งตวัผูป้ฏิบติังานและอนัตรายเท่านั้น 
โดยอาศยัอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล ถ้าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเกิดความเสียหายก็จะ      
ท  าใหผู้ป้ฏิบติังานสมัผสัอนัตรายนั้นไดโ้ดยทนัที มาตรการน้ีควรถูกพิจารณาเป็นมาตรการสุดทา้ย 
เพราะเป็นวธีิการที่ยากที่สุด เน่ืองจากเป็นวธีิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูป้ฏิบตัิงานซ่ึงสามารถ
ท าไดย้าก รวมทั้งถา้ส่ิงป้องกนัอนัตรายน้ี ไม่สามารถกั้นอนัตรายได ้แต่ผูป้ฏิบติังานยงัสวมอุปกรณ์
กนัอนัตรายน้ีอยู ่โดยที่ยงัคิดวา่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายน้ียงัสามารถป้องกนัอนัตรายไดอ้ยู ่จะท าให้
เกิดอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานอยา่งมาก 

นอกจากนั้น เกียรติศกัด์ิ บตัรสูงเนิน (2557: 162 – 166) ยงัไดอ้ธิบายถึงวิธีการป้องกนั
ควบคุมอันตรายจากการท างาน เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยใน
สภาพแวดลอ้มการท างานที่ตอ้งปฏิบตัิงานตลอด 8 ชัว่โมงการท างานต่อวนั โดยมีวิธีการป้องกนั
อนัตรายจากการท างานอยู ่3 วธีิ ไดแ้ก่ 

1. การป้องกันควบคุมทางด้านวิศวกรรม (Engineering Control) เป็นการควบคุม
อนัตรายตั้งแต่การออกแบบโดยอาศยัหลักการต่างๆ เช่น การแทนที่สารที่เป็นอันตรายน้อยกว่า
ทดแทน การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต การปิดคลุมกระบวนการผลิตหรืออุปกรณ์  การลด
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ปัญหาเร่ืองฝุ่ นหรือันตรายจากฝุ่ นโดยใช้ระบบเปียก การติดตั้ งการ์ดนิรภัยและสายดินของ
เคร่ืองจกัร การบ ารุงรักษา การใชร้ะบบระบายอากาศ 

2. การป้องกันควบคุมทางด้านการบริหารจัดการ (Administrative Control) เป็น
วิธีการควบคุมอนัตรายที่จะลดการสัมผสัอนัตรายของผูป้ฏิบติังาน แต่อันตรายจากแหล่งก าเนิด
ยงัคงเท่าเดิมอยู ่โดยอาศยัหลกัการต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 การฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นการพฒันาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่
ผูป้ฏิบติังาน เม่ือผูป้ฏิบติังานมีความรู้เก่ียวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้ นจากการปฏิบติังานมากขึ้ น       
จะท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนทศันคติและสามารถปฏิบติัตนในการป้องกนัอนัตรายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.2 จดัช่วงเวลาการท างาน นิยมใช้ในการป้องกันอันตรายกับสภาวะแวดล้อม      
ที่ร้อน เช่น การหลอมโลหะในเวลากลางวนัจะท าให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บอนัตรายจากความร้อนของ
เตาหลอมและความร้อนจากดวงอาทิตย ์ท  าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดอนัตรายจากการท างานมากขึ้น แต่ถา้
หลอมโลหะในเวลากลางคืน ตอนเช้า หรือตอนเยน็ จะลดความร้อนที่เกิดจากดวงอาทิตยล์งได ้    
ท  าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความปลอดภยัจากการท างานมากยิง่ขึ้น 

2.3 หมุนเวยีนสบัเปล่ียนผูป้ฏิบติังานหรือการยา้ยต าแหน่งงาน ท าให้ผูป้ฏิบตัิงาน
สมัผสัอนัตรายอยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้

2.4 การท าความสะอาดสถานที่ท  างาน วิธีการน้ีสามารถลดอันตรายจากการ
ท างานโดยถา้สถานที่ท  างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผูป้ฏิบตัิงานสามารถหยบิจบัเคร่ืองมือได้
อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

2.5 การจัดท าโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในสถานที่ท  างานซ่ึง
ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ไดแ้ก่   
การตระหนกัถึงอนัตราย การประเมินอนัตราย และการควบคุมอนัตราย 

2.6 การตรวจสุขภาพผูป้ฏิบติังาน เช่น การตรวจสุขภาพก่อนเขา้ท างาน การตรวจ
สุขภาพประจ าปี เป็นการเลือกผูป้ฏิบติังานใหมี้ความเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน  

3. การใช้อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment – 
PPE) การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลน้ีจะเลือกใชเ้ป็นกรณีสุดทา้ย เม่ือไม่สามารถหาวิธี
ป้องกนัควบคุมดว้ยวธีิการทางดา้นวศิวกรรม หรือทางดา้นการบริหารจดัการ วธีิการป้องกนัควบคุม
น้ีจะใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลในการป้องกนั ตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ทั้ง 7 ประเภท ไดแ้ก่ 
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ 
อุปกรณ์ป้องกนัระบบการได้ยนิ อุปกรณ์ป้องกนัมือและผิวหนัง อุปกรณ์ป้องกนัเทา้และอุปกรณ์
ป้องกนัการตก 
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เฉลิมชยั ชยักิตติภรณ์ (2541: 69 – 70) กล่าวถึง หลกัการทัว่ไปในการควบคุมอนัตราย
จากส่ิงแวดลอ้มในการท างานไวว้า่ ควรที่จะด าเนินการควบคุมที่แหล่งหรือส่ิงแวดลอ้มการท างาน
เป็นอนัดบัแรก ในกรณีที่แหล่งหรือส่ิงแวดลอ้มไม่ไดผ้ล จึงควบคุมที่ตวับุคคล 

1. การควบคุมป้องกันที่แหล่ง (Source) หรือ ส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
1.1 การจดัหาวตัถุหรือเคมีที่ไม่เป็นพิษ หรือมีพิษน้อยแทนวตัถุหรือสารเคมีที่มี

พิษมากกว่า เช่น ใช้เงินซ่ึงมีพิษน้อยกว่าฉาบกระจกเงาแทนปรอทซ่ึงเป็นพิษมากกว่า หรือ
ฟอสฟอรัสซ่ึงใชท้  าไมข้ีดไฟนั้น ควรใชฟ้อสฟอรัสแดง ซ่ึงมีอนัตรายนอ้ยกวา่ฟอสฟอรัสขาว 

1.2 การเปล่ียนแปลงของกระบวนการผลิตหรือวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยกว่า 
เพื่อที่จะให้คนงานท างานเส่ียงอันตรายน้อยลง เช่น การผสมสารเคมีเป็นพิษโดยใช้เคร่ืองจกัร
อตัโนมตัิหรือในที่ซ่ึงปิดมิดชิด เป็นตน้ 

1.3 การแยกงานที่อาจเป็นอนัตรายออกจากงานที่ไม่เป็นอนัตราย เพื่อลดจ านวน
คนงานที่ท  างานเส่ียงต่ออนัตราย เช่น เคร่ืองจกัรซ่ึงมีเสียงดงั ควรแยกห้องต่างหาก หรือแยกออก
จากบริเวณซ่ึงมีห้องท างานที่เสียงดงัน้อยกว่า ห้องชุบโลหะ ห้องพ่นสี ควรจะท าผนังกั้นแยกจาก
หอ้งอ่ืน 

1.4 การเจาะหิน บดหิน บดแร่ หรืออ่ืนๆ ที่ท  าให้เกิดฝุ่ นละอองฟุ้งไปในอากาศ 
ควรจะใช้วิธีพ่นน ้ า เพื่อให้ฝุ่ นละอองเหล่านั้นลดน้อยลง หรือใช้ระบบครอบปิด เพื่อกันมิให ้       
ฝุ่ นฟุ้ งกระจายออกมา 

1.5 บริเวณที่มีฝุ่ นละออง ฟูม ไอระเหย เขม่าควนั ควรติดตั้งเคร่ืองดูดอากาศ หรือ 
ดูดฝุ่ นเฉพาะที่ออกจากกระบวนการผลิตนั้น 

1.6 ควรจดัให้มีการถ่ายเทอากาศทัว่ๆไป อาจจะใชร้ะบายอากาศแบบธรรมชาติ
หรือดูดอากาศที่ดีเขา้ไปแทนที่อากาศเสียในโรงงาน เพื่อเป็นการท าให้สารพิษเจือจางลง หรือ
อากาศบริเวณท างานคุณภาพดีขึ้น 

1.7 การจดัเก็บรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานที่ท  างานให้สะอาด 
เช่น พื้น บริเวณทางเดิน การวางของ 

1.8 การควบคุมป้องกันพิเศษส าหรับอันตรายเฉพาะอย่าง เช่น ลดเวลาการ
ปฏิบติังานในที่เส่ียงอนัตรายใหน้อ้ยลง การติดแผน่ฟิลม์ส าหรับเจา้หนา้ที่ที่ท  างานกบัรังสี 

1.9 การตรวจสอบเฝ้าระวงัสภาพส่ิงแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อคนงาน เช่น 
เสียง แสง ความร้อน สารเคมีและอ่ืนๆ (เขม่าควนั ไอระเหย ก๊าซพษิ) เป็นระยะๆ เม่ือพบวา่เป็นส่ิงที่
อาจเป็นอนัตรายตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงจนเป็นที่ปลอดภยั 



29 
 

 
 

2. การควบคุมป้องกันด้านตัวบุคคล 
2.1 การให้สุขศึกษาแก่คนงาน หัวหน้าคนงาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งให้ตระหนักถึง

อนัตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการควบคุมป้องกนัอนัตราย โดยเฉพาะผูเ้ขา้ท  างานใหม่
ตอ้งช้ีแจง้ให้เขา้ใจถึงวิธีการปฏิบติัดว้ยความปลอดภยั และปฏิบติัตามระเบียบกฎเกณฑข์อ้บงัคบั
โดยเคร่งครัด ส าหรับผูท้  างานอยูก่่อนก็จะตอ้งมีการประชุมช้ีแจงกนัเป็นระยะๆ 

2.2 การจดัหาเคร่ืองป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผูป้ฏิบติังานได้สวมใส่ เช่น 
เส้ือผา้ ถุงมือ แวน่ตา หนา้กาก เคร่ืองกรองอากาศ ที่อุดหู ที่ครอบหู เป็นตน้ 

2.3 การจดัใหมี้การตรวจสุขภาพคนงาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
2.3.1 การตรวจร่างกายก่อนเขา้ท างาน เพื่อที่จะคดัเลือกบุคคลเขา้ท างานให้

เหมาะสมกับงานที่จะตอ้งปฏิบติัไม่เป็นอันตรายต่อผูป้ฏิบติังาน และเป็นการเก็บขอ้มูลรายงาน
สุขภาพเบื้องตน้ของคนงาน 

2.3.2 การตรวจร่างกายเป็นระยะๆ การตรวจประเภทน้ีจะตอ้งปฏิบติักนัโดย
สม ่าเสมอ เพื่อที่จะคน้หาอาการผิดปกติที่เกิดจากการปฏิบติังานแต่แรกเร่ิม เพื่อที่จะได้ผลการ
ควบคุมป้องกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและทนัเหตุการณ์ 

2.3.3 การตรวจร่างกายคนงานกลุ่มพิเศษ เช่น ผูเ้ยาว์ ผูห้ญิง ผูสู้งอายุ ซ่ึง
จะตอ้งตรวจเป็นพเิศษ เพราะบุคคลกลุ่มเหล่าน้ีถา้หากเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษเป็นภยัแลว้ 
จะมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคไดง่้ายกวา่บุคคลทัว่ๆ ไป 

2.3.4 ตรวจร่างกายในกลุ่มที่ท  างานเส่ียงต่ออนัตรายจากสภาพการท างานและ
สภาพส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

2.3.5 การตรวจร่างกายหลงัจากทุเลาจากความเจบ็ป่วยก่อนที่จะเขา้ปฏิบติังาน
เดิมหรืองานใหม่ เพือ่ดูความเหมาะสมวา่จะปฏิบติังานไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 

2.3.6 การจัดบริการด้านการรักษาพยาบาลและฝึกฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เม่ือ
คนงานเจ็บป่วยตอ้งจดัให้มีการบริการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะการปฐมพยาบาลและการน าส่ง
ผูป่้วยไปสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือคลินิก เม่ือคนงานฟ้ืนจากความเจ็บป่วยแลว้ ก็จ  าเป็นที่
จะต้องจัดหาบริการฝึกฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ เพื่อจะให้คนงานสามารถปฏิบัติงานได้ตาม                
ความเหมาะสมของร่างกายต่อไป 

3. การควบคุมป้องกันโดยการบริหารจัดการ 
3.1 การจดัให้มีสวสัดิการต่างๆ เช่น การประกนัความเจ็บป่วยจากการประกอบ

อาชีพ การประกนัอุบติัเหตุ การจดับริการรถรับ – ส่ง จดัสถานที่หรือการนนัทนาการ การร่ืนเริงเป็น
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บางคร้ัง จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระตุ้นจูงใจเพื่อให้คนงานมีจิตส านึกความปลอดภัย 
ปฏิบตัิงานดว้ยความปลอดภยั 

3.2 รายงานโรคหรืออุบติัเหตุต่อผูรั้บผิดชอบและเก็บรวบรวมรายงาน การขาด 
การลา ความเจ็บป่วย อุบตัิเหตุ และอ่ืนๆ เพื่อน ามาศึกษาวิจยัหาขอ้มูลที่จะเป็นประโยชน์ในการ
ควบคุมป้องกนัต่อไป 

3.3 การให้ความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ ง
ภายในและภายนอกโรงงาน ในการควบคุมป้องกนัโรคอนัเน่ืองจากการประกอบอาชีพ ที่ส าคญั
ที่สุดคือความร่วมมือระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล โดยที่รัฐบาลจะเป็นผูช่้วยเหลือและ
แนะน าทางด้านวิชาการตรวจสอบสภาพส่ิงแวดล้อมในการท างาน ก าหนดมาตรฐานและ
หลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัที่เหมาะสม ฯลฯ นายจา้งจะตอ้งใหค้วามร่วมมือจดัการส่ิงต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายจนเป็นที่ปลอดภยัแก่ลูกจา้ง ตลอดจนหาทางส่งเสริม
สุขภาพอนามยัลูกจา้งให้ดีขึ้น ส่วนลูกจา้งนั้นจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑร์ะเบียบขอ้บงัคบั
ของโรงงานโดยเคร่งครัด เพือ่ความปลอดภยัของตนเองและส่วนรวม 

บุญธรรม ภทัราจารุกุล (2556: 19 – 20) กล่าวถึง วิธีการควบคุมอุบติัเหตุว่าเราสามารถ
ควบคุมการสมัผสัวสัดุอนัตรายได ้ดงัน้ี 

1. การควบคุมทางวิศวกรรม เป็นระบบเคร่ืองกล ซ่ึงได้แก่ ระบบระบายอากาศ        
ณ ต าแหน่งนั้น การควบคุมระยะไกล ตูดู้ดควนั การบรรจุวสัดุ และการดูดกลืนเสียง การควบคุม
การบริหารเป็นขั้นตอนของความปลอดภยั โดยการฝึกอบรมพนักงานให้มีการปฏิบติังานที่ถูกตอ้ง
เหมาะสม การจ ากดัเวลาการสมัผสัสารพษิตามมาตรฐานการท างาน และสุขอนามยัที่เหมาะสม เช่น 
การลา้งมือก่อนการรับประทานอาหาร 

2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  (Personnel Protective Equipment : 
PPE) เป็นอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที่สามารถสวมใส่ เพื่อลดการสัมผสักับวสัดุที่เป็นอนัตราย 
ไดแ้ก่ เคร่ืองช่วยหายใจ อุปกรณ์ป้องกนัการไดย้นิ เส้ือคลุมป้องกนัสารเคมี แวน่ตา ถุงมือและอ่ืนๆ  

เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วฒันบุรานนท ์(2548: 172 – 177) กล่าวถึง หลกัการในการ
ป้องกนัอนัตรายและอุบติัเหตุจากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมไวด้งัน้ี 

1. การป้องกันด้านตัวบุคคล 
1.1 รักษาสุขภาพใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์อยูเ่สมอ หากเจบ็ป่วยควรรีบไปหาแพทยเ์พื่อ

ท าการรักษา 
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1.2 พยายามศึกษาหาความรู้และเรียนรู้วธีิการปฏิบติังานหรือใชอุ้ปกรณ์ต่างๆเพื่อ       
ความปลอดภยั 

1.3 ปฏิบติัตามค าแนะน าเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยั 
1.4 ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายขณะปฏิบติังาน เช่น หมวกนิรภยั แว่นตา หน้ากาก 

ถุงมือ เส้ือผา้ รองเทา้ ฯลฯ 
1.5 ระมดัระวงั ไม่ประมาทในขณะปฏิบติังาน 
1.6 ไม่หยอกลอ้เล่นกนัขณะท างาน 
1.7 ท าจิตใจใหผ้อ่งใส ตั้งใจและรู้จกัควบคุมอารมณ์ขณะปฏิบติังาน 

2. การป้องกันด้านระบบการจัดการ 
2.1 ดา้นการบริหารงาน 

2.1.1 ควรก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัของสถานประกอบการให้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

2.1.2 ควรวางแผนงานดา้นความปลอดภยั โดยก าหนดวตัถุประสงค ์จดัตั้ง
คณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน จดัท าโครงการ วธีิการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล 

2.1.3 การก าหนดกฎเกณฑแ์ละมาตรฐานดา้นความปลอดภยั 
2.1.4 จดัสรรงบประมาณ เพื่อจดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายในการ

ด าเนินงานส่งเสริมความปลอดภยั 
2.1.5 การจัดให้มีการส ารวจเร่ืองความปลอดภัย การบันทึก รวบรวม 

วเิคราะห์อุบตัิเหตุ และรายงานอุบตัิเหตุ 
2.1.6 ควรน าเทคนิคต่างๆ มาในการบริหารความปลอดภัย เพื่อป้องกัน

อุบติัเหตุและเพิม่ผลผลิต 
2.1.7 ควรประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เ ก่ียวข้องเพื่อพฒันางานด้าน                

ความปลอดภยั 
2.1.8 ควรบรรจุคนงานใหเ้หมาะสมกบังาน 
2.1.9 ควรจดัท าคู่มือความปลอดภยัเฉพาะงาน 
2.1.10 จดัใหมี้การประเมินผล และติดตามผลการด าเนินงาน 
2.1.11 จดัใหมี้การตรวจสอบความปลอดภยัจากเจา้หนา้ที่ของรัฐ 

2.2 ดา้นการปฏิบตัิงาน 
2.2.1 ควรจดัพื้นที่ในการท างานใหถู้กลกัษณะและปลอดภยั 
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2.2.2 จดัให้มีเคร่ืองป้องกันอันตรายของเคร่ืองจกัร เช่น มีเคร่ืองป้องกัน
อนัตรายจากฟันเฟือง สายพาน วงลอ้ ใบมีด ใบเล่ือย ต่อสายดินส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกนั  
ไฟดูด 

2.2.3 จดัส่ิงแวดล้อมในการท างานให้ปลอดภยั ไดแ้ก่ การจดัระบบระบาย
ถ่ายเทอากาศ การควบคุมความร้อน แสง เสียง ฝุ่ น ควนั ละออง ไอระเหย สารเคมี ก๊าซพิษ เช่น จดั
ให้มีการใช้เคร่ืองกันความสะเทือนหรือเคร่ืองเก็บเสียง ใช้เคร่ืองดูดฝุ่ นละออง เขม่า ควนัต่างๆ       
จดัใหมี้การใชแ้ผงอะลูมิเนียมกั้นการแผรั่งสีของความร้อนจากเตาหลอมโลหะมาสู่คนงาน 

2.2.4 จดัให้มีการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในสถานประกอบการ โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบให้แต่ละคนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม       
การรักษาความสะอาด และการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยดว้ย 

2.2.5 ควรจดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์นิรภยั เช่น 
หมวกยาง หรือหมวกเหล็กป้องกนัศีรษะถูกกระทบกระแทก แวน่ตาป้องกนัแสงสว่างจากการเช่ือม
โลหะ หนา้กากป้องกนัแก๊สพษิหรือกล่ินไอเสียต่างๆ ถุงมือป้องกนัวตัถุแหลมคม กระจกกระเบื้อง 
เส้ือผา้พิเศษป้องกันอนัตรายจากการถูกสารเคมี รองเทา้ยางสูงถึงเข่าป้องกันอนัตรายหรือความ
สกปรกที่จะเกิดขึ้นกบัเทา้ รองเทา้หวัเหล็กป้องกนัของหนกัหล่นทบัเทา้ จดัให้มีเคร่ืองตรวจวดัรังสี
ประจ าตวัเพือ่ตรวจวดัปริมาณของรังสีที่ร่างกายไดรั้บ ฯลฯ 

2.2.6 ควรจดัให้มีระบบเตือนภัย ภายในสถานประกอบการ เช่น ติดป้าย
ประกาศ ค  าเตือน ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภยั รวมทั้งมีเจา้หน้าที่รักษา
ความปลอดภยั คอยบอกเตือนเร่ืองอุบตัิเหตุดว้ย 

2.2.7 ควรจดัให้มีการป้องกันอันตรายจากการขนยา้ยวตัถุหรือส่ิงของ เช่น 
จัดให้มีเคร่ืองครอบ หรือ อุปกรณ์ปิดกั้ นวัตถุที่มีความแหลมคมก่อนการเคล่ือนยา้ย อบรม
ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือ และวธีิการขนยา้ยวตัถุ เป็นตน้ 

2.2.8 ควรจดัระบบควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิต เช่น การป้องกัน
อันตรายจากอัคคีภัย การควบคุมของเสียและมลพิษ การควบคุมสารเคมีที่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี          
การควบคุมและดูแลในการปฏิบติังานบริเวณอนัตราย การป้องกนัอนัตรายในกระบวนการผลิต
ต่างๆ จดัเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบติังานเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานมีโอกาสสัมผสักับสารพิษน้อยลงโดยใช้
เคร่ืองจกัรอตัโนมตัิ ผสมสารเคมีที่เป็นพษิ ฯลฯ 

2.2.9 จดัใหมี้ระบบความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานของผูท้  างาน เช่น การจดั
เปล่ียนแปลงเวลาการปฏิบติังาน โดยมีการแบ่งช่วงเวลาท างาน หรือสลับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ทั้งน้ีเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานไม่ตอ้งสัมผสัอุปกรณ์หรือสารอนัตรายชนิดเดิมซ ้ าตลอดเวลา จดัจ านวน
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เวลาการปฏิบตัิงานใหเ้หมาะสมไม่ควรใหผู้ป้ฏิบติังานท างานหกัโหมเกินก าลงัเพือ่หวงัค่าตอบแทน
เกินไป ดูแลวธีิการปฏิบติังานที่ปลอดภยัของผูท้  างาน 

2.2.10 ควรจัดให้มีการฝึกซ้อมเร่ืองความปลอดภัย เช่น ฝึกซ้อมหนีไฟ 
ฝึกซอ้มการปฏิบตัิงานเฉพาะดา้น 

2.2.11 ควรจดัอบรมเร่ืองความปลอดภยัในการปฏิบติังานให้แก่ผูเ้ขา้ท  างาน
ใหม่ ผูป้ฏิบติังานประจ า ผูค้วบคุมงานและผูบ้ริหารดว้ย 

2.2.12 ควรจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานในแต่ละวนั โดยจดัให้มีการ
ประชุมเพือ่คน้หาอนัตราย สาเหตุ และแนวทางการป้องกนัอุบติัเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบติังาน 
รวมทั้งงานที่จะท าต่อไปในอนาคตดว้ย การประชุมเพือ่ใหป้ลอดอุบติัเหตุ  

2.3 ดา้นการจดับริการสุขภาพ 
2.3.1 ควรจดัให้มีการตรวจสุขภาพผูป้ฏิบติังานหรือคนงาน ตั้งแต่ก่อนเขา้

ท างาน เม่ือเขา้ท างานแลว้โดยมีการตรวจสุขภาพเป็นระยะๆ เช่น ตรวจประจ าปี ตรวจเม่ือสงสัยว่า
เป็นโรค หรือผา่นการปฏิบติังานหนกัๆมาแลว้ ทั้งน้ีเพือ่จะไดรี้บแกไ้ขต่อไป 

2.3.2 ควรจดัใหมี้บริการการรักษาพยาบาล ทั้งในดา้นการปฐมพยาบาล การ
รักษาตวัในสถานพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายและใจ ส าหรับโรงงานขนาดใหญ่ควร
มีสถานพยาบาลของโรงงานเอง พร้อมทั้งมีแพทยแ์ละพยาบาลอยูป่ระจ า 

2.3.3 ควรจัดให้มีการสร้างภูมิคุ ้มกันโรคให้แก่ผูป้ฏิบัติงานตามโอกาส      
อนัควร เช่น จดัใหมี้การฉีดวคัซีน เม่ือมีโรคระบาด 

2.3.4 ควรจัดบริการเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมทางสุขภาพให้เหมาะสม เช่น         
จดัสถานที่พกัผอ่น โรงอาหาร หอ้งน ้ าหอ้งสว้ม ที่พกัอาศยัใหเ้พยีงพอและถูกสุขลกัษณะดว้ย 

2.3.5 จดับริการอาหารที่มีประโยชน์ ถูกหลกัโภชนาการให้แก่ผูป้ฏิบตัิงาน
โดยอาจจดัในรูปสวสัดิการหรือสโมสร 

2.3.6 จดัใหมี้การดูแลสุขภาพของบุตรหลานของผูป้ฏิบตัิงาน หากเป็นไปได้
ควรจดัศูนยเ์ล้ียงเด็กทารกหรือเด็กวยัก่อนเรียนในสถานประกอบการดว้ย 

2.3.7 ควรจดัใหมี้กิจกรรมนันทนาการ หรือคลายเครียด และพกัผ่อนหยอ่น
ใจตามสมควร เช่น จดัให้เล่นกีฬาในร่ม ให้ฟังเพลง อ่านหนังสือ หรือจดัทศันาจรในบางโอกาส  
เป็นตน้ 

2.3.8 ควรจัดให้มีการพกัผ่อนหรือหยุดพกัตามสมควร เช่น ให้พกัผ่อน        
10 – 15 นาที หลงัจากท างานมาแลว้สองชัว่โมง หรือจดัใหมี้การหยดุพกัผอ่นประจ าปี ฯลฯ 
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2.3.9 จดัให้มีการบริการให้ความรู้ในเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยใน   
การท างาน 

 วิทยา อยูสุ่ข (2555: 80 – 84) กล่าวถึง องคป์ระกอบที่ควรค านึงเก่ียวกบังานดา้น
จิตวิทยาในการท างานเพื่อให้พนักงานไดต้ระหนักถึงความส าคญัของงานด้านป้องกัน ควบคุม
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ซ่ึงแบ่งได้เป็น 2 ประการหลักๆ ได้แก่ องค์ประกอบทั่วไปและ
องคป์ระกอบดา้นบุคคล 

1. ด้านองค์ประกอบทั่วไป 
2.1 จัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ ดี  ทุกคนย่อมต้องการอยู่อย่างสบาย              

ถ้าไม่สบายพอจะท าให้อารมณ์หงุดหงิด ยงัผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงควรจดัสภาพอุณหภูมิ 
ความช้ืน ความสะอาด แสงสวา่ง ความแออดั และอ่ืนๆใหเ้หมาะสม 

2.2 อากาศร้อนอุบติัเหตุจะเกิดมาก เน่ืองจากอากาศร้อนท าใหอ้ารมณ์หงุดหงิด 
2.3 การจดัหาหรือสับเปล่ียนวิธีการท างาน เช่น การเอาเคร่ืองมือที่มีอันตราย    

น้อยกว่าควบคุมง่ายกว่าไปแทนที่เคร่ืองมือที่มีอันตราย เพื่อควบคุมได้สะดวกป้องกันอุบติัเหตุ     
ไดง่้าย 

2.4 จดัท าการ์ดของเคร่ืองจกัที่จะเกิดอนัตรายต่อพนกังาน เช่น สายพาน ใบพดั 
2.5 การป้องกนัอนัตรายโดยวธีิอ่ืน ซ่ึงตอ้งพจิารณาตามความเหมาะสม 
2.6 ควบคุมสภาพการท างานให้ปราศจากความกดดันทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

พนักงานยอ่มไม่ชอบมีความกดดนัในการงาน เช่น นายจา้งมีอารมณ์แปรปรวน ช่วงเวลาของการ
ท างานเกิน 8 ชัว่โมง ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

2.7 ปัจจยัดา้นเพศและอายมีุส่วนสัมพนัธ์กับการเกิดอุบติัเหตุ เช่น วยัรุ่นชายจะ
เกิดอุบติัเหตุมากกวา่หญิง เพราะความกลา้เส่ียง อารมณ์ร้อน หรือคนอายมุากท างานให้ผ่านไปวนั
หน่ึง คิดถึงว่าก าลังจะไร้ค่า ไม่เป็นที่ปรารถนา ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมท าให้จิตใจไม่ปกติ
ยงัผลใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย 

2.8 สภาพสังคมตอ้งจดัให้ดีพอ มีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีร่วมกัน มีสถานที่        
ผอ่นคลายอารมณ์ มีดนตรี จดัพบกนัในเวลาอนัควร เพือ่ใหมี้ความเขา้ใจอนัดีต่อกนัในหมู่คณะ 

2.9 ความพึงพอใจในงานและผูร่้วมงาน มีความส าคญัมากจะท าให้ผูป้ฏิบติังาน
คิดถึงความปลอดภยัของผูอ่ื้นดว้ย 

2.10 การพกัผ่อนหย่อนใจและการบนัเทิง ควรจัดให้มีสถานที่พกัผ่อน มีการ
บนัเทิง ดนตรีหรือภาพยนตร์ มีการละเล่นกีฬาต่างๆ 
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2.11 มีการควบคุมการท างานอยา่งใกล้ชิด เป็นการเตือนให้พนักงานระวงั และ
สนใจต่อการท างาน อุบติัเหตุก็จะไม่เกิดขึ้น 

2.12 ให้การศึกษาแก่พนักงานทั่วไป สอนถึงการท างาน วิธีปฏิบัติ ตลอดจน                  
ขอ้ระมัดระวงัอุบติัเหตุมีการฝึกงานโดยผูช้  านาญงาน เช่น หัวหน้างานมาฝึกแนะให้ มีการจัด
สถานที่ บริเวณสะอาดสวยงาม เพื่อความมีชีวิตชีวา ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นเคร่ืองมือปลอบขวญัของ
พนกังานใหมี้จิตใจร่าเริงสดช่ืน 

2. ด้านองค์ประกอบด้านบุคคล 
2.1 ดูความสามารถของแต่ละบุคคลว่าจะเหมาะสมกบังานนั้นๆหรือไม่ หากจดั 

ไม่ถูก นอกจากก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุแลว้ยงัรบกวนเพือ่นร่วมงานท าใหป้ระสิทธิภาพของงานเสียไป 
2.2 ให้ความรู้การศึกษาเป็นรายบุคคลแก่พนักงาน โดยเฉพาะหน้าที่และความ

รับผดิชอบในงานนั้น 
2.3 จดัฝึกงานเป็นการส่วนตวัส าหรับผูจ้ะรับหน้าที่นั้นๆ เพื่อความรู้ความเขา้ใจ 

ความอบอุ่นใจ เม่ือรู้แลว้น ามาปฏิบติั อนัตรายก็จะไม่เกิดขึ้น 
2.4 จดัเคร่ืองมือป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น มีถุงมือ หน้ากากกรองอากาศ   

ชุดท างาน เพือ่พนกังานจะไดท้  างานโดยไม่กลวัว่าจะเกิดอนัตรายในการจบัตอ้ง เช่น ท างานในที่มี
ฝุ่ นก็ควรสวมหนา้กากกรองฝุ่ น ท างานเช่ือมเหล็กก็ใส่แวน่ป้องกนั 

2.5 สุขวทิยาส่วนบุคคล ผูมี้สุขอนามยัที่ดียอ่มไดรั้บอุบติัเหตุน้อย เช่น สารที่มีพิษ
ติดเล็บมือ ผูท้ี่มีสุขนิสัยดีก่อนรับประทานอาหารตอ้งลา้งมือให้สะอาด ก็จะไม่ได้รับสารพิษนั้น      
ผูมี้สุขนิสยัไม่ดีไม่ได ้ ลา้งมือ สารพษิติดไปกบัอาหารก็เกิดอนัตรายได ้

2.6 การตรวจสุขภาพร่างกาย ควรจดัแพทยต์รวจพนักงานเสมอ เร่ิมแต่ก่อนเขา้
ท างานเพือ่จะไดพ้บวา่ใครมีความไวต่อการไดรั้บสารพษิ เป็นการป้องกนัอุบติัเหตุก่อนที่จะสายเกิน
แก ้คือไม่สามารถจะรักษาใหห้ายได ้

สราวุธ สุธรรมาสา (2533: 109 -111) อธิบายถึง วิธีการป้องกนัควบคุมอุบติัเหตุและ
อนัตรายทางดา้นการบริหารจดัการ ดงัน้ี  

1. การก าหนดนโยบายความปลอดภยั การตั้งองค์กรความปลอดภยัและเจา้หน้าที่
ความปลอดภยั การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและการตรวจสอบผล
การปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัของหน่วยงานต่างๆ  

2. การก าหนดกฎความปลอดภยัในการท างาน  เป็นอีกวิธีการหน่ึงที่จะช่วยเสริมให้
สามารถป้องกนัควบคุมการเกิดอุบติัเหตุและอนัตรายได ้กฎความปลอดภยัควรที่จะก าหนดไปใน
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วิธีการท างานและก าหนดเป็นลายลกัษณ์อักษรที่ผูป้ฏิบติังานทุกคนจะทราบได้โดยทัว่กัน กฎที่
ก  าหนดขึ้นตอ้งมีความชดัเจนและเป็นเร่ืองที่ส าคญัจริงๆ ที่ส าคญัที่สุดผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการให้
มีการปฏิบติัตามกฎและมีการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎของผูป้ฏิบติังานจึงไดผ้ลในการป้องกนั
ควบคุมอยา่งแทจ้ริง 

3. การแยกผูป้ฏิบติังานออกจากการท างานที่ตอ้งสัมผสักบัมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงอาจท าไดด้งัน้ี 

3.1 ลดจ านวนผูป้ฏิบตัิงานที่จะตอ้งท างานในที่ที่มีอนัตรายจากการท างาน 
3.2 ลดจ านวนชั่วโมงที่ต้องท างานในที่ที่ มีมลภาวะทางส่ิงแวดล้อม เช่น             

ให้ผูป้ฏิบัติงานท างานในที่ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาหน่ึง จากนั้ นให้ไปท างานในที่มีเสียงไม่ดัง       
เป็นตน้ 

3.3 หมุนเวยีนผูป้ฏิบติังานไปท างานในที่ที่มีมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม วิธีการแยก
ผูป้ฏิบติังานน้ีสามารถใชก้บังานที่มีอนัตรายสูงและเป็นงานที่ท  าให้เกิดความเม่ือยลา้ไดง่้ายไดด้ว้ย 
ซ่ึงจะท าใหแ้กไ้ขปัญหาการท างานผดิพลาดจนเกิดอุบติัเหตุได ้

4. การประสานงานและด าเนินการ ให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั       
ในการท างานของผูป้ฏิบตัิงานและความปลอดภยัของโรงงานจดัเร่ืองความปลอดภยัเขา้ในวิธีการ
ท างานของตน เช่น  ฝ่ายจดัซ้ือ จะตอ้งซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือที่ได้มาตรฐานเท่านั้น ฝ่ายบุคคลตอ้ง
คดัเลือกผูป้ฏิบติังานที่ไม่มีสุขภาพที่เส่ียงต่อการเป็นอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้มในการท างาน เป็นตน้ 

5. การด าเนินการโครงการเฝ้าระวงัสุขภาพของผูป้ฏิบตัิงาน และเฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน  

5.1 โครงการเฝ้าระวงัสุขภาพของผูป้ฏิบตัิงาน ให้ครอบคลุมการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและการตรวจพเิศษที่จ  าเป็นส าหรับผูป้ฏิบตัิงาน 

5.2 โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดล้อมในการท างาน เพื่อจดัให้มีการตรวจ
ระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีในอากาศ ความดงัของเสียง ระดบัความร้อน ปริมาณแสงสว่าง และ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างานอ่ืนๆ  

6. การมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบัติงานและสหภาพแรงงาน โดยให้ผูป้ฏิบัติงานและ
สหภาพเขา้มามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของงานป้องกนัและควบคุมการเกิดอุบติัเหตุและอนัตราย 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการวางแผน การจัดท าแผนงานโครงการ การรณรงค์ให้มีการท างานที่
ปลอดภยั การสืบสวน สอบสวนและการวเิคราะห์อุบติัเหตุที่เกิดขึ้น 
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7. การส่งเสริมใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน ซ่ึงอาจท าดว้ยวธีิต่างๆ ดงัน้ี 
7.1 การตรวจสอบระบบความปลอดภยั และการตรวจความปลอดภยัเป็นระยะๆ 

อยา่งสม ่าเสมอ 
7.2 ก า ร ใช้ เ ท ค นิค ก า รวิ เ ค ร า ะ ห์ เ พื่ อ ค ว ามปลอดภัยที่ เ ห ม า ะสมกับ                          

สถานประกอบการนั้นๆ และโดยเฉพาะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในกรรมวธีิการผลิต 
7.3 การจดัใหมี้การศึกษาและอบรมดา้นความปลอดภยัในการท างาน 
7.4 การส่งเสริม รณรงคแ์ละการประชาสมัพนัธง์านความปลอดภยัเป็นประจ า 

8. การจดัสวสัดิการและการจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่  
8.1 การประกนัการประสบอันตรายที่จะเกิดกับผูป้ฏิบติังาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัร และอาคารโรงงาน 
8.2 การจัดให้มีสถานพยาบาล ห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์และยาส าหรับการ    

ปฐมพยาบาล ยาที่จ  าเป็น การจัดให้มีพยาบาลและแพทยป์ระจ าหรือชั่วคราว และการติดต่อ
โรงพยาบาลส าหรับส่งผูป้ฏิบติังานที่ป่วยหรือบาดเจบ็เขา้รับการรักษา 

8.3 การจดัให้มีอ่างลา้งมือ ลา้งหน้า พร้อมสบู่ เพื่อป้องกนัสารเคมีที่เป้ือนมือถูก
ดูดซึมเขา้ร่างกายทางผวิหนงัและปาก  

8.4 การจดัใหมี้หอ้งน ้ า หอ้งสว้ม โดยเฉพาะการจดัให้มีการอาบน ้ าก่อนกลบับา้น
ในกรณีผู ้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีมาก ซ่ึงจะส่งผลการป้องกันให้กับครอบครัว
ผูป้ฏิบตัิงานไดด้ว้ย 

8.5 การจดัให้มีตูเ้ก็บเส้ือผา้ส าหรับเปล่ียนใส่กลับบ้านและการบริการซักล้าง     
ชุดท างานใหก้บัผูป้ฏิบติังาน เหมาะส าหรับงานที่ตอ้งสมัผสักบัสารเคมีมาก 

8.6 การจัดให้ มี อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ เหมาะสมส าหรับ
ผูป้ฏิบตัิงาน และด าเนินการใหมี้การใชต้ลอดเวลาที่ท  างาน 

8.7 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารความปลอดภัย เพื่อ เป็นประโยชน์ ต่อการ
ด าเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่ิงที่ควรจดัท า เช่น การบนัทึกขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ ขอ้มูล
การสอบสวนและวเิคราะห์อุบตัิเหตุ เป็นตน้ 

ชยัยทุธ ชวลิตนิธิกุล (2539: 32) กล่าวถึง หลกัในการป้องกนัอุบติัเหตุไวด้งัน้ี 
1. การจดัตั้งองคก์รดา้นความปลอดภยั ทั้งน้ีเพื่อให้มีหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบงาน

ดา้นความปลอดภยัอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ 
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2. การคน้หาสาเหตุอุบติัเหตุ ได้แก่ การคน้หาสาเหตุของอุบติัเหตุจากจุดอันตราย
ต่างๆที่แฝงเร้นอยู ่และก าลงัจะเป็นสาเหตุของอุบติัเหตุ การคน้หาสาเหตุของอุบติัเหตุที่เคยเกิดขึ้น
แลว้ 

3. การควบคุมสาเหตุทางวตัถุ ได้แก่ การตรวจแปลน การพิมพ์ แบบสั่งซ้ือและ
สัญญาต่างๆในแง่ของความปลอดภยั ติดตั้งและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภยัอย่างถูกตอ้ง     
ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและไดม้าตรฐาน ตรวจสอบส่ิงที่ช ารุดและแกไ้ข
ใหอ้ยูใ่นสภาพดี วางกฎหรือระเบียบการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั เป็นตน้ 

4. การควบคุมสาเหตุจากคน โดยการควบคุมดา้นความประพฤติและวิธีการท างาน
ของผูป้ฏิบตัิงานใหเ้หมาะสม 

วิฑูรย ์สิมะโชคดีและวีรพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2555: 35 – 36) ไดก้ล่าวถึง การป้องกนั
อุบตัิเหตุ ดงัน้ี  

1. โดยออกกฎโรงงาน (Regulation) ให้มาตรฐานการท างาน แนวทางปฏิบัติ            
การทดสอบการด าเนินงานและหนา้ที่ปฏิบติัต่างๆ ที่ถูกตอ้งและปลอดภยัในโรงงาน 

2. โดยการจัดท ามาตรฐาน (Standardization) ก าหนดมาตรฐานของโครงสร้าง 
เคร่ืองจกัรกลและขั้นตอนการปฏิบติัต่างๆ ที่สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัทางความแขง็แรงของวสัดุ 

3. โดยการตรวจสอบ (Inspection) เพื่อติดตามผลการปฏิบตัิงานของคนงาน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักฎโรงงานและมาตรฐานที่ตั้งไว ้

4. โดยการวิจยัทางเทคนิค (Technical Research) เป็นการศึกษาวิจยัคุณสมบตัิของ
วสัดุต่างๆ โครงสร้างการใชง้านของเคร่ืองจกัรต่างๆ วิธีการปฏิบติังานและการออกแบบช้ินส่วน
จกัรกลต่างๆที่มีผลต่อความปลอดภยัของคนงาน 

5. โดยการวจิยัทางการแพทย ์(Medical Research) เป็นการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัร่างกาย
ของคนงานและความสัมพนัธ์ระหว่างสภาวะที่เหมาะสมกบัสภาพความพร้อมของร่างกายในการ
ท างาน เพือ่น าขอ้มูลมาประกอบในการออกแบบส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 

6. โดยการวิจัยทางจิตศาสตร์ (Psychological research) ศึกษาหาต้นเหตุและ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งจิตใจคนงานกบัการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน 

7. โดยการวิจยัทางสถิติ (Statistical research) เป็นการศึกษาโดยการรวบรวมขอ้มูล
และการวิจยัหาแนวโน้มของการเกิดอุบติัเหตุและจุดที่มีการเกิดอุบติัเหตุไดม้ากที่สุด เพื่อทราบ
สาเหตุที่แทจ้ริงของการเกิดอุบติัเหตุในแบบต่างๆ 
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8. โดยการให้การศึกษา (Education) โดยการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภยัใน
มหาวทิยาลยั ในวทิยาลยัอาชีวศึกษาและในโรงงานอุตสาหกรรม 

9. โดยการฝึกอบรม (Training) โดยการอบรมคนงานทุกคนที่เขา้รับหน้าที่ เพื่อให้มี
การท างานที่ปลอดภยัที่สุด 

10. โดยการเชิญชวน (Persuasion) ดว้ยการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เพื่อสร้างความ
เคยชินและนิสัยการท างานที่ดีแก่คนงานทัว่ไป ที่อ่านหรือพบเห็นส่ือประชาสัมพนัธ์เหล่านั้นเป็น
ประจ าอยูทุ่กวนั 

11. โดยการประกันภยั (Insurance) ใชก้ารให้รางวลัชมเชยแก่คนงานที่ท  างานดีเด่น              
มีอุบติัเหตุเกิดขึ้นนอ้ยที่สุด 

12. โดยการใหร้ะเบียบการปฏิบติัส าหรับงานแต่ละชนิดโดยเฉพาะ (Safety measures 
within the individual undertaking) ทั้ง 11 ประการขา้งตน้จะบรรลุผลไดเ้ม่ือขอ้ที่ 12 ไดรั้บการ
ตอบสนองอยา่งถูกตอ้งจากผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

กล่าวโดยสรุป หลกัการควบคุมและป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน สามารถแบ่งได้
เป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การควบคุมทางดา้นวิศวกรรม การควบคุมดา้นการบริหารจดัการและ
การควบคุมที่ตวับุคคล  

1. การควบคุมที่แหล่งก าเนิดและการควบคุมด้านวิศวกรรม เป็นการควบคุมตั้งแต่
แหล่งก าเนิดที่อาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุโดยการออกแบบด้านวิศวกรรมเพื่อค  านึงถึงความปลอดภยั
ตั้งแต่เร่ิมแรก และมีการปรับปรุงทบทวนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้ยงัคงมีความปลอดภยัอยูเ่สมอ และ
การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ได้แก่ การออกแบบสถาน
ประกอบการและการก าหนดผงัสถานประกอบการที่ปลอดภยัต่อการท างาน การเปล่ียนแปลง
กระบวนการผลิตหรือวิธีปฏิบตัิงานที่ปลอดภยักว่า การจดัหาวตัถุหรือเคมีที่ไม่เป็นพิษหรือมีพิษ
น้อยแทนวตัถุหรือสารเคมีที่มีพิษมากกว่า การจดัเก็บรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
สถานที่ท  างานใหส้ะอาด การเลือกใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองจกัรที่ปลอดภยัในการท างาน การก าหนด
ระบบการท างานที่ปลอดภยั การแยกงานที่อาจเป็นอนัตรายออกจากงานที่ไม่เป็นอันตราย เพื่อ      
ลดจ านวนคนงานที่ท  างานเส่ียงต่ออนัตราย 

2. การควบคุมด้านการบริหารจัดการ ไดแ้ก่ การจดัให้มีการอบรมปฐมนิเทศวิธีการ
ท างานที่ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพใหก้บัผูป้ฏิบติังานทั้งก่อนท างานและระหว่างท างาน การจดัคน
ให้เหมาะกับงานและมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนคนงาน การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย           
ส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลกัษณะงานและตอ้งมีการแนะน าวิธีการใช้ การเก็บรักษาและวิธีการ
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บ ารุงรักษาที่ดี การจดัให้มีการบริการดา้นสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพและการเฝ้าระวงัด้าน
สุขภาพแก่ผูป้ฏิบติังาน การจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การจดัตั้งองคก์รความปลอดภยั 
เพือ่ใหมี้หน่วยงานและผูรั้บผดิชอบดา้นความปลอดภยั การออกกฎระเบียบ  ในโรงงาน การจดัท า
มาตรฐานและการตรวจสอบผลการปฏิบตัิงาน การก าหนดระเบียบปฏิบติัส าหรับงานแต่ละชนิด
โดยเฉพาะตามความเส่ียง การก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัของสถานประกอบการเป็น     
ลายลกัษณ์อกัษร การวางแผนงานดา้นความปลอดภยั การจดัให้มีการส ารวจเร่ืองความปลอดภยั 
การบนัทึก รวบรวม วเิคราะห์อุบตัิเหตุและการรายงานอุบตัิเหตุ 

3. การควบคุมที่ตัวบุคคล เป็นการควบคุมด้านความประพฤติหรือพฤติกรรมของ
ผูป้ฏิบติังานเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างปลอดภยั ลดและป้องกันโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุ 
ได้แก่ การยอมรับและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของโรงงานโดยเคร่งครัด การปฏิบัติตาม
ค าแนะน าเก่ียวกบัความปลอดภยั การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรอยา่งถูกวิธี การแต่งกายให้ถูกตอ้ง     
ถูกระเบียบและใช้เคร่ืองป้องกันอันตรายทุกคร้ังใน  การปฏิบตัิงาน หลีกเล่ียงการใช้อุปกรณ์
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรที่ช ารุดและอยู่ในสภาพไม่เหมาะสม การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์     
อยูเ่สมอทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ การศึกษาหาความรู้และเรียนรู้วิธีการปฏิบตัิงานหรือการใช้
อุปกรณ์ต่างๆเพือ่ความปลอดภยั ไม่หยอกลอ้เล่นกนัขณะท างาน 

จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 
ผูว้ิจยัสามารถสรุปข้อควรปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยส าหรับ
ผูป้ฏิบติังานในการป้องกนัอุบติัเหตุ ดงัน้ีคือ  

พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างาน หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบติัตน
ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัขณะปฏิบตัิงานในหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมาย เพื่อก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานตั้ งแต่ก่อนปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงานและหลังจากเสร็จส้ินการ
ปฏิบติังาน อนัจะช่วยลดความสูญเสียตลอดจนความเสียหายอนัอาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพยสิ์นให้
ลดนอ้ยลงหรือหมดไปในที่สุด โดยแบ่งองคป์ระกอบออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 

1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย  ได้แก่ การปฏิบัติตามนโยบาย        
ความปลอดภยั กฎระเบียบความปลอดภัย คู่มือความปลอดภัยในการท างาน ระเบียบวิธีการ
ปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัในการท างานเฉพาะงานตามประเภท
ของความเส่ียง การปฏิบตัิตามป้ายสญัลกัษณ์ดา้นความปลอดภยั ป้ายห้าม ป้ายบงัคบัและป้ายเตือน
อยา่งเคร่งครัด การศึกษาขอ้ปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัและน าไปใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อป้องกัน
ไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุต่อตนเองและผูร่้วมงาน 
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2. การได้รับการอบรมและการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย  ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมการ
อบรมส าหรับพนักงานใหม่ การอบรมประจ าปี การอบรมเพื่อเสริมสร้างความช านาญงานตาม
ลกัษณะงาน การอ่านและท าความเขา้ใจขอ้มูลที่ไดมี้การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการสร้าง
ความตระหนักดา้นความปลอดภยั การแสดงขอ้คิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการแนะน าวิธีการ
ท างานหรือการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การท างานเพื่อความปลอดภยั การรายงานอุบตัิเหตุและ
สภาพการท างานหรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภยั การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอทั้ง
สภาพร่างกายและจิตใจ 

3. การใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรอย่างปลอดภัย ได้แก่ การตรวจเช็ค
อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรในการท างานก่อนลงมือปฏิบติังาน การดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรตามระยะเวลาที่ก  าหนด หยดุใชง้านทนัทีเม่ือพบว่าอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือ
เคร่ืองจกัรอยูใ่นสภาพที่ช ารุดและด าเนินการแจง้ให้ผูท้ี่รับผิดชอบรับทราบเพื่อด าเนินการแกไ้ขให้
อยูใ่นสภาพที่ใชง้านไดอ้ยูเ่สมอเพือ่ลดโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุ การใชง้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือ
เคร่ืองจกัรที่ถูกประเภทและถูกวิธีตามคู่มือการใชง้าน การแจง้เตือนเม่ือพบเห็นเพื่อนพนักงานใช้
งานอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรที่ผดิประเภทหรือผดิวธีิ 

4. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงาน ได้แก่ การสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานตามลกัษณะและความเหมาะสม
ของงานแต่ละประเภท การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามป้ายบงัคบัที่ก  าหนดใน
สถานที่ปฏิบติังาน การตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทั้งก่อนและ
หลงัการใชง้านเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่อุปกรณ์อยูใ่นสภาพที่พร้อมใชง้านและปลอดภยัอยูเ่สมอ ด าเนินการ
เปล่ียนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทนัทีเม่ือพบว่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล          
มีสภาพช ารุดหรือหมดอายกุารใชง้าน  ใชง้านอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคลได้ถูกตอ้งและ
เหมาะสมตามคู่มือการใชง้าน  

5. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ ได้แก่        
การส ารวจตรวจตราสภาพแวดล้อมในที่ท  างานของตนเองให้มีความสะอาด ปลอดภยัและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย รายงานต่อหัวหน้างานหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งรับทราบทนัทีหากพบสภาพแวดลอ้มใน
การท างานที่ไม่ปลอดภัยเพื่อให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภยั เขา้ร่วมตรวจความปลอดภยัในพื้นที่การ
ท างานกบัคณะกรรมการความปลอดภยั หวัหนา้งานหรือเพือ่นร่วมงาน มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานใหอ้ยูใ่นสภาพที่ปลอดภยั  
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1.7 บริบทของกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย 
บีเอเอสเอฟ คือ บริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑช์ั้นน าระดบัโลก กลุ่มธุรกิจของ                  

บีเอเอสเอฟประกอบไปดว้ยกลุ่มเคมีภณัฑก์ลุ่มพลาสติกกลุ่มผลิตภณัฑเ์พอร์ฟอร์มานซ์และกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์อารักขาพืชรวมไปถึงน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ บีเอเอสเอฟผสมผสานความส าเร็จทาง
เศรษฐกิจด้วยการป้องกนัรักษาด้านส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม บีเอเอสเอฟช่วย
ตอบสนองความต้องการทั้ งในปัจจุบันและในอนาคตของสังคมให้กับลูกค้าในเกือบทุก
อุตสาหกรรมผา่นทางวทิยาศาสตร์และนวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละโซลูชัน่ของ บีเอเอสเอฟมีส่วนช่วย
ในการอนุรักษท์รัพยากรเพือ่ใหม้ัน่ใจในดา้นโภชนาการและการพฒันาคุณภาพชีวิต บีเอเอสเอฟได้
สนบัสนุนเร่ืองน้ีในเป้าหมายขององคก์ร คือ เราสร้างเคมีเพื่ออนาคตที่ย ัง่ยนื บีเอเอสเอฟมียอดขาย
มากกว่า 74 พนัลา้นยโูรในปี 2557 และมีจ านวนพนักงานทัว่โลกมากกว่า 113,000 คน หุ้นของ        
บีเอเอสเอฟไดมี้การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์น  แฟรงคเ์ฟิร์ต (BAS)  ลอนดอน (BFA) และ 
ซูริค (AN) (เอกสารแนะน ากลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย, 2558) 

ประวัติของกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย 
บริษทั บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ ากัด ไดจ้ดัตั้งขึ้นเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ.2509 เพื่อเป็น

ตวัแทนจ าหน่ายเคมีภณัฑใ์นประเทศไทยและในปัจจุบนัมีสถานประกอบการที่สังกัดอยูใ่นกลุ่ม
บริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทยทั้งหมด 4 แห่งด้วยกันคือ 1) โรงงานบางปู ตั้ งอยู่ที่นิคม
อุตสาหกรรมบางปู อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ประกอบดว้ยหน่วยการผลิต ไดแ้ก่ หน่วยการ
ผลิตโพลียูริเธนส์ หน่วยการผลิตเคมีก่อสร้าง ห้องปฏิบติัการทดลองและศูนยใ์ห้บริการเทคนิค   
กลุ่มสีและคลงัสินคา้ 2) โรงงานบางปะกง ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชลบุรี ประกอบดว้ยหน่วยการผลิตแคร์เคมิคอล หอ้งปฏิบติัการทดลอง คลงัสินคา้ แผนกวิศวกรรม
และซ่อมบ ารุง 3) โรงงานระยอง ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดั
ระยอง ประกอบดว้ยหน่วยการผลิตสารดูดซับ ห้องปฏิบติัการทดลอง ห้องปฏิบตัิการดา้นเทคนิค 
ห้องปฏิบตัิการด้านพฒันาผลิตภณัฑ์ คลังสินคา้ 4) โรงงานเค็มแคท ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม  
ปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ยหน่วยผลิตคะตะลิสตส์ าหรับอุตสาหกรรม
รถยนต์ ห้องปฏิบัติการทดลอง คลังสินค้า  หน่วยบ าบัดน ้ าเสีย ซ่ึงกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟ                    
ในประเทศไทยมีจ านวนพนักงานทั้งส้ิน 657 คน (เอกสารแนะน ากลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟใน 
ประเทศไทย, 2558) 
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2438 ก่อตั้ง BadischeAnilin-Soda-Fabrik (BASF) ที่เมืองลุควคิชฮาเฟ่น ประเทศเยอรมนี 
2509 บริษทั บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ ากดั ไดจ้ดัตั้งขึ้นเม่ือเดือนธนัวาคม เพือ่เป็นตวัแทนจ าหน่าย

เคมีภณัฑใ์นประเทศไทย 
2527 สร้างโรงงานผลิตเคมีส าหรับส่ิงทอและเคมีส าหรับฟอกหนงั และโกดงัสินคา้แห่งแรกขึ้น

ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยเงินลงทุน 52 ลา้นบาท  
2530 จดัตั้งบริษทั บีเอเอสเอฟ ไวตา้ เพือ่สร้างโรงงานผลิตโคลีน คลอไรดส์ าหรับอาหารสตัว์

ดว้ยเงินลงทุน 15 ลา้นบาท 
2533 สร้างโรงงานผสมวติามินและวติามินพรีมิกซ ์ส าหรับธุรกิจอาหารสตัว ์โดยมีเงินลงทุน 

รวมทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท 
2543 ควบรวมบริษทั เคมดลั ซ่ึงเป็นผูน้ าดา้นการผลิตสารดูดซบัความช้ืน ซ่ึงมีโรงงานอยูท่ี่

ระยองมาเป็นส่วนหน่ึงของ บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ ากดั มีความสามารถในการผลิต      
25,000 ตนัต่อปี 

2549 ไดมี้การจดัตั้งบริษทับีเอเอสเอฟโพลียรีูเธนส์ (ประเทศไทย) จ ากดัเพือ่รับกบัการขยายตวั
ทางธุรกิจ 
ควบรวมธุรกิจ water-based resin จากบริษทัจอห์นสนัโพลีเมอร์ 
ก่อตั้ง Joint Venture กบับริษทั Engelhard Chemcat (Thailand) ผูผ้ลิต Auto-emission 
catalyst 

 ควบรวมธุรกิจเคมีภณัฑง์านก่อสร้าง จากบริษทัเดกูซ่า คอนสตรัคชัน่เคมีคอลส์     
(ประเทศไทย) และก่อตั้งเป็นบริษทับีเอเอสเอฟ คอนสตรัคชัน่เคมีคอลส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 ฉลองการก่อตั้งครบรอบ 141 ปีในเยอรมนี และครบรอบ 40 ปีในประเทศไทย 
2550 รวมบริษทั BASF Construction Chemicals (Thailand) เป็นส่วนหน่ึงของบริษทั               

บีเอเอสเอฟ (ไทย) 
 เปล่ียนช่ือบริษทั Engelhard Chemcat (Thailand) เป็น BASF Chemcat (Thailand) Limited 
2550 ขายโรงงานผลิตพรีมิกซ์อาหารสตัวใ์นประเทศไทย ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูใหก้บั

บริษทั ไวตา้ จ  ากดั ซ่ึงเป็นพนัธมิตรทางการคา้และตวัแทนจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑว์ติามิน
อาหารสตัวข์องบีเอเอสเอฟมาเป็นเวลานาน  

 บีเอเอสเอฟ (ไทย) ไดรั้บรางวลัจรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย  
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2551 ควบรวมธุรกิจสีพน่รถจกัรยานยนต ์จากบริษทั นอฟ (ประเทศไทย) จ  ากดั และจดัตั้ง
หน่วยงานฝ่ายขายและการตลาดขึ้นในประเทศไทย เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ในภูมิภาคอาเซียน 

2552 ควบรวมธุรกิจของ Ciba Specialty Chemicals เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟ 

2553 ควบรวมธุรกิจของ Cognis เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทั บีเอเอสเอฟ 

2554 บีเอเอสเอฟ (ไทย) ไดรั้บรางวลั Best Green Corporate โดยการท่องเที่ยวแห่ง           
ประเทศไทยในงาน International Tourismus Borse (ITB 2011) ณ กรุงเบอร์ลิน     
สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี 

2554 รวมบริษทั บีเอเอสเอฟ โพลียรีูเธนส์ (ประเทศไทย) เป็นส่วนหน่ึงของบริษทับีเอเอสเอฟ 
(ไทย) 

2555 
 

ควบรวมทีมเทคนิคจากบริษทั อีซ่ึนเพน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) และจดัตั้งหน่วยงาน           
แล็ปเทคนิคขึ้นในประเทศไทย เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในภูมิภาคอาเซียน 
บีเอเอสเอฟ (ไทย) ไดรั้บรางวลัโครงการวทิยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ จากโครงการ          
บีเอเอสเอฟคิสแล็บโดยคณะกรรมาธิการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการส่ือสารและ
โทรคมนาคม วฒิุสภา  

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน 
กลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยมีระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัใน

การท างานโดยปฏิบตัิตามแนวทาง Responsible Care® หรือการดูแลดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ึงก าหนด
เป็นนโยบายความปลอดภยัอยา่งชดัเจนโดยผูบ้ริการสูงสุดขององคก์ร ดงัน้ี 

นโยบายความปลอดภัย สุขภาพและส่ิงแวดล้อม กลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย 
คณะผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย ตระหนักถึงการจดัการตาม

แนวทางดูแลด้วยความรับผิดชอบ โดยยึดถือเป็นส่วนส าคญัต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของธุรกิจซ่ึง
พนกังานทุกคนทุกระดบัจะตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาวธีิการปฏิบติังาน และการปฏิบตัิตน ตามที่ได้
กล่าวไวใ้นค่านิยม – ความรับผดิชอบ: เราไม่เคยละเลยเร่ืองความปลอดภยั รวมทั้งค  านึงถึงความส าคญั
ดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยั การป้องกนัส่ิงแวดลอ้มและการรักษาความปลอดภยั มาเป็นอนัดบั
แรก และมากกวา่การประหยดัแต่เพยีงอยา่งเดียว โดยรวมถึงค ามัน่สญัญา ดงัต่อไปน้ี 

1. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย  กฎระเบียบและข้อก าหนดที่
เก่ียวขอ้งในระบบการจดัการความปลอดภยั  สุขภาพอนามยั   ส่ิงแวดลอ้มและการรักษาความปลอดภยั
ของบีเอเอสเอฟอยา่งเคร่งครัด 
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2. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎหมายสารเคมีและการควบคุมทางค้า               
ที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑต์ลอดจนถึงกระบวนการต่างๆเพื่อปกป้องมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มทั้งในแง่ของ
กฎหมายและจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 

3. ส่งเสริมจิตส านึกดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยั ส่ิงแวดลอ้มและการรักษาความ
ปลอดภยัใหก้บัพนกังานดว้ยการจดัฝึกอบรม การวางเป้าหมายเพื่อประเมินผลงานประจ าปี การส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของพนกังานเพือ่ใหเ้กิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

4. ส่งเสริมใหมี้กระบวนการที่ปลอดภยั ป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้ระเบิด อุบตัิเหตุจาก
สารเคมีร่ัวไหลและอันตรายอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นกบัผูป้ฏิบติังานรวมถึงผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่
ใกลเ้คียง 

5. ปฏิบตัิดว้ยความรับผดิชอบเพือ่ปกป้องผูป้ฏิบตัิงานและชุมชนจากภาวะฉุกเฉิน โดย
มัน่ใจวา่ไดมี้การเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับสถานการณ์ภาวะเหตุฉุกเฉินและมีการปฏิบติัการในการ
ควบคุมภาวะฉุกเฉินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. สนับสนุนลูกคา้เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย และมีกระบวนการผลิตที่        
ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการใหข้อ้มูลของผลิตภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้ง  

7. ปฏิบตัิด้วยความรับผิดชอบด้วยความปลอดภัยและรักษาความปลอดภยัในการ
ด าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงอุบตัิเหตุ และลดความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มจากการ
ขนส่งและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

8. มุ่งเนน้การป้องกนัการบาดเจ็บและการป้องกนัโรคเน่ืองจากการท างาน ดว้ยการลด
ความเส่ียงที่มีนัยส าคญั และการจดัให้มีกระบวนการที่ปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ดี 
ตลอดจนถึงการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัอยา่งย ัง่ยนืโดยมุ่งเนน้พฤติกรรมความปลอดภยัและภาวะ
ผูน้ าในดา้นความปลอดภยั 

9. มุ่งเนน้การป้องกนัอุบติัการณ์และอุบติัเหตุจากการเดินทางเพื่อธุรกิจ โดยยดึมัน่ใน
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดความปลอดภยัในการเดินทาง 

10. ส่งเสริมการปกป้องส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงาน  และการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ในทุกกิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละทุกขั้นตอนการผลิต 

11. สนับสนุนการสร้างความโปร่งใส การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การสร้าง            
ความเช่ือมัน่ โดยการจดัใหมี้การส่ือสารอยา่งเปิดเผยกบัพนกังานและสาธารณชน 

12. ปฏิบติัด้วยความรับผิดชอบในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษทัฯ    
ดว้ยการปกป้องทรัพยสิ์น ขอ้มูล และช่ือเสียงของบริษทัฯ รวมถึงผูป้ฏิบตัิงาน จากทุกๆ ความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึ้นทางดา้นการรักษาความปลอดภยั ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทอ้งถ่ินและกฎหมายสากล 
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เพือ่ใหน้โยบายน้ีสมัฤทธ์ิผล คณะผูบ้ริหาร พร้อมสนบัสนุนทรัพยากรต่างๆอยา่งเพียงพอ 
และด าเนินการเผยแพร่นโยบายด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย ส่ิงแวดล้อม และการรักษา         
ความปลอดภยัให้กบัพนักงานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งได้รับทราบ (นโยบายความปลอดภยั สุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย, 2558) 

ระบบการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัในการท างานตามแนวทาง “Responsible 
Care” ว่าด้วยเร่ืองการดูแลดว้ยความรับผิดชอบซ่ึงประกอบไปด้วยแนวทางการปฏิบตัิ 9 ขอ้หลัก 
(ขอ้บงัคบัการด าเนินงานตามระบบการจดัการ Responsible Care กลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟ, 2558)           
ดงัปรากฏอยูใ่นคู่มือการอบรมพนกังานใหม่เร่ือง ระบบการบริหารงานอาชีวอนามยั ความปลอดภยั
และส่ิงแวดลอ้มในกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย ดงัน้ี  

1. การดูแลผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร (Product Stewardship) 
การดูแลผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร  คือ  การน า เอาหลักการจัดการด้าน                   

ความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มาเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบ การผลิต การจดั
จ าหน่าย การใช้ การรีไซเคิล และการท าลายผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อคนและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะครอบคลุม  ทุกกระบวนการในบริษทัฯ ทั้งน้ีรวมถึงการ
คน้ควา้และพฒันาการผลิต การจัดจ าหน่ายให้กับลูกคา้ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑต์ั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการจนกระทัง่ถึงผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยรวมถึงการส่ือสาร
ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราไปยงัผูท้ี่ เก่ียวข้องกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการดูแล
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

1.1 การจดัการกบัความเส่ียงในทุกขั้นตอนของผลิตภณัฑ ์โดยการให้ความรู้และ          
ความเขา้ใจถึงระบบการจดัการและการลดความเส่ียงอยา่งครบวงจรของผลิตภณัฑ ์

1.2 จดัท าขอ้มูลความปลอดภยั จดัให้มีเบอร์โทรศพัทส์ าหรับให้บริการในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน ที่สามารถใหบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

1.3 จดัท าการประเมินความความเส่ียงร่วมกบัผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละลูกคา้
ผูใ้ชง้าน 

1.4 การติดตามและด าเนินการด้านกฎหมายและกฎระเบียบของสารเคมีจาก
หน่วยงานต่างๆทั้งกฎหมายทอ้งถ่ินและกฎหมายสากล 

1.5 การจดัท าและใหบ้ริการขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ 
1.6 การใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยัในการใชส้ารเคมีใหก้บัลูกคา้ของบริษทั 
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2. การจัดการด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าอย่างปลอดภัย 
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดและแนวทางการจดัการดา้นการขนส่งและการกระจาย

สินคา้อยา่งปลอดภยัที่ไดจ้ดัท าขึ้นเพือ่ลดโอกาสและความเส่ียงต่างๆอนัเน่ืองมาจากการขนส่งและ
การจดัเก็บสารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อพนกังาน ลูกคา้ สาธารณชนและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงขอ้ก าหนด
น้ีส าหรับใชเ้ป็นแนวทางการจดัการในทุกหมวดของการขนส่งสินคา้ที่เป็นสารเคมีทั้งหมดรวมถึง
การขนส่งของเสีย (ทางรถ ทางเรือ ทางรถไฟ ทางอากาศรวมถึงการขนส่งทางท่อ) นอกจากนั้นยงั
ครอบคลุมไปถึงการกระจายสินค้า ได้แก่ การจัดเก็บ การใช้งาน การขนถ่ายและการเปล่ียน       
บรรจุภณัฑใ์นระหวา่งการขนส่งสินคา้ระหวา่งบริษทัผูจ้ดัจ  าหน่ายและลูกคา้ จดัให้มีเบอร์โทรศพัท์
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงในการตอบสนองต่ออุบัติเหตุและ             
เหตุฉุกเฉินระหวา่งการขนส่งสารเคมี 

ตวัอยา่งกิจกรรมดา้นการขนส่งและการกระจายสินคา้อยา่งปลอดภยั 
2.1 การประเมินและตรวจสอบคลงัสินคา้ ผูข้นส่งสินคา้ทางถนน ทางเรือ 
2.2 ใหค้วามรู้ในเร่ืองขอ้ก าหนดกฎหมายและกฎระเบียบในเร่ืองบรรจุภณัฑแ์ละ     

การขนส่งสินคา้อนัตราย 
2.3 การจดัท าขอ้มูลความปลอดภยัในการขนส่งสินคา้ 

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เป้าหมายในการด าเนินงานจดัการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยันั้น เพื่อ

ป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงานที่ปฏิบติังานรวมไปถึงผูรั้บเหมาหรือ   
ผูม้าติดต่อในสถานที่ปฏิบติังานดว้ย  เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองในการปฏิบตัิงานด้วย    
ความปลอดภยัและเพื่อให้พนักงาน มีสุขภาพอนามยัที่ดี โดยมีขอ้ควรปฏิบติัที่หลากหลาย ไดแ้ก่ 
การบ่งช้ีและประเมินความเป็นอันตราย การป้องกันและปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานหรือ
สภาพแวดลอ้มการท างานที่ไม่ปลอดภยั การดูแลส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพที่ดีของพนักงาน 
การจดัใหมี้การอบรมและส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนกังานในเร่ืองอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
โดยอาชีวอนามยัและความปลอดภยัถือว่า เป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน พนักงานทุก
คนจะตอ้งเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆทางด้านความปลอดภยั และน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆดา้นความปลอดภยัของแต่ละพื้นที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
การประเมินความเส่ียง การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพและการจดัฝึกอบรมให้กบัพนักงาน
เพือ่ใหมี้กิจกรรมในการพฒันาปรับปรุงที่หลากหลาย จดัให้มีการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบติังานเพื่อให้
มัน่ใจวา่สภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังานมีความปลอดภยั 
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ตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการท างาน  
3.1 การบ่งช้ีอนัตรายและการประเมินความเส่ียง  
3.2 การส่ือสารความเป็นอนัตราย และขอ้มูลความปลอดภยั  
3.3 การประเมินและการควบคุมการสัมผสักบัอันตราย (การติดตามตรวจสอบ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่ น ฟูม ควนั) 
3.4 การสอบสวนและการรายงานอุบตัิเหตุ/ อุบตัิการณ์ 
3.5 การจดัการผูรั้บเหมาและการก่อสร้างอยา่งปลอดภยั  
3.6 ระบบการขออนุญาตท างาน  
3.7 ขั้นตอนและตวัอยา่งการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั  
3.8 ความปลอดภยัในการขบัขี่ยานพาหนะประเภทต่างๆ  
3.9 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  

ตัวอย่างกิจกรรมด้านอาชีวอนามัย (Occupational Health) 
3.10 การขนส่งเคล่ือนยา้ยและการจดัเก็บสารเคมีอนัตราย  
3.11 การเฝ้าระวงัสุขภาพร่างกาย ได้แก่ การตรวจร่างกายก่อนเขา้ท างานและ     

การตรวจร่างกายประจ าปี  
3.12 การส่งเสริมสุขภาพ  
3.13 การปฐมพยาบาลและการดูแลผูบ้าดเจบ็ในกรณีฉุกเฉิน  
3.14 การบนัทึกและประเมินผลสุขภาพของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง  
3.15 การประสานงานกบัแพทยอ์าชีวอนามยัการส ารวจพื้นที่การท างานเพื่อบ่งช้ี

ปัจจยัเส่ียงที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ และติดตามดูแลผลการตรวจสุขภาพพนกังานอยา่งใกลชิ้ด 
4. กระบวนการที่ปลอดภัย (Process Safety) 

กระบวนการที่ปลอดภัย เป็นข้อก าหนดที่ใช้เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม ้           
การระเบิดหรือการร่ัวไหลของสารเคมีที่ครอบคลุมการจดัการเทคโนโลย ีอุปกรณ์และผูป้ฏิบติังาน 
หรือพนักงานในกระบวนการ รวมถึงการป้องกันอันตรายอ่ืนๆอันอาจเกิดขึ้นกับพนักงานหรือ
ส่ิงแวดล้อมข้างเคียง บริษัทต้องท าการบ่ง ช้ีพื้นที่ เพื่อด า เ นินการปรับปรุงศักยภาพด้าน                   
ความปลอดภยั โดยเร่ิมจากการออกแบบกระบวนการผลิตที่ดีตลอดจนการปฏิบติังานที่ต่อเน่ืองและ
การบ ารุงรักษาใหค้งสภาพที่ดีอยูเ่สมอ 
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5. การปกป้องส่ิงแวดล้อม 
การรักษาและปกป้องส่ิงแวดลอ้มโดยการลดมลภาวะทางดา้นอากาศและน ้ า และ

การผลิตที่ก่อใหเ้กิดของเสียนอ้ยที่สุด รวมถึงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการของเสียที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม การลดมลภาวะเหล่าน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลส่ิงแวดลอ้มตลอดจนการด ารงชีวิตของ
สาธารณชน และเป็นการเพิ่มศกัยภาพของการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มต่อไป ซ่ึงไดมี้การจดั
กิจกรรมต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 

5.1 การควบคุมและลดมลภาวะทางดา้นอากาศ น ้ า เสียง 
5.2 โครงการป้องกนัมลภาวะต่างๆ 
5.3 การใชท้รัพยากรเท่าที่จ  าเป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.4 การจดัการของเสีย 
5.5 การจดัการดูแลส่ิงแวดลอ้มดว้ยความรับผดิชอบ 

6. การจัดการภาวะวิกฤติและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 
บริษัทได้จัดให้มีแผนการจัดการในภาวะวิกฤติและการตอบสนองเหตุการณ์

ฉุกเฉินและจดัตั้งทีมในการตอบสนองต่อภาวะวกิฤติและเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละโรงงาน เพื่อให้
มัน่ใจวา่สามารถควบคุมและจดัการกบัเหตุฉุกเฉินและอุบติัเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นไดอ้ยา่งทนัท่วงที
และมีประสิทธิภาพ บริษทัฯไดจ้ดัการอบรมและการฝึกซ้อมอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้มัน่ว่าบริษทั       
มีศกัยภาพในการจดัการกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.1 กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการตอบโตภ้าวะวกิฤติและเหตุฉุกเฉิน 
6.2 บ่งช้ีบุคคลหลกัที่ท  าหนา้ที่ส่ือสารกบัพนกังานและสาธารณชน 
6.3 จดัฝึกอบรมเร่ืองการจดัการภาวะวิกฤติและการส่ือสารผ่านส่ือต่างๆ ให้กับ

บุคคลหลกัในทีมควบคุมและตอบโตภ้าวะวกิฤติและเหตุฉุกเฉิน 
6.4 จัดให้มีแผนควบคุมและตอบโต้เหตุฉุกเฉินเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับ

พนกังานทุกคนรับทราบและน าไปปฏิบตัิ 
6.5  ฝึกซอ้มแผนควบคุมเหตุฉุกเฉินประจ าปี เพือ่ทดสอบแผนควบคุมเหตุฉุกเฉิน

ที่ไดเ้ขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สามารถใชง้านไดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.6 ฝึกซ้อมแผนควบคุมเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานควบคุมเหตุฉุกเฉินจาก

ภายนอกและหน่วยงานราชการต่างๆ 
6.7 จดัเก็บรักษาขอ้มูลส าหรับติดต่อหน่วยงานราชการทอ้งถ่ิน โรงเรียน ชุมชน 

และส่ือมวลชนต่างๆ อยา่งเป็นระบบและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
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6.8 จดัท าแผนควบคุมและตอบโตภ้าวะวิกฤติและเหตุฉุกเฉินที่เป็นลายลักษณ์
อกัษรใหมี้ความทนัสมยัเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

6.9 ก าหนดและจดัให้มีการอบรมแผนควบคุมเหตุฉุกเฉินให้กบัทีมต่างๆ ไดแ้ก่  
ทีมผจญเพลิง ทีมเก็บกูส้ารเคมี ทีมกูภ้ยั ฯลฯ 

7. การส่ือสาร 
บริษทั ได้ด าเนินการส่ือสารขอ้เท็จจริงต่างๆของการดูแลด้วยความรับผิดชอบ

ทั้งหมดอย่างเปิดเผยต่อลูกคา้ พนักงาน หุ้นส่วนและหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยสร้าง  
ความน่าเช่ือถือซ่ึงกนัและกนัใหม้ากขึ้น ทั้งยงัช่วยสร้างบรรยากาศในการพฒันาและการเรียนรู้จาก
แต่ละฝ่ายอีกดว้ย บีเอเอสเอฟพิจารณาถึงการสนทนาว่าเป็นทั้งเง่ือนไขเบื้องตน้และมาตรการเพื่อ
การสร้างและการปลูกฝังความร่วมมือต่างๆ จดัท าวิธีในการส่ือสารสู่ภายนอกและบทสนทนากบั           
ผูถื้อหุ้นในเร่ืองความเส่ียงที่เ ก่ียวข้อง ผลกระทบจากองค์กรที่มีต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพและ        
ความปลอดภยั และแผนการพฒันาศกัยภาพทางดา้นส่ิงแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภยัของ
องคก์ร การส่ือสารภายในองคก์รระหวา่งพนกังานในระดบัต่างๆที่มีต  าแหน่งและหนา้ที่แตกต่างกนั
ตามนโยบายการดูแลด้วยความรับผิดชอบและข้อปฏิบัติของระบบการจัดการดูแลด้วยความ
รับผิดชอบ (Responsible Care Management System) จดัท าวิธีการรับทราบ การจดัท าเอกสาร และ
การตอบสนองเพื่อการส่ือสารต่างๆที่เก่ียวขอ้งจากผูถื้อหุ้นและ เพื่อประเมินเหตุการณ์ที่เก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยั 

8. การรักษาความปลอดภัย 
บริษทัไดร่้วมมือประสานงานกบัหน่วยงานส่วนกลางในระดบัโลกของบริษทัใน

การน าระบบการรักษาความปลอดภัยและโปรแกรมการปกป้องข้อมูลของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพมาด าเนินการภายในองค์กรเพื่อที่จะปกป้องผูป้ฏิบัติงาน ทรัพยสิ์นของบริษัทฯ 
ผลิตภณัฑ ์กระบวนการ ขอ้มูลและระบบขอ้มูลต่างๆโดยเพิม่ศกัยภาพการดูแลรักษาความปลอดภยั
ให้ครอบคลุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้ งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การโจรกรรม การก่อ
อาชญากรรม การก่อวนิาศกรรม หรือ การข่มขู่ต่างๆ 

9. การอนุรักษ์พลังงาน 
การด าเนินการดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัไดมี้

กระบวนการในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การประหยดัทรัพยากรและการจดัหาพลงังานที่
มั่นใจได้ว่าจะสามารถแจกจ่ายไปยงัทุกกระบวนการและการประเมินการใช้ทรัพยากรในทุก
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กระบวนการ นอกจากนั้นบริษทัยงัมีจุดมุ่งหมายในการเพิม่ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเป็นเป้าหมายที่ส าคญัของบริษทั 

มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย 
พนักงานที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย ต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานความปลอดภยัในการปฏิบติังาน (คู่มือความปลอดภยัในการท างานส าหรับพนักงาน, 
2557) ดงัน้ี  

1. การแต่งกาย 
ตอ้งแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพรัดกุมหรือชุดที่บริษทัฯจดัให้และห้ามพนักงานสวม

รองเทา้แตะ รองเทา้เปิดสน้ในพื้นที่ท  างานและขณะปฏิบติังาน 
2. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลที่บริษทัฯจดัหาใหต้ลอดระยะเวลา
การปฏิบติังานตามลกัษณะและความเหมาะสมของงานแต่ละประเภท 

3. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3.1 ปฏิบตัิตามหลกัการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบตามของบริษทัฯ 
3.2 ทิ้งเศษขยะ เศษวสัดุลงในถงัขยะที่มีฝาปิด หรือภาชนะที่จดัไว ้

4. สุรา และยาเสพติด 
ห้ามพนักงานน าสุรา ยาเสพติด เขา้มาในโรงงานโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้

พนกังานที่มีอาการมึนเมาจากการด่ืมสุราหรือยาเสพติดเขา้มาปฏิบตัิงานในโรงงาน 
5. การป้องกันอัคคภีัย 

5.1 หา้มสูบบุหร่ี ภายในพื้นที่ของบริษทัฯ ยกเวน้พื้นที่ที่จดัไวใ้ห ้
5.2 ห้ามน าอุปกรณ์จุดไฟ วตัถุระเบิด เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ส่ือสาร ได้แก่ 

โทรศพัทมื์อถือ สัญญาณติดตามตวั เขา้ไปในพื้นที่คลงัสินคา้หรือกระบวนการผลิตที่มีสารเคมีที่   
ท  าใหเ้กิดการเพลิงไหม ้หรือระเบิดได ้

5.3 การท างานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น งานเจียร งานเช่ือม ตอ้งด าเนินการ    
ขออนุญาตตามระบบงานการขออนุญาตใชค้วามร้อนประกายไฟ 

6. การระงับอัคคภีัยและการอพยพในกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน 
หากเกิดเพลิงไหม้ ให้ท  าการดับเพลิงทันที หากสามารถท าได้อย่างปลอดภัย  

ด าเนินการแจง้เหตุและขอความช่วยเหลือจากทีมระงบัเหตุฉุกเฉินของบริษทัฯโดยทนัที ในกรณี   
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ไดย้นิสญัญาณแจง้เหตุอพยพ ใหพ้นกังานทุกคนอพยพไปรวมกนัที่จุดรวมพล เพื่อตรวจนับจ านวน
และปฏิบติัตามแผนป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉินอยา่งเคร่งครัด 

7. ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือกล 
เคร่ืองมือต้องอยู่สภาพที่ดีและปลอดภยัต่อการใช้งาน หากพบเคร่ืองมือช ารุด    

หา้มน ามาใชง้านโดยเด็ดขาดและให้แจง้หัวหน้างานเพื่อซ่อมแซมหรือจดัหาใหม่ เม่ือใชเ้คร่ืองมือ
เสร็จตอ้งจดัเก็บในที่จดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบและปลอดภยั 

8. ความปลอดภัยในการท างานกับเคร่ืองจักร 
พนกังานที่มีหน้าที่ควบคุมหรือดูแลเคร่ืองจกัรจะตอ้งดูแลให้มีการติดตั้งอุปกรณ์

ป้องกนัให้ครอบคลุมจุดต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอนัตราย เช่น จุดหมุน จุดตดั และสามารถใชง้านได้
ตลอดเวลา 

9. ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
พนกังานจะตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าก่อนการใชง้านเพื่อให้มัน่ใจว่า 

มีความปลอดภยั หากพบอุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุดตอ้งแจง้วิศวกรหรือช่างไฟฟ้าทนัที เพื่อด าเนินการ
ซ่อมแซม 

10. ความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี 
พนักงานจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามขั้ นตอนปฏิบัติงาน ได้แ ก่  การใช ้             

การทดสอบ การขนยา้ย การจดัเก็บ การก าจดัสารเคมี ตามที่ก  าหนดในเอกสารเพื่อความปลอดภยั
ในการปฏิบติังานกบัสารเคมี (Safety Data Sheet) อยา่งเคร่งครัด 

11. ความปลอดภัยในการใช้ถังบรรจุก๊าซความดันสูง 
ก่อนการปฏิบติังานพนกังานตอ้งตรวจสอบสายส่งก๊าซอุปกรณ์ปรับระดบัความดนั

ของก๊าซ โดยอุปกรณ์ตอ้งอยูใ่นสภาพที่ดี ไม่ร่ัว ไม่แตกหักและมีมาตรอ่านค่าที่มองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

12. การยกและเคลื่อนย้ายส่ิงของ 
พนกังานควรใชอุ้ปกรณ์ในการช่วยยก เช่น รถเข็นหรือเคร่ืองยกวสัดุ โดยไม่ควร

ยกของที่มีน ้ าหนกัเกินก าลงัดว้ยตนเองล าพงั 
13. ความปลอดภัยในการใช้บันได 

บนัไดตอ้งอยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมกบัประเภทของงาน ในขณะปฏิบติังาน
ผูป้ฏิบติังานสามารถขึ้นบนัไดไดเ้พยีงคนเดียวเท่านั้นและตอ้งวางบนัไดในต าแหน่งที่ปลอดภยั 
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14. ความปลอดภัยในส านักงาน 
ควรดูแลพื้นทางเดินใหมี้ความสะอาดและแหง้อยูเ่สมอและไม่วางอุปกรณ์กีดขวาง

บริเวณทางเดินและประตู 
15. ข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

พนักงานต้องรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุที่
เกิดขึ้นทนัทีต่อหวัหนา้งานเพือ่การด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัและใหห้วัหนา้งานด าเนินการจดัท า
รายงานอุบติัเหตุตามระบบการรายงานและการสอบสวนอุบติัเหตุเพื่อป้องกนัการเกิดเหตุซ ้ าภายใน 
24 ชัว่โมงหรือตามระยะเวลาที่ก  าหนดไวใ้นขั้นตอนการปฏิบติังาน 

16. คู่มือความปลอดภัย ในการท า งานหรือระเ บียบวิ ธี การปฏิ บั ติง าน ด้วย                   
ความปลอดภัย 

พนักงานจะตอ้งปฏิบติัตามคู่มือความปลอดภยัในการท างานหรือระเบียบวิธีการ
ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัที่ก  าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

กล่าวโดยสรุป กลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย ได้ด าเนินการด้านความ
ปลอดภยัในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน ดว้ยการบริหารงานตามระบบการบริหารจดัการ
ดา้นความปลอดภยัในการท างานโดยปฏิบตัิตามแนวทาง Responsible Care® หรือการดูแลดว้ยความ
รับผดิชอบ ซ่ึงก าหนดเป็นนโยบายความปลอดภยัอยา่งชดัเจนโดยผูบ้ริการสูงสุดขององคก์ร และได้
จดัให้มีการจดัท ามาตรฐานความปลอดภยัในการปฏิบติังานให้กบัพนักงานทุกคนในองคก์รถือ
ปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด  

ส่วนที่ 2   แนวคดิ ทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความปลอดภัย  

2.1 ความหมายของการบริหารความปลอดภัย 

มีนกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้ี่ให้ความสนใจ ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการบริหาร              
ความปลอดภยัไวม้ากมาย ดงันั้น ผูว้จิยัจะขอน าเสนอไวด้งัน้ี 

เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (2541: 17 – 19) ได้กล่าวถึง ความหมายของการบริหาร          
ความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานไวว้่า การบริหารความปลอดภัย        
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นกระบวนการ การวางแผนการบริหารจดัการ   
การอ านวยการ การสรรหาและพัฒนาบุคลากร การควบคุมก ากับดูแล เพื่อที่จะให้งาน               
ความปลอดภยัและอาชีวอนามัย รวมถึงการจดัสภาพแวดลอ้มการท างาน สามารถด าเนินการเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารองคก์รปกติ 
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ศีขรินทร์ สุขโต (2553: 41 - 42) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารความปลอดภยัไวว้่า         
การบริหารความปลอดภยั หมายถึง กระบวนการเก่ียวกบัการวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร 
(Organizing) การจดับุคลากร (Staffing) การเป็นผูน้ า (Leading) การควบคุม (Controlling) เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องความปลอดภยัที่ก  าหนดขึ้น โดยความร่วมมือของพนกังานและใชท้รัพยากร
ที่มีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

กล่าวโดยสรุป การบริหารจดัการความปลอดภยัองคก์ร คือ การด าเนินงานขององคก์ร
ในการจัดกระบวนการเก่ียวกับการวางแผนการบริหารจัดการ การอ านวยการ  การสรรหาและ      
การพฒันาบุคลากร การควบคุมก ากบัดูแลงานดา้นความปลอดภยัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
ความปลอดภยัที่ก  าหนดขึ้น การเสริมสร้างความปลอดภัยไปสู่กระบวนการผลิต  การจูงใจให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านความปลอดภัย ตลอดจนมีการปฏิบัติงานเพื่อ             
ความปลอดภยัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

2.2 แนวทางในการบริหารความปลอดภัย  

มีนักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้ี่ให้ความสนใจ ได้ศึกษาเก่ียวกับแนวทางในการ 
บริหารความปลอดภยัไวม้ากมาย ดงันั้น ผูว้จิยัจะขอน าเสนอไวด้งัน้ี 

เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (2541: 17 – 19) ได้กล่าวถึง การบริหารความปลอดภัย                  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานว่าจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไวมี้
แนวทางปฏิบติัในการจดัระบบบริหารความปลอดภยัดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารระดับสูง จะต้องให้พันธะสัญญา แสดงความเป็นผู ้น า และให้การ
สนบัสนุนอยา่งจริงจงัและจริงใจ 

2. ตอ้งมีการก าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานที่ชดัเจน และผูบ้ริหารจะตอ้งก ากบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการสามารถสนองนโยบายได ้

3. จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ตามกฎหมาย และจดัให้มีคณะกรรมการด าเนินงาน หรืออนุกรรมการเพื่อสามารถน าแผนงาน 
โครงการลงปฏิบติัในสายการบงัคบับญัชา หรือสายการผลิตอยา่งเป็นรูปธรรม 

4. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาทุกระดับ ในเร่ืองการบริหาร
จดัการความปลอดภยั 

5. ก าหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบของหวัหนา้งาน เพราะหวัหนา้งานเป็นผูป้ฏิบติังาน
ใกลชิ้ดกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเป็นผูค้วบคุมดูแลการปฏิบติัหนา้ที่ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
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6. การก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มการท างาน เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการตอบสนองเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้

7. ตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
รวมทั้งบุคลากรซ่ึงสามารถจะประสานวเิคราะห์ วางแผน และด าเนินการกิจกรรมความปลอดภยัให้
บรรลุวตัถุประสงค ์

วทิยา อยูสุ่ข (2555: 74 – 77) กล่าวถึง หลกัการจดัการดา้นความปลอดภยัในองคก์รโดย 
ตอ้งมีการร่วมมือประสานการท างานในทุกฝ่ายภายในองคก์ร เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบติั
มากที่สุด โดยใชห้ลกัการจดัการ 3 ดา้น ไดแ้ก่  

1. การจัดการด้านบริหาร (Management)  
ก าหนดใหฝ่้ายบริหารหรือฝ่ายจดัการ เจา้ของกิจการตอ้งใหค้วามสนใจในงานดา้น

น้ี ตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมด าเนินงานเก่ียวกบังานความปลอดภยั ก าหนดนโยบายการท างานหน้าที่หลกัที่
ควรจะท า คือ ตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมวางรากฐาน หรือนโยบายเก่ียวกับงานความปลอดภยั ตอ้งเห็นถึง
ความส าคญัของงานดา้นความปลอดภยั โดยให้ความส าคญัเท่าๆกบังานด้านการผลิต โดยการจดั
ปรับปรุงสถานที่หรือส่ิงแวดลอ้มในการท างานให้ปลอดภยัที่สุด ตอ้งจดัตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานน้ีขึ้ นมา และจัดหาบุคลากรที่จะมาท างานน้ีเป็นหลัก ไม่น างานน้ีไปฝาก หรืออิงไวก้ับ
หน่วยงานอ่ืนจะท าให้งานน้ีเป็นงานรองไป ตอ้งพยายามจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัใน
โรงงานขึ้น ซ่ึงจะเป็นการกระจายความรับผดิชอบใหก้บัหน่วยงานต่างๆ โดยท าหน้าที่ประสานงาน 
จะตอ้งมีการวางนโยบายเก่ียวกับการให้การศึกษาอบรมเก่ียวกับงานด้านความปลอดภยัให้กับ
พนักงานทุกระดบั ตอ้งจดัให้มีการตรวจตราเก่ียวกบัความปลอดภยั (Safety Inspection) ตอ้งให้
ความส าคญัต่องานการวิเคราะห์สอบสวนเก่ียวกับเร่ืองอุบติัเหตุที่เกิดขึ้น ตอ้งเน้นถึงความส าคญั
ของการบนัทึกและรายงานเก่ียวกับอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ต้องมีการติดตามประเมินผลอยู่
ตลอดเวลา และตอ้งใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนงานดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 

2. การจัดการด้านสถานที่ท างาน (Work Place)  
ตอ้งมีการปรับปรุงและจดัสถานที่ท  างานให้ปลอดภยัต่อการท างานอยูเ่สมอ โดย

การจดัการควบคุมสภาพอนัตราย เช่น การปรับปรุงป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือต่างๆ 
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายของเคร่ืองจกัรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง จดัการเก่ียวกับ
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ท  างาน เตรียมการอุปกรณ์เก่ียวกับการ
เคล่ือนยา้ยวสัดุต่างๆ โดยต้องเลือกให้ถูกต้องกับชนิดของงาน สะดวก ปลอดภัย ต้องมีการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร ใหอ้ยูใ่นสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภยัต่อการท างาน  
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การปรับปรุงป้องกนัอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น จดัหาเคร่ืองแต่งกายหรือ
อุปกรณ์ในการป้องกนัอนัตรายให้กบัพนักงาน จะตอ้งพยายามควบคุมมลพิษต่างๆให้อยูใ่นระดบั   
ที่ปลอดภยั ตอ้งควบคุมดูแลการผลิตการใชส้ารเคมีเป็นพษิอยา่งใกลชิ้ด อุณหภูมิและความช้ืนต่างๆ 
ตอ้งอยู่ในสภาพปกติ แสงสว่างในสถานที่ท  างานตอ้งพอดี มีการควบคุมป้องกันอันตรายจาก      
เสียงดงั 

3. การจัดการด้านพนักงานหรือลูกจ้าง (Employee) 
เน่ืองจากพนักงานลูกจา้งเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการควบคุมอนัตราย 

จึงถือว่าเป็นบุคคลที่ส าคญั ถ้าขาดความร่วมมือจากกลุ่มน้ีจะท าให้งานด้านความปลอดภัยไป
ขา้งหน้าไม่ได้ ส่ิงที่ควรจะท าคือ ตอ้งมีการคดัเลือกพนักงานก่อนเขา้ท างานอย่างดี คือ ดูความ
เหมาะสมกบัลกัษณะงานที่จะท า การสบัเปล่ียนหมุนเวยีนและทดแทนกนั ตอ้งมีการอบรมพนกังาน
อย่างต่อเน่ือง เช่น ก่อนเขา้ท างาน หลังท างาน ขณะท างาน ต้องมีการกระตุ้นให้พนักงานให ้     
ความสนใจเก่ียวกับความส าคัญของงานความปลอดภัย ต้องมีการจัดตั้ งคณะกรรมการ                  
ความปลอดภยัขึ้น โดยให้พนักงานระดบัน้ีได้มีส่วนร่วมอย่างทัว่ถึง เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี      
มีการให้รางวัลหรือมีมาตรการที่ ดีในการพิจารณาความดีความชอบ การกระตุ ้นโดยใช้
โสตทศันูปกรณ์เขา้ช่วยเพราะจะท าใหพ้นกังานเขา้ใจไดง่้าย 

ศีขรินทร์ สุขโต (2553: 41 - 42) ไดก้ล่าวถึงการบริหารความปลอดภยัที่ดีมีลกัษณะ
ดงัน้ี คือ มีการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง เสริมสร้างความปลอดภยัไปสู่
กระบวนการผลิต จูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจดัท ากิจกรรมด้านความปลอดภยัและมี       
การปฏิบติังาน เพือ่ความปลอดภยัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายเป็นตน้ นายจา้งหรือผูบ้ริหารมีส่วน
ส าคญัที่จะท าให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบติังานดงักล่าว โดยมีแนวคิดพื้นฐานในการที่จะท าให้
การด าเนินการส าเร็จได ้ดงัน้ี 

1. ผลการผลิตปลอดภยั (Safe production) คือ การบริหารที่มุ่งหมายที่จะให้ผลผลิต
ส าเร็จออกมาโดยปราศจากการบาดเจบ็หรือสูญเสีย 

2. การป้องกนัที่ตน้เหตุ (Prevention-at-source) คือ การบริหารการด าเนินงานเพื่อลด 
ขจดั หรือ ป้องกนัที่ตน้เหตุ เพราะหากไดท้  าการป้องกนัแกไ้ขสภาพงานต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้แลว้ก็จะ
ท าใหโ้อกาสในการเกิดอุบติัเหตุ อนัตรายลดนอ้ยลง 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน คือ การบริหารงานที่ มุ่งแก้ไขหรือก าหนดกิจกรรม      
ความปลอดภยัวา่จะใหค้รอบคลุมหน่วยงานใดบา้ง หรือไม่ครอบคลุมหน่วยงานใดบา้ง 
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4. การคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของการเกิดอุบติัเหตุและอันตรายคือ มุ่งที่จะ
แก้ไขปัญหาจากการคาดการณ์ว่า สถานประกอบการประเภทเดียวกับของตนเคยเกิดปัญหาใน    
เร่ืองใด หรือ มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียในเร่ืองใด ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีสามารถสืบคน้หรือ
คน้หาและควบคุมป้องกนัได ้

5. การแก้ไขที่เหตุอ่ืนเม่ือพบว่าไม่สามารถแก้ไขที่ตัวบุคคลได้ เช่น การแก้ไข
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหป้ลอดภยัเสียก่อนแทนที่จะแกไ้ขที่ตวับุคคล 

6. แนวคิดเก่ียวกบัการแกไ้ขสาเหตุจากอาการหรือส่ิงที่เกิดขึ้น คือ การบริหารงานที่
แกไ้ขตามอาการหรือส่ิงที่พบเห็น เช่น พบการกระท าที่ไม่ปลอดภยัของลูกจา้ง พบสภาพของการ
ท างานที่ล่อแหลม เส่ียงภยั หรือพบวา่มีการเกิดอุบติัเหตุอนัตราย เป็นตน้ 

อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก (2549: 209 – 210) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ          
การจดัการความปลอดภยัไวด้งัน้ี 

1. องค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การปฏิบติังานในโครงการความปลอดภยัให้ส าเร็จ ตอ้งมีการร่วมมือกนัระหว่าง

บุคลากร หลายฝ่ายด้วยกัน เพื่อพัฒนาโครงการความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
คณะกรรมการความปลอดภยัซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากแผนกต่างๆ รวมทั้งผูบ้ริหารสูงสุด ซ่ึงเป็น
ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ ส่วนประกอบของคณะกรรมการความปลอดภยัประกอบดว้ยกรรมการ
ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ผูจ้ ัดการ ผูอ้อกแบบ หัวหน้าฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซ้ือ            
ฝ่ายรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ พยาบาล แพทย ์ผูจ้ดัการดา้นความปลอดภยั วิศวกรช่างซ่อมบ ารุง และ
แผนกอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งตวัแทนลูกจา้ง โดยมีเจา้หน้าที่ความปลอดภยั
ของสถานประกอบการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการความปลอดภยัควรจดัท านโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และ
กิจกรรมการด าเนินงานที่ชดัเจน และปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอร่วมกนัในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ทุกวนั รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนจะท าให้สามารถแก้ปัญหาเร่ืองความปลอดภยัได ้ 
การด าเนินงานดา้นความปลอดภยัจะส าเร็จไดน้ั้น คณะกรรมการทุกคนควรจะมีความกระตือรือร้น
และเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัหวัหนา้งานแผนกต่างๆอยา่งสม ่าเสมอซ่ึงนโยบายมีดงัน้ี 

1.1 คณะกรรมการจดัท าโครงการความปลอดภยัที่เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั รวมทั้ง
มีนโยบายจดัซ้ือเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรที่มีความปลอดภยั และไดม้าตรฐานที่สุดมาใช ้

1.2 ก าหนดใหมี้การรายงานการเกิดอุบติัเหตุและการบาดเจ็บ รวมทั้งหาแนวทาง
ป้องกนัเพือ่ไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ซ ้ าอีก 
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1.3 อบรมให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบอาชีพทุกคน ถึงอนัตรายของส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 
จากการปฏิบัติงานที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและแนะน าวิธีการป้องกันอันตรายต่างๆจากการ
ปฏิบตัิงาน 

1.4 การวิเคราะห์ความปลอดภัยทุกระบบในกระบวนการผลิต เพื่อสืบค้น            
จุดอนัตรายและก าหนดวธีิปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ 

1.5 ฝึกฝนและอบรมลูกจา้ง ผูท้ี่มีพฤติกรรมการปฏิบติังานที่ไม่ปลอดภยั เพื่อให้มี
การปฏิบติังานที่ปลอดภยั ลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุได ้

2. การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
การป้องกนัอุบติัเหตุมีความส าคญัมาก เพือ่สุขภาพอนามยัที่ดีของผูป้ระกอบอาชีพ 

ซ่ึงหลกัการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ มีดงัน้ี 
2.1 การจัดตั้ งคณะกรรมการความปลอดภัย การจัดองค์กรความปลอดภัย                

มีความส าคญัมาก ท าไดโ้ดยการรวมบุคลากรหลายฝ่ายที่เก่ียวขอ้งมารับผิดชอบร่วมกัน เรียกว่า 
“คณะกรรมการความปลอดภยั” 

2.2 การคน้หาขอ้เทจ็จริง การคน้หาขอ้เท็จจริงของการเกิดอุบติัเหตุ โดยการไปดู
สถานที่เกิดเหตุ และสอบสวนเหตุการณ์ทนัที รวบรวมขอ้มูลต่างๆที่เก่ียวขอ้ง เช่น ลกัษณะการเกิด
อุบติัเหตุ สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่เก่ียวขอ้ง ความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
จ านวนผูบ้าดเจบ็ เป็นตน้ 

2.3 การเลือกวิธีการปรับปรุงแก้ไข ควรเลือกวิธีที่จะท าการปรับปรุงและแก้ไข
สภาพแวดลอ้มในการท างานที่เก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุ โดยการใชห้ลกัการต่างๆ เช่น ใชห้ลกั
ทางดา้นวศิวกรรม หลกัทางดา้นบริหารจดัการ เป็นตน้ 

2.4 การด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข ด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ขสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานและการปฏิบัติงานที่อาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การออกกฎหมาย        
ความปลอดภยั การก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัความปลอดภยัต่างๆ การตรวจความปลอดภยั เป็นตน้ 

อนุศกัด์ ฉ่ินไพศาล (2556: 25 - 26) ได้กล่าวถึง การจัดการอาชีวอนามัยและ              
ความปลอดภยัในสถานที่ท  างานไวว้า่ การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถานที่ท  างาน 
ตอ้งมีการวางแผนและปฏิบตัิงานตามแผนโดยจดัท าโปรแกรม และด าเนินการจากระดบัผูจ้ดัการ    
สู่ระดบัผูค้วบคุมงานโดยมีขอบเขตดงัน้ีคือ 

1. การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารระดับสูง ผูจ้ดัการตอ้งเขา้ใจในความรับผิดชอบและ
หนา้ที่ในการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัอาชีวอนามยั
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และความปลอดภัย  สร้างความตระหนัก รู้ถึ งอันตรายในองค์กร จัดสถานที่ท  างานให้ มี                   
ความปลอดภยัตามหลกัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

2. ความรับผดิชอบต่อสุขภาพและอนามยัของพนักงาน อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
ผูค้วบคุมงานควรส่งเสริมให้เป็นส่วนหน่ึงในงานของผูค้วบคุมดูแล การสั่งการเพื่อให้เกิด          
ความปลอดภยัต่อสุขภาพเป็นอ านาจของผูก้  ากบัดูแลงาน 

3. นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภยั การจดัเตรียมนโยบายรายละเอียดด้าน
สุขภาพและความปลอดภยัตอ้งกระท าเพื่อป้องกนัพนักงานให้ได้รับความปลอดภยัและก าหนด
ขอบเขตของผูบ้ริหารและพนักงานให้ชดัเจนโดยมีการเขียนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ
ระดบั 

4. กลไกที่มีประสิทธิภาพส าหรับพนักงานในการประชุมปรึกษาหารือ การประชุม
ปรึกษาหารือระหวา่งนายจา้ง และพนกังานตวัแทนที่ไดรั้บเลือกในดา้นสุขภาพและความปลอดภยั
ในสถานที่ท  างาน เช่น การบ่งบอกอันตราย การประเมินและควบคุมอันตราย การสอบสวนการ
บาดเจบ็และอุบตัิเหตุ การพฒันาปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

5. การจดัเตรียมระบบความปลอดภัยในการท างาน ระบบความปลอดภัยในการ
ท างานเป็นวิธีการทั้งหมดในเร่ืองความปลอดภยัในสถานที่ท  างานเฉพาะด้านซ่ึงรวมถึงสถานะ    
การจา้งงาน การจดัองค์กรส าหรับกระบวนการท างาน วิธีการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร วิธีการจา้ง
แรงงาน การฝึกอบรมพนกังาน การแนะน าและการควบคุมดูแลการบริหารจดัการ 

6. การประเมินและควบคุมความเส่ียงในสถานที่ท  างาน การตรวจสอบสถานที่ท  างาน
เพือ่บ่งบอกถึงจุดเส่ียงอนัตรายในสถานที่ท  างาน เช่น พื้นที่เส่ียงต่อการไดรั้บบาดเจ็บหรืออุบติัเหตุ 
หรือบนัทึกพื้นที่ที่มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มที่เป็นพษิโดยตอ้งมีการตรวจสอบอยา่งชดัเจน 

7. เตรียมการจดัการฝึกอบรม เพือ่ใหส้ามารถบริหารและพนกังานสามารถท างานดว้ย      
ความรับผดิชอบ ผูจ้ดัการ ผูค้วบคุมดูแล และพนกังานลว้นตอ้งการขอ้มูลและตอ้งการการฝึกอบรม 
เพือ่ใหพ้วกเขาไดรั้บผดิชอบต่อความปลอดภยัในสถานที่ท  างานโดยหลีกเล่ียงจากอุบติัเหตุไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

กรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (2553: 24 – 26) ไดอ้ธิบายถึง      
แนวทางการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัเพือ่ลดอุบติัเหตุและความสูญเสียไวด้งัน้ี 
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1. การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและความสูญเสียก่อนเกิดเหตุ 
สถานประกอบกิจการสามารถด าเนินการป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุและความ

สูญเสียไดโ้ดยก าหนดกิจกรรมการป้องกนัและควบคุมก่อนที่จะเกิดเหตุกาณ์ผิดปกติหรืออุบติัเหตุ
ดงัน้ี 

1.1 การก าหนดนโยบายความปลอดภยัในการท างาน ผูบ้ริหารของสถานประกอบ
กิจการตอ้งมีภาวะผูน้ าและมีความมุ่งมัน่ที่จะป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุและความสูญเสีย โดยจดั
ใหมี้ผูรั้บผดิชอบเร่ืองความปลอดภยั มีการก าหนดเป้าหมายและมีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
จดัสรรทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสม มีการระบุความรับผิดชอบด้านความปลอดภยัในการ
ท างานไวใ้นทุกต าแหน่งงาน มีการติดตามผลการด าเนินการและปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก  าหนดไว ้

1.2 การฝึกอบรมผูบ้ริหารในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ
ดา้นความปลอดภยัในการท างานและบทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบ พร้อมทั้งวิธีการบริหารจดัการ
ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั รวมทั้งวธีิการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหมี้ส่วนร่วมดว้ย 

1.3 การวางแผนตรวจความปลอดภยั การจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัที่
มีประสิทธิภาพจะตอ้งมีการวางแผนในการตรวจความปลอดภยัเพื่อคน้หาสาเหตุที่จะท าให้เกิด
อุบตัิเหตุและความสูญเสีย มีการด าเนินการตามแผนที่ก  าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ และน าขอ้บกพร่อง
ที่พบจากการตรวจมาปรับปรุงแกไ้ข โดยก าหนดผูรั้บผิดชอบในการตรวจ ฝึกอบรมวิธีการตรวจ 
ด าเนินการตรวจความปลอดภยัซ่ึงครอบคลุมทั้งอาคาร สถานที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการท างาน 
และการปฏิบตัิงานของพนกังาน จดัท ารายงานการตรวจและติดตามผลการแกไ้ขปรับปรุง 

1.4 การวเิคราะห์งานและการจดัท ามาตรฐานการปฏิบตัิงาน การวิเคราะห์งานเป็น
การด าเนินการเพื่อช้ีบ่งอันตรายโดยคน้หาแหล่งอันตรายในสถานที่ท  างานโดยวิธีการต่างๆ แล้ว
ประเมินความเส่ียงอนัตรายจากการปฏิบติังานนั้น จดัล าดบัความส าคญัและก าหนดวิธีการควบคุม
ความเส่ียงต่ออนัตรายโดยการจดัท ามาตรฐานการปฏิบติังานก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังาน
ที่ปลอดภยั 

1.5 การสังเกตการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามการท างานตามมาตรฐานการ
ปฏิบติังานที่ก  าหนดไวเ้พือ่คน้หาและก าจดัพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานที่อาจท าให้เกิดอุบติัเหตุและ
ความสูญเสียรวมทั้งเป็นการตรวจสอบว่าวิธีการท างานและขั้นตอนต่างๆที่ก  าหนดขึ้นเพียงพอ 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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1.6 ก าหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภยัในการท างาน สถานประกอบกิจการ
ตอ้งมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยความปลอดภยัในการท างาน รวมถึงมีขอ้มูลดา้นความปลอดภยัใน
การท างานที่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงาน เช่น ขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมีที่ใชใ้นสถานประกอบ
กิจการที่ก  าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการอบรมและช้ีแจง้ใหผู้ป้ฏิบติังานไดท้ราบ 

1.7 การฝึกอบรมพนกังานทุกระดบั เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการ
ปฏิบตัิงานตามความตอ้งการรวมถึงการนิเทศงาน การสอนงานและการแนะน างาน 

1.8 การป้องกนัและควบคุมดา้นสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังาน โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มในการท างาน เพือ่หาปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ ก าหนดมาตรการและวิธีการป้องกนัและ
ควบคุมส่ิงแวดลอ้มการท างานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ
และการเฝ้าระวงัสุขภาพของผูป้ฏิบตัิงาน 

1.9 การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุม โดยจัดให้มีระบบการ
ประเมินผลและการติดตามผลเพื่อให้ทราบว่า โครงการด้านความปลอดภัยในการท างานที่
ด าเนินการสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ตั้งไวห้รือไม่ ซ่ึงรวมถึงการประเมินสภาพพื้นที่
ปฏิบติังาน การประเมินผลระบบควบคุมและป้องกันอัคคีภยั การประเมินผลการด าเนินงานที่
เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั และการประเมินผลระบบการจดัเก็บขอ้มูล 

1.10 การป้องกันและควบคุมด้านวิศวกรรม ผูบ้ริหารจะต้องพิจารณาถึงการ
ออกแบบวางผงัโรงงานและสถานที่ปฏิบติังานและทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน พื้นที่ปฏิบติังาน อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย จดัให้มีเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์
และการทาสีตีเส้น ตลอดจนการป้องกนัและควบคุมปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัการยศาสตร์ การยกยา้ย
และการเก็บรักษาวสัดุ และระบบการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

1.11 การส่ือสารระหว่างบุคคลในองค์กร โดยมีการส่ือสารนโยบายด้านความ
ปลอดภัยในการท างานลงสู่การปฏิบัติ และก าหนดให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่สอดรับกับ
นโยบาย มีการฝึกอบรม การสอนงาน การประเมินผล การปฏิบติังาน และมีระบบการเก็บขอ้มูล
รายงานต่างๆเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน 

1.12 การประชุมกลุ่ม เป็นวิธีการหน่ึงที่จะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูป้ฏิบตัิงาน รวมถึงเป็นสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีมอีกดว้ย 

1.13 การส่งเสริมด้านความปลอดภยัในการท างาน เป็นการส่งเสริมและสร้าง
จิตส านึกดา้นความปลอดภยัในการท างานดว้ยส่ือการประชาสมัพนัธรู์ปแบบต่างๆและกิจกรรมเพื่อ
สร้างจิตส านึกความปลอดภยั 
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1.14 การจา้งและบรรจุเขา้ต  าแหน่งงาน การรับพนกังานเขา้ท างานใหม่อาจจะตอ้ง
ค านึงถึงทศันคติดา้นความปลอดภยั สภาพร่างกายที่เหมาะสมกบังาน มีการตรวจสุขภาพก่อนเขา้
ท างาน มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนกังานใหม่ 

1.15 การควบคุมการจดัซ้ือ ต้องวางระบบ ขั้นตอนและระเบียบปฏิบติัในการ
จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์โดยค านึงถึงความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังาน 

1.16 ความปลอดภยันอกเวลาการท างาน ผูป้ฏิบติังานรวมทั้งครอบครัวควรไดรั้บ
การกระตุน้ใหมี้จิตส านึกดา้นความปลอดภยัอยูต่ลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภยัภายในบา้น 
ความปลอดภยัในการจราจร การท่องเที่ยว และสถานที่อ่ืน 

2. การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและความสูญเสียขณะเกิดการสัมผัสอันตราย 
กิจกรรมการป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุและความสูญเสียขณะสัมผสักบัอนัตราย 

ไดแ้ก่ การจดัอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ดงันั้นเม่ือผูป้ฏิบติังานตอ้งปฏิบติังานและ
ตอ้งสมัผสักบัอนัตรายจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เพื่อลดการสัมผสั
กบัพลงังานใหน้อ้ยที่สุดอนัเป็นการลดความเส่ียงหรือความรุนแรงของการสมัผสักบัพลงังานนั้นจะ
ไดเ้กิดอนัตรายนอ้ยที่สุด และควรจดัหาใหเ้พยีงพอ เหมาะสมกบัอนัตรายแต่ละประเภท ตลอดจนมี
ขอ้ปฏิบติัในการใช ้มีการบ ารุงรักษาและมาตรการจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานสวมใส่ 

3. การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและความสูญเสียภายหลังที่อันตรายเกิดขึน้ 
กิจกรรมที่ตอ้งด าเนินการเม่ืออนัตรายเกิดขึ้นแลว้ ไดแ้ก่ 
3.1 การสอบสวนอุบตัิเหตุและเหตุการณ์ผดิปกติ ซ่ึงเป็นการคน้หาสาเหตุที่แทจ้ริง

ของการเกิดอุบติัเหตุและเหตุการณ์ผดิปกติเพือ่ป้องกนัการเกิดซ ้ าอีก 
3.2 การโตต้อบเหตุฉุกเฉิน ตอ้งมีแผนฉุกเฉินและจดัให้มีผูรั้บผิดชอบในกรณีที่

เกิดภาวะฉุกเฉิน มีการฝึกอบรมขั้นตอนการปฏิบติั มีการฝึกซ้อมแผนและทบทวนบทบาทหน้าที่
ของผูรั้บผิดชอบตามแผน อนัรวมถึง การอพยพคน การปฐมพยาบาล การเคล่ือนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ 
การคน้หาและช่วยชีวติ 

3.3 การวิเคราะห์อุบตัิเหตุและอุบตัิการณ์ เป็นการน าขอ้มูลจากการสอบสวน
อุบติัเหตุมาวิเคราะห์สาเหตุ มีการก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาและการด าเนินการการแก้ไขปัญหา 
แลว้น าเสนอต่อผูบ้ริหารเพือ่ด าเนินการแกไ้ขปัญหา 

กล่าวโดยสรุป แนวทางในการบริหารจดัการความปลอดภยั ควรเร่ิมตน้จากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงที่ตอ้งให้พนัธะสัญญา แสดงความเป็นผูน้ า มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอยา่งจริงจงั 
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับอาชีวอนามัยและความปลอดภยั มีการก าหนด
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นโยบายความปลอดภยัและมีการก ากับดูแลการบริหารจดัการให้เป็นไปตามนโนบาย การจดัตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภยัเพื่อให้สามารถน าแผนงาน โครงการต่างๆไปด าเนินการปฏิบติั การ
ก าหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชา หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดบั การก าหนด
แผนงาน กิจกรรม โครงการด้านความปลอดภยั จดัให้มีระบบความปลอดภยัในการท างาน การ
ประเมินความเส่ียงและควบคุมความเส่ียงในสถานที่ท  างาน การจดัฝึกอบรมให้กับพนักงานทุก
ระดบัเพือ่ใหพ้นกังานไดมี้ความรับผดิชอบต่อความปลอดภยัในสถานที่ท  างาน การใหพ้นกังานไดมี้
ส่วนร่วมกบัการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและส่งเสริมให้มีการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  

2.3 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการบริหารจัดการความปลอดภยั 

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการความปลอดภยั คือ กฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน พ.ศ. 2549 และกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน              
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2553 ซ่ึงผูจ้ยัจะขอ
น าเสนอโดยสรุป ดงัน้ี 

1. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549  สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1.1 กฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบัแก่สถานประกอบกิจการ ดงัต่อไปน้ี 
1.1.1 การท าเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
1.1.2 การท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง เก็บรักษา ปรับปรุง 

ตกแต่ง เสริมแต่ง ดดัแปลง แปรสภาพ ท าให้เสีย หรือท าลายซ่ึงวตัถุหรือทรัพยสิ์น รวมทั้งการ      
ต่อเรือ การใหก้ าเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลงังานอยา่งอ่ืน 

1.1.3 การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบ ารุง ดดัแปลง หรือร้ือถอนอาคาร 
สนามบิน  ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใตดิ้น ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน ้ า ถนน เขื่อน 
อุโมงค ์สะพาน ท่อระบาย ท่อน ้ า โทรเลข โทรศพัท ์ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง 

1.1.4 การขนส่งคนโดยสารหรือสินคา้โดยทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ และ
รวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินคา้ 

1.1.5 สถานีบริการหรือจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงหรือก๊าซ 
1.1.6 โรงแรม 
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1.1.7 หา้งสรรพสินคา้ 
1.1.8 สถานพยาบาล 
1.1.9 สถาบนัทางการเงิน 
1.1.10 สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
1.1.11 สถานบริการบนัเทิง นนัทนาการ หรือการกีฬา 
1.1.12 สถานปฏิบตัิการทางเคมีหรือชีวภาพ 
1.1.13 ส านกังานที่ปฏิบติังานสนบัสนุนสถานประกอบกิจการตาม (1.1.1) ถึง 

(1.1.12) 
1.1.14 กิจการอ่ืนตามที่กระทรวงแรงงานประกาศก าหนด 

1.2 ก าหนดใหน้ายจา้งด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
1.2.1 จดัใหมี้ขอ้บงัคบัและคู่มือว่าดว้ยความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้ง

จดัให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบติัเก่ียวกับการท างานจนกว่าลูกจา้งจะสามารถท างานได้อย่าง
ถูกตอ้งปลอดภยั รวมทั้งมีการควบคุม ก ากับ ดูแล โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ
เจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานทุกระดบั ทั้งน้ีให้รวมไปถึงผูรั้บเหมาชั้นตน้หรือผูรั้บเหมา
ช่วงเขา้มาปฏิบติังานในสถานประกอบกิจการนั้นดว้ย 

1.3 กรณีที่นายจา้งรับลูกจา้งเขา้ท างานใหม่หรือให้ลูกจา้งท างานในลกัษณะหรือ
สภาพงานที่แตกต่างไปจากเดิมอนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง ให้นายจา้งจดัให้มี
การอบรมลูกจา้งใหมี้ความรู้เก่ียวกบัขอ้บงัคบัและคู่มือวา่ดว้ยความปลอดภยัในการท างานก่อนเร่ิม
ปฏิบตัิงาน 

1.4 กรณีที่นายจา้งให้ลูกจา้งไปท างาน ณ สถานที่อ่ืนที่เส่ียงต่อการเกิดอนัตราย  
ให้นายจา้งแจง้ขอ้มูลเก่ียวกับอนัตรายจากการท างานในสถานที่ดงักล่าว พร้อมทั้งวิธีการป้องกัน
อนัตรายใหลู้กจา้งทราบก่อนการปฏิบติังาน 

1.5 สถานประกอบกิจการต่อไปน้ีต้องแต่งตั้ งลูกจ้างระดับหัวหน้างานเป็น
เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน 

1.5.1 สถานประกอบกิจการตาม (1.1.1) ถึง (1.1.5) ที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 2 คน  
ขึ้นไป 

1.5.2 สถานประกอบกิจการตาม (1.1.6) ถึง (1.1.14) ที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 20 คน
ขึ้นไป 

1.6 สถานประกอบกิจการต่อไปน้ี ตอ้งจดัให้ลูกจ้างระดับบริหารทุกคนเป็น
เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร 
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1.6.1 สถานประกอบกิจการตาม (1.1.1) ถึง (1.1.5) ที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 2 คน  
ขึ้นไป 

1.6.2 สถานประกอบกิจการตาม (1.1.6) ถึง (1.1.14) ที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 20 คน
ขึ้นไป 

1.7 สถานประกอบกิจการตาม (1.1.2) ถึง (1.1.5) ที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 20 - 49 คน   
ตอ้งมีเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดับเทคนิคอย่างน้อย 1 คน เพื่อปฏิบตัิงานด้าน             
ความปลอดภยัไม่น้อยกว่าวนัละ 1 ชัว่โมง เวน้แต่มีเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบั
เทคนิคขั้นสูงหรือวชิาชีพอยูแ่ลว้ 

1.8 สถานประกอบกิจการตาม (1.1.2) ถึง (1.1.5) ที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 50 - 99 คน 
ตอ้งมีเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูงอยา่งน้อย 1 คน เวน้แต่มีเจา้หน้าที่      
ความปลอดภยัในการท างานระดบัวชิาชีพอยูแ่ลว้ 

1.9 สถานประกอบกิจการต่อไปน้ี ตอ้งมีเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน
ระดบัวชิาชีพอยา่งนอ้ย 1 คน 

1.9.1 สถานประกอบกิจการตาม (1.1.1) ที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
1.9.2 สถานประกอบกิจการตาม (1.1.2) ถึง (1.1.5) ที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 100 คน

ขึ้นไป 
1.10 เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งานตอ้งเป็นลูกจา้งระดบั

หวัหนา้งานและมีคุณสมบติัเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
1.10.1 ผา่นการฝึกอบรมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่อธิบดีประกาศก าหนด 
1.10.2 เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ       

หวัหนา้งานตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  เร่ือง ความปลอดภยัในการท างาน
ของลูกจา้ง พ.ศ. 2540 

1.11 เจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคตอ้งมีคุณสมบตัิเฉพาะ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1.11.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือ
เทียบเท่า 

1.11.2 เป็นเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัหัวหน้างานและผ่าน
การฝึกอบรมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่อธิบดีประกาศก าหนด 
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1.11.3 เป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัพื้นฐาน
ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  เร่ือง ความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง 
พ.ศ. 2540 

1.12 เจ้าหน้ าที่ ค วามปลอดภัยในการท า งานระดับ เทคนิคขั้ น สู งต้อ ง มี
คุณสมบติัเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1.12.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามยั หรือ
เทียบเท่า 

1.12.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ประกาศนียบตัรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า และผ่าน
การอบรมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

1.12.3 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาปีที่6 หรือระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ หรือเทียบเท่า และไดท้  างานเป็นเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคหรือ
ระดบัพื้นฐานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีและผา่นการอบรมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 

1.13 เจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพตอ้งมีคุณสมบตัิเฉพาะ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1.13.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามยั หรือ
เทียบเท่า 

1.13.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่าระดับปริญญาตรีและได้ท  างานเป็น
เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูงมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และผา่นการอบรม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนดจากหน่วยงานที่กรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงานรับรอง 

1.14 เจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดับบริหารตอ้งเป็นลูกจา้งระดับ
บริหารและมีคุณสมบติัเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1.14.1 ผา่นการฝึกอบรมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่อธิบดีประกาศก าหนด 
1.14.2  เป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร

ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม  เร่ือง ความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง 
พ.ศ. 2540 

1.15 ให้นายจา้งจดัให้เจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานทุกระดบัไดรั้บการ
ฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานเพิม่เติม 
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1.16 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจา้ง 50 – 99 คน ให้มีคณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า        
5 คน ดงัน้ี 

1.16.1 นายจา้งหรือผูแ้ทนนายจา้งระดบับริหาร 1 คน เป็นประธานกรรมการ 
1.16.2 ผูแ้ทนนายจา้งระดบับงัคบับญัชา 1 คน เป็นกรรมการ 
1.16.3 ผูแ้ทนลูกจา้ง 2 คน เป็นกรรมการ 
1.16.4 เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูงหรือวชิาชีพ 

1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
1.17 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจา้ง 100 – 499 คน ให้มีคณะกรรมการความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า      
7 คน ดงัน้ี 

1.17.1 นายจา้งหรือผูแ้ทนนายจา้งระดบับริหาร 1 คน เป็นประธานกรรมการ 
1.17.2 ผูแ้ทนนายจา้งระดบับงัคบับญัชา 2 คน เป็นกรรมการ 
1.17.3 ผูแ้ทนลูกจา้ง 3 คน เป็นกรรมการ 
1.17.4 เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูงหรือวชิาชีพ 

1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
1.18 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ให้มีคณะกรรมการ

ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการไม่นอ้ยกว่า 
11 คน ดงัน้ี 

1.18.1 นายจา้งหรือผูแ้ทนนายจา้งระดบับริหาร 1 คน เป็นประธานกรรมการ 
1.18.2 ผูแ้ทนนายจา้งระดบับงัคบับญัชา 4 คน เป็นกรรมการ 
1.18.3 ผูแ้ทนลูกจา้ง 5 คน เป็นกรรมการ 
1.18.4 เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูงหรือวชิาชีพ 

1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
1.19 ตอ้งจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการอยา่งน้อยเดือนละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมี
กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงร้องขอ 

1.20 ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการตอ้งแจง้ก าหนดการประชุมและระเบียบ
วาระการประชุมใหก้รรมการทราบอยา่งนอ้ย 3 วนัก่อนถึงวนัประชุม 
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1.21 ให้นายจ้างจัดให้คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการไดรั้บการอบรมเก่ียวกบับทบาทและหน้าที่
ตามกฎหมายภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่แต่งตั้งหรือเลือกตั้ง 

1.22 เม่ือเกิดอุบติัเหตุหรืออันตรายใดๆให้นายจ้างเรียกประชุมคณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการโดย            
มิชกัชา้เพื่อด าเนินการทบทวนรายงานการสอบสวน  อุบตัิเหตุ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางป้องกนั
แก้ไขต่อนายจ้าง แล้วให้นายจ้างพิจารณาและด าเนินการตามมติ  หรือข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบ
กิจการโดยมิชกัชา้ โดยมติหรือขอ้เสนอแนะนั้นตอ้งมีเหตุผลอนัสมควรและสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ที่ทางราชการก าหนด 

1.23 นายจา้งตอ้งสนบัสนุนและส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการและเจา้หน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน และไม่กระท าการใดที่ท  าให้คณะกรรมการความปลอดภัย                    
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่            
ความปลอดภยัในการท างานไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้

1.24 ใหน้ายจา้งปิดประกาศรายช่ือและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการฯโดย
เปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการ หากมีการเปล่ียนแปลงกรรมการฯให้นายจา้งด าเนินการ              
ปิดประกาศใหม่ภายใน 30 วนันับแต่วนัที่มีการเปล่ียนแปลง ในการปิดประกาศดังกล่าวให ้           
ปิดประกาศไวอ้ยา่งน้อย 15 วนั และส่งส าเนารายช่ือและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
อธิบดีภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่แต่งตั้งหรือมีการเปล่ียนแปลง 

1.25 สถานประกอบกิจการตาม (1.1.1) ที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตอ้งจดัให้มี
หน่วยงานความความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบ
กิจการ ภายใน 360 วนั 

1.26 สถานประกอบกิจการตาม (1.1.2) ถึง (1.1.5) ที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป 
ต้องจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของ             
สถานประกอบกิจการภายใน 360 วนั หากภายหลงัมีลูกจา้งลดลงน้อยกว่า 200 คน ให้คง    
หน่วยงาน ฯ ไว ้เวน้แต่มีลูกจา้งลดลงนอ้ยกวา่ 100 คน 

1.27 ให้หน่วยงานความปลอดภยัฯขึ้นตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดของสถานประกอบ
กิจการ 
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1.28 ให้นายจา้งแต่งตั้งบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการ
ท างานระดบัวิชาชีพหรือผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนดเป็น
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถาน
ประกอบกิจการ 

1.29 ใหน้ายจา้งแจง้ช่ือเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานเพื่อขึ้นทะเบียนต่อ
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

1.30 ให้นายจา้งส่งผลการด าเนินงานของเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน
ระดบัเทคนิคขั้นสูง (จปท.) และระดบัวิชาชีพ (จปว.) ต่ออธิบดีทุก 3 เดือนตามปีปฏิทิน ภายใน     
ไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัที่ครบก าหนด 

1.31 เม่ือลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายตามกฎหมายว่าดว้ยเงิน
ทดแทน ใหน้ายจา้งแจง้ต่ออธิบดีภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ทราบหรือควรจะไดท้ราบ 

1.32 ใหน้ายจา้งปิดประกาศมติของที่ประชุมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน
ไวใ้นที่เปิดเผยภายใน 7 วนันบัแต่วนัประชุม 

1.33 นายจา้งตอ้งจดัท าส าเนาบนัทึก รายงานการด าเนินงาน หรือรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการและหน่วยงานความปลอดภยัฯ และเก็บไวใ้นสถานประกอบกิจการ     
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นบัแต่วนัที่จดัท  าพร้อมใหพ้นกังานแรงงานตรวจสอบได ้

2. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

2.1 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจา้งตั้ งแต่ 50 คนขึ้นไป และมีเจ้าหน้าที่            
ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูงหรือระดบัวิชาชีพ ให้นายจา้งส่งส าเนารายช่ือและ
หนา้ที่รับผิดชอบของเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูงหรือระดบัวิชาชีพ
ต่ออธิบดี 

2.2 ใหน้ายจา้งเก็บส าเนารายช่ือและหนา้ที่รับผดิชอบของเจา้หนา้ที่ความปลอดภยั
ในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูงหรือระดบัวชิาชีพ รวมทั้งหลกัฐานการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการ
ฯ และเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพไวใ้นสถาน
ประกอบกิจการไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

2.3 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจา้งตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้นายจา้งจดัให้มีระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ ซ่ึงอย่างน้อยต้อง
ประกอบดว้ย 



70 
 

 
 

2.3.1 นโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน       
การท างาน 

2.3.2 โครงการบริหารงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2.3.3 แผนงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน       
การท างาน 

2.3.4 การประ เ มินผลและทบทวนการจัดกา รด้านความปลอดภัย                        
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2.3.5 การด าเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2.4 ให้นายจา้งปรับปรุงและพฒันาระบบการจดัการด้านความปลอดภยัในการ
ท างานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2.5 ให้นายจา้งหรือผูแ้ทนนายจา้งระดับบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามระบบ
การจดัการดา้นความปลอดภยัในการท างาน โดยมีหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 

2.5.1 ควบคุมดูแลการด าเนินการตามระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัใน
การท างาน 

2.5.2 ส่งเสริมให้ลูกจา้งทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามระบบการ
จดัการดา้นความปลอดภยัในการท างานพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามระบบการจดัการ
ดา้นความปลอดภยัในการท างานต่อนายจา้งในกรณีที่ผูด้  าเนินการเป็นผูแ้ทนนายจา้งระดบับริหาร 

2.6 ให้นายจา้งจดัท าเอกสารเก่ียวกบัระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการ
ท างาน และเก็บไวใ้นสถานประกอบกิจการเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นบัแต่วนัจดัท า 

2.7 นายจา้งตอ้งจดัให้ลูกจา้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับระบบการ
จดัการดา้นความปลอดภยัในการท างานได ้

ส่วนที่ 3  งานวิจัยที่เกีย่วข้องกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

มีนักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้ี่ให้ความสนใจ ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไวม้ากมาย ดงันั้น ผูว้จิยัจะขอน าเสนอไวด้งัน้ี 

ชนรดา ยวุนะเตมีย ์(2553: บทคดัย่อ) ศึกษาการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานของ
คนงานจา้งเหมาบริการดา้นระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวดันครปฐม 
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 289 คน พบวา่ การป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
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พีระสัณห์ เอ่ียมศิริ (2552: 108) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการป้องกัน
อุบติัเหตุกบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน ของพนักงานบริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ  ากดั 
จ  านวน 90 คน ผลการวิจยัพบว่า พนักงานบริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ  ากัด มีพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในการท างานอยูใ่นระดบัมาก แรงจูงใจในการป้องกนัอุบติัเหตุมีความสมัพนัธท์างบวกกบั
พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ  ากดั โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ภทัรทิยา กิจจิว (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อุบตัิเหตุจากการท างานของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม   
เขตอ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จ านวน 377 คน พบว่า พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจาก
การท างานอยูใ่นระดบัมาก  

มณีวรรณ ศรีสวสัด์ิ (2547: 143) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างาน
ของช่างพมิพ ์โรงพมิพส่ิ์งพมิพป์ระเภทกระดาษ พื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งที่
ใชมี้จ  านวน 208 คน ผลการวจิยัพบว่า ช่างพิมพส่์วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการ
ท างานอยูใ่นระดบัดี 

สมภพ วงศป์ระสาร (2546: บทคดัย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการ
ท างานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมและถนอมอาหาร เขตก่ิงอ าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นคนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมถนอมอาหาร 
จ านวน 354 คน พบวา่ พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานอยูใ่นระดบัมาก  

สุธาทิพย ์โคบาล (2546: 104) ศึกษา ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ
ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 304 คน พบวา่ พฤติกรรมการป้องกนั
อุบติัเหตุอยูใ่นระดบัดี 

กวิณช์ตา อภิธนาดล (2546: 103) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างาน
ของคนงานโรงงานท าเฟอร์นิเจอร์ พื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งที่ใชมี้จ  านวน 
245 คน ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างานอยู่
ในระดบัดี 

ส่วนที่ 4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานกับข้อมูล   
ส่วนบุคคล 

มีนักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้ี่ให้ความสนใจ ได้ศึกษาวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา หน่วยงาน 
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ที่สังกัด ประสบการณ์การท างาน และประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบติังานไว้
มากมาย ดงันั้น ผูว้จิยัจะขอน าเสนอไวด้งัน้ี 

4.1 เพศกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏบัิติงาน 

บุรินทร์ ทองอุดม (2554: บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัใน
การท างานของพนักงาน ระดับปฏิบติัการโรงงานฉีดพลาสติกขึ้นรูป จ านวน 236 คน พบว่าเพศ
แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ภทัรทิยา กิจจิว (2551: 79) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจาก
การท างานของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เขตอ าเภอ      
สามพราน จงัหวดันครปฐม จ านวน 377 คน พบว่า พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
อาหารและเคร่ืองด่ืม  เขตอ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมที่มีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนั
อุบติัเหตุจากการท างานไม่แตกต่างกนั  

ทรัพยส์ตรี แสนทวีสุข (2548: บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ปฎิบติังานกับสารเคมีของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต ์จงัหวดัชลบุรี จ  านวน  
504 คน พบวา่ เพศแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฎิบติังานกบัสารเคมี
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

มณีวรรณ ศรีสวสัด์ิ  (2547: บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการ
ท างานของช่างพมิพโ์รงพมิพส่ิ์งพมิพป์ระเภทกระดาษ พื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 
208 คน พบวา่ เพศแตกต่างกนัไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างาน 

สมภพ วงศป์ระสาร (2546: 111) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างาน
ของคนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมและถนอมอาหาร เขตก่ิงอ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นคนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมถนอมอาหาร จ านวน 
354 คน พบว่า คนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมและถนอมอาหาร เขตก่ิงอ าเภอ            
สามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธท์ี่มีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างาน    
ไม่แตกต่างกนั  

สุธาทิพย ์โคบาล (2546: บทคัดย่อ) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อุบตัิเหตุของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 304 คน พบว่า คนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานีที่มีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุของคนงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตอุปกรณ์จากโลหะแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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กวิณช์ตา อภิธนาดล (2546: บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ท างานของคนงานโรงงานท าเฟอร์นิเจอร์ พื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ านวน 245 คน 
พบวา่ เพศแตกต่างกนัไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างาน 

จากการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในเร่ืองเพศกบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุใน
การปฏิบติังาน พบว่า เพศเป็นตวัแปรหน่ึงที่เก่ียวขอ้งต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการ
ปฏิบตัิงาน 

4.2 อายุกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏบัิติงาน 

นพรัตน์ เที่ยงค าดี (2556: บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนั
อุบติัเหตุจากการท างานของพนกังานเก็บขยะอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 270 คน พบว่า 
อายแุตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติระดบัปานกลาง  

ณัฐกาญ เคนอ่อน (2556: บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
พนักงานฝ่ายสินค้าการท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน 1,348 คน พบว่า อายุแตกต่างกันไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างาน 

ชนรดา ยวุนะเตมีย ์(2553: บทคดัย่อ) ศึกษาการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานของ
คนงานจา้งเหมาบริการดา้นระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวดันครปฐม 
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 289 คน พบว่า คนงานจา้งเหมาบริการดา้นระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวดันครปฐมที่มีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบตัิเหตุจากการ
ท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

บุรินทร์ ทองอุดม (2554: บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัใน
การท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการโรงงานฉีดพลาสติกขึ้นรูป จ านวน 236 คน พบว่า อายุ
แตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุจากการท างานแตกต่างกันอย่าง         
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ภทัรทิยา กิจจิว (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อุบตัิเหตุจากการท างานของพนกังานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เขต
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จ านวน 377 คน พบวา่ พนกังานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม   เขตอ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมที่มีอายตุ่างกันมีพฤติกรรมการ
ป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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สมภพ วงศป์ระสาร (2546: บทคดัย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการ
ท างานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมและถนอมอาหาร เขตก่ิงอ าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นคนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมถนอมอาหาร 
จ านวน 354 คน พบวา่ คนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมและถนอมอาหาร เขตก่ิงอ าเภอ
สามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธท์ี่มีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001  

สุธาทิพย ์โคบาล (2546: บทคัดย่อ) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อุบตัิเหตุของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 304 คน พบว่า คนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตอุปกรณ์จากโลหะจังหวัดปทุมธานีที่ มีอายุต่างกันมีพฤติกรรม             
การป้องกันอุบติัเหตุของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 

กวิณช์ตา อภิธนาดล (2546: บทคดัยอ่) ศึกษา พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ท างานของคนงานโรงงานท าเฟอร์นิเจอร์ พื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ านวน 245 คน 
พบวา่ อายแุตกต่างกนัไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัอุบตัิเหตุในการท างาน 

มณีวรรณ ศรีสวสัด์ิ (2547: บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการ
ท างานของช่างพมิพโ์รงพมิพส่ิ์งพมิพป์ระเภทกระดาษ พื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 
208 คน พบวา่ อายแุตกต่างกนัไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างาน 

จากการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในเร่ืองอายกุบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุใน
การปฏิบติังาน พบว่า อายเุป็นตวัแปรหน่ึงที่เก่ียวขอ้งต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการ
ปฏิบตัิงาน 

4.3 ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

ณัฐกาญ เคนอ่อน (2556: บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
พนกังานฝ่ายสินคา้การท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน 1,348 คน พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั
ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัอุบตัิเหตุในการท างาน 

บุรินทร์ ทองอุดม (2554: บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัใน
การท างานของพนกังาน ระดบัปฏิบติัการโรงงานฉีดพลาสติกขึ้นรูป จ านวน 236 คน พบว่า ระดบั
การศึกษาแตกต่างกนัมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ชนรดา ยวุนะเตมีย ์(2553: บทคดัย่อ) ศึกษาการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานของ
คนงานจา้งเหมาบริการดา้นระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวดันครปฐม 
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 289 คน พบว่า คนงานจา้งเหมาบริการดา้นระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวดันครปฐมที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกัน
อุบติัเหตุจากการท างานไม่แตกต่างกนั  

ภทัรทิยา กิจจิว (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อุบตัิเหตุจากการท างานของพนกังานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เขต
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จ านวน 377 คน พบวา่ พนกังานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม  เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน              
มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานไม่แตกต่างกนั  

วนัเฉลิม พลอินทร์ (2549: บทคดัยอ่) ศึกษาการสนับสนุนเร่ืองความปลอดภยัและ
อนามัยในการท างานขององค์การ พฤติกรรมความปลอดภยัและคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย ทุ่งสง จ ากดั จ  านวน 197 คน พบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 

กิตติ ทิศขนัธ์ (2548: บทคดัยอ่) ศึกษาการศึกษาความคิดเห็นต่อการป้องกนัอุบติัเหตุ
ในบริษทั มตัสุชิตะอิเล็กทริคเวร์ิคส์ (อยธุยา) จ ากดั จ านวน 243 คน พบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนัไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างาน 

มณีวรรณ ศรีสวสัด์ิ  (2547: บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการ
ท างานของช่างพมิพโ์รงพมิพส่ิ์งพมิพป์ระเภทกระดาษ พื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 
208 คน พบวา่ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุใน
การท างาน 

สมภพ วงศป์ระสาร (2546: บทคดัย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการ
ท างานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมและถนอมอาหาร เขตก่ิงอ าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นคนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมถนอมอาหาร 
จ านวน 354 คน พบวา่ คนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมและถนอมอาหาร เขตก่ิงอ าเภอ
สามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ที่มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ
จากการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001  

สุธาทิพย ์โคบาล (2546: บทคัดย่อ) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อุบตัิเหตุของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 304 คน พบว่า คนงานใน
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โรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานีที่มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ
ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตอุปกรณ์จากโลหะไม่แตกต่างกนั  

กวิณช์ตา อภิธนาดล (2546: บทคดัยอ่) ศึกษา พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ท างานของคนงานโรงงานท าเฟอร์นิเจอร์ พื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ านวน 245 คน 
พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการ
ท างาน 

จากการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในเร่ืองระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการป้องกนั
อุบติัเหตุในการปฏิบติังาน พบว่า ระดับการศึกษาเป็นตวัแปรหน่ึงที่เก่ียวขอ้งต่อพฤติกรรมการ
ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบตัิงาน 

4.4 หน่วยงานที่สังกดักับพฤติกรรมการป้องกนัอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

บุรินทร์ ทองอุดม (2554: บทคดัยอ่) ศึกษา พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบติัการในโรงงานฉีดพลาสติกขึ้นรูป บริษทัตรีอรรถบูรณ์ จ  ากัด โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 149 คน พบว่า พนักงานที่ มีหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกัน มีพฤติกรรม                  
ความปลอดภยัในการท างานไม่แตกต่างกนั 

วนัเฉลิม พลอินทร์ (2549: บทคดัยอ่) ศึกษาการสนับสนุนเร่ืองความปลอดภยัและ
อนามยั ในการท างานขององคก์ารพฤติกรรมความปลอดภยั และคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทยทุ่งสง จ ากดั จ  านวน 197 คน พบว่า พนักงานที่มีหน่วยงานที่สังกดั
แตกต่างกนัมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 

จากการทบทวนงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งในเร่ืองหน่วยงานที่สังกดักบัพฤติกรรมการป้องกนั
อุบตัิเหตุในการปฏิบติังาน พบว่า หน่วยงานที่สังกัดเป็นตวัแปรหน่ึงที่เก่ียวข้องต่อพฤติกรรม       
การป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 

4.5 ประสบการณ์การท างานกับพฤติกรรมการป้องกนัอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

บุรินทร์ ทองอุดม (2554: บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัใน
การท างานของพนักงานระดับปฏิบติัการโรงงานฉีดพลาสติกขึ้นรูป จ านวน 236 คน พบว่า
ประสบการณ์ท างานแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างาน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ชนรดา ยวุนะเตมีย ์(2553: บทคดัย่อ) ศึกษาการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานของ
คนงานจา้งเหมาบริการดา้นระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวดันครปฐม 
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โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 289 คน พบว่า คนงานจา้งเหมาบริการดา้นระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวดันครปฐมที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีพฤติกรรม           
การป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานไม่แตกต่างกนั 

ภทัรทิยา กิจจิว (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อุบตัิเหตุจากการท างานของพนกังานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เขต
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จ านวน 377 คน พบวา่ พนกังานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เขตอ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมที่มีประสบการณ์การท างาน
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานไม่แตกต่างกนั 

กิตติ ทิศขนัธ์ (2548: บทคดัยอ่) ศึกษาการศึกษาความคิดเห็นต่อการป้องกนัอุบติัเหตุ
ในบริษทั มตัสุชิตะอิเล็กทริคเวิร์คส์ (อยธุยา) จ ากดั จ านวน 243 คน พบว่าประสบการณ์ท างาน
แตกต่างกนัไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างาน 

มณีวรรณ ศรีสวสัด์ิ  (2547: บทคดัย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุจาก      
การท างานของช่างพิมพโ์รงพิมพส่ิ์งพิมพป์ระเภทกระดาษ พื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 208 คน พบวา่ประสบการณ์ท างานแตกต่างกนัไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนั
อุบตัิเหตุในการท างาน 

สมภพ วงศป์ระสาร (2546: บทคดัย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการ
ท างานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมและถนอมอาหาร เขตก่ิงอ าเภอสามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นคนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมถนอมอาหาร 
จ านวน 354 คน พบวา่ คนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมและถนอมอาหาร เขตก่ิงอ าเภอ
สามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกัน
อุบติัเหตุจากการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001  

สุธาทิพย ์โคบาล (2546: บทคัดย่อ) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อุบตัิเหตุของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 304 คน พบว่า คนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม จังหวดัปทุมธานีที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีพฤติกรรม          
การป้องกนัอุบติัเหตุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากการทบทวนงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งในเร่ืองประสบการณ์การท างานกบัพฤติกรรมการ
ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน พบว่า ประสบการณ์การท างานเป็นตวัแปรหน่ึงที่เก่ียวขอ้งต่อ
พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 
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4.6 ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงาน 

นพรัตน์ เที่ยงค าดี (2556: บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนั
อุบตัิเหตุจากการทา งานของพนกังานเก็บขยะอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 270 คน พบว่า 
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุที่แตกต่างกนัมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจาก
การท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบัปานกลาง 

บุรินทร์ ทองอุดม (2554: บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัใน
การท างานของพนักงานระดับปฏิบติัการโรงงานฉีดพลาสติกขึ้นรูป จ านวน 236 คน พบว่า 
ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุที่แตกต่างกนัมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจาก
การท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ชนรดา ยวุนะเตมีย ์(2553: บทคดัย่อ) ศึกษาการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานของ
คนงานจา้งเหมาบริการดา้นระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวดันครปฐม 
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 289 คน พบว่า คนงานจา้งเหมาบริการดา้นระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวดันครปฐมที่มีประสบการณ์การได้รับอุบตัิเหตุที่แตกต่างกัน            
มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

วนัเฉลิม พลอินทร์ (2549: บทคดัยอ่) ศึกษาการสนับสนุนเร่ืองความปลอดภยัและ
อนามยัในการท างานขององค์การพฤติกรรมความปลอดภยั  และคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทยทุ่งสง จ ากดั จ  านวน 197 คน พบวา่ ประสบการณ์การไดรั้บอุบตัิเหตุ
ที่แตกต่างกนัมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 

มณีวรรณ ศรีสวสัด์ิ  (2547: บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการ
ท างานของช่างพมิพโ์รงพมิพส่ิ์งพมิพป์ระเภทกระดาษ พื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 
208 คน พบว่าประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุที่แตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ป้องกนัอุบติัเหตุในการท างาน 

สุธาทิพย ์โคบาล (2546: บทคัดย่อ) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
อุบตัิเหตุของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 304 คน พบว่า คนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานีที่ มีประสบการณ์การได้รับอุบัติ เหตุที่แตกต่างกัน                  
มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องในเร่ืองประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุกับ
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบติังาน พบว่า ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุเป็น        
ตวัแปรหน่ึงที่เก่ียวขอ้งต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 

ส่วนที่ 5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการความปลอดภัยของ
องค์กรกับพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

มีนักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้ี่ให้ความสนใจ ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไวม้ากมาย ดงันั้น ผูว้จิยัจะขอน าเสนอไวด้งัน้ี 

วนัเฉลิม พลอินทร์ (2549: 114) ศึกษา การสนับสนุนเร่ืองความปลอดภยัและอนามยั
ในการท างานขององคก์ร พฤติกรรมความปลอดภยัและคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน 
บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย ทุ่งสง จ  ากดั จ  านวน 197 คน พบวา่ การสนบัสนุนเร่ืองความปลอดภยัในการ
ท างานของพนักงานขององคก์รโดยรวม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมความปลอดภยัใน
การท างานของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีเน่ืองจากการสนับสนุนเร่ืองความปลอดภยั
และอนามัยในการท างานขององค์กรจะเป็นตัวกระตุน้ให้พนักงานมีการแสดงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพราะเม่ือองค์การโดยผูบ้ริหารระดับสูงได้ให้ความส าคัญในเร่ืองความ
ปลอดภยั จึงส่งผลใหพ้นกังานเหล่านั้นมีความตระหนักในเร่ืองของความปลอดภยัเพิ่มมากขึ้นตาม
ไปดว้ย โดยพนักงานจะมองว่าเป็นการช่วยสร้างภาพลกัษณ์ในการท างานที่ดีและปลอดภยัให้กับ
องคก์ร 

สุธาทิพย ์รองสวสัด์ิ (2555: บทคดัยอ่) ศึกษา ปัจจยัการรับรู้เร่ืองความปลอดภยัในการ
ท างานที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจ า      
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 310 คน พบว่า ปัจจยัการรับรู้เร่ืองการจดัการความ
ปลอดภยัในการท างานทั้ง 5 ดา้น คือ นโยบายดา้นความปลอดภยั ความรู้ดา้นความปลอดภยั การ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยั ทศันคติที่มีต่อความปลอดภยั การจูงใจดา้นความปลอดภยั 
ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมในการท างานของพนกังานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ 

จากการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการ
ความปลอดภยัขององคก์รกบัพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน พบวา่ การบริหารจดัการ
ความปลอดภยัขององคก์รเป็นตวัแปรหน่ึงที่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมป้องกนัอุบตัิเหตุในการ
ปฏิบตัิงาน 
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จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่ได้กล่าวมาขา้งต้นแล้ว        
จะเห็นได้ว่าตวัแปรต่างๆ ที่ผูว้ิจยัได้คัดสรรมาศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุ หน่วยงานที่สังกัด                
ที่แตกต่างกนัและการบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์ร ลว้นเป็นตวัแปรที่มีความเก่ียวขอ้ง
กบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน ที่ผูว้จิยัสนใจศึกษาในคร้ังน้ี ตามกรอบแนวคิด
ในการวจิยัดงัแสดงในแผนภูมิที่ 1 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

ตัวแปรต้น                                                         ตัวแปรตาม 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 

การบริหารจดัการความปลอดภยั        
ขององคก์ร 

พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
เพศ 
อาย ุ 
ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน 
ประสบการณ์การไดรั้บอุบตัิเหตุจากการ
ปฏิบตัิงาน 
หน่วยงานที่สงักดั 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใชก้ารวิจยั 
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุของพนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย 
โดยมีพนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย เป็นหน่วยของการวิเคราะห์ 
(Unit of Analysis) และเพือ่ใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีบรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้ผูว้จิยัไดก้  าหนดระเบียบ
วธีิการด าเนินการวจิยัไวด้งัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มศึกษา 
2. ตวัแปรที่ศึกษา 
3. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
4. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. ประชำกรและกลุ่มศึกษำ 

1.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
ประชากรที่ศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟใน

ประเทศไทย จ านวน 260 คน ที่ท  างานกับบริษทัในปีพ  .ศ . 2558 โดยปฏิบติังานอยู่ในฝ่ายผลิต         
ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง  ฝ่ายห้องปฏิบัติการทดลองและฝ่ายคลังสินค้า   ซ่ึงสังกัดอยู่ใน                
4  โรงงาน  คือ โรงงานบางปู  โรงงานบางปะกง  โรงงานระยอง  และโรงงานเค็มแคท (แผนก
ทรัพยากรบุคคล บริษทั บีเอเอสเอฟ (ไทย) จ  ากดั, 2558) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัท                
บีเอเอสเอฟประเทศไทยจ านวน 158 คน จากโรงงาน 4 แห่ง  ซ่ึงไดม้าจากการค านวณกลุ่มตวัอยา่ง
จากสูตรของยามาเน่ (Yamane, อา้งถึงใน  ประคอง กรรณสูตร 2542: 10 – 11) ที่ระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนได้ร้อยละ 5 และใช้การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
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(Stratified Random Sampling) ตามสดัส่วนหน่วยงานที่สังกดัและใชว้ิธีการจบัสลากรายช่ือมาตาม
จ านวนที่ก  าหนดดงัรายละเอียดในตารางที่ 1 

ส าหรับสูตรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ (Yamane, อา้งถึงใน ประคอง 
กรรณสูตร 2542: 10 - 11) มีรายละเอียดดงัน้ี 

จากสูตร 
เม่ือ   = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    = ขนาดของกลุ่มประชากร 
    = ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับไดข้องกลุ่มตวัอยา่ง      

มีค่าเท่ากบั 0.05 
แทนค่าสูตร    

 

        
 

  = 
   

            
    =  157.57 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีค  านวณไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 158 คน 

ตารางที่ 1 แสดงขนาดของประชากรและกลุ่มตวัอย่างของพนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษทั      
บีเอเอสเอฟในประเทศไทย 

ล ำดับที ่ หน่วยงำนที่สังกดั จ ำนวนประชำกร (คน) จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (คน) 

1 โรงงานบางปู 39 24 
2 โรงงานบางปะกง 116 70 
3 โรงงานระยอง 31 19 
4 โรงงานเคม็แคท 74 45 

รวม 260 158 

1.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
การเก็บขอ้มูลที่ใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือ พนักงาน

ระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีคะแนนพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ
ในการปฏิบติังานจากการตอบแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นในระดบัสูงสุดจ านวน 10 คน โดยจะ
เป็นการคิดคะแนนพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลในเร่ืองมุมมองเก่ียวกบัการป้องกนัอุบตัิเหตุในการปฏิบตัิงานดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก 
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2. ตัวแปรที่ศึกษำ 
2.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 
2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

2.1.1.1 เพศ แบ่งเป็น 
เพศชาย 
เพศหญิง 

2.1.1.2 อาย ุ 
18 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 55 ปี 

2.1.1.3 ระดบัการศึกษา  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) 
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.) 
ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 

2.1.1.4 ประสบการณ์การท างาน 
นอ้ยกวา่ หรือเท่ากบั 1 ปี  
2 – 5 ปี  
มากกวา่ 5 ปีขึ้นไป 

2.1.1.5 ประสบการณ์การไดรั้บอุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงาน  
ไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุ 
เคยไดรั้บอุบติัเหตุที่ไม่ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล 
เคยไดรั้บอุบตัิเหตุที่ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล 

2.1.1.6 หน่วยงานที่สงักดั 
โรงงานระยอง  
โรงงานบางปู  
โรงงานเคม็แคท  
โรงงานบางปะกง  
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2.1.2 กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยขององค์กร 
ตัวแปรตำม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุใน

การปฏิบตัิงาน แบ่งเป็น 5 ดา้นคือ  
ดา้นที่ 1 การปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด  
ดา้นที่ 2 การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทั

จดัขึ้น  
ดา้นที่ 3 การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั  
ดา้นที่ 4 การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน 

ด้านที่ 5 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย      
อยูเ่สมอ 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น   

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนที่  1 แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม  ประกอบด้วย        

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา หน่วยงานที่สังกดั ประสบการณ์การท างานและประสบการณ์การไดรั้บ
อุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงาน  ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมค า จ  านวน 6 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในกำรปฏิบัติงำน เป็นแบบสอบถาม
ที่ผูว้ิจยัสร้างและพฒันาเคร่ืองมือจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง มีขอ้ค  าถาม
จ านวน 47 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ดา้น คือ  

การปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  จ านวน  10 ขอ้ 
การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น จ  านวน 10 ขอ้ 
การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั  จ านวน  10 ขอ้ 
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน จ านวน    9 ขอ้ 
การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ จ านวน    9 ขอ้ 
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ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ดงัน้ี 
ปฏิบติัทุกคร้ัง หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัตามขอ้ความนั้น

ทุกคร้ัง 
ปฏิบติับ่อยคร้ัง หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัตามขอ้ความนั้ น

บ่อยคร้ังแต่ไม่ถึงกบัทุกคร้ัง 
ปฏิบติับางคร้ัง หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัตามขอ้ความนั้น

เพยีงบางคร้ัง 
ปฏิบติันานๆคร้ัง หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัตามขอ้ความนั้น                   

เพยีงนานๆคร้ัง 
ไม่เคยปฏิบตัิเลย หมายถึง  ผู ้ตอบแบบสอบถามไม่เคยปฏิบัติตามข้อความ     

นั้นเลย 

เกณฑใ์นการใหค้ะแนน ขอ้ความที่แสดงถึงพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจาก
การท างาน จะไดค้ะแนน 5 ถึง 1 ส าหรับค าตอบปฏิบติัทุกคร้ังถึงไม่เคยปฏิบติัเลยตามล าดบั ผูท้ี่ได้
คะแนนมากกวา่จะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานสูงกวา่ผูต้อบที่ไดค้ะแนน
นอ้ยกวา่ ส่วนขอ้ความตรงกนัขา้มจะใหค้ะแนนกลบักนั (ขอ้ 8, 10 และ 23) 

เกณฑใ์นการแปลความหมาย พฤติกรรมป้องกนัอุบตัิเหตุในการปฏิบตัิงาน ผูว้ิจยัได้
ก าหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 1981: 179 – 182) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ    
ในการปฏิบตัิงานในระดบัมากที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ    
ในการปฏิบตัิงานในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ    
ในการปฏิบตัิงานในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ  
ในการปฏิบตัิงานในระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ    
ในการปฏิบตัิงานในระดบันอ้ยที่สุด 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยขององค์กร เป็นแบบสอบถาม
ที่ผูว้ิจยัสร้างและพฒันาเคร่ืองมือจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง มีขอ้ค  าถาม
จ านวน 30 ขอ้  

ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ดงัน้ี 
มากที่สุด หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากที่สุด 
มาก หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาก 
ปานกลาง หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นปานกลาง 
นอ้ย  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นนอ้ย 
นอ้ยที่สุด หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นนอ้ยที่สุด 

เกณฑ์ในการให้คะแนน ขอ้ความที่แสดงถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยของ
องคก์รจะไดค้ะแนน 5 ถึง 1 ส าหรับค าตอบเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากที่สุดถึงเห็นดว้ยกบัขอ้ความ
นั้นนอ้ยที่สุดตามล าดบั  

เกณฑใ์นการแปลความหมาย การบริหารจดัการความปลอดภยัขององค์กร ผูว้ิจยัได้
ก าหนดเกณฑใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 1981: 179 – 182) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง  การบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กรอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง  การบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กรอยู่ใน
ระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง  การบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กรอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง  การบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กรอยู่ใน
ระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง  การบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กรอยู่ใน
ระดบันอ้ยที่สุด 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความที่แสดงถึงการจดัการความปลอดภยัในองคก์รหากตอบ       
มากที่สุดจนถึงนอ้ยที่สุด ใหค้ะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Stuctured Interview) 

ซ่ึงเป็นขอ้ค  าถามเก่ียวกบัมุมมองเก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงานระดบั
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ปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีคะแนนพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานจากการตอบแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นในระดับสูงสุดจ านวน 10 คน  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยแบบสมัภาษณ์แบ่งเป็น 7 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 

1. ประเด็นการสัมภาษณ์ด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทั
อยา่งเคร่งครัด มีค  าถาม 2 ประเด็น ดงัน้ี 

1.1 การปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทั  
1.2 การส่งผลต่อการป้องกันอุบัติ เหตุในการปฏิบัติงานเม่ือปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
2. ประเด็นการสัมภาษณ์ด้านการเข้า ร่วมและการมี ส่วนร่วมใน กิจกรรม                  

ความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น มีค  าถาม 3 ประเด็น ดงัน้ี 
2.1 การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น  
2.2 เหตุผลส าคญัในการเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทั     

จดัขึ้น  
2.3 การส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเม่ือเขา้ร่วมและมีส่วนร่วม     

ในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น  
3. ประเด็นการสมัภาษณ์ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั 

มีค  าถาม 2 ประเด็น ดงัน้ี 
3.1 การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรดว้ยความปลอดภยั  
3.2 การส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเม่ือใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ

หรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั 
4. ประเด็นการสัมภาษณ์ด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตาม     

ลกัษณะงาน มีค  าถาม 2 ประเด็น ดงัน้ี 
4.1 การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน  
4.2 การส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเม่ือมีการใช้อุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน  
5. ประเด็นการสัมภาษณ์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มี         

ความปลอดภยัอยูเ่สมอ มีค  าถาม 2 ประเด็น ดงัน้ี 
5.1 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ

ปลอดภยัอยูเ่สมอ  
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5.2 การส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเม่ือมีการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ  

6. วธีิการหรือแนวทางในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน มีค  าถาม 5 ประเด็น 
ดงัน้ี 

6.1 วธีิการและแนวทางในการปฏิบติัตนในการป้องกนัอุบติัเหตุในดา้นอ่ืนๆ  
6.2 วิธีการและแนวทางในการปฏิบติัตนในเวลาที่เกิดปัญหาและวิธีการในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง  
6.3 ความตระหนกัในเร่ืองการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน  
6.4 ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการในการ

ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของหน่วยงานในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ดา้น ดา้นที่ 1 การปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด ด้านที่ 2 การเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม    
ความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น ดา้นที่ 3 การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั ดา้นที่ 
4 การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน ดา้นที่ 5 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ  

6.5 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัมาตรการของหน่วยงานในการด าเนินการดา้น   
ความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุ 

7. ประเด็นค าถามมุมมองและการปฏิบัติตนเก่ียวกับการป้องกันอุบัติเหตุใน            
การปฏิบตัิงาน มีค  าถาม 6 ประเด็น ดงัน้ี 

7.1 มุมมองเก่ียวกับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการปฏิบติังานในหน้าที่กับการ
ปฏิบติัตนในแต่ละด้านตามนโยบายของทางบริษทั ทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี คือ ดา้นที่ 1 การปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด ดา้นที่ 2 การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความ
ปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น ดา้นที่ 3 การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั ดา้นที่ 4 
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน ดา้นที่ 5 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใน        
การท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ  

7.2 มุมมองเก่ียวกบัความส าคญัของการปฏิบติัตนในการป้องกนัอุบติัเหตุและการ
ใหค้วามส าคญัเร่ืองความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเสมอในการปฏิบตัิงาน 

7.3 มุมมองเก่ียวกับความส าคัญในเร่ืองความเคร่งครัดของหน่วยงานในการ
ด าเนินการในดา้นต่างๆทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี คือ ดา้นที่ 1 การปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัอยา่ง
เคร่งครัด ดา้นที่ 2 การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น ดา้นที่ 3 
การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอย่างปลอดภยั ด้านที่ 4 การใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 
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ส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน ดา้นที่ 5 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยั
อยูเ่สมอ  

7.4 ความคิดเห็นต่อการจัดการความปลอดภัยของหน่วยงานที่ ช่วยส่งเสริม 
สนบัสนุน ผลกัดนัในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 

7.5 มุมมองเก่ียวกับความส าคญัของแรงสนับสนุน หรือแรงผลักดัน หรือการ
ไดรั้บการส่งเสริมจากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ต่อการท างานดว้ยความปลอดภยัเพื่อ
ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 

7.6 ปัจจัยอ่ืนที่ช่วยส่งเสริม ผลักดัน หรือ สนับสนุนให้ปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภยัเพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 

4. กำรสร้ำงและพัฒนำเคร่ืองมือ 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้สร้างและพฒันาเคร่ืองมือโดยด าเนินการตามขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 
4.1 ศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม

การป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน เพือ่น ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ
และเพือ่เป็นแนวทางการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 

4.2 ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างเน้ือหาของแบบสอบถาม ตามรายละเอียดของ
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

4.3 สร้างขอ้ค  าถามแบบสอบถามและก าหนดเกณฑใ์นการให้คะแนนส าหรับค าตอบ
แต่ละขอ้ 

4.4 น าแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นให้อาจารยค์วบคุมวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิ
จ  านวน 4 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และด าเนินการหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยขอ้ค าถามของแบบสอบถาม
ทุกขอ้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เน่ืองจากมีค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปใน    
ทุกรายขอ้  

4.5 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้ นและได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช ้        
(Try out) กบัพนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งที่
ใชใ้นการวจิยั จ  านวน 30 คน 

4.6 หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมป้องกัน
อุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยและ
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แบบสอบถามการบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กร โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ          
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดงัน้ี 

4.6.1 แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย จ านวน 47 ขอ้ วิเคราะห์ความเช่ือมัน่ได ้
.927 

4.6.2  แบบสอบถามการบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์ร จ านวน 30 ขอ้ 
วเิคราะห์ความเช่ือมัน่ได ้.967 

4.7 สร้างแบบสมัภาษณ์ที่มีโครงสร้าง ที่มีเน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการ
วิจยั มีขอ้ค  าถาม 7 ประเด็น ผ่านการตรวจสอบโดยอาจารยท์ี่ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ ปรับปรุง
แกไ้ขส านวนภาษา น าขอ้เสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์และน าไปใชก้ับ
กลุ่มตวัอย่างที่เป็นพนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีคะแนน
พฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานจากการตอบแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นใน
ระดบัสูงสุดจ านวน 10 คน 

5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
5.1 ผูว้ิจยัท  าหนังสือขอความร่วมมือถึงประธานและกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มบริษัท       

บีเอเอสเอฟในประเทศไทย เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกับพนักงานระดับ
ปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย พร้อมทั้งน าแบบสอบถามที่ใชใ้นการเก็บรวมรวม
ขอ้มูลจริงที่ผ่านการพฒันาและปรับปรุงแล้วไปด าเนินการเก็บรวบรวมแก่กลุ่มตวัอย่างจ านวน     
158 ชุด 

5.2 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากพนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่ม
บริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย และท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล โดยแบบสอบถาม
ของพนกังานกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย ตอบครบถว้นสมบูรณ์ จ  านวน 158 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 และด าเนินการลงรหสัในแบบสอบถามและน าขอ้มูลทั้งหมด 158 ชุดมาวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่อไป 

5.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
5.3.1 ผูว้จิยัคิดคะแนนพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานรายบุคคลจาก

การตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
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ปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีระดับพฤติกรรมป้องกันอุบติัเหตุในการ
ปฏิบตัิงานสูงสุดจ านวน 10 คน เพื่อเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับแนวทางการ
ป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการด าเนินการเพื่อพฒันาวิธีการและ
รูปแบบในการส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ         
อนัน าไปสู่การป้องกนัและลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานต่อไป 

5.3.2 ผูว้จิยัติดต่อพนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย   
ที่มีระดบัพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานสูงที่สุดจ านวน 10 คน เพื่อนัดหมายเวลาและ
สถานที่ในการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้จิยัเป็นผูเ้ดินทางไปสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง 

5.3.3 ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นที่ก  าหนด โดยการจดบนัทึก
และบนัทึกเสียงอยา่งเปิดเผยทั้ง 10 คน และน าขอ้มูลบนัทึกเสียงจากการสัมภาษณ์ที่ไดรั้บกลบัคืน
ถอดเทป บนัทึกขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ เพือ่ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทาง

สงัคมศาสตร์ โดยก าหนดความมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 มีขั้นตอนการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
6.1 วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟ    

ในประเทศไทย อนัประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์   
การไดรั้บอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานและหน่วยงานที่สังกดั โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ีและ  
ร้อยละ 

6.2 วเิคราะห์ค่าระดบั การบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์รและพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟ                
ในประเทศไทยโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

6.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย จ าแนกตามเพศ อาย ุ
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานและหน่วยงานที่สังกัดโดยการทดสอบค่าที       
(t-test) แบบ Independent t-test 

6.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย จ าแนกตามอาย ุ
ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การท างาน โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
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ANOVA) และหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัจะด าเนินการตรวจสอบ     
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test for all possible comparison) 

6.5 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการความปลอดภยัขององค์กรกับ
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัท                 
บีเอเอสเอฟในประเทศไทย โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) 

6.6 วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับ
พฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟ
ในประเทศไทยและการบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กร  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟ
ในประเทศไทยจ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา หน่วยงานที่สังกดั ประสบการณ์การท างาน
และประสบการณ์การได้รับอุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงาน  3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
บริหารจดัการความปลอดภัยขององค์กรกับพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย 4) เพื่อศึกษามุมมองเก่ียวกบัการ
ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงานกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีระดับ
พฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานสูงสุดจ านวน 10 คน 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟใน

ประเทศไทย จ านวน 158 คน ซ่ึงไดม้าจากการค านวณกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของยามาเน่ (Yamane) 
ที่ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมให้คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 และสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยใช้การ         
สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนหน่วยงานที่สังกดัและใช้
วธีิการจบัสลากรายช่ือมาตามจ านวนที่ก  าหนด 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นจ านวน 1 ฉบบั ซ่ึงผ่านการ
ทดสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาจากผู ้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ผู ้ควบคุมวิทยานิพนธ์                  
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานและหน่วยงานที่
สงักดั ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน ไดค้่าความเช่ือมัน่ 
.927 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการบริหารจดัการความปลอดภยัในองคก์ร  ไดค้่าความเช่ือมัน่ .967 
โดยผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง และน าขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test)                         
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การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพยีร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพคร้ังน้ี คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ

กลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีระดบัพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานสูงสุด
จ านวน 10 คน เพือ่เป็นผูใ้หข้อ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นเอง 
ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัมุมมองเก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานโดยผูว้ิจยั
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองและน าขอ้มูลที่ไดม้าท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย สามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการ
วจิยัไดด้งัน้ี คือ 

1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัท          
บีเอเอสเอฟในประเทศไทย จ านวน 158 คน พบว่า ส่วนมากเป็นเพศชาย จ านวน 121 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 76.6 พนักงานส่วนมากมีอายรุะหว่าง 18 – 34 ปี  จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 
ส่วนมากมีระดับการศึกษาอยูใ่นระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.) จ  านวน 61 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 38.6  ประสบการณ์การท างาน พบว่า ส่วนมากมีอายงุานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.7 ประสบการณ์ในการไดรั้บอุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงาน พบวา่ พนกังานส่วนมาก
ไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุจากการปฏิบติังาน จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2  หน่วยงานที่สังกัด 
พนักงานส่วนมากท างานอยู่โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ส าหรับอุตสาหกรรมแคร์เคมิคอล  (โรงงาน
ระยอง/ โรงงานบางปะกง) จ  านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 

2. การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยและการบริหารจดัการความปลอดภยัของ
องค์กร พบว่า  พฤติกรรมป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่ม
บริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก (   = 4.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงานอยู่ในระดับมากที่สุด           
(   = 4.59) รองลงมา คือ ด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
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ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั ดา้นการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอและด้านการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความ
ปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น อยูใ่นระดบัมาก (   = 4.48, 4.44, 4.27 และ 3.94 ตามล าดบั)  และระดบัการ
บริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์ร อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.22)  

3. การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย จ าแนกตามเพศ อาย ุ
ประสบการณ์การได้รับอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานและหน่วยงานที่สังกัด โดยการทดสอบค่าที     
(t-test) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย จ าแนกตามระดบั
การศึกษาและประสบการณ์การท างาน โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) และหากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ผูว้ิจยั จะด าเนินการตรวจสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของ Scheffe’ สรุปไดด้งัน้ี 

3.1 พนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย ที่มีเพศต่างกัน                   
มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

3.2 พนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย ที่มีอายตุ่างกัน                  
มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

3.3 พนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย ที่ มีระดับ
การศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

3.4 พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีประสบการณ์  
การท างานต่างกนั มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบตัิงานไม่แตกต่างกนั 

3.5 พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีประสบการณ์  
การได้รับอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานต่างกนั มีพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน    
ไม่แตกต่างกนั 

3.6 พนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย ที่มีหน่วยงาน           
ที่สงักดัต่างกนั มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

4. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์ร
กับพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัท         
บีเอเอสเอฟในประเทศไทย โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) พบว่า การบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กรกับพฤติกรรม          
การป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง (r = .557) 
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อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุดา้นดา้นการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัอยู่เสมอมีความสัมพนัธ์การบริหารจดัการความ
ปลอดภยัขององคก์รมากที่สุด (r = .538) รองลงมา คือ ดา้นการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความปลอดภัยที่บริษัทจัดขึ้ น  ด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตาม      
ลกัษณะงาน ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัดและดา้นการใชอุ้ปกรณ์ 
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั (r = .490, .450, .331 และ .327 ตามล าดบั) 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัท                   
บีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีระดับพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานสูงสุดจ านวน     
10 คน สามารถสรุปการสมัภาษณ์ไดด้งัน้ี 

5.1 ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  
5.1.1 การปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทั พบว่า พนักงาน   

ทุกคนมีการปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทัที่มีการก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังานที่บริษทัไดก้ าหนดไว ้นอกจากน้ียงัพบว่ามีการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะและความเหมาะสมของงานแต่ละประเภทอยา่ง
ครบถ้วนทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน การแต่งกายอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของสถานที่ท  างาน                
ในขณะเดียวกนัก็จะมีการแจง้หัวหน้างานเม่ือไม่สามารถปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังานหรือ
กรณีพบความผิดปกติ การไม่ปฏิบัติลัดขั้นตอนหรือลองผิดลองถูกด้วยตนเอง การดูแล
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ และมีการตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชง้านก่อนลงมือปฏิบติังานทุกคร้ัง 

5.1.2 การส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเม่ือปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด พบวา่ การปฏิบตัิตามกฎระเบียบความปลอดภยั
ของบริษัทอย่างเคร่งครัดสามารถช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ เน่ืองจากการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบจะช่วยลดโอกาสการเกิดอุบติัเหตุ 

5.2 ดา้นการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น  
5.2.1 การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้ น 

พบว่า พนักงานได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยที่บริษัทจัดขึ้ น โดยให ้       
ความร่วมมือและเข้า ร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างสม ่ า เสมอ เช่น การเข้า ร่วมงานสัปดาห์              
ความปลอดภยัในการท างาน เพราะได้ท  ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ได้รู้จกัเพื่อนร่วมงาน
เพิม่ขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งจากโรงงานเดียวกนัและโรงงานต่างสาขา นอกจากนั้นยงัไดเ้ขา้รับการ
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อบรมดา้นความปลอดภยัในการท างานตามที่บริษทัก าหนด การเขา้ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน การเดิน
ตรวจความปลอดภยัในพื้นที่ท  างาน เน่ืองจากได้รับความรู้และความเขา้ใจด้านความปลอดภัย     
มากขึ้น ในขณะเดียวกนัพนักงานไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของบริษทัที่สามารถน าความรู้ที่ไดรั้บมาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบติังานของตนเอง เช่น การมีส่วนร่วมในการเขียนขั้นตอนในการท างาน     
การเขียนรายงานเหตุการณ์ที่ผดิปกติหรือขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรุงดา้นความปลอดภยั 

5.2.2 เหตุผลส าคญัในการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่
บริษทัจดัขึ้น พบว่า พนักงานเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้ น 
เน่ืองจากมองเห็นว่าได้ทบทวนความรู้ดา้นความปลอดภยัเป็นประจ า นอกจากน้ียงัได้รับความรู้
เพิ่มเติมจากกิจกรรมต่างๆ ได้มีการแบ่งปันความคิดกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานในการ
ปรับปรุงการท างานร่วมกัน ได้มุมมองต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานด้วยความ
ปลอดภยัและมีจิตส านึกที่ดีในการป้องกนัอุบติัเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้น 

5.2.3 การส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเม่ือเข้าร่วมและ             
มีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น  พบว่า การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ความปลอดภัยที่บริษัทจัดขึ้ น สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้เพราะพนักงานได้รับความรู้        
ความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัมากขึ้น  

5.3 ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั  
5.3.1 การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรดว้ยความปลอดภยั  พบว่า พนักงาน

ได้กล่าวถึงวิธีการและแนวทางในการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรด้วยความปลอดภัย 
ดงัน้ีคือ ตอ้งมีการตรวจสภาพอุปกรณ์ก่อนใชง้าน เม่ือพบว่าอุปกรณ์อยูใ่นสภาพช ารุด ตอ้งมีการ
เปล่ียนหรือบอกหัวหน้างานให้ทราบเพื่อด าเนินการแก้ไข นอกจากนั้นยงัได้กล่าวถึงการเลือก
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัตั้งแต่ก่อนน ามาใชง้าน 
ตอ้งรู้จกัวิธีการใชง้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือนั้นๆ รวมถึงตอ้งมีทกัษะและความช านาญในการใช้
งาน ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและศึกษาคู่มือก่อนใชง้านทุกคร้ังและไม่ปฏิบติังานแบบลดัขั้นตอน  

5.3.2 การส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเม่ือใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ
หรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั พบวา่ การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร อยา่งปลอดภยั ส่งผล
ต่อการป้องกนัอุบติัเหตุ เน่ืองจากอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่น
สภาพที่ดีตามระยะเวลาที่ก  าหนด การไม่ใชง้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจกัรที่มีสภาพช ารุด 
หยดุใช้งานหรือมีการเปล่ียนทนัทีโดยแจ้งหัวหน้างานหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งให้รับทราบเม่ือพบสภาพ
ของอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรที่ไม่ปลอดภยั 

 



131 
 

 
 

5.4 ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน  
5.4.1 การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน พบว่า พนักงาน

ไดมี้การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทุกคร้ังตามลกัษณะและความเหมาะสมของงานแต่
ละประเภท นอกจากนั้นยงัตอ้งมีการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลให้อยูใ่นสภาพ
ที่พร้อมใช้งานทั้งก่อนและหลังการใช้งานเป็นประจ าและเปล่ียนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลทนัทีเม่ือพบว่าอุปกรณ์มีสภาพช ารุดหรือหมดอายุการใชง้านและตอ้งใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลใหถู้กประเภทตามลกัษณะของงาน 

5.4.2 การส่งผลต่อการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเม่ือมีการใช้อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน  พบว่า การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตาม
ลักษณะงานเป็นปัจจยัหน่ึงที่ช่วยในการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเพราะช่วย
ป้องกนัและลดความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุ 

5.5 ดา้นการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ  
5.5.1 การมี ส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ มี             

ความปลอดภยั พบวา่ พนกังานทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานให้
มีความปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่างๆของบริษัทด้วยความรับผิดชอบและท าอย่างต่อเน่ือง เช่น 
กิจกรรม 5ส การดูแลพื้นที่รับผดิชอบของตนเองใหมี้ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึง
การเดินส ารวจความปลอดภยัในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนั้นยงัมีส่วนร่วมในการแจง้หัวหน้างาน
เม่ือพบเห็นสภาพแวดลอ้มที่ไม่ปลอดภยัเพื่อด าเนินการปรับปรุงและการดูแลพื้นที่การท างานให้
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยหลงัท างานเสร็จส้ิน 

5.5.2 การส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเม่ือมีการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ พบวา่ การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอจะส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน โดยถา้พื้นที่
การท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พนักงานสามารถหยบิจบัเคร่ืองมือไดส้ะดวกและถูกตอ้ง 
ปลอดภยั และส่งผลใหพ้นกังานมีความสบายใจในการท างาน ช่วยลดการเกิดอุบติัเหตุ  

5.6 วธีิการหรือแนวทางในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน  
5.6.1 วิธีการและแนวทางในการปฏิบติัตนในการป้องกนัอุบติัเหตุในด้านอ่ืนๆ 

พบวา่ พนกังานเห็นวา่แนวทางการปฏิบติัในการป้องกนัอุบติัเหตุที่บริษทัด าเนินการอยูน่ั้นค่อนขา้ง
ครอบคลุมถึงวิธีการและแนวทางในการปฏิบติัตนในการป้องกันอุบติัเหตุอยู่แล้ว จึงน าเสนอ
เพิม่เติมเพยีงบางประเด็น ดงัน้ี ควรใหมี้การระดมสมองกนัหลายๆฝ่ายในการหาสาเหตุและแนวทาง
ในการแกไ้ขป้องกนัปัญหาและปรับปรุงวิธีการในการป้องกันอุบติัเหตุร่วมกนั เน้นให้พนักงาน    
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ทุกคนตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเพราะเป็นเร่ืองที่ส าคญั และควรมี
การด าเนินการตามแนวทางต่างๆที่ไดท้  าดีอยูแ่ลว้อยา่งต่อเน่ือง เช่น กิจกรรม 5ส  

5.6.2 วธีิการและแนวทางในการปฏิบติัตนในเวลาที่เกิดปัญหาและวิธีการในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง พบว่า พนักงานมีวิธีการและแนวทางในการปฏิบติัตนในเวลาที่เกิดปัญหา
ดว้ยการแจง้หัวหน้างาน หรือในกรณีเกิดกับเพื่อนร่วมงานจะมีการแจง้เตือนในเบื้องตน้ หากยงั    
ไม่ได้ผลก็จะแจ้งหัวหน้างานในล าดับต่อไป ส่วนในเร่ืองการดูแลสุขภาพนั้ น พนักงานให้
ความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยมีวิธีการในการปฏิบติัตนดว้ยการออกก าลังกาย ทานอาหารและ
พกัผ่อนอยา่งเพียงพอเพื่อให้มีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเพื่อให้ท  างานไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัตลอดเวลา นอกจากนั้นยงัตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามขอ้ก าหนด
ทุกคร้ัง  

5.6.3 ความตระหนักในเร่ืองการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน พบว่า 
พนกังานมีความตระหนกัในเร่ืองการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน ในดา้นการปฏิบติัตามกฎ
ความปลอดภยัและขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัดและสม ่าเสมอ เห็นความส าคญัของความ
ปลอดภัยในการท างานเพราะคิดถึงตัวเอง เพื่อนร่วมงานและครอบครัว นอกจากนั้ นการที่ได้
ประสบกับเหตุการณ์ที่ เคยเห็นเพื่อนร่วมงานเกิดอุบัติเหตุ หรือเคยได้รับการตักเตือนจาก        
หวัหนา้งานก็จะท าใหมี้ความตระหนกัและย  ้าเตือนตวัเองอยูเ่สมอให้ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั
รวมถึงการปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งที่ดี 

5.6.4 ความคิดเห็นดา้นความเหมาะสมและความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการในการ
ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของหน่วยงานในดา้นต่างๆ พบวา่ พนกังานทุกคนมีความคิดเห็น
ต่อมาตรการในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของหน่วยงานในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ดา้น ว่ามี             
ความเหมาะสมและพึงพอใจในการที่บริษทัมีการก าหนดกฎระเบียบไวอ้ยา่งชดัเจนและบงัคบัใช้
อย่างเคร่งครัด การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษทัเพราะได้พฒันาตนเองมากขึ้น     
พงึพอใจในมาตรการเร่ืองการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยัที่มีการก าหนดไว้
อยา่งชดัเจน พึงพอใจที่บริษทัไดมี้การจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลให้อยา่งครบถว้น
และเหมาะสมและพงึพอใจที่บริษทัมีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยั
อยู่เสมอ ท าให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน รวมถึงหัวหน้างานและทีมงาน            
ความปลอดภยัยงัช่วยดูแลพื้นที่การท างานต่างๆใหมี้ความปลอดภยั  

5.6.5 ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเก่ียวกบัมาตรการของหน่วยงานในการด าเนินการดา้น
ความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ พบว่า พนักงานไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัมาตรการ
ของหน่วยงานในการด าเนินการด้านความปลอดภยัเพื่อป้องกันอุบติัเหตุ ดังน้ี การให้พนักงาน        
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มีส่วนร่วมในการออกแบบหรือการปรับปรุงตั้งแต่ตน้ เพราะจะท าให้การออกแบบนั้น ๆ ตรงกับ
ความตอ้งการและมีความปลอดภยั ควรจดัให้มีการจดัการฝึกอบรมเฉพาะให้กบัพนักงานกะ เช่น 
การประเมินความเส่ียงในการท างาน  นอกจากนั้ นยงัน าเสนอเร่ืองการจดัให้มีการเสริมสร้าง
จิตส านึกดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความใส่ใจดา้นความปลอดภยั 
การจดัท ามาตรการเพิ่มเติมในเร่ืองป้ายเตือนอนัตรายในจุดต่างๆโดยเฉพาะเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร   
การเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธข์่าวสารดา้นความปลอดภยัส าหรับพนกังานที่ไม่มีอีเมลลใ์นการ
ติดต่อส่ือสาร การด าเนินการท า 5ส อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้พื้นที่การท างานมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีความสะดวกมากยิง่ขึ้นและการย  ้าเตือนให้กับพนักงานกะบ่ายและกะกลางคืนให้
ดูแลตนเองดา้นความปลอดภยัมากขึ้น 

5.7 มุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน  
5.7.1 มุมมองเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่กับ     

การปฏิบติัตนในแต่ละดา้นตามนโยบายของทางบริษทั ทั้ง 5 ดา้น พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่า
การที่บริษทัก าหนดมาตรการความปลอดภัยต่างๆนั้ นเป็นส่ิงที่ดีและมีประโยชน์กับพนักงาน
เน่ืองจากท าให้พนักงานมีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน รู้หน้าที่ของตนเองอยา่งชดัเจนใน
เร่ืองความปลอดภยัในการท างาน มีทกัษะและความช านาญในการท างานจากการไดเ้ขา้รับการ
อบรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ทางบริษทัจัดขึ้น รวมถึงรู้ประโยชน์และโทษของการ
ท างานด้วยความปลอดภยัและไม่ปลอดภยัท าให้ตอ้งระมัดระวงัตนเอง และพนักงานบางคนมี
ประสบการณ์ตรงจากการประสบกบัอุบติัเหตุหรือจากเหตุการณ์ของคนใกล้เคียงท าให้ยิง่มีความ
เช่ือมัน่ในมาตรการต่างๆที่บริษทัไดก้ าหนดและลงมือปฏิบติัตามมาตรการนั้นอยา่งจริงจงั 

5.7.2 มุมมองเก่ียวกบัความส าคญัเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในการป้องกนัอุบติัเหตุ
และการใหค้วามส าคญัเร่ืองความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเสมอในการปฏิบตัิงาน  พบว่า พนักงาน  
มีความคิดเห็นวา่ความปลอดภยัเป็นเร่ืองที่ส าคญัทั้งต่อตนเองและเพือ่นร่วมงาน เพราะหากอุบติัเหตุ
เกิดขึ้นตอ้งมีคนไดรั้บบาดเจ็บและเกิดความเสียหาย จึงให้ความส าคญัเร่ืองความปลอดภยัภยัเป็น
อนัดบัแรกเสมอในการปฏิบติังาน เน่ืองจากพนักงานรู้ว่างานที่ตนท านั้นมีความเส่ียง ท าให้ตอ้ง      
มีความระมดัระวงัดว้ยการปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยัต่างๆ เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
อันตรายส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน ไม่ท างานลัดขั้นตอน และหากพบเหตุการณ์หรือสภาพการ
ท างานที่ไม่ปลอดภยัตอ้งรีบแจง้หัวหน้างานทนัที เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายมาก  
ไปกวา่เดิม  

5.7.3 มุมมองเก่ียวกับความส าคญัในเร่ืองความเคร่งครัดของหน่วยงานในการ
ด าเนินการในด้านต่างๆทั้ง 5 ด้าน พบว่า พนักงานให้ความส าคญัในเร่ืองความเคร่งครัดของ
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หน่วยงานในการด าเนินการในด้านต่างๆทั้ง 5 ด้านเป็นอย่างมาก เพราะการที่หน่วยงานมีความ
เคร่งครัดจะช่วยใหพ้นกังานใส่ใจและตอ้งปฏิบติัตามจนเกิดเป็นความเคยชินและเป็นนิสัย ซ่ึงหาก
บริษทัไม่เขม้งวดหรือเคร่งครัดอาจท าใหพ้นกังานเผอเรอเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย  

5.7.4 ความคิดเห็นต่อการจัดการความปลอดภัยของหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริม 
สนบัสนุน ผลกัดนัในการป้องกนัอุบตัิเหตุในการปฏิบตัิงาน พบวา่ พนกังานมีความพงึพอใจต่อการ
จดัการความปลอดภยัของหน่วยงาน เน่ืองจาก หน่วยงานใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความปลอดภยัเป็น
อยา่งมากในการก าหนดมาตรการการท างานอยา่งปลอดภยัที่มีความชดัเจนและส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนในองค์กรปฏิบติัในทิศทางเดียวกันเพื่อช่วยลดอุบติัเหตุ ท าให้พนักงานมีความเขา้ใจและ
มัน่ใจมากขึ้นและกล้าที่จะบอกปัญหาเม่ือพบเจอสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภยัเพราะบริษทัจะ      
มีการด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขใหพ้นกังานโดยทนัที  

5.7.5 มุมมองเก่ียวกบัความส าคญัของแรงสนับสนุน หรือแรงผลกัดนั หรือการ
ไดรั้บการส่งเสริมจากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ต่อการท างานดว้ยความปลอดภยัเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน พบว่า  พนักงานส่วนใหญ่มีมุมมองในประเด็นน้ี คือ                
เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานมีความส าคญัค่อนขา้งมากต่อการท างานด้วยความปลอดภยัเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน              
โดยหวัหนา้งานเป็นผูใ้หค้  าแนะน ากบัพนกังานในเร่ืองความปลอดภยั ช่วยในการย  ้าเตือน สอนงาน 
แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ ส่วนเพือ่นร่วมงานจะช่วยเตือนกนั ช่วยสอนงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัและใหค้  าแนะน าในการท างาน ในขณะเดียวกนัครอบครัวจะมีส่วนช่วยในการเตือนสติให้
ท  างานดว้ยความปลอดภยั เป็นแรงจูงใจในการท างานอยา่งปลอดภยัเพราะถา้เป็นอะไรไปจะส่งผล
ถึงครอบครัว 

5.7.6 ปัจจยัอ่ืนที่ช่วยส่งเสริม ผลักดัน หรือ สนับสนุนให้ปฏิบตัิงานด้วยความ
ปลอดภยัเพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน พบว่า พบว่า ปัจจยัอ่ืนที่ช่วยส่งเสริม ผลกัดนั หรือ 
สนับสนุนให้ปฏิบติังานด้วยความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน ได้แก่ การมี
แรงจูงใจในการท างานของตวัพนักงานเอง นอกจากนั้นการด าเนินงานด้านความปลอดภยัอย่าง
ต่อเน่ืองของบริษทั การส่ือสารดา้นความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอและปัจจยัเร่ืองสภาพแวดลอ้มใน
การท างานที่น่าอยูแ่ละเป็นระเบียบ เป็นปัจจยั  ที่ช่วยส่งเสริม ผลกัดนั หรือ สนับสนุนให้ปฏิบติังาน
ดว้ยความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบตัิงาน  
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ี สามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์และสมมติฐาน      
การวจิยัไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ระดบัพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย และระดบัการบริหารจดัการความปลอดภยั
ขององคก์รมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกัน
อุบติัเหตุโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (   = 4.35) เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศชาย จ านวน 
121 คน   คิดเป็นร้อยละ 76.6 แสดงใหเ้ห็นถึง พนกังานชายมีความคล่องตวั กระฉบักระเฉง แข็งแรง
เหมาะกบัการท างานระดบัปฏิบติัการในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภณัฑท์ี่มีความเส่ียงค่อนขา้งสูง 
และกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีอายรุะหว่าง 25 – 34 ปี  จ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 แสดงให้
เห็นถึง กลุ่มตวัอยา่งในวยัน้ี เป็นวยัที่มีประสบการณ์ในการท างาน มีทกัษะและความช านาญในงาน
ของตนเอง รวมถึงมีความรู้และความเขา้ใจในมาตรการดา้นความปลอดภยัต่างๆและเป็นวยัที่อยู่
ในช่วงสร้างเน้ือสร้างตวั สร้างครอบครัว จึงตอ้งดูแลและระมัดระวงัตนเองค่อนขา้งมากในการ
ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีระดบัการศึกษาระดบัอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า (ปวส.) และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) เป็นจ านวนถึง 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.7 ซ่ึงเป็นงานสายช่างโดยตรงที่ไดผ้า่นการเรียนภาคปฏิบติัของงานช่าง จึงท าให้มี
ความรู้และความช านาญในการท างานเป็นพื้นฐาน เม่ือเขา้มาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมจึง
สามารถใชท้กัษะและความช านาญในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งปลอดภยัมากขึ้น และในขณะเดียวกนั
กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากไม่เคยได้รับอุบตัิเหตุ จ  านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 แสดงให้เห็นถึง 
พนกังานที่ไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุมีความตระหนักและให้ความส าคญักบัการดูแลตนเองและปฏิบติั
ตนในการป้องกนัอุบติัเหตุอยา่งสม ่าเสมอจึงท าใหไ้ม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน และกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนมากมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.7 แสดงใหเ้ห็นถึง พนกังานมีทกัษะและความช านาญในการท างาน มีความรู้และความเขา้ใจใน
ขั้นตอนการปฏิบติังานและกฎระเบียบต่างๆของบริษทั สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองและใน
ขณะเดียวกันพนักงานที่มีประสบการณ์การท างานจะคอยเป็นพี่เล้ียงและช่วยสอนงานให้กับ
พนกังานรุ่นใหม่ จึงตอ้งเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฎิบติังานดว้ยความปลอดภยั 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุด้าน      
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงานอยูใ่นระดบัมากที่สุด (  = 4.59) แสดงว่า           
กลุ่มตวัอยา่งทราบดีว่า การใช้อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคลจะช่วยในการป้องกนัอุบติัเหตุ
หรือลดความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุได้ ดังจะเห็นไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างส่วนมากไม่เคยไดรั้บ
อุบตัิเหตุ จ  านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 และการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเป็น
วิธีการที่ง่ายและใกลต้วัที่สุดที่พนักงานทุกคนสามารถปฏิบติัดว้ยตนเองได ้ดงันั้นพนักงานจึงให้
ความส าคญัในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลในการป้องกนัอุบตัิเหตุมากที่สุด 

ดังจะเห็นได้จากการตอบแบบสอบถามในข้อค าถามที่แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไวม้ากที่สุด จากขอ้ค  าถามขอ้ที่ 15 ที่ว่า “ท่านเขา้
รับการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปีที่บริษทัจัดให้ทุกคร้ัง (  = 4.91)” เน่ืองจาก พนักงานให้
ความส าคญัในการดูแลและห่วงใยสุขภาพของตนเองเป็นอย่างมาก จึงเขา้รับการตรวจสุขภาพ
ร่างกายประจ าปีตามที่บริษทัจดัใหทุ้กคร้ัง และขอ้ค  าถามขอ้ที่ 6 ที่ว่า “ก่อนลงมือปฏิบติังานทุกคร้ัง 
ท่านค านึงถึงขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อความปลอดภยั (work instruction) (  = 4.78)” เน่ืองจาก 
พนกังานรับรู้และปฏิบติัตนตามขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อความปลอดภยัที่บริษทัจดัให้อยา่งเป็น
ระบบและครอบคลุมทุกกระบวนการ และพนกังานไดผ้่านการอบรมและการสอนงานจากหัวหน้า
งานให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบติังานต่างๆ อยา่งเคร่งครัด โดยเนน้ย  ้าถึงผลกระทบและความรุนแรงของอุบติัเหตุที่อาจเกิดขึ้น
หากไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังานหรือท างานลดัขั้นตอน และขอ้ค  าถามขอ้ที่ 34 ที่ว่า “ท่าน
ใชง้านอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอยา่งถูกตอ้งตามคู่มือการใชง้าน” (  = 4.78) เน่ืองจาก 
พนักงานทราบดีว่าการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลจะช่วยในการป้องกนัอุบติัเหตุหรือ  
ลดความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุได้ แต่หากใช้ไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกตอ้งตามคู่มือการใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลนั้นจะไม่ไดช่้วยในการลดหรือป้องกนัอุบตัิเหตุไดเ้ลย  

ทั้งน้ีสอดคล้องกับผลการวิจยัของชนรดา ยุวนะเตมีย ์(2553: บทคดัย่อ) ศึกษาการ
ป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานของคนงานจา้งเหมาบริการดา้นระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวดันครปฐม โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 289 คน พบว่า การป้องกนัอุบติัเหตุ
จากการท างานอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของภทัรทิยา กิจจิว (2551: บทคดัยอ่) 
ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุจากการท างานของพนักงานฝ่ายผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เขตอ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  จ านวน       
377 คน พบว่า พฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุจากการท างานอยูใ่นระดับมากและสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของมณีวรรณ ศรีสวสัด์ิ (2547: 143) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างาน
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ของช่างพมิพ ์โรงพมิพส่ิ์งพมิพป์ระเภทกระดาษ พื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งที่
ใชมี้จ  านวน 208 คน ผลการวจิยัพบว่า ช่างพิมพส่์วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการ
ท างานอยูใ่นระดบัดี และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสมภพ วงศป์ระสาร (2546: บทคดัยอ่) ศึกษา
พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานของคนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมและ
ถนอมอาหาร เขตก่ิงอ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นคนงานใน     
สถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืมถนอมอาหาร จ านวน 354 คน พบว่า พฤติกรรมการป้องกัน
อุบตัิเหตุจากการท างานอยูใ่นระดบัมาก  

1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจดัการความปลอดภยัขององค์กร พบว่า     
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.22) แสดงว่า พนักงานมีการรับรู้เก่ียวกับการบริหารจดัการ  
ความปลอดภยัขององคก์ร เน่ืองจากองคก์รมีการก าหนดนโยบายความปลอดภยัที่ชดัเจนดว้ยการให้
ความความส าคัญกับเร่ืองความปลอดภัยเป็นอันดับแรกโดยมีการส่ือสารให้พนักงานทุกคน
รับทราบผ่านการฝึกอบรมและการติดบอร์ดส่ือสารในพื้นที่การท างาน ผูบ้ริหารขององค์กร
แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัเป็นอันดบัแรกและมีการ
ส่ือสารเร่ืองความปลอดภยัถึงพนักงานโดยตรงผ่านการประชุมและการสนทนากบัผูบ้ริหารให้กบั
พนกังานในทุกส านกังานและโรงงานเป็นประจ า นอกจากนั้นพนักงานยงัไดรั้บการอบรมในเร่ือง
การปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัที่มีการก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและมีการบงัคบัใช้อย่าง
เคร่งครัด พนักงานทุกคนได้รับการช้ีแจงจากหัวหน้างานถึงหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภยัที่บริษทัก าหนดไวใ้หก้บัพนกังานทุกคนทุกระดบัขององคก์ร ในขณะเดียวกนัองคก์รยงัได้
จดัตั้งหน่วยงานความปลอดภยัและเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานเพื่อท าหน้าที่บริหาร
จดัการงานด้านความปลอดภยัด้วยการมุ่งเน้นการป้องกันการเกิดอุบติัเหตุซ่ึงพนักงานทุกคนจะ
ไดรั้บการอบรมจากหน่วยงานความปลอดภยัตามแผนงานประจ าปีของบริษทั พนักงานยงัไดมี้ส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการสอบสวนหาสาเหตุของอุบติัเหตุเพื่อป้องกันการเกิด
อุบติัเหตุ ได้รับการอบรมช้ีแจงจากหัวหน้างานเร่ืองคู่มือการปฏิบติังานเพื่อความปลอดภัยให้
พนักงานเขา้ใจอยา่งชดัเจน ไดรั้บสวสัดิการต่างๆดา้นความปลอดภยั เช่น การตรวจสุขภาพก่อน   
เข้างานและการตรวจสุขภาพประจ าปี  และองค์กรยงัได้จัดให้มี กิจกรรมส่งเสริม รณรงค ์
ประชาสัมพนัธ์ให้พนักงานเกิดความตระหนักและปฏิบติังานด้วยความปลอดภยัอยู่เสมอ  เม่ือ
พิจารณาค าถามรายขอ้พบว่า ขอ้ค  าถามที่แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างรับรู้และมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์รไวม้ากที่สุด คือ ขอ้ค  าถามขอ้ที่ 19 ที่ว่า  “บริษทัจดัให้มีการ
ตรวจสุขภาพพนักงานอย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง (   = 4.68)” ขอ้ค  าถามที่ 9 ที่ว่า “เม่ือเกิดอุบติัเหตุ       
ทุกคร้ัง บริษทัไดใ้หมี้การสอบสวนหาสาเหตุของอุบติัเหตุเพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ (   = 4.54)” 
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และข้อค าถามข้อที่  17 ที่ว่า “ผูบ้ริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความส าคัญเร่ือง              
ความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเสมอ (  = 4.43)”  

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา หน่วยงานที่สังกดั ประสบการณ์การท างานและประสบการณ์การไดรั้บ
อุบติัเหตุจากการปฏิบติังานมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 จากสมมติฐานขอ้ที่ 1 ที่ว่าพนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟใน
ประเทศไทยที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานแตกต่างกัน ผลการ
วิเคราะห์พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีเพศต่างกัน             
มีพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ทั้งน้ี 
อาจเป็นเพราะพนกังานระดบัปฏิบติัการทุกคนไม่วา่จะเป็นพนกังานหญิงหรือพนกังานชายมีโอกาส
เท่าเทียมกนัในการไดรั้บการฝึกอบรมและการส่ือสารถึงขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัอยา่ง
สม ่าเสมอตามแผนการอบรมประจ าปีของบริษทัและของหน่วยงาน ทั้งการอบรมความปลอดภยั
ส าหรับพนกังานใหม่ การอบรมความปลอดภยัตามต าแหน่งงานและการอบรมเฉพาะเพือ่เพิ่มทกัษะ
และความช านาญของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ การสอนงานจากหัวหน้างาน และรวมไปถึงการที่
พนกังานทุกคนมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆดา้นความปลอดภยัของบริษทั ท าให้พนักงานระดบั
ปฏิบัติการทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสมภพ วงศป์ระสาร (2546: 111) ที่ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมการป้องกัน
อุบตัิเหตุจากการท างานของคนงานในสถานประกอบการการผลิตเคร่ืองด่ืมและถนอมอาหาร เขต
ก่ิงอ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า คนงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืม
และถนอมอาหาร เขตก่ิงอ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธท์ี่มีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบติัเหตุจากการท างานไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกับการศึกษาของภทัรทิยา กิจจิว 
(2551: 79) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบตัิเหตุจากการท างานของพนักงานฝ่าย
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เขตอ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบว่า 
พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เขตอ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐมที่มีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานไม่แตกต่างกนั 

2.2 จากสมมติฐานขอ้ที่ 2 ที่ว่าพนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟใน
ประเทศไทยที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานแตกต่างกัน ผลการ
วิเคราะห์พบว่า พนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีอายตุ่างกัน              
มีพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ทั้งน้ี
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อาจเป็นเพราะบริษทัมีกระบวนการในการคดัเลือกพนกังานเพือ่ใหไ้ดคุ้ณสมบติัตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 
โดยพนกังานตอ้งผา่นการทดสอบทั้งแบบขอ้เขียนและขอ้สัมภาษณ์ ผูท้ี่ผ่านการคดัเลือกถือว่าเป็น  
ผูท้ี่มีความพร้อมที่จะรับการอบรมความรู้เก่ียวกบัการท างานเพื่อให้สามารถปฏิบติัหน้าที่ไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั และเม่ือครบก าหนดตามแผนของบริษทั พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมทบทวนการ
ปฏิบติังานในเร่ืองเก่ียวกบัความปลอดภยัตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุกปี ดงันั้น
อายุจึงไม่มีผลต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ กวิณช์ตา อภิธนาดล (2546: 
บทคดัยอ่) ศึกษา พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างานของคนงานโรงงานท าเฟอร์นิเจอร์ 
พื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จ านวน 245 คน พบว่า อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ป้องกนัอุบติัเหตุในการท างานไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มณีวรรณ ศรีสวสัด์ิ 
(2547: บทคดัย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุจากการท างานของช่างพิมพโ์รงพิมพ์
ส่ิงพมิพป์ระเภทกระดาษ พื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 208 คน พบว่าอายแุตกต่าง
กนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างานไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ณัฐกาญ เคนอ่อน (2556: บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานฝ่าย
สินคา้การท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน 1,348 คน พบว่าอายแุตกต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนั
อุบตัิเหตุในการท างานไม่แตกต่างกนั 

2.3 จากสมมติฐานขอ้ที่ 3 ที่ว่าพนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟใน
ประเทศไทยที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีระดับ
การศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะกระบวนการฝึกอบรมพนักงานตามนโยบายของบริษทัที่ก  าหนดให้
พนกังานเขา้ใหม่ทุกคนจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเร่ืองความปลอดภยัก่อนเร่ิมงานเพื่อให้รับทราบ
นโยบายความปลอดภยั กฎระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกับความปลอดภยัและการอบรมขั้นตอนการ
ปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และพนักงานทุกคนจะไดรั้บการประเมินขีดความสามารถโดย
หัวหน้างานเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภยั รวมถึงพนักงาน         
ยงัไดรั้บการอบรมประจ าปีตามแผนการอบรมดา้นความปลอดภยัของบริษทั เพื่อทบทวนความรู้    
ความเขา้ใจ จึงท าให้พนักงานระดบัปฏิบตัิการที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการป้องกนั
อุบติัเหตุในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชนรดา ยวุนะเตมีย ์(2553: 
บทคดัยอ่) ศึกษาการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานของคนงานจา้งเหมาบริการดา้นระบบไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวดันครปฐม โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 289 คน 
พบว่า คนงานจา้งเหมาบริการดา้นระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวดั
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นครปฐม ที่มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานไม่แตกต่างกนั 
และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของภทัรทิยา กิจจิว (2551: 80) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบติัเหตุจากการท างานของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เขตอ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบว่า พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เขตอ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐมที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
พฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุจากการท างานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ     
สุธาทิพย ์โคบาล (2546: 108) ศึกษา ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุของคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานีที่มี
ระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิต
อุปกรณ์จากโลหะไม่แตกต่างกนั 

2.4 จากสมมติฐานขอ้ที่ 4 ที่ว่าพนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟใน
ประเทศไทยที่มีหน่วยงานที่สงักดัต่างกนั มีพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่ มี
หน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะบริษทัมีระบบการป้องกนัอุบติัเหตุที่เร่ิมตน้ตั้งแต่การ
ออกแบบกระบวนการผลิต การประเมินความเส่ียงและการลดความเส่ียงของแต่ละโรงงานและ
ก าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยัที่เหมาะสม นอกจากนั้น ทุกหน่วยงาน  ที่สังกดัของบริษทัแม้
จะต่างสาขาแต่นโยบายความปลอดภยัของบริษทัฉบบัเดียวกนัที่เน้นการให้ความส าคญัดา้นความ
ปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกซ่ึงพนกังานทุกคนทุกระดบัในทุกหน่วยงานขององคก์รจะถือปฏิบติัไปใน
ทิศทางเดียวกนั นอกจากนั้น บริษทัยงัมีเป้าหมายการท างานดา้นความปลอดภยัที่ชดัเจนที่ตอ้งการ
ใหพ้นกังานทุกคนท างานอยา่งปลอดภยัโดยไม่มีอุบติัเหตุ แสดงว่า พนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม
กฎระเบียบความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด มีส่วนร่วมในการป้องกนัอุบติัเหตุ ทั้งของตนเองและเพื่อน
ร่วมงาน เม่ือทุกคนปฏิบติัตามนโยบายและเป้าหมายเดียวกนั จึงท าให้พนักงานระดบัปฏิบตัิการที่มี
หน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกันซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของบุรินทร์ ทองอุดม (2554: บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยัใน
การท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในโรงงานฉีดพลาสติกขึ้นรูป บริษทั ตรีอรรถบูรณ์ จ  ากดั 
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 149 คน พบว่า พนักงานที่มีหน่วยงานที่สังกดัแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการท างานไม่แตกต่างกนั 

2.5 จากสมมติฐานขอ้ที่ 5 ที่ว่าพนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟใน
ประเทศไทยที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบตัิงาน
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แตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย
ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะพนักงานจะไดรั้บการฝึกอบรมและการส่ือสารใน
การท างานอยา่งปลอดภยัจากเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัและหัวหน้างานอยา่งสม ่าเสมอตามแผนการ
อมรมด้านความปลอดภยัประจ าปีที่ก  าหนดหัวขอ้เร่ืองของการอบรมตามลกัษณะและความเส่ียง
ของงาน โดยพนกังานที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อย จะไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากระบบ
พี่เล้ียงและหัวหน้างานที่จะคอยช่วยสอนงานเพื่อให้เกิดทกัษะในการท างานด้วยความปลอดภยั 
ส่วนพนักงานที่มีประสบการณ์มากจะตอ้งคอยเป็นพี่เล้ียงสอนงานและถ่ายทอดงานเน่ืองจากมี
ทกัษะและความเช่ียวชาญและตอ้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องในการปฏิบติังานด้วยความ
ปลอดภยั จึงท าให้พนักงานระดบัปฏิบตัิการที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชนรดา ยวุนะเตมีย ์
(2553: บทคดัยอ่) ศึกษาการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานของคนงานจา้งเหมาบริการดา้นระบบ
ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวดันครปฐม พบวา่ คนงานจา้งเหมาบริการดา้น
ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวดันครปฐมที่มีประสบการณ์การท างาน
ต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานไม่แตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของมณีวรรณ ศรีสวสัด์ิ (2547: บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างานของ
ช่างพิมพโ์รงพิมพส่ิ์งพิมพป์ระเภทกระดาษ พื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 208 คน 
พบวา่ประสบการณ์ท างานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างานไม่แตกต่างกนั  

2.6 จากสมมติฐานขอ้ที่ 6 ที่ว่าพนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟใน
ประเทศไทยที่มีประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานต่างกนั มีพฤติกรรมป้องกัน
อุบติัเหตุในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทั
บีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะบริษทัมีระบบการป้องกนัอุบติัเหตุที่เร่ิมตน้ตั้งแต่การ
ออกแบบกระบวนการผลิต การประเมินความเส่ียงและการลดความเส่ียง ท าให้โอกาสการเกิด
อุบติัเหตุค่อนขา้งน้อยมาก รวมถึงบริษทัเน้นให้พนักงานทุกคนมีการรายงานเหตุการณ์เกือบเกิด
อุบตัิเหตุ (near-misses) สภาพการท างานหรือการกระท าที่ไม่ปลอดภยั เพื่อเน้นการป้องกนัก่อนที่
จะเกิดอุบติัเหตุ และเม่ือเกิดอุบติัเหตุ บริษทัมีกระบวนการในการสอบสวนหาสาเหตุของอุบติัเหตุ
เพือ่ก าหนดวธีิการแกไ้ขและป้องกนัที่มีประสิทธิภาพโดยพนกังานมีส่วนร่วม ท าให้โอกาสการเกิด
ซ ้ าของอุบติัเหตุลดน้อยลง  จึงเป็นเหตุให้พนักงานระดับปฏิบติัการที่มีหรือไม่มีประสบการณ์     
การไดรั้บอุบติัเหตุจากการปฏิบติังาน มีพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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การศึกษาของมณีวรรณ ศรีสวสัด์ิ   (2547: บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุจากการ
ท างานของช่างพมิพโ์รงพมิพส่ิ์งพมิพป์ระเภทกระดาษ พื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน 
208 คน พบว่า ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุใน
การท างานไม่แตกต่างกนั 

3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์ร
กับพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัท         
บีเอเอสเอฟในประเทศไทย 

จากสมมติฐานขอ้ที่ 7 ที่วา่การบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์ร มีความสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัท                  
บีเอเอสเอฟในประเทศไทย ผลการวเิคราะห์พบว่า การบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์รกบั
พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง 
(r = .557) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 อธิบายไดว้า่ พนกังานมีการรับรู้เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการความปลอดภยัขององคก์ร เน่ืองจากองคก์รมีการวางรากฐานระบบการบริหารจดัการความ
ปลอดภยัเพือ่ด าเนินการในการป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุโดยเร่ิมตั้งแต่การก าหนดนโยบายความ
ปลอดภัยในการท างานที่ชัดเจนด้วยการให้ความส าคัญกับเร่ืองความปลอดภัยเป็นอันดับแรก 
ผูบ้ริหารขององคก์รแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัโดยให้
ความส าคญัเท่าๆกับงานด้านการผลิต ดว้ยการจดัและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานให้
ปลอดภยัมากที่สุด ก าหนดให้มีการวิเคราะห์งานและการจดัท ามาตรฐานการปฏิบติังานเพื่อบ่งช้ี
อนัตรายและก าหนดมาตรการในการควบคุมโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การจดั
ฝึกอบรมให้กับพนักงานระดับปฏิบติัการทุกคนเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการ
ปฏิบตัิงาน การจดัใหมี้การดูแลสุขภาพพนกังานดว้ยการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อ
หาปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพและจดัให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ า รวมถึงการให้
พนกังานเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นความปลอดภยัต่างๆที่บริษทัจดัขึ้น และจากการที่
พนักงานได้รับความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย เห็นถึง
ความส าคญัของการบริหารจดัการความปลอดภยัในดา้นต่างๆที่องคก์รด าเนินการโดยองคก์รอยา่ง
ต่อเน่ือง เป็นการสร้างความตระหนักในเร่ืองการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและส่งผลให้
พนกังานมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุที่มากขึ้น สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวนัเฉลิม พลอินทร์ 
(2549: 114) ศึกษาการสนับสนุนเร่ืองความปลอดภัยและอนามัยในการท างานขององค์กร 
พฤติกรรมความปลอดภยัและคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังาน บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย ทุ่งสง 
จ  ากัด จ  านวน 197 คน พบว่า การสนับสนุนเร่ืองความปลอดภยัในการท างานของพนักงานของ
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องคก์รโดยรวม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวทิยา อยูสุ่ข (2555: 74) ที่กล่าวถึง หลกัการ
จดัการดา้นบริหารความปลอดภยัในองคก์ร ดว้ยการก าหนดให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการ เจา้ของ
กิจการตอ้งให้ความสนใจในงานด้านน้ี ต้องเป็นผูริ้เร่ิมด าเนินงานเก่ียวกับงานความปลอดภัย 
ก าหนดนโยบายการท างานหน้าที่หลกัที่ควรจะท า คือ ตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมวางรากฐาน หรือนโยบาย
เก่ียวกบังานความปลอดภยั ตอ้งเห็นถึงความส าคญัของงานดา้นความปลอดภยั โดยให้ความส าคญั
เท่าๆกบังานดา้นการผลิต โดยการจดัปรับปรุงสถานที่หรือส่ิงแวดลอ้มในการท างานให้ปลอดภยั
ที่สุด ตอ้งจดัตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานน้ีขึ้นมา และจดัหาบุคลากรที่จะมาท างานน้ีเป็นหลัก    
ไม่น างานน้ีไปฝากหรืออิงไวก้ับหน่วยงานอ่ืนจะท าให้งานน้ีเป็นงานรองไป ตอ้งพยายามจดัตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภยัในโรงงานขึ้น ซ่ึงจะเป็นการกระจายความรับผิดชอบให้กบัหน่วยงาน
ต่างๆ โดยท าหน้าที่ประสานงาน จะตอ้งมีการวางนโยบายเก่ียวกบัการให้การศึกษาอบรมเก่ียวกบั
งานดา้นความปลอดภยัให้กบัพนักงานทุกระดบั ตอ้งจดัให้มีการตรวจตราเก่ียวกบัความปลอดภยั 
(Safety Inspection) ตอ้งใหค้วามส าคญัต่องานการวเิคราะห์สอบสวนเก่ียวกบัเร่ืองอุบติัเหตุที่เกิดขึ้น 
ตอ้งเน้นถึงความส าคญัของการบนัทึกและรายงานเก่ียวกับอุบติัเหตุและการบาดเจ็บ ตอ้งมีการ
ติดตามประเมินผลอยูต่ลอดเวลา และตอ้งใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนงานดา้นความปลอดภยัอยา่ง
ต่อเน่ือง  

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กรกับ
พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเป็นรายดา้น พบว่า ความสัมพนัธ์ของการบริหาร
จดัการความปลอดภยัขององค์กรกับพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานด้านการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอมีความสมัพนัธก์ารบริหารจดัการ
ความปลอดภยัขององคก์รมากที่สุด (r = .538) และรองลงมา คือ ดา้นการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น  (r = .490) อธิบายได้ว่า พนักงานให้ความส าคญักับ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดอุบติัเหตุ หากสภาพแวดลอ้มนั้นไม่ได้
ด าเนินการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเพียงพอ อาจท าให้พนักงานได้รับอันตรายอัน
เน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ไม่ปลอดภยันั้น โดยหากองคก์รมีการด าเนินการส่งเสริม
ใหพ้นกังานมีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัอยูเ่สมอ จะส่งผลท าให้
พนักงานมีพฤติกรรมในการป้องกันอุบติัเหตุที่เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่
ปลอดภยัมากขึ้น ส่วนดา้นการเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้นนั้น 
อธิบายไดว้า่ พนกังานให้ความส าคญัในการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการบริหารจดัการความปลอดภยั
ขององคก์ร การมีส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงเร่ืองความ
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ปลอดภยั การมีส่วนร่วมในการออกแบบมาตรการการด าเนินการดว้ยความปลอดภยั การก าหนด
กฎระเบียบต่างๆ หรือการจดักิจกรรมดา้นความปลอดภยั จะท าให้พนักงานมีความเอาใจใส่ สนใจ 
ให้ความร่วมมือและปฏิบติัตามแนวทางที่ตนเองได้เป็นผูร่้วมก าหนด อันจะส่งผลให้พนักงานมี
พฤติกรรมความปลอดภยัที่มากขึ้น 

4. มุมมองเก่ียวกับการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงานกลุ่มบริษทั     
บีเอเอสเอฟประเทศไทยที่มีระดบัพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานสูงสุด ซ่ึงในแต่ละ
ประเด็นมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  
4.1.1 การปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทั พบวา่ พนักงาน

ทุกคน  มีการปฏิบติัตนตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทัที่มีการก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
ไดแ้ก่   การปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังานที่บริษทัไดก้ าหนดไว ้นอกจากน้ียงัพบวา่มีการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะและความเหมาะสมของงานแต่ละประเภทอยา่ง
ครบถ้วนทุกคร้ังที่ปฏิบัติงานการแต่งกายอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของสถานที่ท  างาน                 
ในขณะเดียวกนัก็จะมีการแจง้หัวหน้างานเม่ือไม่สามารถปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังานหรือ
กรณีพบความผิดปกติ การไม่ปฏิบัติลัดขั้นตอนหรือลองผิดลองถูกด้วยตนเอง การดูแล
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัอยู่เสมอ และ มีการตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชง้านก่อนลงมือปฏิบติังานทุกคร้ัง ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้่า การที่พนักงาน
ปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษทัดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงว่า พนักงานมีความ
ตระหนกัรู้และเห็นความส าคญัของการปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัที่บริษทัไดก้ าหนดขึ้น
อยา่งชดัเจนและส่ือสารใหพ้นกังานทุกคนรับทราบโดยทัว่กนั รวมถึงบริษทัไดมี้การด าเนินการให้
พนกังานปฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงจะช่วยให้พนักงานสามารถท างานไดอ้ยา่งปลอดภยัและ
ช่วยป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  สราวุธ สุธรรมาสา (2533: 109 – 111) ที่
ไดก้ล่าวถึง วิธีการป้องกนัควบคุมอุบติัเหตุและอนัตรายทางดา้นการบริหารจดัการในการก าหนด
กฎความปลอดภยัในการท างาน ซ่ึงเป็นวธีิการหน่ึงที่จะช่วยเสริมใหส้ามารถป้องกนัควบคุมการเกิด
อุบตัิเหตุและอนัตรายได ้กฎความปลอดภยัควรที่จะก าหนดไปในวธีิการท างานและก าหนดเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรที่ผูป้ฏิบติังานทุกคนจะทราบไดโ้ดยทัว่กนั กฎที่ก  าหนดขึ้นตอ้งมีความชดัเจนและเป็น
เร่ืองที่ส าคัญจริงๆ ที่ส าคัญที่สุดผูบ้ริหารจะต้องด าเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎและมีการ
ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎของผูป้ฏิบติังานจึงไดผ้ลในการป้องกนัควบคุมอยา่งแทจ้ริง 
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4.1.2 การส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเม่ือปฏิบติัตนตาม
กฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด พบวา่ การปฏิบตัิตามกฎระเบียบความปลอดภยั
ของบริษัทอย่างเคร่งครัดสามารถช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ เน่ืองจาก การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบจะช่วยลดโอกาสการเกิดอุบติัเหตุ ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้่า การให้ความรู้กบัพนักงาน
ใหมี้ความตระหนกัถึงอนัตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการควบคุมป้องกนัอนัตรายดว้ยการ
ปฏิบติัตนตามกฎระเบียบความปลอดภยั จะช่วยส่งผลในการควบคุมและป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เฉลิมชยั ชยักิตติภรณ์ (2541: 69 - 70) ที่ไดก้ล่าวถึง หลกัการทัว่ไปในการ
ควบคุมอนัตรายในดา้นการควบคุมป้องกนัดา้นตวับุคคล โดยการให้สุขศึกษาแก่คนงาน หัวหน้า
คนงาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งใหต้ระหนกัถึงอนัตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนวธีิการควบคุมป้องกนั
อนัตราย โดยเฉพาะผูเ้ขา้ท  างานใหม่ตอ้งช้ีแจง้ให้เขา้ใจถึงวิธีการปฏิบติัดว้ยความปลอดภยั และ
ปฏิบติัตามระเบียบกฎเกณฑข์อ้บงัคบัโดยเคร่งครัด ส าหรับผูท้  างานอยูก่่อนก็จะตอ้งมีการประชุม
ช้ีแจงกนัเป็นระยะๆ 

4.2 ดา้นการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น  
4.2.1 การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น 

พบว่า พนักงานไดเ้ขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น โดยให้ความ
ร่วมมือและเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การเขา้ร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภยัใน
การท างาน เพราะได้ท  ากิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน ไดรู้้จกัเพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้นจากกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งจากโรงงานเดียวกนัและโรงงานต่างสาขา นอกจากนั้นยงัไดเ้ขา้รับ  การอบรมดา้นความ
ปลอดภัยในการท างานตามที่บริษัทก าหนด การเขา้ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน การเดินตรวจความ
ปลอดภัยในพื้นที่ท  างาน เน่ืองจากได้รับความรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัยมากขึ้ น               
ในขณะเดียวกนัพนกังานไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของบริษทัที่สามารถน าความรู้ ที่ไดรั้บมาใชป้ระโยชน์
ในการปฏิบัติงานของตนเอง เช่น การมีส่วนร่วมในการเขียนขั้นตอนในการท างาน การเขียน
รายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงด้านความปลอดภยั ทั้งน้ีสามารถ
อธิบายไดว้า่ การที่บริษทัไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมความปลอดภยัและส่งเสริมให้พนักงานไดมี้โอกาสเขา้
ร่วมและมีส่วนร่วมกบักิจกรรมอย่างสม ่าเสมอนั้น จะช่วยให้พนักงานได้รับความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้ นจากการปฏิบัติงาน ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น มุมมอง 
ประสบการณ์และแนวทางในการปฏิบติังานเพื่อความปลอดภยั ท าให้พนักงานเกิดความตระหนัก
ดา้นความปลอดภยัและเกิดการปรับเปล่ียนทศันคติและสามารถปฏิบติัตนในการป้องกนัอนัตรายได้
อยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะช่วยลดหรือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เกียรติศกัด์ิ 
บตัรสูงเนิน (2557: 162) ที่กล่าวถึง วิธีการป้องกันควบคุมอันตรายจากการท างานทางด้านการ
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บริหารจดัการ ซ่ึงเป็นวธีิการควบคุมอนัตรายที่จะลดการสัมผสัอนัตรายของผูป้ฏิบตัิงาน โดยอาศยั
หลักการในเร่ืองการฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่
ผูป้ฏิบติังาน เม่ือผูป้ฏิบติังานมีความรู้เก่ียวกบัอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบติังานมากขึ้น จะท า
ใหเ้กิดการปรับเปล่ียนทศันคติและสามารถปฏิบติัตนในการป้องกนัอนัตรายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

4.2.2 เหตุผลส าคญัในการเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่
บริษทัจดัขึ้น พนักงานเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น เน่ืองจาก
มองเห็นวา่ไดท้บทวนความรู้ดา้นความปลอดภยัเป็นประจ า นอกจากน้ียงัไดรั้บความรู้เพิ่มเติมจาก
กิจกรรมต่างๆ ได้มีการแบ่งปันความคิดกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานในการปรับปรุงการ
ท างานร่วมกัน ได้มุมมองต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานด้วยความปลอดภยัและ        
มีจิตส านึกที่ดีในการป้องกนัอุบติัเหตุที่อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้่า การที่บริษทัไดจ้ดัให้
พนักงานได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ท าให้พนักงานมีความรู้       
ความเขา้ใจและไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมอยูเ่สมอเก่ียวกับงานที่ตอ้งปฏิบติัและขอ้มูลเก่ียวกบัลักษณะ
อนัตรายที่อาจเกิดขึ้น หากพนักงานได้รับขอ้มูลที่มากพอและเป็นประโยชน์กับตวัพนักงานก็จะ
สามารถน าข้อมูลนั้ นมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยท าให ้      
ความเส่ียงต่างๆลดลง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรืออุบติัเหตุก็จะลดลงด้วย สอดคลอ้งกับ
ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภยัของบอ๊บ ฟีเรนซ์ (Bob Firenze, อา้งถึงในเฉลิมชยั ชยักิตติภรณ์, 
2533: 22) ที่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุแต่ละ
องคป์ระกอบมีความส าคญัต่อการตดัสินใจในการผลิตงาน (Task) และเกิดอุบติัเหตุ (Accident) โดย
ก่อนที่จะตดัสินใจทุกคร้ัง ผูป้ฏิบติัจะตอ้งหาขอ้มูลเพื่อให้แน่ใจว่าการตดัสินใจนั้นถูกตอ้ง โดย
พิจารณาจากขอ้มูลประกอบการตดัสินใจซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบังานที่ตอ้งปฏิบติั (Task) 
และขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะอนัตรายที่อาจเกิดขึ้น (Nature of harmful consequences) ถา้หากขอ้มูลมี
จ านวนและคุณภาพมากพอก็จะท าใหค้วามเส่ียงต่างๆลดลงอยูใ่นขีดจ ากดัที่อาจสามารถควบคุมได ้
โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรืออุบติัเหตุก็จะลดลงด้วย จากเหตุผลดังกล่าวจึงจ าเป็นตอ้งให้
ขอ้มูลแก่ผูป้ฏิบติังานใหม้ากที่สุดและเป็นประโยชน์ที่สุด เช่น อาจจะให้การฝึกอบรม สอนแนะน า
งาน เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานได้รับขอ้มูลที่ดีในการท างาน เป็นการช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นการลดความผดิพลาดที่เกิดจากการตดัสินใจของผูป้ฏิบติังานอีกดว้ย 

4.2.3 การส่งผลต่อการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบัติงานเม่ือเขา้ร่วมและ      
มีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น  พบว่า การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ความปลอดภัยที่บริษัทจัดขึ้ น สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้เพราะพนักงานได้รับความรู้        
ความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัมากขึ้น ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้่า การมีส่วนร่วมของพนักงาน
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ผา่นกิจกรรมต่างๆดา้นความปลอดภยั เป็นส่ิงส าคญัที่ท  าให้พนักงานไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงวิธีการ
ในการป้องกันอุบติัเหตุและอันตรายต่างๆ เน่ืองจากได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการ
ท างานเพือ่ก าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยั การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงอนัตรายจาก
งานที่ตนเองปฏิบติั การตรวจสอบพื้นที่การท างานเพือ่ความปลอดภยั รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
รายงานและสอบสวนอุบติัเหตุ ท าใหเ้ห็นถึงสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุที่แทจ้ริง ซ่ึงสามารถน าไป
แกไ้ขปรับปรุงได้ตรงจุด อันจะน าไปสู่การปฏิบติัตนเพื่อป้องกันอุบติัเหตุ สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของสราวุธ สุธรรมาสา (2533: 109 -111)  ที่กล่าวถึง วิธีการป้องกนัควบคุมอุบติัเหตุและอนัตราย
ด้านบริหารและจัดการในเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบัติงานและสหภาพแรงงาน โดยให้
ผูป้ฏิบติังานเขา้มามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของงานป้องกันควบคุมอุบติัเหตุและอันตรายของ                    
สถานประกอบการ เช่น เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน การส่งเสริมให้เกิด
ความปลอดภัยในการท างาน เช่นการตรวจสอบความปลอดภัย การใช้เทคนิควิเคราะห์เพื่อ        
ความปลอดภยั การจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั การรณรงค์ดา้นความปลอดภยั  การจดัระบบ
ขอ้มูลข่าวสารความปลอดภยั เช่น การบนัทึกขอ้มูลข่าวสาร การเกิดอุบติัเหตุ ขอ้มูลการสอบสวน
และการวเิคราะห์อุบตัิเหตุ เป็นตน้ 

4.3 ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั  
4.3.1 การใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรด้วยความปลอดภัย   พบว่า 

พนักงานได้กล่าวถึงวิธีการและแนวทางในการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรด้วยความ
ปลอดภยั ดงัน้ีคือ ตอ้งมีการตรวจสภาพอุปกรณ์ก่อนใช้งาน เม่ือพบว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพช ารุด 
ตอ้งมีการเปล่ียนหรือบอกหวัหนา้งานใหท้ราบเพื่อด าเนินการแกไ้ข นอกจากนั้นยงัไดก้ล่าวถึงการ
เลือกอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัตั้งแต่ก่อนน ามาใช้
งาน ตอ้งรู้จกัวธีิการใชง้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือนั้นๆ รวมถึงตอ้งมีทกัษะและความช านาญในการ
ใชง้าน ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและศึกษาคู่มือก่อนใชง้านทุกคร้ังและไม่ปฏิบติังานแบบลดัขั้นตอน 
ทั้งน้ีสามารถอธิบายได้ว่า การที่พนักงานมีการปฏิบติัตนดังกล่าวข้างต้นนั้ น แสดงให้เห็นถึง 
พนักงานไดมี้การศึกษาหาความรู้และเรียนรู้ท าให้เกิดความตระหนักและเห็นถึงความส าคญัของ
วธีิการป้องกนัควบคุมอุบติัเหตุและอนัตรายในการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรและไดน้ า
วิธีการและแนวทางการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรด้วยความปลอดภยัมาปฏิบติัอย่าง
เหมาะสม อนัจะส่งผลให้สามารถป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานที่อาจมีสาเหตุมาจากการใช้
อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรที่ไม่ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) 
วฒันบุรานนท ์(2548: 172) กล่าวถึง หลกัการในการป้องกนัอนัตรายและอุบติัเหตุจากการประกอบ
อาชีพอุตสาหกรรมดว้ยการป้องกนัดา้นตวับุคคลในเร่ืองการพยายามศึกษาหาความรู้และเรียนรู้การ
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ปฏิบัติงานหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัย และสอดคล้องกับสราวุธ สุธรรมาสา         
(2533: 86) ไดก้ล่าวถึงวิธีการป้องกนัควบคุมอุบติัเหตุและอันตราย ด้านวิธีการป้องกันควบคุม
ทางดา้นวศิวกรรมในการการเลือกใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรที่ปลอดภยัในการท างาน ซ่ึงควร
มีลกัษณะดงัน้ี คือ เป็นอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือที่ออกแบบให้มีความปลอดภยัอยูใ่นตวั เช่น มี
การ์ดปิดกั้นส่วนที่เป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัร หรือเป็นอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ที่ออกแบบใน
ลกัษณะพิเศษ เช่น การ์ดที่ท  างานแบบ Interlock หรือเป็นอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือที่มีขนาด
เหมาะสมกบัขนาดรูปร่างของผูป้ฏิบติังาน เป็นตน้ การก าหนดระบบการท างานที่ปลอดภยั เช่น การ
ก าหนดวิธีการท างานที่ปลอดภยั (Safe Work Procedure) เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการท างาน การ
ก าหนดเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาเพื่อความปลอดภยั (Preventive Maintenance) ควรมีการบ ารุงรักษา
ใหอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรอยูใ่นสภาพที่ดี เพือ่ป้องกนัความผดิพลาด 

4.3.2 การส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเม่ือใช้อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรอย่างปลอดภยั พบว่า การใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรอย่าง
ปลอดภยั ส่งผลต่อการป้องกันอุบติัเหตุ เน่ืองจากอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามระยะเวลาที่ก  าหนด การไม่ใช้งานอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือ
เคร่ืองจกัรที่มีสภาพช ารุด หยดุใชง้านหรือมีการเปล่ียนทนัทีโดยแจง้หัวหน้างานหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
ใหรั้บทราบเม่ือพบสภาพของอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรที่ไม่ปลอดภยั ทั้งน้ีสามารถอธิบาย
ไดว้่า การอบรมให้พนักงานมีความรู้และความเขา้ใจถึงวิธีการใชง้านของอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือ
เคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั การก าหนดใหมี้การตรวจสอบความปลอดภยัของอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือ
เคร่ืองจกัรก่อนลงมือปฏิบติังาน การก าหนดแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร
และด าเนินการตามแผนในระยะเวลาที่ก  าหนด การส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ถึงผลกระทบที่  
อาจเกิดขึ้นหากใชง้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจกัรที่มีสภาพช ารุด และความจ าเป็นที่ตอ้งหยดุ
ใชง้านหรือมีการเปล่ียนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจกัรที่ มีสภาพช ารุดนั้นทนัทีโดยแจง้หัวหน้า
งานหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ใหรั้บทราบ ท าใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจและมีความตระหนักถึงสาเหตุและ
ความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุที่เป็นผลมาจากใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรที่ไม่ปลอดภยั 
อนัจะส่งผลในการช่วยลดและป้องกนัอุบติัเหตุได ้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภยั
ของบ๊อบ ฟีเรนซ์ (Bob Firenze, อ้างถึงในเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, 2533: 22) ที่ได้กล่าวถึง
ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบที่เป็นสาเหตุของอุบติัเหตุแต่ละองคป์ระกอบมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจในการผลิตงาน (Task) และเกิดอุบติัเหตุ (Accident) ในเร่ือง อุปกรณ์เคร่ืองจกัร (Machine) 
ว่าอุปกรณ์เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตจะต้องมีความพร้อม ปราศจากข้อผิดพลาด ถ้าอุปกรณ์
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เคร่ืองจกัรออกแบบไม่ถูกตอ้ง ไม่ถูกหลกัวิชาการหรือขาดการบ ารุงรักษาที่ดี ยอ่มท าให้กลไกของ
เคร่ืองจกัรปฏิบตัิงานผิดพลาดซ่ึงจะน าไปสู่การเกิดอุบติัเหตุได้ และสอดคล้องกบัแนวคิดของ      
อนุศกัด์ิ ฉ่ินไพศาล (2556: 23) ที่ไดก้ล่าววา่ สาเหตุของอุบตัิเหตุในงานอุตสาหกรรมจากเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ เกิดจากสาเหตุดงัน้ีคือ เคร่ืองจกัรขาดการบ ารุงรักษาหรือบ ารุงรักษาไม่ถูกวิธี เคร่ืองจกัร 
ไม่มีการ์ด (Guard) หรือก าบงัในส่วนที่เป็นอนัตรายต่อการท างาน และการออกแบบเคร่ืองจกัร         
ไม่ถูกตอ้งหรือเคร่ืองจกัรมีสภาพเก่า 

4.4 ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน  
4.4.1 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงาน พบว่า 

พนกังานไดมี้การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทุกคร้ังตามลกัษณะและความเหมาะสมของ
งานแต่ละประเภท นอกจากนั้นยงัตอ้งมีการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหอ้ยูใ่น
สภาพที่พร้อมใชง้านทั้งก่อนและหลังการใช้งานเป็นประจ าและเปล่ียนอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลทนัทีเม่ือพบวา่อุปกรณ์มีสภาพช ารุดหรือหมดอายกุารใชง้านและตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคลให้ถูกประเภทตามลักษณะของงาน ทั้งน้ีสามารถอธิบายได้ว่า การที่บริษทั
ก าหนดใหพ้นกังานไดรั้บการอบรมเร่ืองการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การมีส่วนร่วม
ในการประเมินความเส่ียงและการก าหนดมาตรการความปลอดภยัตามระดบัความเส่ียง โดยการ
ก าหนดใหมี้การใชง้านอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลซ่ึงเป็นวธีิการป้องกนัอนัตรายที่ตวับุคคล
เม่ือไม่สามารถก าจดัหรือควบคุมอนัตรายที่แหล่งก าเนิดอนัตรายไดแ้ละการที่พนักงานได้มีส่วน
ร่วมในการเขียนขั้นตอนการปฏิบติังานที่ครอบคลุมเร่ืองความปลอดภยัและการก าหนดอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลที่จ  าเป็นตอ้งใช ้ส่งผลใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจถึงความจ าเป็นใน
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและไดมี้การปฏิบติัตนในการใช้งานอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสมตามลกัษณะงานเพือ่ช่วยลดและป้องกนัอุบติัเหตุที่อาจเกิดขึ้นกบั
ตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของเอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วฒันบุรานนท์ (2548: 172) กล่าวถึง 
หลักการในการป้องกันอันตรายและอุบติัเหตุจากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในด้านการ
ป้องกนัดา้นตวับุคคล ขอ้ 1.4 การใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายขณะปฏิบติังาน เช่น หมวกนิรภยั แวน่ตา 
หนา้กาก ถุงมือ เส้ือผา้ รองเทา้ ฯลฯ 

4.4.2 การส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเม่ือมีการใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน  พบว่า การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตาม
ลักษณะงานเป็นปัจจยัหน่ึงที่ช่วยในการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเพราะช่วย
ป้องกันและลดความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุ ทั้ งน้ีสามารถอธิบายได้ว่า พนักงานมีความ
ตระหนักรู้ถึงความเส่ียงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตราย       
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ส่วนบุคคลซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดอุบติัเหตุ อนัจะช่วยส่งผลให้พนักงานมีความเขา้ใจถึง
ความจ าเป็นในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลและจะปฏิบติัตนตามวิธีการและแนวทาง
ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงานในทุกคร้ังที่ปฏิบติังานเพื่อช่วย
ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สราวุธ สุธรรมาสา (2533: 110) กล่าวถึง วิธีการ
ป้องกันควบคุมทางด้านบริหารจัดการ ด้วยการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสมส าหรับผูป้ฏิบตัิงาน และด าเนินการใหมี้การใชต้ลอดเวลาที่ท  างาน 

4.5 ดา้นการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ  
1.1.1 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มี     

ความปลอดภยั พบวา่ พนกังานทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานให้
มีความปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่างๆของบริษัทด้วยความรับผิดชอบและท าอย่างต่อเน่ือง เช่น 
กิจกรรม 5ส การดูแลพื้นที่รับผดิชอบของตนเองใหมี้ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึง
การเดินส ารวจความปลอดภยัในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนั้นยงัมีส่วนร่วมในการแจง้หัวหน้างาน
เม่ือพบเห็นสภาพแวดลอ้มที่ไม่ปลอดภยัเพื่อด าเนินการปรับปรุงและการดูแลพื้นที่การท างานให้
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยหลงัท างานเสร็จส้ิน ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้่า การที่บริษทัไดจ้ดั
กิจกรรมดา้นความปลอดภยัใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมอยา่งสม ่าเสมอในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน การเดินส ารวจความปลอดภยัในพื้นที่การท างานของตนเองและมีความรับผิดชอบใน
การดูแลพื้นที่การท างานของตนเองให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ท าให้พนักงานเห็น
ประโยชน์ของการดูแลสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัและมีความรักในสถานที่
ท  างานของตนเอง ซ่ึงส่งผลในการช่วยลดและป้องกนัอุบติัเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอ้มใน
การท างานที่ไม่ปลอดภัย สอดคล้องกับแนวคิดของ เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) ว ัฒนบุรานนท ์       
(2548: 177) กล่าวถึง หลักการในการป้องกนัอนัตรายและอุบติัเหตุว่าควรจดัให้มีการดูแลรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานประกอบการ โดยแบ่งพื้นที่ความ
รับผิดชอบให้แต่ละคนปฏิบติังาน จดักิจกรรม การรักษาความสะอาด และการตรวจความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยดว้ย 

4.5.1 การส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเม่ือมีการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ พบวา่ การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอจะส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน โดยถา้พื้นที่
การท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พนักงานสามารถหยบิจบัเคร่ืองมือไดส้ะดวกและถูกตอ้ง 
ปลอดภยั และส่งผลใหพ้นกังานมีความสบายใจในการท างาน ช่วยลดการเกิดอุบติัเหตุ ทั้งน้ีสามารถ
อธิบายไดว้่า การที่บริษทัไดมี้การส่งเสริมให้พนักงานไดมี้ความตระหนักรู้ถึงพื้นฐานของสาเหตุ
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การเกิดอุบติัเหตุวา่เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ไม่ปลอดภยัจะช่วยท าให้พนักงาน
ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
สอดคล้องกบัแนวคิดของบุญธรรม ภทัราจารุกุล (2556: 19) กล่าวถึง การป้องกนัอุบติัเหตุดา้น
ระบบการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน ควรจัดพื้นที่ในการท างานให้ถูกลักษณะและปลอดภัย           
จดัส่ิงแวดลอ้มในการท างานใหป้ลอดภยั จดัให้มีการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในสถานประกอบการ โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบให้แต่ละคนปฏิบัติงาน                
จดักิจกรรมการรักษาความสะอาด และการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยดว้ย 

4.6 วธีิการหรือแนวทางในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน  
4.6.1 วิธีการและแนวทางในการปฏิบติัตนในการป้องกันอุบติัเหตุในด้าน

อ่ืนๆ พบว่า พนักงานเห็นว่าแนวทางการปฏิบติัในการป้องกนัอุบติัเหตุที่บริษทัด าเนินการอยูน่ั้น
ค่อนข้างครอบคลุมถึงวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุอยู่แล้วจึง
น าเสนอเพิม่เติมเพยีงบางประเด็น ดงัน้ี ควรใหมี้การระดมสมองกนัหลายๆฝ่ายในการหาสาเหตุและ
แนวทางในการแก้ไขป้องกันปัญหาและปรับปรุงวิธีการในการป้องกันอุบติัเหตุร่วมกนั เน้นให้
พนักงานทุกคนตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบความปลอดภยัเป็นอันดับแรกเพราะเป็นเร่ืองที่ส าคญั 
และควรมีการด าเนินการตามแนวทางต่างๆที่บริษทัท าไดดี้อยูแ่ลว้อยา่งต่อเน่ือง เช่น กิจกรรม 5ส 

4.6.2 วธีิการและแนวทางในการปฏิบติัตนในเวลาที่เกิดปัญหาและวิธีการใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง พบว่า พนักงานมีวิธีการและแนวทางในการปฏิบติัตนในเวลาที่เกิด
ปัญหาดว้ยการแจง้หวัหนา้งาน หรือในกรณีเกิดกบัเพื่อนร่วมกนัจะมีการแจง้เตือนในเบื้องตน้ หาก
ยงัไม่ได้ผลก็จะแจง้หัวหน้างานในล าดับต่อไป ส่วนในเร่ืองการดูแลสุขภาพนั้น พนักงานให้
ความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยมีวิธีการในการปฏิบติัตนดว้ยการออกก าลังกาย ทานอาหารและ
พกัผ่อนอยา่งเพียงพอเพื่อให้มีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเพื่อให้ท  างานไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัตลอดเวลา นอกจากนั้นยงัตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามขอ้ก าหนด
ทุกคร้ัง ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้่า การที่บริษทัไดก้ าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนที่ชดัเจนให้กบั
พนักงานในกรณีที่เกิดปัญหา ท าให้พนักงานมีช่องทางในการแจง้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเม่ือปัญหา
ไดรั้บการแกไ้ข จะส่งผลใหพ้นกังานมีการรายงานปัญหาอยา่งสม ่าเสมอแมเ้ป็นเร่ืองเล็กน้อย ท าให้
พนกังานไม่ตดัสินใจโดยพลการเม่ือเจอปัญหาหรือสภาพเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภยัอนัจะน าไปสู่การ
เกิดอุบติัเหตุ และการที่พนักงานให้ความส าคญัเป็นอย่างมากในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการ   
ออกก าลงักายและพกัผอ่นอยา่งเพยีงพอ อนัจะส่งผลใหพ้นกังานมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและ
สภาพจิตใจเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา สอดคล้องกับแนวคิดของ                
เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วฒันบุรานนท ์(2548: 7) กล่าวถึง ปัจจยัทางดา้นร่างกาย (Physiological 
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Factors) ความบกพร่องของสภาพร่างกายเป็นเหตุให้เกิดอุบติัเหตุขึ้นได้ ผูท้ี่มีร่างกายอ่อนเพลีย 
เหน็ดเหน่ือย เจบ็ป่วย เป็นโรคและไม่แขง็แรง เม่ือไปท างานหนกัหรือท างานเส่ียงภยัยอ่มก่อให้เกิด
อุบติัเหตุขึ้นได ้ตวัอยา่งผูท้ี่เป็นโรคหัวใจ โรคลมบา้หมู โรคเบาหวาน จะตอ้งไดรั้บการดูแล หรือ
การแนะน าจากแพทยก่์อนจะท ากิจกรรมที่เส่ียงภยั การด่ืมสุราหรือการกินยาบางอยา่งอาจมีผลต่อ
สุขภาพ เช่น ยากล่อมประสาท ยากระตุน้ประสาท ยาแก้ไขห้วดั จะท าให้สมองมึนงง ง่วงนอน     
ท  าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้และปัจจยัทางดา้นจิตใจ (Psychological Factors) สภาพจิตใจที่บกพร่องหรือ 
ผู ้ที่จิตใจและอารมณ์อยู่ในสภาวะตึงเครียด เช่น วิตก กังวล กลัว หิว โกรธ มักเป็นผูท้ี่ก่อให้เกิด
อุบติัเหตุไดง่้าย 

4.6.3 ความตระหนักในเร่ืองการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน พบว่า 
พนักงานมีความตระหนักในเร่ืองการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน ในด้านการปฏิบตัิตาม     
กฎความปลอดภยัและขั้นตอนการปฏิบติังานอย่างเคร่งครัดและสม ่าเสมอ เห็นความส าคญัของ
ความปลอดภยัในการท างานเพราะคิดถึงตวัเอง เพื่อนร่วมงานและครอบครัว นอกจากนั้นการที่ได้
ประสบกบัเหตุการณ์ที่เคยเห็นเพื่อนร่วมงานเกิดอุบติัเหตุ หรือเคยไดรั้บการตกัเตือนจากหัวหน้า
งานก็จะท าใหมี้ความตระหนักและย  ้าเตือนตวัเองอยูเ่สมอให้ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัรวมถึง
การปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งที่ดี ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้่า การที่พนักงานมีความตระหนักรู้และ
เห็นความส าคญัของผลกระทบและความรุนแรงของอุบตัิเหตุที่ เกิดขึ้นจากขอ้มูลต่างๆที่ไดรั้บหรือ
เคยประสบกบัเหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุดว้ยตนเองหรือเคยเห็นเพื่อนร่วมงานเกิดอุบติัเหตุ ส่งผล
ท าใหพ้นกังานมีความตระหนกัและย  ้าเตือนตวัเองอยูเ่สมอใหป้ฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั  

4.6.4 ความคิดเห็นดา้นความเหมาะสมและความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการใน
การป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของหน่วยงานในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ดา้น พบว่า พนักงานทุกคน
มีความคิดเห็นต่อมาตรการในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของหน่วยงานในดา้นต่างๆ ทั้ง 
5 ดา้น วา่มีความเหมาะสมและพงึพอใจในการที่บริษทัมีการก าหนดกฎระเบียบไวอ้ยา่งชดัเจนและ
บงัคบัใช้อย่างเคร่งครัด การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของบริษทัเพราะไดพ้ฒันาตนเอง  
มากขึ้น พึงพอใจในมาตรการเร่ืองการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยัที่มีการ
ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน พงึพอใจที่บริษทัไดมี้การจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลให้อยา่ง
ครบถ้วนและเหมาะสมและพึงพอใจที่บริษทัมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มี     
ความปลอดภยัอยูเ่สมอ ท าให้พนักงานมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน รวมถึงหัวหน้างานและ
ทีมงานความปลอดภยัยงัช่วยดูแลพื้นที่การท างานต่างๆให้มีความปลอดภยั ทั้งน้ีสามารถอธิบาย   
ได้ว่า การที่พนักงานมีการรับรู้ว่าบริษัทให้ความส าคัญอย่างยิ่งในเร่ืองความปลอดภัยในการ
ปฏิบติังาน ดว้ยการก าหนดมาตรการต่างๆและมีการบงัคบัใช ้ส่งเสริม หรือสร้างความตระหนัก
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ให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ือง ท าให้พนักงานเห็นผลจากการลงมือปฏิบติัและเกิดความมั่นใจว่า
มาตรการต่างๆสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและช่วยในการป้องกนัอุบติัเหตุ 

4.6.5 ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเก่ียวกบัมาตรการของหน่วยงานในการด าเนินการ
ด้านความปลอดภยัเพื่อป้องกันอุบติัเหตุ พบว่า พนักงานได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับ
มาตรการของหน่วยงานในการด าเนินการดา้นความปลอดภยัเพื่อป้องกันอุบติัเหตุ ดังน้ี การให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือการปรับปรุงตั้งแต่ตน้ เพราะจะท าให้การออกแบบนั้น ๆ 
ตรงกบัความตอ้งการและมีความปลอดภยั ควรจดัใหมี้การจดัการฝึกอบรมเฉพาะให้กบัพนักงานกะ 
เช่น การประเมินความเส่ียงในการท างาน  นอกจากนั้นยงัน าเสนอเร่ืองการจดัให้มีการเสริมสร้าง
จิตส านึกดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความใส่ใจดา้นความปลอดภยั 
การจดัท ามาตรการเพิ่มเติมในเร่ืองป้ายเตือนอนัตรายในจุดต่างๆโดยเฉพาะเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร   
การเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธข์่าวสารดา้นความปลอดภยัส าหรับพนกังานที่ไม่มีอีเมลลใ์นการ
ติดต่อส่ือสาร การด าเนินการท า 5ส อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้พื้นที่การท างานมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีความสะดวกมากยิง่ขึ้นและการย  ้าเตือนให้กับพนักงานกะบ่ายและกะกลางคืนให้
ดูแลตนเองดา้นความปลอดภยัมากขึ้น  

4.7 มุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน  
4.7.1 มุมมองเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานในหน้าที่กับ

การปฏิบติัตนในแต่ละดา้นตามนโยบายของทางบริษทั ทั้ง 5 ดา้น พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่า
การที่บริษทัก าหนดมาตรการความปลอดภัยต่างๆนั้ นเป็นส่ิงที่ดีและมีประโยชน์กับพนักงาน
เน่ืองจากท าให้พนักงานมีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน รู้หน้าที่ของตนเองอยา่งชดัเจนใน
เร่ืองความปลอดภยัในการท างาน มีทกัษะและความช านาญในการท างานจากการไดเ้ขา้รับการ
อบรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ทางบริษทัจัดขึ้น รวมถึงรู้ประโยชน์และโทษของการ
ท างานด้วยความปลอดภยัและไม่ปลอดภยัท าให้ตอ้งระมัดระวงัตนเอง และพนักงานบางคนมี
ประสบการณ์ตรงจากการประสบกบัอุบติัเหตุหรือจากเหตุการณ์ของคนใกล้เคียงท าให้ยิง่มีความ
เช่ือมั่นในมาตรการต่างๆที่บริษทัไดก้ าหนดและลงมือปฏิบติัตามมาตรการนั้นอย่างจริงจงั ทั้งน้ี
สามารถอธิบายได้ว่า การที่บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัตนในการท างานด้วยความ
ปลอดภยัของพนักงาน โดยมีการวางรากฐานในระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัอยา่ง
ชดัเจน โดยเร่ิมตั้งแต่ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร การก าหนดนโยบายความปลอดภยัที่ให้ความส าคญั
กบัเร่ืองความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก การจดัตั้งหน่วยงานความปลอดภยั การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบดา้นความปลอดภยัของหัวหน้างาน การก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการดา้นความ
ปลอดภยัอย่างเหมาะสม รวมถึงไดมี้การส่ือสารให้พนักงานทัว่ทั้งองค์กรได้รับทราบและน าไป
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ปฏิบติั ส่งผลให้พนักงานมีการปฏิบติัตนในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ เฉลิมชัย ชยักิตติภรณ์ (2541: 17 – 19) ได้กล่าวถึง แนวทางปฏิบติัในการจดัระบบ
บริหารความปลอดภยัดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารระดบัสูง จะตอ้งให้พนัธะสัญญา แสดงความเป็นผูน้ า และ
ใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงัและจริงใจ 2) ตอ้งมีการก าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ชดัเจน และผูบ้ริหารจะตอ้งก ากับดูแลให้การบริหารจดัการ
สามารถสนองนโยบายได ้3) จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานตามกฎหมาย และจดัใหมี้คณะกรรมการด าเนินงาน หรืออนุกรรมการเพื่อสามารถน า
แผนงาน โครงการลงปฏิบติัในสายการบงัคบับญัชา หรือสายการผลิตอยา่งเป็นรูปธรรม 4) ก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั ในเร่ืองการบริหารจดัการความปลอดภยั  5) 
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน เพราะหัวหน้างานเป็นผูป้ฏิบัติงานใกล้ชิดกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเป็นผูค้วบคุมดูแลการปฏิบตัิหน้าที่ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง  6) การ
ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มการท างาน 
เพื่อให้สามารถด าเนินการตอบสนองเป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่วางไว  ้ 7) ตั้ งหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมรวมทั้งบุคลากรซ่ึงสามารถจะ
ประสานวเิคราะห์ วางแผน และด าเนินการกิจกรรมความปลอดภยัใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

4.7.2 มุมมองเก่ียวกับความส าคัญเก่ียวกับการปฏิบัติตนในการป้องกัน
อุบตัิเหตุและการให้ความส าคญัเร่ืองความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเสมอในการปฏิบตัิงาน  พบว่า 
พนักงานมีความคิดเห็นว่าความปลอดภยัเป็นเร่ืองที่ส าคญัทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน เพราะ
หากอุบติัเหตุเกิดขึ้นตอ้งมีคนได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหาย จึงให้ความส าคญัเร่ืองความ
ปลอดภยัภยัเป็นอันดบัแรกเสมอในการปฏิบติังาน เน่ืองจากพนักงานรู้ว่างานที่ตนท านั้นมีความ
เส่ียง ท าใหต้อ้งมีความระมดัระวงัดว้ยการปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยัต่างๆ เช่น การสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอยา่งครบถว้น ไม่ท างานลดัขั้นตอน และหากพบเหตุการณ์หรือ
สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภยัตอ้งรีบแจง้หัวหน้างานทนัที เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความ
เสียหายมากไปกวา่เดิม ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้า่ การที่องคก์รใหค้วามส าคญัในเร่ืองความปลอดภยั
เป็นอนัดบัแรกเสมอ เป็นเสมือนบรรทดัฐานในการท างานขององคก์รที่พนักงานทุกคนตอ้งยดึถือ
ปฏิบตัิ ท  าให้พนักงานรู้จกัหน้าที่ของตนเองในการท างานโดยค านึงถึงความปลอดภยัเป็นอันดับ
แรกเสมอและปฏิบติัตนตามหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด อันจะส่งผลให้พนักงานเกิดความ
ตระหนกัและมีพฤติกรรมในการป้องกนัอุบติัเหตุมากขึ้น  

4.7.3 มุมมองเก่ียวกบัความส าคญัในเร่ืองความเคร่งครัดของหน่วยงานในการ
ด าเนินการในด้านต่างๆทั้ง 5 ด้าน พบว่า พนักงานให้ความส าคญัในเร่ืองความเคร่งครัดของ
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หน่วยงานในการด าเนินการในด้านต่างๆทั้ง 5 ด้านเป็นอย่างมาก เพราะการที่หน่วยงานมีความ
เคร่งครัดจะช่วยใหพ้นกังานใส่ใจและตอ้งปฏิบติัตามจนเกิดเป็นความเคยชินและเป็นนิสัย ซ่ึงหาก
บริษทัไม่เขม้งวดหรือเคร่งครัดอาจท าใหพ้นกังานเผอเรอเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย ทั้งน้ีสามารถอธิบายได้
วา่ การที่หน่วยงานมีความเคร่งครัดในเร่ืองการด าเนินงานดา้นความปลอดภยันั้น แสดงให้เห็นถึง
การใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ยวดในการด าเนินการดา้นความปลอดภยั ท าให้พนักงานในองคก์รเห็น
ความส าคัญและลงมือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ งองค์กรตั้ งแต่ระดับผูบ้ริหาร ระดับ     
หวัหนา้งานจนกระทัง่ถึงระดบัพนกังาน และเป็นการเอ้ือใหพ้นกังานใส่ใจและตอ้งปฏิบติัตาม และ
เม่ือปฏิบติับ่อยคร้ังจึงเกิดเป็นความเคยชินและเป็นนิสัยเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัที่
พนกังานตอ้งใหค้วามส าคญัดว้ยการใส่ใจและดูแลตนเองในการป้องกนัอุบติัเหตุ  

4.7.4 ความคิดเห็นต่อการจดัการความปลอดภยัของหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริม 
สนบัสนุน ผลกัดนัในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน พบวา่ พนกังานมีความพงึพอใจต่อการ
จดัการความปลอดภยัของหน่วยงาน เน่ืองจาก หน่วยงานใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความปลอดภยัเป็น
อยา่งมากในการก าหนดมาตรการการท างานอยา่งปลอดภยัที่มีความชดัเจนและส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนในองค์กรปฏิบติัในทิศทางเดียวกันเพื่อช่วยลดอุบติัเหตุ ท าให้พนักงานมีความเขา้ใจและ
มัน่ใจมากขึ้นและกลา้ที่จะบอกปัญหาเม่ือพบเจอสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภยัเพราะบริษทัจะมี
การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้พนักงานโดยทันที ทั้ งน้ีสามารถอธิบายได้ว่า การส่งเสริม 
สนับสนุน ผลักดันให้พนักงานมีการปฏิบติังานที่ปลอดภยันั้น ตอ้งเร่ิมมาจากการบริหารจดัการ
ความปลอดภยัที่ดีขององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยั เพื่อให้
พนักงานมีแนวทางที่ชดัเจนในการปฏิบตัิงานและพนักงานทุกคนในองคก์รปฏิบตัิไปในทิศทาง
เดียวกนัในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน  

4.7.5 มุมมองเก่ียวกบัความส าคญัของแรงสนับสนุน หรือแรงผลกัดนั หรือ
การไดรั้บการส่งเสริมจากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ต่อการท างานดว้ยความปลอดภยั
เพื่อป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีมุมมองในประเด็นน้ี คือ        
เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานมีความส าคญัค่อนขา้งมากต่อการท างานด้วยความปลอดภยัเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน โดย
หัวหน้างานเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน ากับพนักงานในเร่ืองความปลอดภยั ช่วยในการย  ้าเตือน สอนงาน 
แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ ส่วนเพือ่นร่วมงานจะช่วยเตือนกนั ช่วยสอนงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัและใหค้  าแนะน าในการท างาน ในขณะเดียวกนัครอบครัวจะ  มีส่วนช่วยในการเตือนสติให้
ท  างานดว้ยความปลอดภยั เป็นแรงจูงใจในการท างานอยา่งปลอดภยัเพราะถา้  เป็นอะไรไปจะส่งผล
ถึงครอบครัว ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้า่ เน่ืองจากหัวหน้างานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่ตอ้งคอย
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ดูแลผูท้ี่อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบและมาตรการต่างๆดา้นความปลอดภยั รวมถึง
หัวหน้างานมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในงานนั้นๆ ที่สามารถสอนงาน บอกกล่าว และ    
ย  ้าเตือนกบัพนกังานใหป้ฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั ส่วนเพื่อนร่วมงานเป็นบุคคลที่อยูใ่กลชิ้ดกบั
พนักงาน ท างานในลักษณะเดียวกัน เรียนรู้วิธีการท างานร่วมกนั ท าให้ช่วยสอนงาน ช่วยเหลือ     
ซ่ึงกนัและกนั แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ หรือตกัเตือนกนัไดง่้าย ในขณะเดียวกนัครอบครัว
จะมีส่วนช่วยในการเตือนสติให้พนักงานท างานด้วยความปลอดภยั เป็นเสมือนแรงจูงใจในการ
ท างานใหป้ลอดภยัเพราะถา้เป็นอะไรไปจะส่งผลกระทบถึงครอบครัว และการที่พนกังานไดรั้บการ
ส่งเสริมหรือผลักดันไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือครอบครัวล้วนมีส่วนช่วยให้
พนกังานมีการปฏิบติัตนอยา่งปลอดภยัในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไดเ้ช่นเดียวกนั  

4.7.6 ปัจจัยอ่ืนที่ช่วยส่งเสริม ผลักดัน หรือ สนับสนุนให้ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน พบว่า ปัจจยัอ่ืนที่ช่วยส่งเสริม ผลกัดนั หรือ 
สนับสนุนให้ปฏิบติังานด้วยความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน ได้แก่ การมี
แรงจูงใจในการท างานของตวัพนักงานเอง นอกจากนั้นการด าเนินงานด้านความปลอดภยัอย่าง
ต่อเน่ืองของบริษทั การส่ือสารดา้นความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอและปัจจยัเร่ืองสภาพแวดลอ้มใน
การท างานที่น่าอยูแ่ละเป็นระเบียบ เป็นปัจจยัที่ช่วยส่งเสริม ผลกัดนั หรือ สนับสนุนให้ปฏิบติังาน
ดว้ยความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้่า การที่พนักงาน
ไดรั้บการส่งเสริมหรือผลกัดนัไม่ว่าจะมาจากปัจจยัภายใน คือ แรงจูงใจในการท างานของตนเอง 
หรือ ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การด าเนินงานดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ืองของบริษทั การส่ือสาร
ดา้นความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ สภาพแวดลอ้มในการท างานที่น่าอยูแ่ละเป็นระเบียบ การให้
ความส าคญัของผูบ้ริหาร ลว้นมีส่วนช่วยพนักงานมีการปฏิบติัตนอย่างปลอดภยัในการป้องกัน
อุบติัเหตุในการปฏิบติังานไดเ้ช่นเดียวกนั ซ่ึงปัจจยัที่ส าคญัที่สุด คือ การปฏิบตัิของตนเอง 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
ผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ 2 ส่วน คือ ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากผลการวิจยั 

และขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 

1.1 จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กรกับ
พฤติกรรม การป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง 
ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะไวด้ังน้ี องคก์รควรมีการด าเนินการดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยัอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้าน           
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ความปลอดภยัใหพ้นกังานทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการน าเสนอมุมมองและแนวทางในการปฏิบติัตน
เพือ่ใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานเพื่อให้เกิดเป็นวฒันธรรมความปลอดภยัขององคก์รที่จะมี
ส่วนช่วยในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานมากยิง่ขึ้น 

1.2 จากการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า มุมมองเก่ียวกับการป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีระดบัพฤติกรรม
ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานสูงสุด สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1.2.1 หวัหนา้งาน มีผลต่อพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน ผูว้ิจยั
จึงเสนอแนะไวด้งัน้ี องคก์รควรมีการส่งเสริมและให้ความส าคญัในเร่ืองของการก าหนดบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานที่ชัดเจนและให้หัวหน้างานรับทราบหน้าที่บทบาทของ
ตนเองในการสอนงาน การย  ้าเตือน และทบทวนอันตรายและความเส่ียงของงานก่อนที่จะให้
ลูกนอ้งลงมือท างานและการเป็นตวัแบบที่ดีดา้นความปลอดภยั และหน่วยงานควรส่งเสริมให้เกิด
สมัพนัธภาพระหวา่งหวัหนา้งานและเพือ่นร่วมงาน  

1.2.2 เพื่อนร่วมงาน มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 
ผูว้จิยัจึงเสนอแนะไวด้งัน้ี องคก์รควรมีการส่งเสริมและให้ความส าคญัในเร่ืองการจดักิจกรรมดา้น
ความปลอดภยัที่ใหพ้นักงานไดมี้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั 
เช่น การสร้างบรรยากาศการท างานให้มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั การถ่ายทอดประสบการณ์   
การท างานจากพนักงานที่มีพฤติกรรมที่ดีดา้นความปลอดภยั หรือการถ่ายทอดประสบการณ์จาก
พนักงานที่เคยไดรั้บผลกระทบหรือเคยมีประสบการณ์จากการเกิดอุบติัเหตุ เพื่อให้เป็นแนวทาง   
ในการป้องกนัตนเองและทบทวนพฒันางานของตวัเองใหมี้ความปลอดภยัมากยิง่ขึ้น 

1.2.3 ความเคร่งครัดของหน่วยงานในการด าเนินการดา้นการบริหารจดัการ   
ความปลอดภยัในดา้นต่างๆ มีผลต่อพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน ผูว้จิยัจึงเสนอแนะ
ไวด้งัน้ี องคก์รควรมีการคงไวซ่ึ้งนโยบายด้านความปลอดภยัและความมุ่งมั่นของผูบ้ริหารที่ให้
ความส าคญักับเร่ืองความปลอดภยัเป็นอนัดันแรก เพื่อให้การด าเนินการด้านการบริหารจดัการ
ความปลอดภยัมีความเคร่งครัดที่จะส่งผลใหพ้นกังานไดรั้บรู้ถึงการให้ความส าคญัขององคก์รและ 
มีการประพฤติปฏิบติัตนเพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง โดยเน้นการให้
ความรู้ความเขา้ใจกบัพนกังานทุกคน ทุกระดบัถึงความส าคญัของการปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั 
โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสอนงานและการก ากบัดูแลโดยหัวหน้างานอยา่งใกลชิ้ด และ
ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมออกแบบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อการท างานที่ปลอดภยัตั้งแต่แรกเร่ิมเขา้ร่วมเสนอแนะในการปรับปรุงงานด้าน     
ความปลอดภยัเพื่อให้เกิดความปลอดภยัมากยิง่ขึ้น ควรให้มีการระดมสมองกันหลายๆฝ่ายใน      
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การหาสาเหตุและแนวทางในการแกไ้ขป้องกนัปัญหาและปรับปรุงวิธีการในการป้องกนัอุบติัเหตุ
ร่วมกนั เนน้ใหพ้นกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเพราะเป็น
เร่ืองที่ส าคญั การเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธข์่าวสารดา้นความปลอดภยัส าหรับพนกังานที่ไม่มี
อีเมลลใ์นการติดต่อส่ือสารและการด าเนินการท า 5ส อยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้พื้นที่การท างานมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสะดวกมากยิง่ขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ โดยศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ เช่น                
แรงสนับสนุนจากหัวหน้างาน แรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน แรงสนับสนุนจากครอบครัว 
แรงจูงใจในการท างาน ความสมัพนัธร์ะหวา่งหวัหนา้งานกบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ท างานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ 

2.2 ควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพในเร่ืองมุมมองและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกับ          
การป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ เช่น หัวหน้างาน พนักงานที่เคยเกิด
อุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงาน 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบการทดลอง โดยใช้โปรแกรมที่เน้นในเร่ือง             
แรงสนบัสนุนจากเพือ่นร่วมงาน โดยการใชก้ระบวนการกลุ่ม เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน หรือใชต้วัแบบ
ที่ดีของกลุ่มเพือ่นที่มีพฤติกรรมความปลอดภยัที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยั เร่ือง “พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการ
ปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย” โดยผูว้ิจยัไดน้ า
ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัท         
บีเอเอสเอฟในประเทศไทย จ านวน 158 คน และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบตาราง
ประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติการ     

แจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
ตอนที่  2 การวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กรและ

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัท                
บีเอเอสเอฟในประเทศไทยโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุใน
การปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย จ าแนกตามเพศ 
อาย ุประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานและหน่วยงานที่สังกดัโดยการทดสอบค่าที 
(t-test) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย จ าแนกตามระดบั
การศึกษาและประสบการณ์การท างาน โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และหากพบความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัจะด าเนินการตรวจสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test for all possible comparison)  

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการความปลอดภยัของ
องค์กรกับพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่ม
บริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ตอนที่ 5 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 สญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้จิารณาใน t-distribution 
 F แทน ค่าสถิติที่ใชพ้จิารณาใน F-distribution 
 SS แทน ผลรวมของค่าก าลงัสองของค่าเบี่ยงเบน (Sum of Square) 
 MS แทน ค่าเฉล่ียความเบี่ยงเบนก าลงัสอง (Mean of Square) 
 df แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
 Sig แทน แสดงถึงความมีนยัส าคญัทางสถิติ (Significance) 
 * แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 158 คน จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่สังกัด โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่และร้อยละ   

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ข้อมูลส่วนบุคคล n ร้อยละ 

เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
121 
37 

 
76.6 
23.4 

รวม 158 100.0 
อาย ุ

18 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 55 ปี 

 
9 

84 
45 
20 

 
5.7 
53.2 
28.5 
12.6 

รวม 158 100.0 
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ตารางที่ 2  แสดงจ านวนร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล n ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) 
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.)  
ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 

 
17 
57 
61 
23 

 
10.7 
36.1 
38.6 
14.6 

รวม 158 100.0 
ประสบการณ์การท างาน  

นอ้ยกวา่ หรือเท่ากบั 1 ปี  
2 – 5 ปี  
มากกวา่ 5 ปีขึ้นไป 

 
37 
52 
69 

 
23.4 
32.9 
43.7 

รวม 158 100.0 
ประสบการณ์การไดรั้บอุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงาน 

ไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุ 
เคยไดรั้บอุบติัเหตุที่ไม่ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล 
เคยไดรั้บอุบตัิเหตุตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล 

 
133 
17 
8 

 
84.2 
10.7 
5.1 

รวม 158 100.0 
หน่วยงานที่สงักดั 

โรงงานระยอง  
โรงงานบางปู  
โรงงานเคม็แคท  
โรงงานบางปะกง 

 
19 
24 
45 
70 

 
12.0 
15.2 
28.5 
44.3 

รวม 158 100.0 

จากตารางที่ 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศชาย จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.6 ดา้นอาย ุมีอายรุะหว่าง 25 - 34 ปี  จ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 มีระดบัการศึกษาระดบั
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.) จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6  มีประสบการณ์การท างาน
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 ไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุจากการปฏิบติังาน 
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จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 และท างานอยูโ่รงงานบางปะกง จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.3 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กรและพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง  

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดบัการบริหารจดัการความปลอดภยัของ
องคก์รของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตัวแปร  S.D. ค่าระดับ 

การบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์ร 4.22 .563 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารจดัการความปลอดภยัขององค์กรของกลุ่มบริษทั        
บีเอเอสเอฟในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.22) 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่ง 

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน  S.D. ค่าระดับ 
ดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทั         
อยา่งเคร่งครัด 
ดา้นการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม          
ความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น 
ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั 
ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตาม  
ลกัษณะงาน 
ดา้นการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความ
ปลอดภยัอยูเ่สมอ 

4.48 
 

3.94 
 

4.44 
4.59 

 
4.27 

.429 
 

.546 
 

.524 

.420 
 

.532 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มากที่สุด 

 
มาก 

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานโดยรวม 4.35 .375 มาก 

จากตารางที่  4 พบว่า พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของ                  
กลุ่มตวัอย่างในภาพรวมอยูร่ะดับมาก (  = 4.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการใช้
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงานอยูใ่นระดบัมากที่สุด (  = 4.59) รองลงมา คือ 
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้านการใช้อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรอย่างปลอดภัย ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มี        
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ความปลอดภยัอยูเ่สมอและดา้นการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทั
จดัขึ้นอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.48, 4.44, 4.27 และ 3.94 ตามล าดบั) 

ตอนที่ 3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุจาก
การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่สังกัด ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน  

ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย จ าแนกตามเพศ 

เพศ n  S.D. t 
ชาย 
หญิง 

121 
37 

4.36 
4.30 

.3746 

.3760 
.895 

จากตารางที่ 5 พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย 
ที่มีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุใน
การปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ 

อาย ุ n  S.D. ค่าระดับ 
18 – 24 ปี 
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 55 ปี 

9 
84 
45 
20 

4.51 
4.34 
4.33 
4.36 

.172 

.335 

.389 

.540 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มอาย ุ18 – 24 ปี มีพฤติกรรมการป้องกัน
อุบติัเหตุในการปฏิบติังานอยูใ่นระดับมากที่สุด (  = 4.51) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 45 – 55 ปี        
กลุ่มอาย ุ25 – 34 ปีและกลุ่มอาย ุ35 – 44 ปี มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 4.36, 4.34 และ 4.34 ตามล าดบั) 

จากการทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) 
พบว่า ไม่มีความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวน ซ่ึงไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องตน้ของการท า 
One-way ANOVA ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่เพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจดัเป็น          
2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 อาย ุ18 – 34 ปี และกลุ่มที่ 2 อาย ุ35 – 55 ปี 
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ตารางที่ 7  แสดงจ านวนร้อยละของขอ้มูลดา้นอายขุองกลุ่มตวัอยา่งเม่ือจดักลุ่มใหม่ 
อาย ุ n ร้อยละ 

18 – 34 ปี 
35 – 55 ปี 

93 
65 

58.9 
41.1 

รวม 158 100.0 

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีอายรุะหว่าง 18 - 34 ปี จ  านวน 93 คน      
คิดเป็นร้อยละ 58.9 

ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยจ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ n  S.D. t 
18 – 34 ปี 
35 – 55 ปี 

93 
65 

4.36 
4.34 

.326 

.437 
.325 

จากตารางที่ 8 พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย 
ที่มีอายตุ่างกนั มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  

ตารางที่ 9  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบตัิงาน 
ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุ                      

จากการปฏิบัติงาน 
n  S.D. ค่าระดับ 

ไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุ 
เคยไดรั้บอุบติัเหตุที่ไม่ตอ้งเขา้รับการ
รักษาพยาบาล 
เคยไดรั้บอุบตัิเหตุตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล 

133 
17 
 
8 

4.37 
4.17 

 
4.43 

.366 

.454 
 

.253 

มาก 
มาก 

 
มาก 

จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตวัอย่างที่เคยได้รับอุบติัเหตุต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล          
มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบตัิงานมากที่สุด (  = 4.43)  
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จากการทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) 
พบว่า ไม่มีความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวน ซ่ึงไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องตน้ของการท า 
One-way ANOVA ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่เพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยจดัเป็น          
2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุ และกลุ่มที่ 2 เคยไดรั้บอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานที่ไม่
ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลและเคยไดรั้บอุบตัิเหตุตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล 

ตารางที่ 10 แสดงจ านวนร้อยละของขอ้มูลดา้นประสบการณ์การไดรั้บอุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงาน
ของกลุ่มตวัอยา่งเม่ือจดักลุ่มใหม่ 

ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน n ร้อยละ 
ไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุ 
เคยไดรั้บอุบติัเหตุที่ไม่ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล/           
เคยไดรั้บอุบตัิเหตุตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล 

133 
25 

84.2 
15.8 

รวม 158 100.0 

จากตารางที่ 10 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากไม่เคยมีประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุ
จากการปฏิบตัิงาน จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 

ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย จ าแนกตาม
ประสบการณ์การไดรั้บอุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงาน 

ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุจาการ
ปฏิบัติงาน 

n  S.D. t 

ไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุ 
เคยไดรั้บอุบติัเหตุที่ไม่ตอ้งเขา้รับการ  
รักษาพยาบาล/ เคยไดรั้บอุบตัิเหตุตอ้งเขา้รับ
การรักษาพยาบาล 

133 
25 

4.37 
4.25 

.3656 

.4140 
1.430 

จากตารางที่ 11 พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย                    
ที่มีประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุในการปฏิบติังานต่างกนั มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุใน
การปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุใน
การปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามหน่วยงานที่สงักดั 
หน่วยงานที่สังกดั n  S.D. ค่าระดับ 

โรงงานระยอง  
โรงงานบางปู  
โรงงานเคม็แคท  
โรงงานบางปะกง 

19 
24 
45 
70 

4.33 
4.30 
4.43 
4.32 

.3030 

.3918 

.2532 

.4440 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

จากตารางที่ 12 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งในทุกหน่วยงานที่สังกดัมีพฤติกรรมการป้องกนั
อุบตัิเหตุในการปฏิบตัิงาน อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตวัอย่างโรงงานเค็มแคทมีพฤติกรรมการ
ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานมากที่สุด (  = 4.43)  

จากการทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) 
พบว่า ไม่มีความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวน ซ่ึงไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องตน้ของการท า 
One-way ANOVA ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่เพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจดัเป็น          
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 โรงงานผลิตเคมีภณัฑส์ าหรับอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละเคมีก่อสร้าง (โรงงาน  
บางปูและโรงงานเค็มแคท) กลุ่มที่ 2 คือ โรงงานผลิตเคมีภณัฑส์ าหรับอุตสาหกรรมแคร์เคมิคอล 
(ผลิตภณัฑส์ารเคมีที่ใชใ้นการดูแลคน สุขภณัฑแ์ละพื้นผิว ผลิตภณัฑส์ารดูดซับ) (โรงงานระยอง/ 
โรงงานบางปะกง) 

ตารางที่ 13  แสดงจ านวนร้อยละของขอ้มูลดา้นหน่วยงานที่สงักดัของกลุ่มตวัอยา่งเม่ือจดักลุ่มใหม่ 
หน่วยงานที่สังกดั จ านวน ร้อยละ 

โรงงานผลิตเคมีภณัฑส์ าหรับอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ 
เคมีก่อสร้าง (โรงงานบางปูและโรงงานเคม็แคท) 
โรงงานผลิตเคมีภณัฑส์ าหรับอุตสาหกรรมแคร์เคมิคอล
(โรงงานระยอง/ โรงงานบางปะกง) 

69 
 

89 

43.7 
 

56.3 

   รวม 158 100.0 

จากตารางที่ 13 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากท างานอยูใ่นโรงงานผลิตเคมีภณัฑส์ าหรับ
อุตสาหกรรมแคร์เคมิคอล (โรงงานระยองและโรงงานบางปะกง) จ  านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.3 
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ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย จ าแนกตามหน่วยงาน
ที่สงักดั 
หน่วยงานที่สังกดั n  S.D. t 

โรงงานผลิตเคมีภณัฑส์ าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละเคมีก่อสร้าง 
(โรงงานบางปูและโรงงานเคม็แคท) 
โรงงานผลิตเคมีภณัฑส์ าหรับ
อุตสาหกรรมแคร์เคมิคอล (โรงงานระยอง
และโรงงานบางปะกง) 

69 
 
 

89 

4.38 
 
 

4.32 

.4163 
 
 

.3123 

-1.096 

จากตารางที่ 14 พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย
ที่มีหน่วยงานที่สงักดัต่างกนั มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  

ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุใน
การปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา  
ระดับการศึกษา n  S.D. ค่าระดับ 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
(ปวช.) 
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.) 
ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 

17 
57 
 

61 
23 

4.36 
4.36 

 
4.36 
4.30 

.4952 

.3508 
 

.3434 

.4310 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

จากตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มระดบัการศึกษา มีพฤติกรรมการป้องกนั
อุบติัเหตุในการปฏิบติังาน อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตวัอย่างระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.)  และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.)                   
มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานมากที่สุด (  = 4.36)  
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ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการป้องกันอุบัติ เหตุใน                   
การปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา  

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3 
154 

.066 
21.975 

.022 

.143 
.153 

รวม 157 22.041   

จากตารางที่ 16 พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย   
ที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ปฏิบตัิงานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  

ประสบการณ์การท างาน n  S.D. ค่าระดับ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี  
2 – 5 ปี  
มากกวา่ 5 ปีขึ้นไป 

37 
52 
69 

4.43 
4.30 
4.34 

.293 

.349 

.427 

มาก 
มาก 
มาก 

จากตารางที่ 17 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มประสบการณ์การท างาน มีพฤติกรรมการ
ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งที่มีประสบการณ์การท างาน
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานมากที่สุด (  = 4.43)  

ตารางที่ 18 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
155 

.342 
21.699 

.171 

.140 
1.222 

รวม 157 22.041   

จากตารางที่ 18 พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย
ที่ มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติ เหตุในการปฏิบัติงาน                   
ไม่แตกต่างกนั  
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ตอนที่ 4  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กรกับ
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่ม
บริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient)  

ตารางที่ 19 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) ระหว่างการบริหารจดัการความปลอดภยัของ
องค์กรกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร r 
พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานโดยรวมกบัการบริหารจดัการ
ความปลอดภยัขององคก์ร  
พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานรายดา้นกบัการบริหารจดัการ
ความปลอดภยัขององคก์ร  
ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด  
ดา้นการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น  
ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั  
ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน 
ดา้นการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

.557* 
 
 
 

.331* 

.490* 

.327* 

.450* 

.538* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตารางที่ 19 พบว่า การบริหารจดัการความปลอดภยัขององค์กรกับพฤติกรรม     
การป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง (r = .557) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุด้านการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอมีความสัมพนัธ์การบริหารจัดการ        
ความปลอดภยัขององคก์รมากที่สุด (r = .538) รองลงมา คือ ดา้นการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะ
งาน ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัดและดา้นการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ
หรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั (r = .490, .450, .331 และ .327 ตามล าดบั) 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

วตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เพื่อตอ้งการทราบถึง
มุมมองตลอดจนแนวทางในการปฏิบติัของพนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟใน
ประเทศไทยที่เก่ียวกบัการป้องกนัอุบตัิเหตุในการปฏิบตัิงาน เพือ่น าไปเป็นขอ้มูลในการด าเนินการ
เพื่อพฒันาวิธีการและรูปแบบในการส่งเสริมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการอนัน าไปสู่การป้องกนัและลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานต่อไป 

ในการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth 
Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัท                
บีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีระดับพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานสูงสุดจ านวน     
10 คน และผูว้จิยัไดอ้อกแบบประเด็นการสมัภาษณ์ เพือ่เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัไว ้7 ประเด็น 
ไดแ้ก่ 

1. ประเด็นการสัมภาษณ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัท                
อย่างเคร่งครัด มีค าถาม 2 ประเด็น ดังนี้ 

1.1 การปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทั  
1.2 การส่งผลต่อการป้องกันอุบัติ เหตุในการปฏิบัติงานเม่ือปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
2. ประเด็นการสัมภาษณ์ด้านการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความ

ปลอดภัยที่บริษัทจัดขึน้ มีค าถาม 3 ประเด็น ดังนี้ 
2.1 การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น  
2.2 เหตุผลส าคญัในการเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทั     

จดัขึ้น  
2.3 การส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเม่ือเขา้ร่วมและมีส่วนร่วม              

ในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น  
3. ประเด็นการสัมภาษณ์ด้านการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรอย่างปลอดภัย           

มีค าถาม 2 ประเด็น ดังนี้ 
3.1 การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรดว้ยความปลอดภยั  
3.2 การส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเม่ือใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ

หรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั 
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4. ประเด็นการสัมภาษณ์ด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตาม    
ลักษณะงาน มีค าถาม 2 ประเด็น ดังนี้ 

4.1 การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน  
4.2 การส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเม่ือมีการใช้อุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน  
5. ประเด็นการสัมภาษณ์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มี        

ความปลอดภัยอยู่เสมอ มีค าถาม 2 ประเด็น ดังนี้ 
5.1 การ มี ส่วนร่วมในการป รับปรุงสภาพแวดล้อมในการท า งานให้ มี                  

ความปลอดภยัอยูเ่สมอ  
5.2 การส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเม่ือมีการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ  
6. วิธีการหรือแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน มีค าถาม 5 ประเด็น 

ดังนี้ 
6.1 วธีิการและแนวทางในการปฏิบติัตนในการป้องกนัอุบติัเหตุในดา้นอ่ืนๆ  
6.2 วิธีการและแนวทางในการปฏิบติัตนในเวลาที่เกิดปัญหาและวิธีการในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง  
6.3 ความตระหนกัในเร่ืองการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน  
6.4 ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการในการ

ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของหน่วยงานในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ดา้น  
6.5 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัมาตรการของหน่วยงานในการด าเนินการดา้น      

ความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุ 
7. ประเด็นค าถามมุมมองและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในการ

ปฏิบัติงาน มีค าถาม 6 ประเด็น ดังนี้ 
7.1 มุมมองเก่ียวกับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการปฏิบติังานในหน้าที่กับการ     

ปฏิบติัตนในแต่ละดา้นตามนโยบายของทางบริษทั  
7.2 มุมมองเก่ียวกบัความส าคญัของการปฏิบติัตนในการป้องกนัอุบติัเหตุและการ

ใหค้วามส าคญัเร่ืองความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเสมอในการปฏิบตัิงาน 
7.3 มุมมองเก่ียวกับความส าคัญในเร่ืองความเคร่งครัดของหน่วยงานในการ

ด าเนินการในดา้นต่างๆ  
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7.4 ความคิดเห็นต่อการจัดการความปลอดภัยของหน่วยงานที่ ช่วยส่งเสริม 
สนบัสนุน ผลกัดนัในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 

7.5 มุมมองเก่ียวกับความส าคญัของแรงสนับสนุน หรือแรงผลักดัน หรือการ
ไดรั้บการส่งเสริมจากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ต่อการท างานดว้ยความปลอดภยัเพื่อ
ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 

7.6 ปัจจัย อ่ืนที่ ช่วยส่งเสริม  ผลักดัน  หรือ  สนับสนุนให้ปฏิบัติงานด้วย               
ความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 

ในการวจิยัคร้ังน้ี นอกจากผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและน าขอ้มูล
มาวิเคราะห์ผลและได้น าเสนอผลไวใ้นขา้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสัมภาษณ์มุมมองเก่ียวกับ  
การป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานกับพนักงานระดับปฏิบติัการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟใน
ประเทศไทยที่มีระดบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานสูงสุด จ านวน 10 คน โดยได้
ด าเนินการสมัภาษณ์ในช่วงระหว่างวนัที่ 18 – 29 เมษายน 2559 เป็นระยะเวลา 10 วนั โดยสามารถ
สรุปผลการสมัภาษณ์ไดด้งัน้ี 

ขอ้มูลทัว่ไปของพนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มี
ระดบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานสูงสุด จ านวน 10 คน ดงัตารางที่ 20 

ตารางที่ 20  แสดงจ านวนร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทั     
บีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีระดบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน
สูงสุด จ านวน 10 คน 

ข้อมูลส่วนบุคคล n ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 

 
10 

 
100.0 

อาย ุ
25 – 34 ปี 
35 – 44 ปี 
45 – 55 ปี 

 
4 
3 
3 

 
40.0 
30.0 
30.0 

รวม 10 100.0 
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ตารางที่ 20  แสดงจ านวนร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล n ร้อยละ 
ระดบัการศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช.) 
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.) 
ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 

 
2 
1 
6 
1 

 
20.0 
10.0 
60.0 
10.0 

รวม 10 100.0 
ประสบการณ์การท างาน  

นอ้ยกวา่ หรือเท่ากบั 1 ปี  
2 – 5 ปี  
มากกวา่ 5 ปีขึ้นไป 

 
2 
3 
5 

 
20.0 
30.0 
50.0 

รวม 10 100.0 
ประสบการณ์การไดรั้บอุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงาน 

ไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุ 
เคยไดรั้บอุบติัเหตุที่ไม่ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล 

 
9 
1 

 
90.0 
10.0 

รวม 10 100.0 
หน่วยงานที่สงักดั 

โรงงานระยอง  
โรงงานบางปู  
โรงงานเคม็แคท  
โรงงานบางปะกง 

 
1 
2 
2 
5 

 
10.0 
20.0 
20.0 
50.0 

รวม 10 100.0 

จากตารางที่ 20 พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย
ที่มีระดับพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานสูงสุด พนักงานทั้งหมดเป็นเพศชาย 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 มีอายรุะหว่าง 25 - 34 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0       
มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.) จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  60.0              
มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ไม่เคยไดรั้บ
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อุบตัิเหตุจากการปฏิบตัิงาน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 และท างานอยู่โรงงานบางปะกง 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 

ระดบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ
กลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีระดบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน
สูงสุด จ านวน 10 คน ดงัแสดงในตารางที่ 21 

ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุใน
การปฏิบตัิงานพนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มี
ระดบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานสูงสุด 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  S.D. ค่าระดับ 
พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 
ดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทั         
อยา่งเคร่งครัด 
ดา้นการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม          
ความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น 
ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั 
ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตาม  
ลกัษณะงาน 
ดา้นการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้      
ความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

 
4.93 

 
4.69 

 
4.79 
4.99 

 
4.94 

 

 
.134 

 
.286 

 
.321 
.035 

 
.094 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 4.87 .070 มากที่สุด 

จากตารางที่  21 พบว่า พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของ             
พนักงานระดบัปฏิบติัการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่มีระดบัพฤติกรรมการป้องกัน
อุบตัิเหตุในการปฏิบตัิงานสูงสุดจ านวน 10 คนในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (  = 4.87) เม่ือ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานในทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มากที่สุด โดยพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานดา้นการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลตามลักษณะงานอยู่ในระดับสูงที่สุด (  = 4.99) รองลงมา คือ ด้านการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ ด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบความ
ปลอดภยัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั และ
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ดา้นการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น (  = 4.94, 4.93, 4.79 
และ 4.69 ตามล าดบั) 

สรุปสาระส าคญัที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองตลอดจนแนวทางในการ
ปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส้ิน 10 คน สามารถสรุปประเด็นส าคญั ได้ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด  
1.1 การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัท  
จากการศึกษา พบวา่ พนกังานทุกคนมีการปฏิบติัตนตามกฎระเบียบความปลอดภยัของ

บริษทัที่มีการก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังานที่บริษทัได้
ก าหนดไว ้ดงัจะเห็นไดจ้ากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“ปฏิบตัิตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทั 100%  เช่น การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
อนัตราย   ส่วนบุคคล ช่วยเตือนเพือ่นร่วมงานเม่ือไม่ใชอุ้ปกรณ์ และปฏิบติัตามขั้นตอนการท างาน
ที่ก  าหนด” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 2) 

นอกจากน้ียงัพบว่ามีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะและ            
ความเหมาะสมของงานแต่ละประเภทอยา่งครบถว้นทุกคร้ังที่ปฏิบติังาน การแต่งกายอยา่งถูกตอ้ง
ตามกฎระเบียบของสถานที่ท  างาน ดังจะเห็นได้จากการให้ข้อมูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็น          
กลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“ปฏิบติัตามกฎความปลอดภยั เร่ืองการแต่งกาย โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคล” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 5) 

ในขณะเดียวกันก็จะมีการแจ้งหัวหน้างานเม่ือไม่สามารถปฏิบติัตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือกรณีพบความผิดปกติ การไม่ปฏิบติัลัดขั้นตอนหรือลองผิดลองถูกด้วยตนเอง       
การดูแลสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ และมีการตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชง้านก่อนลงมือปฏิบติังานทุกคร้ัง ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

 “ปฏิบัติตามกฎความปลอดภยัอยู่เสมอ  เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ในการท างาน
สม ่าเสมอ ถา้มีปัญหาก็จะแจง้หวัหนา้งาน” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 3) 

 “ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก  าหนด ถ้าพบเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยก็แจ้ง  
หวัหนา้งานก่อนท างานตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์วา่ปลอดภยัก่อนเร่ิมงาน” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 4) 
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1.2 การส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเมื่อปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด  

จากการศึกษา พบว่า การปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษัทอย่าง
เคร่งครัดสามารถช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ เน่ืองจาก การปฏิบติัตามกฎระเบียบจะช่วย         
ลดโอกาสการเกิดอุบติัเหตุ ดังจะเห็นได้จากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง        
ไดก้ล่าววา่ 

“ช่วยป้องกันอุบติัเหตุ ท าให้ลดลง เพราะโอกาสในการเกิดน้อยลง” (กลุ่มตวัอยา่ง    
คนที่ 6) 

“บางอยา่งที่เราไม่คิดวา่มนัจะเกิด มนัอาจจะเกิด แต่ถา้เราท าตามกฎที่ปฏิบติั อาจจะไม่
เกิดขึ้นก็ได ้การปฏิบติัตามกฎจะช่วยป้องกนัเราได”้ (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 9) 

2. ด้านการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยที่บริษัทจัดขึน้  
2.1 การเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยที่บริษัทจัดขึน้  
จากการศึกษา พบว่า พนักงานไดเ้ขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่

บริษทัจดัขึ้น โดยใหค้วามร่วมมือและเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การเขา้ร่วมงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการท างาน เพราะได้ท  า กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ได้รู้จัก                
เพือ่นร่วมงานเพิม่ขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ  ทั้งจากโรงงานเดียวกนัและโรงงานต่างสาขา ดงัจะเห็นได้
จากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“เขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้นทุกคร้ัง โดยเฉพาะ      
Safety day เพราะไดรั้บความรู้ดา้นความปลอดภยัมากขึ้น สนุก และไดรู้้จกัคนเพิ่ม” (กลุ่มตวัอยา่ง
คนที่ 1) 

นอกจากนั้นยงัได้เข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานตามที่บริษัท
ก าหนด การเขา้ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน การเดินตรวจความปลอดภยัในพื้นที่ท  างาน เน่ืองจากไดรั้บ
ความรู้และความเขา้ใจดา้นความปลอดภยัมากขึ้น ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์
ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“เขา้ร่วมท า BBS และเดินส ารวจความปลอดภยั” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 6) 
“ให้ความส าคญัในการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยที่บริษัท      

จดัขึ้น โดยเฉพาะการเขา้ฝึกอบรมการใชส้ารเคมีอยา่งถูกวิธี ไดค้วามรู้เพิ่มเติมเร่ือยๆ กิจกรรมอ่ืนๆ 
ที่ชอบ ไดแ้ก่ การเดินตรวจพื้นที่ ก็จะใหค้วามร่วมมือในการปรับปรุง” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 10) 
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ในขณะเดียวกนัพนักงานไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของบริษทัที่สามารถน าความรู้ที่ไดรั้บ  
มาใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังานของตนเอง เช่น การมีส่วนร่วมในการเขียนขั้นตอนในการท างาน 
การเขียนรายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงดา้นความปลอดภยั  ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“ไดมี้ส่วนรวมในการเขียนขั้นตอนในการท างาน ไดช่้วยเพือ่นพนกังานในการป้องกนั
อุบตัิเหตุ” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 2) 

 “เขา้ร่วมกิจกรรม KAIZEN หากพบสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภยั ก็จะเขียนขอ้เสนอแนะ
เพือ่ปรับปรุง หากขอ้เสนอฯ ไดรั้บการพิจารณาท าตาม ก็จะมีก าลงัใจที่จะเขียนต่อ” (กลุ่มตวัอยา่ง
คนที่ 3) 

“ได้เขียน CARE Report  เห็นจุดเส่ียงก็จะรายงาน และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
ร่วมเขียนขั้นตอนการปฏิบติังาน” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 4) 

2.2 เหตุผลส าคัญในการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยที่บริษัท     
จัดขึน้  

จากการศึกษา พบว่า พนักงานเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่
บริษทัจดัขึ้น เน่ืองจากมองเห็นวา่ไดท้บทวนความรู้ดา้นความปลอดภยัเป็นประจ า ดงัจะเห็นไดจ้าก
การใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“เพราะไดมี้การทบทวนความรู้ดา้นความปลอดภยัประจ า มีผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุ
ในการปฏิบตัิงาน” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 1) 

นอกจากน้ียงัไดรั้บความรู้เพิม่เติมจากกิจกรรมต่างๆ ไดมี้การแบ่งปันความคิดกบัเพื่อน
ร่วมงาน หัวหน้างานในการปรับปรุงการท างานร่วมกนั ไดมุ้มมองต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้น
การปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัและมีจิตส านึกที่ดีในการป้องกนัอุบติัเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“ไดรั้บประโยชน์หลายอยา่ง เอามาใชใ้นชีวติการท างานประจ าวนัของเรา ไดรั้บความรู้    
อยากเขา้ร่วมกิจกรรมตลอด ไปงาน Safety Day ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ ได้เพื่อนใหม่”              
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 8) 

“ไดมี้ส่วนร่วมในการเขียนขั้นตอนการปฏิบติังาน เป็นประโยชน์มาก เพราะมีโอกาส
ช่วยดูในทุกขั้นตอน ท าให้สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง การเขา้ร่วมกิจกรรม จะไดรั้บมุมมองต่างๆ 
มาใชใ้นการท างาน มีจิตส านึกเพิม่มากขึ้น เพือ่เอ้ือต่อการปรับปรุงต่อไป” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 4) 
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2.3 การส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเมื่อเข้าร่วมและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความปลอดภัยที่บริษัทจัดขึน้  

จากการศึกษา พบว่า การเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทั    
จัดขึ้ น สามารถช่วยป้องกันอุบัติ เหตุได้เพราะพนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ               
ความปลอดภยัมากขึ้น เช่น ความรู้ที่ไดจ้ากการฝึกอบรม การอ่านบอร์ดประชาสมัพนัธ ์การร่วมเล่น
เกมเพื่อเพิ่มความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการท างาน ดังจะเห็นได้จากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“การเขา้ร่วมกิจกรรมฯ สามารถช่วยป้องกนัอุบติัเหตุได ้เพราะไดค้วามรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความปลอดภยัมากขึ้น และน ามาใชใ้นการปฏิบตัิงาน” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 10) 

นอกจากนั้ นการที่พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การรายงานอุบัติเหตุ การมี         
ส่วนร่วมในการสอบสวนอุบติัเหตุ ท าให้เห็นถึงสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุที่แทจ้ริงซ่ึงสามารถ
น าไปแก้ไขปรับปรุงได้ตรงจุด การมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงด้าน        
ความปลอดภยัท าใหพ้ื้นที่ปฏิบติังานมีความปลอดภยัมากขึ้น พนกังานมีพฤติกรรมความปลอดภยัที่
ดีขึ้น ในขณะเดียวกันยงัช่วยสร้างจิตส านึกและนิสัยด้านความปลอดภยั มีความสามัคคีกันใน        
หมู่เพือ่นร่วมงานและทีมงานเม่ือมีการท ากิจกรรมร่วมกนั ท าให้สามารถร่วมมือกนัท างานเป็นทีม  
มีการตกัเตือนและให้ค  าแนะน าในการปฏิบติังานต่อกนัไดอ้ย่างเต็มที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงและ
พฒันาขั้นตอนการปฏิบติังานหรือสภาพพื้นที่การท างานเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุ ดงัจะเห็นไดจ้ากการ
ใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมการสอบสวนอุบติัเหตุ ซ่ึงมองวา่ตนสามารถเสนอแนะการป้องกนั
อุบตัิเหตุไดแ้ละการเขา้ร่วมกิจกรรมท าใหเ้กิดความสามคัคี ไดค้วามรู้เพิ่มเติมจากแผนกต่างๆมาใช้
ในการท างาน มีการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกนั มีความสนุกสนาน นานๆได้เจอเพื่อนร่วมงานใน
โรงงานเดียวกัน และต่างโรงงาน ท าให้ได้แลกเปล่ียนและแชร์ประสบการณ์ร่วมกันเพื่อพฒันา
วธีิการท างานเพือ่ความปลอดภยัต่อไป” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 9) 

“ประโยชน์ของการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษัท      
จดัขึ้น ท าให้ช่วยลดอุบติัเหตุได ้เพราะช่วยสร้างนิสัยให้ไม่ประมาท ต่ืนตวัมากขึ้น ได้เรียนรู้เอา
บทเรียนที่อ่ืนมาประยกุตใ์ชป้รับปรุงงานต่อไป” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 2) 
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3. ด้านการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรอย่างปลอดภัย มีค าถาม 3 ประเด็น ดังนี้ 
3.1 การใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรด้วยความปลอดภัย  
จากการศึกษา พบว่า พนักงานได้กล่าวถึงวิธีการและแนวทางในการใช้อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรด้วยความปลอดภยั ดังน้ีคือ ตอ้งมีการตรวจสภาพอุปกรณ์ก่อนใช้งาน     
เม่ือพบวา่อุปกรณ์อยูใ่นสภาพช ารุด ตอ้งมีการเปล่ียนหรือบอกหัวหน้างานให้ทราบเพื่อด าเนินการ
แกไ้ข ดงัจะเห็นไดจ้ากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“อุปกรณ์เคร่ืองจักรที่ใช้ ได้แก่ สว่าน หินเจียร โดยก่อนใช้งาน จะมีการตรวจจาก 
inspection tag ว่าอุปกรณ์นั้นพร้อมใชห้รือไม่ และตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ังจากลกัษณะภายนอกและ
อุปกรณ์ขา้งเคียง อุปกรณ์บางตวัที่ค่อนขา้งเก่าใกลห้มดอาย ุก็ตอ้งเปล่ียน โดยบอกหัวหน้างาน” 
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 1) 

“จะท าการตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองจกัรก่อนใช ้วา่อุปกรณ์นั้นพร้อมใชห้รือไม่ รู้วิธีใช้
อยา่งถูกวิธี มกัจะศึกษาการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองจกัรดว้ยตนเอง เพราะแต่ละเคร่ืองจกัรมักมีอายแุละ
ความเฉพาะไม่เหมือนกนั” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 10) 

นอกจากนั้ นยงัได้กล่าวถึงการเลือกอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัตั้งแต่ก่อนน ามาใชง้าน ตอ้งรู้จกัวิธีการใชง้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
นั้นๆ รวมถึงตอ้งมีทกัษะและความช านาญในการใชง้าน ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและศึกษาคู่มือก่อน
ใชง้านทุกคร้ังและไม่ปฏิบติังานแบบลดัขั้นตอน ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์
ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“ตอ้งเลือกใชอุ้ปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบังาน มีการศึกษาคู่มือของเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ก่อนใชง้าน โดยไม่คิดเองท าเอง ตอ้งแน่ใจก่อน ”(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 5) 

 “ก่อนลงมือใช้งาน ต้องมีความคุ้นเคยและมีความเช่ียวชาญในการใช้ก็จะท าให้
ปลอดภยั ไม่ท างานลดัขั้นตอน เพราะมีขั้นตอนก าหนดไวช้ดัเจนอยูแ่ลว้ และมีการจดัฝึกอบรมให้
พนกังานก่อนใชง้าน” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 6) 

3.2 การส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเมื่อใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือ
เคร่ืองจักรอย่างปลอดภัย  

จากการศึกษา พบวา่ การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั ส่งผลต่อ
การป้องกนัอุบติัเหตุ เน่ืองจากอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน   
สภาพที่ดีตามระยะเวลาที่ก  าหนด การไม่ใชง้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจกัรที่มีสภาพช ารุด 
หยดุใช้งานหรือมีการเปล่ียนทนัทีโดยแจง้หัวหน้างานหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งให้รับทราบเม่ือพบสภาพ



115 
 

 
 

ของอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรที่ไม่ปลอดภัย ดังจะเห็นได้จากการให้ข้อมูลของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“การจัดท าแผนตามอายุการใช้งานของเคร่ืองมือ จัดท าแผนการบ ารุงรักษาให้
เหมาะสม จะช่วยในการป้องกนัอุบติัเหตุได”้ (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 9) 

“ถ้าพบเจอปัญหา ถ้าเราแก้ไขได ้เราก็จะแก้ไขหน้างาน ถ้าเราแก้ไม่ได้ เราก็จะแจง้
หวัหนา้งานหรือแจง้ช่าง จะหยดุงานทุกคร้ังเม่ือเจอปัญหา เพราะมนัหมายถึง ต่อปุ๊ บถา้ร่ัว มนัอาจจะ
เส่ียงท าใหเ้ราและเพือ่นร่วมงานไม่ปลอดภยั” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 8) 

4. ด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงาน  
4.1 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงาน  
จากการศึกษา พบว่า พนักงานไดมี้การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทุกคร้ัง

ตามลักษณะและความเหมาะสมของงานแต่ละประเภท ดังจะเห็นได้จากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงาน เป็นช่างไฟฟ้า 
อุปกรณ์ที่ใชป้ระจ า ไดแ้ก่ ถุงมือส าหรับงานไฟฟ้าแรงสูง” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 7) 

 “เราต้องเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมตามลักษณะงานที่เราท า เช่น ถ้าอุปกรณ์มี         
ความร้อน ก็จะเลือกถุงมือใหเ้หมาะสม” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 9) 

นอกจากนั้นยงัต้องมีการตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใชง้านทั้งก่อนและหลังการใช้งานเป็นประจ าและเปล่ียนอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลทนัทีเม่ือพบวา่อุปกรณ์มีสภาพช ารุดหรือหมดอายกุารใชง้านและตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคลให้ถูกประเภทตามลักษณะของงาน ดงัจะเห็นได้จากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“หากอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลไม่พร้อมใชก้็จะเปล่ียน และตอ้งใชใ้ห้เป็น
และถูกประเภทกบัลกัษณะงาน” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 3) 

“ดูแลจดัเก็บและท าความสะอาดอย่างถูกวิธี ดูเร่ืองอายุการใช้งาน” (กลุ่มตวัอย่าง       
คนที่ 7) 

 “ดูแลตลบักรองสารเคมี ดูแลเช็ดท าความสะอาดก่อนกลบับา้น” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 5) 
“เลือกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน ท างานกบัสารเคมี จะมี

การใชห้นา้กากป้องกนัสารเคมี  จะดูแลให้พร้อมใชเ้สมอ เช่น ท าความสะอาด หากพบว่าหน้ากาก
ป้องกนัสารเคมีตนั ก็จะขอเปล่ียนแมว้า่อุปกรณ์นั้นอาจจะยงัไม่หมดอาย”ุ (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 10) 
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4.2 การส่งผลต่อการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงาน  

จากการศึกษา พบว่า การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงานเป็น
ปัจจยัหน่ึงที่ช่วยในการควบคุมป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเพราะช่วยป้องกนัและลดความ
รุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุ ดงัจะเห็นได้จากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
ไดก้ล่าววา่ 

“การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงานสามารถช่วยลดความ
รุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุได ้ตวัอยา่งจากที่เคยใชห้มวกนิรภยัแลว้ชนกบัศีรษะอยา่งแรงจนหมวก
กระเด็นหลุด ถา้ไม่ไดส้วมหมวกนิรภยัในวนันั้น ศีรษะอาจแตกไดรั้บบาดเจ็บได”้ (กลุ่มตวัอยา่ง    
คนที่ 1) 

“เช่ือวา่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลช่วยป้องกนัและลดอุบติัเหตุได ้โดยคนเป็น
ปัจจยัส าคญัในการท าให้เกิดความปลอดภยั เพราะหากมีไวแ้ต่ไม่ใช้งานก็จะไม่เกิดประโยชน์” 
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 2) 

5. ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ  
5.1 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย  
จากการศึกษา พบวา่ พนกังานทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใน

การท างานให้มีความปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่างๆของบริษทัด้วยความรับผิดชอบและท าอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น กิจกรรม 5ส การดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเองให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย รวมถึงการเดินส ารวจความปลอดภยัในพื้นที่ของตนเอง ดงัจะเห็นได้จากการให้ขอ้มูล
ของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“การท า 5ส ช่วยใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานดีขึ้น มีการท าทุกๆเดือน มีการนัดกนั
ท า Big Cleaning ในพื้นที่การท างาน ฉีดท าความสะอาดลา้งพื้นเป็นประจ า” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 5) 

“ท า 5ส ทุกวนัตามที่ได้รับมอบหมาย ท าในช่วงเวลาว่าง อย่างน้อยคร่ึงชั่วโมงตอ้ง    
ท  าความสะอาดพื้นที่ของตวัเองทุกวนั” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 8) 

นอกจากนั้ นยงัมีส่วนร่วมในการแจ้งหัวหน้างานเม่ือพบเห็นสภาพแวดล้อมที่            
ไม่ปลอดภยัเพื่อด าเนินการปรับปรุงและการดูแลพื้นที่การท างานให้สะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยหลงัท างานเสร็จส้ิน ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ไดก้ล่าววา่ 
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“เห็นสภาพที่ไม่ปลอดภยั ก็จะรายงานหวัหนา้ เขียนรายงาน เพือ่การปรับปรุงให้ดีขึ้น”          
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 6) 

“ผมเป็นทีมซ่อมบ ารุงก็จะท าความสะอาดหนา้งานใหเ้รียบร้อยเป็นอนัดบัแรกหลงัจาก
เสร็จงาน จากนั้นเจา้ของพื้นที่จะท าความสะอาดและตรวจสภาพพื้นที่อีกคร้ังหน่ึง” (กลุ่มตวัอยา่ง
คนที่ 9) 

5.2 การส่งผลต่อการป้องกันอุ บั ติ เหตุในการปฏิบั ติงานเมื่ อมีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ  

จากการศึกษา พบวา่ การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัอยู่
เสมอจะส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน โดยถา้พื้นที่การท างานมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย พนกังานสามารถหยบิจบัเคร่ืองมือไดส้ะดวกและถูกตอ้ง ปลอดภยั และส่งผลให้พนักงาน
มีความสบายใจในการท างาน ช่วยลดการเกิดอุบติัเหตุ ดังจะเห็นได้จากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“หากพื้นที่ท  างานมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย จะรู้สึกดี ท  าให้มีความ 
สบายใจในการท างาน” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 4) 

“พื้นที่สะอาดเป็นระเบียบช่อยป้องกนัอุบติัเหตุ เพราะงานโหลดสินคา้ หากมีสินคา้หก
อาจท าใหล่ื้นลม้หวัแตก หากเรามีการดูแลสภาพพื้นที่อยา่งสม ่าเสมอจะช่วยป้องกนัเราจากอุบติัเหตุ
ได”้ (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 8) 

6. วิธีการหรือแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน  
6.1 วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุในด้านอื่นๆ  
จากการศึกษา พบว่า พนักงานเห็นว่าแนวทางการปฏิบติัในการป้องกันอุบติัเหตุที่

บริษทัด าเนินการอยูน่ั้นค่อนขา้งครอบคลุมถึงวิธีการและแนวทางในการปฏิบติัตนในการป้องกนั
อุบติัเหตุอยูแ่ลว้ จึงน าเสนอเพิม่เติมเพียงบางประเด็น ดงัน้ี ควรให้มีการระดมสมองกนัหลายๆฝ่าย
ในการหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขป้องกันปัญหาและปรับปรุงวิธีการในการป้องกัน
อุบติัเหตุร่วมกัน เน้นให้พนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก
เพราะเป็นเร่ืองที่ส าคญั และควรมีการด าเนินการตามแนวทางต่างๆที่ไดท้  าดีอยูแ่ลว้อยา่งต่อเน่ือง 
เช่น กิจกรรม 5ส ดงัจะเห็นไดจ้ากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“อยากน าเสนอเพิ่มเติมเร่ืองการแกไ้ขปัญหา ให้เน้นการระดมสมองในการหาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาร่วมกัน เพราะเช่ือว่าจะท าให้ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุได้” 
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 2) 
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“ตอ้งปฏิบตัิตามกฎเป็นอนัดบัแรก เพราะเป็นเร่ืองที่ส าคญั” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 9) 

6.2 วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติตนในเวลาที่เกิดปัญหาและวิธีการในการดูแล
สุขภาพของตนเอง  

จากการศึกษา พบว่า พนักงานมีวิธีการและแนวทางในการปฏิบติัตนในเวลาที่เกิด
ปัญหาดว้ยการแจง้หวัหนา้งาน หรือในกรณีเกิดกบัเพื่อนร่วมกนัจะมีการแจง้เตือนในเบื้องตน้ หาก
ยงัไม่ไดผ้ลก็จะแจง้หวัหนา้งานในล าดบัต่อไป ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึง
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“หากสภาพการท างานไม่ปลอดภัยก็จะ เตือนเพื่อนร่วมงานและหากเตือน                
เพือ่นร่วมงานในการปฏิบติัตาม แลว้ยงัไม่ไดผ้ลก็จะแจง้หวัหนา้งานต่อไป” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 2) 

ส่วนในเร่ืองการดูแลสุขภาพนั้น พนักงานให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก โดยมีวิธีการ
ในการปฏิบตัิตนดว้ยการออกก าลงักาย ทานอาหารและพกัผ่อนอยา่งเพียงพอเพื่อให้มีความพร้อม
ทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเพือ่ใหท้  างานไดอ้ยา่งปลอดภยัตลอดเวลา ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้
ขอ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“ดูแลสุขภาพ ร่างกายต้องพร้อม ไม่มึนเมาก่อนมาท างาน จิตใจต้องพร้อม”             
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 3) 

“ดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการพกัผ่อนให้เพียงพอ ออกก าลังกาย จะได้ท  างานอย่าง
ปลอดภยั หากมีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมจะตอ้งไม่ฝืนในการท างานเพื่อความปลอดภยัของตนเอง
และเพือ่นร่วมงาน”  (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 6) 

“การกิน การนอน นอนให้พอ การท างานกะ การดูแลสุขภาพที่ดี เพราะถ้าเรานอน  
เตม็อ่ิม จะมีก าลงัดี ถา้ไม่เตม็อ่ิม จะอ่อนลา้ เพลีย มีผลต่อการท างาน อาจท าให้เกิดอุบติัเหตุไดง่้าย” 
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 4) 

“ไม่ประมาท มีสติ ไม่ใจร้อน ตอ้งปลอดภยัก่อน ถา้ร่างกายไม่พร้อมตอ้งไม่ฝืนในการ
ท างาน เพราะถา้ไม่ปลอดภยัก็จะส่งผลถึงคนอ่ืนดว้ย” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 6) 

นอกจากนั้นยงัตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามขอ้ก าหนดทุกคร้ัง 
ดงัจะเห็นไดจ้ากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“ดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วน”   
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 5) 
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6.3 ความตระหนักในเร่ืองการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน  
จากการศึกษา พบว่า พนักงานมีความตระหนักในเร่ืองการป้องกนัอุบติัเหตุในการ

ปฏิบตัิงานในดา้นการปฏิบตัิตามกฎความปลอดภยัและขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัดและ
สม ่าเสมอ เห็นความส าคญัของความปลอดภยัในการท างานเพราะคิดถึงตวัเอง เพื่อนร่วมงานและ
ครอบครัว ดงัจะเห็นไดจ้ากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“ไม่ประมาท มีสติ ไม่ใจร้อน ตอ้งปลอดภยัก่อน ไม่ฝืนในการท างาน เพราะถ้าไม่
ปลอดภยัก็จะส่งผลถึงคนอ่ืนดว้ย ตวัเองถา้ไม่ปลอดภยั พกิารก็ไม่โอเค” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 4) 

 “ปฏิบติังานทุกคร้ัง ตอ้ง Safe ตวัเองก่อน ตอ้งคิดก่อนท า ความปลอดภยัตอ้งมาก่อน
เสมอ” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 8) 

 นอกจากนั้นการที่ไดป้ระสบกบัเหตุการณ์ที่เคยเห็นเพื่อนร่วมงานเกิดอุบติัเหตุ หรือ
เคยได้รับการตกัเตือนจากหัวหน้างานก็จะท าให้มีความตระหนักและย  ้าเตือนตวัเองอยูเ่สมอให้
ปฏิบติังานด้วยความปลอดภยัรวมถึงการปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ดังจะเห็นได้จากการให้
ขอ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“เคยโดนเตือนเร่ืองความไม่ปลอดภยั เป็นแรงจูงใจที่ท  าให้เร่ิมให้ความส าคญั เลยจ า
และปัจจุบนัตัวเองเป็นรุ่นพี่ก็เลยตอ้งเตือนน้องๆ ตอ้งท าเป็นตวัอย่าง เลยให้ความส าคัญมาก”    
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 1) 

“เห็นถึงความส าคญัของความปลอดภยั เพราะเคยเห็นเพื่อนประสบอุบตัิเหตุ และ     
ไม่อยากใหเ้กิดขึ้น” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 3) 

 “มีความตระหนกัเร่ืองความปลอดภยัมากขึ้นตามอาย ุเพราะจะห่วงตวัเองมากขึ้น อายุ
มากขึ้นก็ตอ้งดูแลตวัเองมากขึ้น เป็นตวัอยา่งที่ดีใหน้อ้งๆ” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 6) 

“อยากท างานใหป้ลอดภยั แลว้มีอวยัวะครบ 32 กลบับา้นทุกคร้ัง เราปลอดภยัคนเดียว
ไม่พอ ตอ้งเพือ่นร่วมงานดว้ย และเราตอ้งเป็นแบบอยา่งที่ดี” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 7) 

6.4 ความคดิเห็นด้านความเหมาะสมและความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการในการป้องกัน
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ  

จากการศึกษา พบว่า พนักงานทุกคนมีความคิดเห็นต่อมาตรการในการป้องกัน
อุบติัเหตุในการปฏิบติังานของหน่วยงานในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ดา้น วา่มีความเหมาะสมและพงึพอใจ  

ด้านที่ 1 การปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พนักงานมีความ     
พงึพอใจกบักฎระเบียบของบริษทัที่มีการก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 
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“พงึพอใจกบักฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทัในปัจจุบนัและคิดว่าเพียงพอแลว้”             
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 1) 

 “กฎเหมาะสมแล้ว การบงัคบัใช้ คิดว่าไม่ได้บงัคบั แต่เป็นเร่ืองที่เราตอ้งปฏิบติัตาม   
อยูแ่ลว้ เพราะความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 4) 

ด้านที่ 2 การเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยที่บริษัทจัดขึ้น 
พนักงานมีความพึงพอใจกับการที่ได้มีเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษทั เพราะได้
พฒันาตนเองมากขึ้ น ดังจะเห็นได้จากการให้ข้อมูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง               
ไดก้ล่าววา่ 

 “พึงพอใจกับกิจกรรมต่างๆอยากให้ผู ้บริหารยงัคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง”        
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 7) 

“พึงพอใจ ชอบกิจกรรมพวกน้ี จะไดรู้้และพฒันาตวัเองขึ้นไปอีก อยากให้ผูบ้ริหาร
ยงัคงจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 8) 

ด้านที่ 3 การใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรอย่างปลอดภัย พนักงานมีความ       
พงึพอใจเน่ืองจากมาตรการเร่ืองการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยัมีการก าหนด
ไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัจะเห็นไดจ้ากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

“มีความพงึพอใจ เพราะบริษทัมีนโยบายและมาตรการดา้นความปลอดภยัเร่ืองการใช้
อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรที่ชดัเจนใหก้บัพนกังาน” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 10) 

ด้านที่ 4 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงาน พนักงานมีความ
พึงพอใจเน่ืองจากบริษทัได้มีการจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคลให้อยา่งครบถว้นและ
เหมาะสมดงัจะเห็นไดจ้ากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“พงึพอใจ บริษทัจดัหา PPE ใหอ้ยา่งครบถว้น เหมาะสม” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 6) 
ด้านที่ 5 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

พนกังานพงึพอใจที่บริษทัมีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 
ท าให้พนักงานมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน รวมถึงหัวหน้างานและทีมงานความปลอดภยัยงั
ช่วยดูแลพื้นที่การท างานต่างๆใหมี้ความปลอดภยั ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์
ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“พึงพอใจกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัอยู่เสมอ
ของบริษทั ท าใหพ้นกังานมีขวญัและก าลงัใจการท างานอยา่งปลอดภยั” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 6) 
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 “ทีมงานความปลอดภัยช่วยกันดูแล หัวหน้างานช่วยบอก มีการแบ่งพื้นที่ความ
รับผดิชอบชดัเจน พงึพอใจ” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 5) 

6.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการของหน่วยงานในการด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ  

จากการศึกษา พบว่า พนักงานได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับมาตรการของ
หน่วยงานในการด าเนินการด้านความปลอดภยัเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ดังน้ี การให้พนักงานมี        
ส่วนร่วมในการออกแบบหรือการปรับปรุงตั้งแต่ตน้ เพราะจะท าใหก้ารออกแบบนั้นๆ ตรงกบัความ
ต้องการและมีความปลอดภัย ควรจัดให้มีการจัดการฝึกอบรมเฉพาะให้กับพนักงานกะ เช่น          
การประเมินความเส่ียงในการท างาน ดังจะเห็นได้จากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็น     
กลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“อยากให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือการปรับปรุงตั้งแต่ตน้ เพราะจะ   
ท  าให้การออกแบบนั้นๆ ตรงกับความตอ้งการและปลอดภยั เคา้ก็จะท าตาม และอยากให้มีการ
จดัการฝึกอบรมเฉพาะใหก้บัพนกังานกะ เช่น การประเมินความเส่ียงในการท างาน” (กลุ่มตวัอยา่ง
คนที่ 1) 

การจดัใหพ้นกังานไดมี้โอกาสเดินส ารวจความปลอดภยักบัผูบ้ริหารมากขึ้น ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

 “พนักงานไม่ค่อยมีโอกาสได้เ ดินส ารวจความปลอดภัย ร่วมกับผู ้บ ริหาร”                  
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 10) 

 นอกจากนั้นยงัน าเสนอเร่ืองการจดัให้มีการเสริมสร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยั
อยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหพ้นกังานทุกคนมีความใส่ใจดา้นความปลอดภยั การจดัท ามาตรการเพิ่มเติมใน
เร่ืองป้ายเตือนอันตรายในจุดต่างๆโดยเฉพาะเคร่ืองมือเคร่ืองจักร การเพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพนัธข์่าวสารดา้นความปลอดภยัส าหรับพนักงานที่ไม่มีอีเมลล์ในการติดต่อส่ือสาร การ
ด าเนินการท า 5ส อยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้พื้นที่การท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความ
สะดวกมากยิง่ขึ้นและการย  ้าเตือนให้กับพนักงานกะบ่ายและกะกลางคืนให้ดูแลตนเองดา้นความ
ปลอดภยัมากขึ้น ดงัจะเห็นไดจ้ากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“อยากใหมี้การเสริมสร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง ไม่ปลอดภยัไม่ท า 
ช้ีใหเ้ห็นโทษของอุบติัเหตุ” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 2) 

“อยากให้มีมาตรการเพิ่มเติม เช่น ป้ายเตือนอันตราย ที่เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรต่างๆ”            
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 5) 
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 “ เพิม่ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารความรู้และกิจกรรมดา้นความปลอดภยัให้
พนกังานที่ไม่มีอีเมล” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 6) 

 “อยากให้จัดท า 5ส ไปตลอด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้หน้างานมี           
ความสะดวกมากยิง่ขึ้น” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 8) 

“อยากฝากเร่ืองการสวมใส่อุปกรณ์ PPE ส าหรับบางคนที่ไม่ค่อยใส่ โดยเฉพาะกะบ่าย             
กะกลางคืน หวัหนา้เลิกงานหมดแลว้ เคา้อาจจะไม่ตระหนักเท่าไหร่ ไม่มีหัวหน้างานย  ้าเตือน ตอ้ง
ดูแลตวัเองใหม้ากขึ้น  ” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 9) 

7. มุมมองและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน  
7.1 มุมมองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่กับการปฏิบัติ

ตนในแต่ละด้านตามนโยบายของทางบริษัท ทั้ง 5 ด้าน  
จากการศึกษา พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่าการที่บริษทัก าหนดมาตรการความ

ปลอดภัยต่างๆนั้ นเป็นส่ิงที่ดีและมีประโยชน์กับพนักงานเน่ืองจากท าให้พนักงานมีความรู้        
ความเขา้ใจในการปฏิบตัิงาน รู้หน้าที่ของตนเองอยา่งชดัเจนในเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน   
มีทกัษะและความช านาญในการท างานจากการไดเ้ขา้รับการอบรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ที่ทางบริษทัจดัขึ้น รวมถึงรู้ประโยชน์และโทษของการท างานดว้ยความปลอดภยัและไม่ปลอดภยั
ท าให้ตอ้งระมดัระวงัตนเอง และพนักงานบางคนมีประสบการณ์ตรงจากการประสบกบัอุบติัเหตุ
หรือจากเหตุการณ์ของคนใกลเ้คียงท าใหย้ิง่มีความเช่ือมัน่ในมาตรการต่างๆที่บริษทัไดก้ าหนดและ
ลงมือปฏิบติัตามมาตรการนั้นอยา่งจริงจงั ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“มีความรู้และเขา้ใจและรับทราบเก่ียวกบัการปฏิบติังานในหนา้ที่และการปฏิบตัิตนใน
เร่ืองต่างๆ ของบริษทัจากการฝึกอบรมและจากเอกสารในการท างาน ท าให้เขา้ใจมากขึ้นว่าตอ้ง
ท างานอยา่งไรใหป้ลอดภยั” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 1) 

“ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจจากการฝึกอบรมก่อนการท างาน และจากหัวหน้างาน ท าให้
ไดรั้บความรู้และมีความเขา้ใจในวธีิการท างานให้ปลอดภยั” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 3) 

“ให้ความส าคัญเร่ืองการปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทัมาก เช่น    
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เพราะเคยมีประสบการณ์ที่สวมหมวกนิรภยัแลว้เดินชน
เคร่ืองจกัรอยา่งแรงจนหมวกกระเด็นหลุด แต่โชคดีที่สวมหมวกนิรภยัไวเ้ลยไม่บาดเจ็บและเคย
แบ่งปันประสบการณ์น้ีให้รุ่นน้องในการท างานเพื่อช่วยกระตุน้เตือนให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบ  
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ความปลอดภยัของบริษทั เพราะอยากใหทุ้กคนท างานเสร็จแลว้ กลบับา้นไปหาครอบครัวปลอดภยั   
ทุกคน”  (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 1) 

7.2 ความส าคญัเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุและการให้ความส าคัญ
เร่ืองความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอในการปฏิบัติงาน  

จากการศึกษา พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นว่าความปลอดภยัเป็นเร่ืองที่ส าคญัทั้งต่อ
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน เพราะหากอุบติัเหตุเกิดขึ้นตอ้งมีคนไดรั้บบาดเจ็บและเกิดความเสียหาย 
จึงใหค้วามส าคญัเร่ืองความปลอดภยัภยัเป็นอนัดบัแรกเสมอในการปฏิบตัิงาน เน่ืองจากพนักงาน   
รู้ว่างานที่ตนท านั้ นมีความเส่ียง ท าให้ต้องมีความระมัดระวงัด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ          
ความปลอดภยัต่างๆ เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอยา่งครบถว้น ไม่ท างาน
ลดัขั้นตอน และหากพบเหตุการณ์หรือสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภยัตอ้งรีบแจง้หัวหน้างานทนัที 
เพือ่ไม่ใหเ้กิดผลกระทบหรือความเสียหายมากไปกว่าเดิม  ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้ขอ้มูลของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“ความปลอดภยัตอ้งมาเป็นอนัดบัแรก ประเมินความเส่ียงของงานก่อนท างาน รู้ว่ามี
ความเส่ียงอะไร จะไดป้ฏิบตัิตนเองให้ถูกตอ้ง ให้ทุกคนให้ความส าคญัเร่ืองความปลอดภยัเป็น
อนัดบัแรกและตลอดเวลา เพือ่ตวัเราเองและคนรอบขา้ง หากพบอะไรไม่ดี ตอ้งปรับปรุง ขอใหบ้อก
เพือ่จะไดมี้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 7) 

7.3 มุมมองเกี่ยวกับความส าคญัในเร่ืองความเคร่งครัดของหน่วยงานในการด าเนินการ
ในด้านต่างๆทั้ง 5 ด้าน  

จากการศึกษา พบวา่ พนกังานให้ความส าคญัในเร่ืองความเคร่งครัดของหน่วยงานใน
การด าเนินการในดา้นต่างๆทั้ง 5 ดา้น เป็นอยา่งมาก เพราะการที่หน่วยงานมีความเคร่งครัดจะช่วย
ใหพ้นกังานใส่ใจและตอ้งปฏิบติัตามจนเกิดเป็นความเคยชินและเป็นนิสัย ซ่ึงหากบริษทัไม่เขม้งวด
หรือเคร่งครัดอาจท าให้พนักงานเผอเรอเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังจะเห็นได้จากการให้ขอ้มูลของ     
ผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

 “มีกฎก็จะช่วยให้ทุกคนต้องท าตาม เข้มงวดดีกว่า ถ้าไม่เข้มงวด พนักงานก็จะ             
ไม่ใส่ใจ” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 4) 

“ถา้ไม่เขม้งวด เราอาจจะไม่ใส่ใจ เผอเรอ เกิดอุบติัเหตุไดง่้าย” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 8) 

7.4 ความคดิเห็นต่อการจัดการความปลอดภัยของหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน 
ผลักดันในการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน  
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จากการศึกษา พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจต่อการจดัการความปลอดภยัของ
หน่วยงาน เน่ืองจาก หน่วยงานให้ความส าคญักบัเร่ืองความปลอดภยัเป็นอยา่งมากในการก าหนด
มาตรการการท างานอยา่งปลอดภยัที่มีความชดัเจนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองคก์รปฏิบติั
ในทิศทางเดียวกนัเพือ่ช่วยลดอุบติัเหตุ ท าให้พนักงานมีความเขา้ใจและมัน่ใจมากขึ้นและกลา้ที่จะ
บอกปัญหาเม่ือพบเจอสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภยัเพราะบริษทัจะมีการด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ให้พนักงานโดยทันที ดังจะเห็นได้จากการให้ข้อมูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง             
ไดก้ล่าววา่ 

“พึงพอใจกบัมาตรการการท างานอยา่งปลอดภยัของบริษทัในปัจจุบนั เพราะมีความ
ชดัเจนและมีทิศทางเดียวกนัในเร่ืองการใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยั" (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 7) 

“การที่มีระบบ ช่วยลดอุบัติเหตุได้ เพราะทุกคนปฏิบติัเหมือนกัน” (กลุ่มตัวอย่าง       
คนที่ 8) 

“การจดักิจกรรม ท าให้พนักงานมีความปลอดภยัมากยิง่ขึ้น ท  าให้พนักงานไดมี้ความ
ตระหนัก และแสดงให้เห็นว่า บริษทัให้ความส าคญักบัพนักงานในเร่ืองความปลอดภยั ท าให้เขา
ค านึงถึงวา่ตอ้งท าอะไรในการป้องกนัอุบติัเหตุ” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 9) 

7.5 มุมมองเกี่ยวกับความส าคญัของแรงสนับสนุน หรือแรงผลักดัน หรือการได้รับการ
ส่งเสริมจากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ต่อการท างานด้วยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน  

จากการศึกษา พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีมุมมองในประเด็นน้ี คือ แรงสนบัสนุน หรือ
แรงผลกัดนั หรือการไดรั้บการส่งเสริมจากครอบครัว เพือ่นร่วมงานและหัวหน้างาน มีความส าคญั
ค่อนขา้งมากต่อการท างานดว้ยความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่จากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน โดยหัวหน้างานเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน ากบัพนักงานในเร่ือง
ความปลอดภยั ช่วยในการย  ้าเตือน สอนงาน แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ ส่วนเพื่อนร่วมงาน
จะช่วยเตือนกัน ช่วยสอนงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและให้ค  าแนะน าในการท างาน ดงัจะเห็น    
ไดจ้ากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“เพือ่นร่วมงานมีผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุ เพราะเราสามารถเรียนจากประสบการณ์
ของเขา หรืออุบติัเหตุที่เคยเกิดขึ้นแลว้ เพือ่นเตือนเพือ่น หวัหนา้งานมีส่วนช่วยให้สภาพการท างาน
ปลอดภยั เคร่ืองจกัรซ่อมตามเวลา” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 3) 

“หวัหนา้งาน จะย  ้าตลอดเวลา จะย  ้าทุกวนัเร่ืองความปลอดภยั ส่วนเพือ่น เวลาเราเผลอ
เพือ่นจะเตือนตลอด และเราก็เตือนเพือ่นดว้ย ท างานกนัเป็นทีม” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 8) 
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ในขณะเดียวกนัครอบครัวจะมีส่วนช่วยในการเตือนสติให้ท  างานดว้ยความปลอดภยั 
เป็นแรงจูงใจในการท างานอย่างปลอดภยัเพราะถา้เป็นอะไรไปจะส่งผลถึงครอบครัว ดังจะเห็น     
ไดจ้ากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“ครอบครัวมีส่วนการช่วยเตือนให้มีสติในการท างานอย่างปลอดภัยเสมอ”             
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 10) 

“ครอบครัวเป็นแรงจูงใจ และมีส่วนส าคญั ท าให้เราอยากท างานดว้ยความปลอดภยั”            
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 6) 

7.6 ปัจจัยอื่นที่ช่วยส่งเสริม ผลักดัน หรือ สนับสนุนให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน  

จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัอ่ืนที่ช่วยส่งเสริม ผลกัดนั หรือ สนับสนุนให้ปฏิบติังาน
ดว้ยความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบตัิงาน ไดแ้ก่ การมีแรงจูงใจในการท างานของ 
ตวัพนกังานเอง ดงัจะเห็นไดจ้ากการใหข้อ้มูลของผูใ้หส้มัภาษณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“แรงจูงใจในการท างานอย่างปลอดภยั เพราะตอ้งการให้ตวัเองปลอดภยัตลอดเวลา 
เคยเห็นเพือ่นประสบอุบติัเหตุจากการไม่ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ตวัเองก็เคยรถลม้ 
แต่สวมหมวกกันน็อคท าให้ศีรษะไม่ได้รับบาดเจ็บ  ท าให้ตัวเองจ าและไม่อยากให้เกิด                     
เห็นความส าคัญของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซ่ึงนิสัยน้ีก็จะติดไปที่บ้านด้วย”             
(กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 2) 

นอกจากนั้นการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ืองของบริษทั การส่ือสาร
ดา้นความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอและปัจจยัเร่ืองสภาพแวดล้อมในการท างานที่น่าอยู่และเป็น
ระเบียบ เป็นปัจจยัที่ช่วยส่งเสริม ผลักดนั หรือ สนับสนุนให้ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ดังจะเห็นได้จากการให้ข้อมูลของผู ้ให้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็น          
กลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ล่าววา่ 

“การด า เ นินงานอย่าง ต่อ เ น่ืองของบริษัท  ช่วยท า ให้พนักงานท า งานด้วย                     
ความปลอดภยั” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 5) 

“การส่ือสารด้านความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้พนักงานมีความตระหนักและ   
มีความใส่ใจเร่ืองความปลอดภยั” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 7) 

“สภาพส่ิงแวดลอ้ม ถา้สถานที่ท  างานน่าอยู ่เป็นระเบียบ จะส่งผลให้พนักงานท างาน
ดว้ยความปลอดภยั” (กลุ่มตวัอยา่งคนที่ 8) 
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ระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย 
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แบบสอบถาม 
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย 

ค าอธิบาย 

1. แบบสอบถามน้ี จัดท าขึ้ นเพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการ

ปฏิบตัิงานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการกลุ่มบริษทับีเอเอสเอฟในประเทศไทย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของวิทยานิพนธ์ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการ

แนะแนว บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. ผู ้ตอบแบบสอบถามไม่ต้องเขียนช่ือลงในแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถามน้ีจะถูกเก็บเป็นความลบัและไม่มีผลเสียหายใดๆต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน ดงันั้น

ขอใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบค าถามตามความเป็นจริง และตอบค าถามใหค้รบทุกขอ้ 

3. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนที่  1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการบริหารจดัการความปลอดภยัในองคก์ร 

ขอขอบคุณผู ้ตอบแบบสอบถามทุกท่ านที่ ให้ความ ร่วม มือในการตอบ

แบบสอบถามคร้ังน้ี 

                                        นางสาวศุภวรรณ  รัตนภิรมย ์

                                  นกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวทิยาชุมชน 

                                                              ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว 

                                                           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 

หากมีขอ้สงสยัติดต่อ 

โทร. 081 – 9021048 



166 

แบบสอบถาม 
เร่ือง พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย 
...................................................................................... 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าอธิบาย โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความและเติมขอ้ความตามความเป็นจริง
เก่ียวกบัตวัท่าน 

1. เพศ 
 1. เพศชาย 
 2. เพศหญิง 

2. อาย ุ………. ปี (หากมีเศษจ านวนเดือนมากกวา่ 6 เดือนขึ้นไปใหปั้ดขึ้นเป็น 1 ปี) 
3. ระดับการศึกษา 

 1. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) 
 3. ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.) 
 4. ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 

4. ประสบการณ์ในการท างาน (หากมีเศษจ านวนเดือนมากกวา่ 6 เดือนขึ้นไปใหปั้ด
ขึ้นเป็น 1 ปี) 

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี  
 2 – 5 ปี  
 มากกวา่ 5 ปีขึ้นไป 

5. ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
 ไม่เคยไดรั้บอุบตัิเหตุ 
 เคยไดรั้บอุบติัเหตุที่ไม่ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล 
 เคยไดรั้บอุบตัิเหตุที่ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล 

6. หน่วยงานที่สังกดั 
 โรงงานระยอง  
 โรงงานบางปู  
 โรงงานเคม็แคท  
 โรงงานบางปะกง  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
ค าอธิบาย แบบสอบถามต่อไปน้ี สอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการป้องกนัอุบตัิเหตุในการปฏิบตัิงาน
ของท่าน ใหท้่านพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้และท าเคร่ืองหมาย () ในช่องที่ตรงกบัความเป็นจริง
ที่ท่านปฏิบติัและแต่ละขอ้เลือกตอบไดเ้พยีงช่องเดียวเท่านั้น โดยมีค  าตอบ 5 ตวัเลือกดงัน้ี 

ปฏิบตัิทุกคร้ัง หมายถึง  ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นทกุคร้ัง 
ปฏิบติับ่อยคร้ัง หมายถึง  ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นบอ่ยคร้ัง 
ปฏิบติับางคร้ัง หมายถึง  ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นบางคร้ัง 
ปฏิบติันานๆคร้ัง หมายถึง  ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเพยีงนานๆคร้ัง 
ไม่เคยปฏิบติัเลย หมายถึง  ท่านไม่เคยปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเลย 

ขอ้
ที่ 

ท่านไดป้ฏิบติัเพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานดงัขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งไร 

ระดบัพฤติกรรม 
ปฏิบตัิ    
ทุกคร้ัง 

ปฏิบตัิ
บ่อยคร้ัง 

ปฏิบตัิ
บางคร้ัง 

ปฏิบตัิ
นานๆคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบตัิเลย 

1 ท่านไดอ่้านและปฏิบติัตามนโยบาย    
ความปลอดภยัของบริษทั 

     

2 ท่านปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยั
ในการท างาน (Standard Operating 
Procedure - SOP) อยา่งเคร่งครัด 

     

3 ท่านศึกษาและท าความเขา้ใจความหมาย
ของป้ายสญัลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัเป็น
ประจ า 

     

4 ท่านปฏิบติัตามป้ายสญัลกัษณ์ดา้นความ
ปลอดภยัอยา่งเคร่งครัดเช่น ป้ายหา้ม    
ป้ายเตือน ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 
ในการท างานกบัสารเคมี  

     

5 ท่านใหค้วามร่วมมือกบับริษทัเก่ียวกบั
ขั้นตอนการปฏิบติังานเพือ่ความปลอดภยั 
(work instruction) 

     

6 ก่อนลงมือปฏิบติังานทกุคร้ัง ท่านค านึงถึง
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานเพือ่ความปลอดภยั 
(work instruction) 

     



168 

ขอ้
ที่ 

ท่านไดป้ฏิบติัเพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานดงัขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งไร 

ระดบัพฤติกรรม 
ปฏิบตัิ    
ทุกคร้ัง 

ปฏิบตัิ
บ่อยคร้ัง 

ปฏิบตัิ
บางคร้ัง 

ปฏิบตัิ
นานๆคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบตัิเลย 

7 ท่านแจง้หวัหนา้งานทราบทนัทีเม่ือไม่
สามารถปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังาน
เพือ่ความปลอดภยั (work instruction) 

     

8 ในกรณีที่เป็นงานเร่งด่วน ท่านไม่ได้
ปฏิบติัตามขั้นตอนปฏิบติังานเพือ่      
ความปลอดภยั 

     

9 ท่านแต่งกายอยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบ
ของสถานที่ท  างาน 

     

10 กรณีที่ท่านไม่เขา้ใจหรือไม่สามารถปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนปฏิบติังานเพือ่ 
ความปลอดภยั (work instruction) ท่านจะ    
ลองผดิลองถูกดว้ยตนเอง 

     

11 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมความปลอดภยัที่
บริษทัจดัขึ้นเป็นประจ า เช่น งานสปัดาห์
ความปลอดภยั 

     

12 ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท าคู่มือการ
ปฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัในงาน   
ของท่านเป็นประจ า 

     

13 ท่านไดเ้ขา้รับการอบรมดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานตามที่บริษทั
ก าหนด 

     

14 หากท่านพบเห็นอุบติัเหตุหรือสภาพการ
ท างานที่ไม่ปลอดภยัและหรือสภาพ     
การกระท าที่ไม่ปลอดภยั ท่านจะรายงาน
เหตุการณ์ให้หวัหนา้งานหรือเจา้หนา้ที่
ความปลอดภยัทราบอยา่งทนัท่วงที 
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ขอ้
ที่ 

ท่านไดป้ฏิบติัเพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานดงัขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งไร 

ระดบัพฤติกรรม 
ปฏิบตัิ    
ทุกคร้ัง 

ปฏิบตัิ
บ่อยคร้ัง 

ปฏิบตัิ
บางคร้ัง 

ปฏิบตัิ
นานๆคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบตัิเลย 

15 ท่านเขา้รับการตรวจสุขภาพร่างกาย
ประจ าปีที่บริษทัจดัใหทุ้กคร้ัง 

     

16 ท่านอ่านและท าความเขา้ใจขอ้มูลต่างๆ   
ที่ไดมี้การรณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบั
การสร้างความตระหนกัดา้น              
ความปลอดภยัทุกคร้ัง เช่น ขอ้มูลบอร์ด
ประชาสมัพนัธ ์

     

17 ท่านไดใ้หข้อ้เสนอแนะและแสดงความ
คิดเห็นในการแนะน าวธีิการท างานหรือ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานเพือ่
ความปลอดภยั 

     

18 ท่านชกัชวนเพือ่นร่วมงานใหเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น
เป็นประจ า 

     

19 ท่านมีส่วนร่วมในการคดัเลือกผูแ้ทน
ลูกจา้งระดบัปฏิบตัิการในคณะกรรมการ
ความปลอดภยัฯ 

     

20 ท่านศึกษาวธีิการใชง้านของอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรก่อนลงมือ
ปฏิบตัิงาน 

     

21 ท่านตรวจสอบความปลอดภยัของอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรก่อนลงมือ
ปฏิบตัิงาน 

     

22 ท่านดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือ
เคร่ืองจกัรตามระยะเวลาที่ก  าหนด 
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ขอ้
ที่ 

ท่านไดป้ฏิบติัเพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานดงัขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งไร 

ระดบัพฤติกรรม 
ปฏิบตัิ    
ทุกคร้ัง 

ปฏิบตัิ
บ่อยคร้ัง 

ปฏิบตัิ
บางคร้ัง 

ปฏิบตัิ
นานๆคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบตัิเลย 

23 ท่านใชง้าน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือ
เคร่ืองจกัรที่มีสภาพช ารุดหากเห็นวา่       
ยงัสามารถใชง้านไดอ้ยู ่

     

24 ท่านด าเนินการแจง้ผูท้ี่รับผดิชอบทราบ
ทนัทีหากพบอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือ
เคร่ืองจกัรอยูใ่นสภาพช ารุดเพือ่ด าเนินการ
แกไ้ข 

     

25 ท่านปฏิบติัตามคู่มือการใชง้านอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งเคร่งครัด 

     

26 ท่านใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือตรง         
ตามลกัษณะงาน 

     

27 เม่ือพบเห็นเพือ่นพนกังานใชอุ้ปกรณ์ 
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรที่ผดิประเภทหรือ
ผดิวธีิ ท่านจะแจง้เตือนเพือ่นพนกังาน
ทนัที 

     

28 เม่ือท่านพบเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ช ารุด 
ท่านจะหยดุปฏิบตัิงานทนัที 

     

29 ท่านแจง้หวัหนา้งานทนัทีเม่ือไม่สามารถ
ปฏิบติัตามคู่มือหรือวธีิการใชอุ้ปกรณ์ 
เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจกัรที่ก  าหนดไว ้

     

30 ท่านสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลที่บริษทัจดัหาใหต้รงตามลกัษณะ
และความเหมาะสมของงานแต่ละประเภท 
เช่น งานที่มีความเส่ียงต่อการไดย้นิ     
ตอ้งสวมใส่เคร่ืองป้องกนัหู งานที่มีความ
เส่ียงต่อดวงตา ตอ้งสวมใส่แวน่ตานิรภยั 
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ขอ้
ที่ 

ท่านไดป้ฏิบติัเพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานดงัขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งไร 

ระดบัพฤติกรรม 
ปฏิบตัิ    
ทุกคร้ัง 

ปฏิบตัิ
บ่อยคร้ัง 

ปฏิบตัิ
บางคร้ัง 

ปฏิบตัิ
นานๆคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบตัิเลย 

31 ท่านตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพที่
พร้อมใชง้านทั้งก่อนและหลงัการใชง้าน
เป็นประจ า 

     

32 ท่านบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพที่
พร้อมใชง้านเป็นประจ า 

     

33 ท่านเปล่ียนอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลทนัทีเม่ือพบวา่อุปกรณ์มีสภาพช ารุด 

     

34 ท่านใชง้านอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลอยา่งถูกตอ้งตามคูมื่อการใชง้าน 

     

35 ท่านสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลตามป้ายบงัคบัที่ก  าหนดในสถานที่
ปฏิบตัิงาน 

     

36 ท่านทราบวธีิการใชง้านอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคลต่างๆ จากการศึกษา
คู่มือการปฏิบติังานอยา่งละเอียด 

     

37 ท่านจดัเก็บอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย     
ส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสม 

     

38 กรณีท่านไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคล ท่านจะปฏิบติัตามเม่ือ
หวัหนา้งานไดส้ัง่ใหท้่านหยดุท างานทนัที
จนกวา่ท่านจะสวมใส่อุปกรณ์ 

     

39 ท่านไดจ้ดัสถานท่ีท างานของท่านให้มีความ
สะอาด ปลอดภยัและเป็นระเบียบเรียบร้อย
เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการ
ปฏิบติังาน เช่น การสะดุด ล่ืนหกลม้ เป็นตน้ 
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ขอ้
ที่ 

ท่านไดป้ฏิบติัเพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานดงัขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งไร 

ระดบัพฤติกรรม 
ปฏิบตัิ    
ทุกคร้ัง 

ปฏิบตัิ
บ่อยคร้ัง 

ปฏิบตัิ
บางคร้ัง 

ปฏิบตัิ
นานๆคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบตัิเลย 

40 ท่านรายงานต่อหวัหนา้งานหรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งรับทราบทนัทีหากพบวา่
สภาพแวดลอ้มในการท างานมีความ       
ไม่ปลอดภยัและท่านไม่สามารถจดัการได ้

     

41 ท่านมีส่วนร่วมในการจดัสถานที่ท  างานให้
อยูใ่นสภาพที่ปลอดภยั 

     

42 ท่านเขา้ร่วมตรวจความปลอดภยัในพื้นที่
ท  างานกบัคณะกรรมการความปลอดภยัฯ 
หวัหนา้งานหรือเพือ่นร่วมงาน 

     

43 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงแกไ้ขสภาพแวดลอ้มใน 
ที่ท  างานใหอ้ยูใ่นสภาพที่ปลอดภยั 

     

44 ท่านตดัสินใจหยดุปฏิบติังานทนัที       
หากพบวา่สภาพแวดลอ้มในการท างาน      
เป็นอนัตราย 

     

45 ท่านตรวจสอบความปลอดภยัและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ท  างาน
ก่อนลงมือท างานทุกวนั 

     

46 ท่านแจง้เตือนเพือ่นร่วมงาน เม่ือพบเห็น
สภาพแวดลอ้มที่ไม่ปลอดภยัในที่ท  างาน 

     

47 ท่านด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขทนัที       
เม่ือพบวา่สภาพแวดลอ้มในการท างาน   
ไม่ปลอดภยั 

     

ข้อคดิเห็นเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่ 3  แบบสอบถามการจัดการความปลอดภยัในองค์กร 

ค าอธิบาย แบบสอบถามต่อไปน้ี สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยัในองคก์ร
ของท่าน ใหท้่านพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้และท าเคร่ืองหมาย () ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็น
ของท่านและแต่ละขอ้เลือกตอบไดเ้พยีงช่องเดียวเท่านั้น โดยมีค  าตอบ 5 ตวัเลือกดงัน้ี 

มากที่สุด หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากที่สุด 
มาก  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาก 
ปานกลาง หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นปานกลาง 
นอ้ย  หมายถึง  ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นนอ้ย 
ไม่เห็นดว้ยเลย หมายถึง  ท่านไม่เห็นดว้ยเลยกบัขอ้ความนั้น 

ขอ้
ที่ 

ท่านมีความคิดเห็นต่อการจดัการความ
ปลอดภยัในองคก์รดงัขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งไร 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย ไม่เห็นดว้ย
เลย 

1 บริษทัไดต้ิดประกาศนโยบายความปลอดภยั
ในบริเวณที่เห็นชดัเจน 

     

2 บริษทัใหค้วามสนใจในเร่ืองการปรับปรุง
สภาพการท างานเพือ่ความปลอดภยั          
อยา่งต่อเน่ือง 

     

3 บริษทัไดจ้ดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายใหก้บั
พนกังานอยา่งเพยีงพอ 

     

4 บริษทัไดมี้การตรวจสอบความปลอดภยัของ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรใหอ้ยูใ่น     
สภาพที่ปลอดภยัและพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

     

5 บริษทัมีการก าหนดแผนงานดา้น              
ความปลอดภยัอยา่งชดัเจน 

     

6 บริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะอยา่ง
เตม็ที่ในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานใหมี้ความปลอดภยั 
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ขอ้
ที่ 

ท่านมีความคิดเห็นต่อการจดัการความ
ปลอดภยัในองคก์รดงัขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งไร 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย ไม่เห็นดว้ย
เลย 

7 บริษทัจดักิจกรรมส่งเสริม รณรงค ์
ประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานเกิดความตระหนกั
และปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัอยูเ่สมอ 
เช่น การจดังานวนัความปลอดภยั (Safety 
Day) การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารดา้น
ความปลอดภยัผา่นบอร์ดประชาสมัพนัธ ์

     

8 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การอบรมดา้นความปลอดภยั
กบัพนกังานระดบัปฏิบติัการทุกคน 

     

9 เม่ือเกิดอุบติัเหตุทุกคร้ัง บริษทัไดใ้หมี้การ
สอบสวนหาสาเหตุของอุบติัเหตุเพือ่ป้องกนั
การเกิดอุบติัเหตุ 

     

10 บริษทัไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะจากพนกังานเพือ่การปฏิบตัิงาน
ที่ปลอดภยัของพนกังานทกุคน 

     

11 บริษทัส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วม           
ในทุกกิจกรรมดา้นความปลอดภยั 

     

12 บริษทัจดัใหห้ัวหนา้งานตรวจความปลอดภยั
ก่อนใหพ้นกังานลงมือปฏิบติังาน 

     

13 บริษทัไดมี้การลงทุนโดยจดัสรรงบประมาณ
เพือ่การปรับปรุงสถานที่ท  างานและ
สภาพแวดลอ้มใหมี้ความปลอดภยั 

     

14 บริษทัไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
เร่ืองความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 

     

15 บริษทัไดจ้ดัใหมี้คู่มือการปฏิบติังานเพือ่   
ความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ 
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ขอ้
ที่ 

ท่านมีความคิดเห็นต่อการจดัการความ
ปลอดภยัในองคก์รดงัขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งไร 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย ไม่เห็นดว้ย
เลย 

16 บริษทัไดมี้การส่ือสารโดยการจดัการอบรม   
ช้ีแจง้เร่ืองคู่มือการปฏิบติังานเพือ่            
ความปลอดภยัใหพ้นกังานเขา้ใจอยา่งชดัเจน 

     

17 ผูบ้ริหารของบริษทัมีความมุ่งมัน่และ           
ใหค้วามส าคญัเร่ืองความปลอดภยัเป็น    
อนัดบัแรกเสมอ 

     

18 บริษทัมีการก าหนดเป้าหมายเพือ่วดัผล      
การปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัอยา่งชดัเจน 

     

19 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังาน   
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

     

20 บริษทัมีระบบการติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ดา้นความปลอดภยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

21 บริษทัด าเนินการอยา่งรวดเร็วในการแกไ้ข
ปัญหาสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภยั 

     

22 คณะกรรมการความปลอดภยัมีการตรวจ  
ความปลอดภยัเป็นประจ าทุกเดือน 

     

23 บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานที่รับผดิชอบดา้น
ความปลอดภยั รวมทั้งเจา้หนา้ที่               
ความปลอดภยัระดบัวชิาชีพในการบริหาร
จดัการและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ของบริษทั 

     

24 บริษทัไดก้ าหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบดา้น
ความปลอดภยัอยา่งชดัเจนใหก้บัพนกังาน   
ทุกคนทุกระดบัขององคก์ร 

     

25 บริษทัไดด้ าเนินการตามแผนงาน กิจกรรม 
โครงการดา้นความปลอดภยัเพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้
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ขอ้
ที่ 

ท่านมีความคิดเห็นต่อการจดัการความ
ปลอดภยัในองคก์รดงัขอ้ความต่อไปน้ีอยา่งไร 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย ไม่เห็นดว้ย
เลย 

26 บริษทับริหารงานความปลอดภยัดว้ยการ
มุ่งเนน้การป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ เช่น      
การรายงานและสอบสวนเหตุการณ์เกือบเกิด
อุบตัิเหตุ (near misses) 

     

27 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การวิเคราะห์งานใน
หน่วยงานโดยหวัหนา้งานเพือ่คน้หา        
ความเส่ียงหรืออนัตรายเบื้องตน้ร่วมกบั
เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างาน 

     

28 บริษทัใหค้วามส าคญัในการปรับปรุงอนัตราย
ที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดลอ้มในการท างาน
โดยมุ่งเนน้การปรับปรุงทางดา้นวศิวกรรม 

     

29 บริษทัไดส่้งเสริมใหมี้การพฒันางานดา้น
ความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 

     

30 บริษทัไดมี้การส่ือสารนโยบายและมาตรฐาน
ความปลอดภยัในการท างานใหก้บัพนกังาน
ไดเ้ขา้ใจเพือ่น าไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 

     

ข้อคดิเห็นเพิ่มเติม    
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดับรายข้อ 

ของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
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รายข้อแบบสอบถาม 
พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย 

ข้อ พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 S.D. ค่าระดับ 

 การปฏิบัติตามกฎระเบยีบความปลอดภยัของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด 

4.48 .375 มาก 

1 ท่านไดอ่้านและปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยัของบริษทั 4.54 .624 มากที่สุด 
2 ท่านปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน 

(Standard Operating Procedure - SOP) อยา่งเคร่งครัด 
4.66 .502 มากที่สุด 

3 ท่านศึกษาและท าความเขา้ใจความหมายของป้ายสญัลกัษณ์
ดา้นความปลอดภยัเป็นประจ า 

4.39 .616 มาก 

4 ท่านปฏิบติัตามป้ายสญัลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัอยา่ง
เคร่งครัดเช่น ป้ายหา้ม ป้ายเตือน ป้ายสญัลกัษณ์              
ความปลอดภยัในการท างานกบัสารเคมี  

4.76 .485 มากที่สุด 

5 ท่านใหค้วามร่วมมือกบับริษทัเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน
เพือ่ความปลอดภยั (work instruction) 

4.75 .461 มากที่สุด 

6 ก่อนลงมือปฏิบติังานทกุคร้ัง ท่านค านึงถึงขั้นตอน             
การปฏิบตัิงานเพือ่ความปลอดภยั (work instruction) 

4.78 .446 มากที่สุด 

7 ท่านแจง้หวัหนา้งานทราบทนัทีเม่ือไม่สามารถปฏิบติัตาม
ขั้นตอนการปฏิบติังานเพือ่ความปลอดภยั (work instruction) 

4.56 .769 มากที่สุด 

8* ในกรณีที่เป็นงานเร่งด่วน ท่านไม่ไดป้ฏิบติัตามขั้นตอน
ปฏิบตัิงานเพือ่ความปลอดภยั 

3.48 1.526 ปานกลาง 

9 ท่านแต่งกายอยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบของสถานที่ท  างาน 4.73 .700 มากที่สุด 
10* กรณีที่ท่านไม่เขา้ใจหรือไม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม

ขั้นตอนปฏิบติังานเพือ่ความปลอดภยั (work instruction) 
ท่านจะลองผดิลองถูกดว้ยตนเอง 

4.11 1.295 มาก 

หมายเหตุ : ขอ้ค าถามที่มีเคร่ืองหมาย * เป็นค าถามเชิงนิเสธ 
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ขอ้ พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 S.D. ค่าระดับ 

 ด้านการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ความปลอดภัยที่บริษัทจัดขึน้ 

3.94 .546 มาก 

11 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้นเป็น
ประจ า เช่น งานสปัดาห์ความปลอดภยั 

4.03 .903 มาก 

12 ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานดา้น      
ความปลอดภยัในงานของท่านเป็นประจ า 

3.03 1.311 ปานกลาง 

13 ท่านไดเ้ขา้รับการอบรมดา้นความปลอดภยัในการท างาน
ตามที่บริษทัก าหนด 

4.30 .871 มาก 

14 หากท่านพบเห็นอุบติัเหตุหรือสภาพการท างาน                    
ที่ไม่ปลอดภยัและหรือสภาพการกระท าทีไ่ม่ปลอดภยั     
ท่านจะรายงานเหตุการณ์ให้หวัหนา้งานหรือเจา้หนา้ที่   
ความปลอดภยัทราบอยา่งทนัท่วงที 

4.51 .693 มากที่สุด 

15 ท่านเขา้รับการตรวจสุขภาพร่างกายประจ าปีที่บริษทัจดัให้
ทุกคร้ัง 

4.91 .381 มากที่สุด 

16 ท่านอ่านและท าความเขา้ใจขอ้มูลต่างๆทีไ่ดมี้การรณรงค์
ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการสร้างความตระหนกัดา้น      
ความปลอดภยัทุกคร้ัง เช่น ขอ้มูลบอร์ดประชาสมัพนัธ ์

4.22 .701 มาก 

17 ท่านไดใ้หข้อ้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในการ
แนะน าวธีิการท างานหรือปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานเพือ่ความปลอดภยั 

3.75 .879 มาก 

18 ท่านชกัชวนเพือ่นร่วมงานใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดา้น        
ความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้นเป็นประจ า 

3.73 .980 มาก 

19 ท่านมีส่วนร่วมในการคดัเลือกผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบติัการ
ในคณะกรรมการความปลอดภยัฯ 

2.97 1.527 ปานกลาง 

 การใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรอย่างปลอดภัย 4.44 .524 มาก 
20 ท่านศึกษาวธีิการใชง้านของอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือ

เคร่ืองจกัรก่อนลงมือปฏิบติังาน 
4.51 .788 มากที่สุด 

หมายเหตุ : ขอ้ค าถามที่มีเคร่ืองหมาย * เป็นค าถามเชิงนิเสธ 
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ข้อ พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 S.D. ค่าระดับ 

21 ท่านตรวจสอบความปลอดภยัของอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือ
เคร่ืองจกัรก่อนลงมือปฏิบติังาน 

4.53 .803 มากที่สุด 

22 ท่านดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร         
ตามระยะเวลาที่ก  าหนด 

4.43 .862 มาก 

23* ท่านใชง้าน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจกัรที่มีสภาพช ารุด
หากเห็นวา่ยงัสามารถใชง้านไดอ้ยู ่

3.73 1.361 มาก 

24 ท่านด าเนินการแจง้ผูท้ี่รับผดิชอบทราบทนัทีหากพบอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยูใ่นสภาพช ารุดเพือ่ด าเนินการแกไ้ข 

4.52 .915 มากที่สุด 

25 ท่านปฏิบติัตามคู่มือการใชง้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือ
เคร่ืองจกัรอยา่งเคร่งครัด 

4.66 .674 มากที่สุด 

26 ท่านใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือตรงตามลกัษณะงาน 4.65 .722 มากที่สุด 
27 เม่ือพบเห็นเพือ่นพนกังานใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร

ที่ผดิประเภทหรือผดิวธีิ ท่านจะแจง้เตือนเพือ่นพนกังานทนัท ี
4.22 .777 มาก 

28 เม่ือท่านพบเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ช ารุด ท่านจะหยดุ
ปฏิบตัิงานทนัที 

4.58 .767 มากที่สุด 

29 ท่านแจง้หวัหนา้งานทนัทีเม่ือไม่สามารถปฏิบติัตามคู่มือหรือ
วธีิการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจกัรที่ก  าหนดไว ้

4.55 .802 มากที่สุด 

 การใช้อปุกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงาน 4.59 .420 มากที่สุด 

30 ท่านสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลที่บริษทัจดัหา
ใหต้รงตามลกัษณะและความเหมาะสมของงานแต่ละประเภท 
เช่น งานที่มีความเส่ียงต่อการไดย้นิ ตอ้งสวมใส่เคร่ืองป้องกนั
หู งานที่มีความเส่ียงต่อดวงตา ตอ้งสวมใส่แวน่ตานิรภยั 

4.75 .549 มากที่สุด 

31 ท่านตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลของท่าน
ใหอ้ยูใ่นสภาพที่พร้อมใชง้านทั้งก่อนและหลงัการใชง้านเป็น
ประจ า 

4.60 .648 มากที่สุด 

32 ท่านบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลของท่าน
ใหอ้ยูใ่นสภาพที่พร้อมใชง้านเป็นประจ า 

4.63 .633 มากที่สุด 

หมายเหตุ : ขอ้ค าถามที่มีเคร่ืองหมาย * เป็นค าถามเชิงนิเสธ 
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ข้อ พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 S.D. ค่าระดับ 

33 ท่านเปล่ียนอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทนัที        
เม่ือพบวา่อุปกรณ์มีสภาพช ารุด 

4.75 .575 มากที่สุด 

34 ท่านใชง้านอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอยา่งถูกตอ้ง
ตามคู่มือการใชง้าน 

4.78 .470 มากที่สุด 

35 ท่านสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตาม        
ป้ายบงัคบัที่ก  าหนดในสถานที่ปฏิบติังาน 

4.77 .478 มากที่สุด 

36 ท่านทราบวธีิการใชง้านอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ต่างๆ จากการศึกษาคู่มือการปฏิบติังานอยา่งละเอียด 

4.56 .662 มากที่สุด 

37 ท่านจดัเก็บอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล               
อยา่งเหมาะสม 

4.71 .509 มากที่สุด 

38 กรณีท่านไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
ท่านจะปฏิบติัตามเม่ือหวัหนา้งานไดส้ัง่ใหท้่านหยดุท างาน
ทนัทีจนกวา่ท่านจะสวมใส่อุปกรณ์ 

3.80 1.530 มาก 

 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มี              
ความปลอดภัยอยู่เสมอ 

4.27 .532 มาก 

39 ท่านไดจ้ดัสถานที่ท  างานของท่านใหมี้ความสะอาด 
ปลอดภยัและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพือ่ป้องกนัอนัตรายที่
อาจเกิดขึ้นไดจ้ากการปฏิบติังาน เช่น การสะดุด ล่ืนหกลม้ 
เป็นตน้ 

4.61 .514 มากที่สุด 

40 ท่านรายงานต่อหวัหนา้งานหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งรับทราบทนัที
หากพบวา่สภาพแวดลอ้มในการท างานมีความไม่ปลอดภยั
และท่านไม่สามารถจดัการได ้

4.63 .557 มากที่สุด 

41 ท่านมีส่วนร่วมในการจดัสถานที่ท  างานใหอ้ยูใ่นสภาพที่
ปลอดภยั 

4.46 .711 มาก 

42 ท่านเขา้ร่วมตรวจความปลอดภยัในพื้นที่ท  างานกบั
คณะกรรมการความปลอดภยัฯ หวัหนา้งานหรือ            
เพือ่นร่วมงาน 

3.18 1.427 ปานกลาง 

หมายเหตุ : ขอ้ค าถามที่มีเคร่ืองหมาย * เป็นค าถามเชิงนิเสธ 
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ข้อ พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 S.D. ค่าระดับ 

43 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข
สภาพแวดลอ้มในที่ท  างานใหอ้ยูใ่นสภาพที่ปลอดภยั 

3.67 1.131 มาก 

44 ท่านตดัสินใจหยดุปฏิบติังานทนัที หากพบวา่
สภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นอนัตราย 

4.46 .871 มาก 

45 ท่านตรวจสอบความปลอดภยัและความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยของสถานที่ท  างานก่อนลงมือท างานทกุวนั 

4.55 .673 มากที่สุด 

46 ท่านแจง้เตือนเพือ่นร่วมงาน เม่ือพบเห็นสภาพแวดลอ้ม      
ที่ไม่ปลอดภยัในที่ท  างาน 

4.51 .675 มากที่สุด 

47 ท่านด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขทนัที เม่ือพบวา่
สภาพแวดลอ้มในการท างานไม่ปลอดภยั 

4.35 .860 มาก 

หมายเหตุ : ขอ้ค าถามที่มีเคร่ืองหมาย * เป็นค าถามเชิงนิเสธ 
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รายข้อแบบสอบถาม 
การบริหารจัดการความปลอดภยัในองค์กร กลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย 

ข้อ ความคดิเห็นต่อการบริหารจัดการความปลอดภยัในองค์กร  S.D. ค่าระดับ 

1 บริษทัไดต้ิดประกาศนโยบายความปลอดภยัในบริเวณ        
ที่เห็นชดัเจน 

4.30 .644 มาก 

2 บริษทัใหค้วามสนใจในเร่ืองการปรับปรุงสภาพการท างาน
เพือ่ความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 

4.22 .760 มาก 

3 บริษทัไดจ้ดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายใหก้บัพนกังาน  
อยา่งเพยีงพอ 

4.32 .808 มาก 

4 บริษทัไดมี้การตรวจสอบความปลอดภยัของอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรใหอ้ยูใ่นสภาพที่ปลอดภยัและ       
พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

4.12 .912 มาก 

5 บริษทัมีการก าหนดแผนงานดา้นความปลอดภยัอยา่งชดัเจน 4.31 .704 มาก 
6 บริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมแสดง          

ความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะอยา่งเตม็ที่ในการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยั 

4.16 .900 มาก 

7 บริษทัจดักิจกรรมส่งเสริม รณรงค ์ประชาสมัพนัธ ์            
ใหพ้นกังานเกิดความตระหนกัและปฏิบติังานดว้ย        
ความปลอดภยัอยูเ่สมอ เช่น การจดังานวนัความปลอดภยั 
(Safety Day) การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารดา้น         
ความปลอดภยัผา่นบอร์ดประชาสมัพนัธ ์

4.30 .755 มาก 

8 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การอบรมดา้นความปลอดภยักบัพนกังาน
ระดบัปฏิบตัิการทุกคน 

4.18 .805 มาก 

9 เม่ือเกิดอุบติัเหตุทุกคร้ัง บริษทัไดใ้หมี้การสอบสวน          
หาสาเหตุของอุบติัเหตุเพือ่ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 

4.54 .571 มากที่สุด 

10 บริษทัไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจาก
พนกังานเพือ่การปฏิบตัิงานที่ปลอดภยัของพนกังานทุกคน 

4.06 .796 มาก 

11 บริษทัส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมดา้น
ความปลอดภยั 

4.23 .756 มาก 
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ข้อ ความคดิเห็นต่อการบริหารจัดการความปลอดภยัในองค์กร  S.D. ค่าระดับ 

12 บริษทัจดัใหห้ัวหนา้งานตรวจความปลอดภยัก่อนให้
พนกังานลงมือปฏิบตัิงาน 

4.03 .944 มาก 

13 บริษทัไดมี้การลงทุนโดยจดัสรรงบประมาณเพือ่การ
ปรับปรุงสถานที่ท  างานและสภาพแวดลอ้มใหมี้            
ความปลอดภยั 

3.94 .819 มาก 

14 บริษทัไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบเร่ือง          
ความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 

4.39 .685 มาก 

15 บริษทัไดจ้ดัใหมี้คู่มือการปฏิบติังานเพือ่ความปลอดภยั  
อยา่งเพยีงพอ 

4.08 .762 มาก 

16 บริษทัไดมี้การส่ือสารโดยการจดัการอบรมช้ีแจง้เร่ืองคู่มือ
การปฏิบตัิงานเพือ่ความปลอดภยัใหพ้นกังานเขา้ใจ        
อยา่งชดัเจน 

4.06 .831 มาก 

17 ผูบ้ริหารของบริษทัมีความมุ่งมัน่และใหค้วามส าคญัเร่ือง
ความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเสมอ 

4.43 .769 มาก 

18 บริษทัมีการก าหนดเป้าหมายเพือ่วดัผลการปฏิบติังานดา้น
ความปลอดภยัอยา่งชดัเจน 

4.22 .779 มาก 

19 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานอยา่งนอ้ย               
ปีละ 1 คร้ัง 

4.68 .587 มากที่สุด 

20 บริษทัมีระบบการติดตามผลการปฏิบตัิงานดา้น            
ความปลอดภยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.17 .750 มาก 

21 บริษทัด าเนินการอยา่งรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหา         
สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภยั 

3.99 .924 มาก 

22 คณะกรรมการความปลอดภยัมีการตรวจความปลอดภยั  
เป็นประจ าทุกเดือน 

4.16 .878 มาก 

23 บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานที่รับผดิชอบดา้นความปลอดภยั 
รวมทั้งเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัระดบัวชิาชีพในการบริหาร
จดัการและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

4.24 .726 มาก 
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ข้อ ความคดิเห็นต่อการบริหารจัดการความปลอดภยัในองค์กร  S.D. ค่าระดับ 

24 บริษทัไดก้ าหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยั
อยา่งชดัเจนใหก้บัพนกังานทุกคนทุกระดบัขององคก์ร 

4.24 .691 มาก 

25 บริษทัไดด้ าเนินการตามแผนงาน กิจกรรม โครงการดา้น
ความปลอดภยัเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่
ก  าหนดไว ้

4.28 .678 มาก 

26 บริษทับริหารงานความปลอดภยัดว้ยการมุ่งเนน้การป้องกนั
การเกิดอุบติัเหตุ เช่น การรายงานและสอบสวนเหตุการณ์
เกือบเกิดอุบติัเหตุ (near misses) 

4.35 .706 มาก 

27 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การวิเคราะห์งานในหน่วยงานโดย   
หวัหนา้งานเพือ่คน้หาความเส่ียงหรืออนัตรายเบื้องตน้
ร่วมกบัเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการท างาน 

4.12 .809 มาก 

28 บริษทัใหค้วามส าคญัในการปรับปรุงอนัตรายที่อาจเกิดขึ้น
ในสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยมุ่งเนน้การปรับปรุง
ทางดา้นวศิวกรรม 

4.01 .856 มาก 

29 บริษทัไดส่้งเสริมใหมี้การพฒันางานดา้นความปลอดภยั
อยา่งต่อเน่ือง 

4.22 .760 มาก 

30 บริษทัไดมี้การส่ือสารนโยบายและมาตรฐานความปลอดภยั
ในการท างานใหก้บัพนกังานไดเ้ขา้ใจเพือ่น าไปปฏิบติั    
อยา่งเหมาะสม 

4.20 .712 มาก 

 การบริหารจัดการความปลอดภยัขององค์กรโดยภาพรวม 4.22 .563 มาก 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
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แบบสัมภาษณ์ 
มุมมองเกีย่วกับการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มบริษัทบีเอเอสเอฟในประเทศไทย  

1. ประเด็นการสัมภาษณ์ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด    
มีค  าถาม 2 ประเด็น ดงัน้ี 

1.1 การปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบความปลอดภยัของบริษทั  
1.2 การส่งผลต่อการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเม่ือปฏิบติัตนตามกฎระเบียบความ

ปลอดภยัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

2. ประเด็นการสัมภาษณ์ดา้นการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทั     
จดัขึ้น มีค  าถาม 3 ประเด็น ดงัน้ี 

2.1 การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น  
2.2 เหตุผลส าคญัในการเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น  
2.3 การส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเม่ือเขา้ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น  

3. ประเด็นการสัมภาษณ์ดา้นการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอย่างปลอดภยั มีค  าถาม         
2 ประเด็น ดงัน้ี 
3.1 การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรดว้ยความปลอดภยั  
3.2 การส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเม่ือใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร

อยา่งปลอดภยั 

4. ประเด็นการสมัภาษณ์ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน มีค  าถาม   
2 ประเด็น ดงัน้ี 

4.1 การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน  
4.2 การส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเม่ือมีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย

ส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน  

5. ประเด็นการสัมภาษณ์ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย         
อยูเ่สมอ มีค  าถาม 2 ประเด็น ดงัน้ี 

5.1 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ  
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5.2 การส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานเม่ือมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ  

6. วธีิการหรือแนวทางในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน มีค  าถาม 5 ประเด็น ดงัน้ี 
6.1 วธีิการและแนวทางในการปฏิบติัตนในการป้องกนัอุบติัเหตุในดา้นอ่ืนๆ  
6.2 วธีิการและแนวทางในการปฏิบติัตนในเวลาที่เกิดปัญหาและวธีิการในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง  
6.3 ความตระหนกัในเร่ืองการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน  
6.4 ความคิดเห็นดา้นความเหมาะสมและความพงึพอใจที่มีต่อมาตรการในการป้องกนัอุบติัเหตุ

ในการปฏิบติังานของหน่วยงานในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ดา้น ดา้นที่ 1 การปฏิบตัิตามกฎระเบียบความ
ปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด ดา้นที่ 2 การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทั
จดัขึ้น  ดา้นที่ 3 การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั ดา้นที่ 4 การใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน ดา้นที่ 5 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้
ความปลอดภยัอยูเ่สมอ  

6.5 ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเก่ียวกบัมาตรการของหน่วยงานในการด าเนินการดา้นความปลอดภยั
เพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุ 

7. ประเด็นค าถามมุมมองและการปฏิบติัตนเก่ียวกับการป้องกันอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน มี
ค  าถาม 6 ประเด็น ดงัน้ี 

7.1 มุมมองเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานในหน้าที่กบัการปฏิบติัตนในแต่
ละดา้นตามนโยบายของทางบริษทั ทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี คือ ดา้นที่ 1 การปฏิบตัิตามกฎระเบียบความ
ปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด ดา้นที่ 2 การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทั
จดัขึ้น  ดา้นที่ 3 การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอยา่งปลอดภยั ดา้นที่ 4 การใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามลกัษณะงาน ดา้นที่ 5 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้
ความปลอดภยัอยูเ่สมอ  

7.2 มุมมองเก่ียวกับความส าคัญของการปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุและการให้
ความส าคญัเร่ืองความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเสมอในการปฏิบตัิงาน 

7.3 มุมมองเก่ียวกบัความส าคญัในเร่ืองความเคร่งครัดของหน่วยงานในการด าเนินการในดา้น
ต่างๆทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี คือ ดา้นที่ 1 การปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด ดา้นที่ 2 
การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัที่บริษทัจดัขึ้น  ดา้นที่ 3 การใชอุ้ปกรณ์ 
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรอย่างปลอดภยั ดา้นที่ 4 การใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตาม
ลกัษณะงาน ดา้นที่ 5 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ  
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7.4 ความคิดเห็นต่อการจดัการความปลอดภยัของหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน ผลกัดนั
ในการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 

7.5 มุมมองเก่ียวกบัความส าคญัของแรงสนบัสนุน หรือแรงผลกัดนั หรือการไดรั้บการส่งเสริม
จากครอบครัว เพือ่นร่วมงาน หวัหนา้งาน ต่อการท างานดว้ยความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุใน
การปฏิบตัิงาน 

7.6 ปัจจัยอ่ืนที่ช่วยส่งเสริม ผลักดัน หรือ สนับสนุนให้ปฏิบติังานด้วยความปลอดภยัเพื่อ
ป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน 
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