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 การวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือกาํหนดชุดตวัแปรทีใชเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัในโมเดลการวิจยั และนาํมา

พฒันาโมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ตลอดจนนาํไป

กาํหนดตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมของ ประเทศไทย ใช้เทคนิคการวิจยัและ

พฒันาเป็นกรอบหลกัในการวจิยัใชว้ธีิการเก็บรวบขอ้มูลแบบวธีิการผสมผสาน ระหวา่งการวจิยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการ

วิจยัเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเดียวและแบบกลุ่มกับผู ้ให้ขอ้มูลหลกัทีเกียวข้องด้านความปลอดภยั 

จาํนวน 11 คน จากนันจึงตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีสามเส้า และเก็บข้อมูลวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้

แบบสอบถาม จาํนวน 380 ชุด สุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็นเลือกการสุ่มแบบเจาะจง สถิติทีใช้ในการวิจยั คือ 

ความถี ร้อยละ ค่าเฉลียส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) 

 ผลการวจิยัพบวา่ การประยุกตแ์นวทางการวจิยัเอกสารเพือกาํหนดกรอบทีใช้เป็นแนวทางในการศึกษา

ทีใช้เป็นองค์ประกอบหลกัในโมเดลการวิจยั และจากการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการนาํโมเดลทีศึกษาไดไ้ปทาํการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ผสมผสานทงัแบบแบบกลุ่มและแบบเดียว เพือพฒันาโมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ

รูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย พบว่า ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

มี 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ คน อุปกรณ์และเครืองจกัร เงินและงบประมาณ และวธีิการ ปัจจยักระบวนการ มี 

2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ระบบคน และระบบงาน ปัจจยัดา้นผลลพัธ์ มี 2 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 

และความเสียหายต่อธุรกิจ ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน มี 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ บรรยากาศ  ดา้นสิงอาํนวย

ความสะดวก วฒันธรรมทีแตกต่าง ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ลกัษณะงาน และลกัษณะคน 

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ มี 4 องค์ประกอบ ระยะเวลาทีเคยทาํ การไดมี้ส่วนร่วม การไดเ้คยรับการอบรม และภาวะ

ผูน้าํ วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั มี 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ ดา้นพฤติกรรม ดา้นจิตวิทยาภายใน เมือ

พิจารณาตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ

ไทย พบวา่ วฒันธรรมความปลอดภยั ไดรั้บอิทธิพลรวมสูงสุดจาก ปัจจยัดา้นประสบการณ์รองลงมา ดา้น

การยศาสตร์ และดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน ตามลาํดบั 
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 This research aims to determine a set of variables used as the major elements of the research model 

for developing the causal relationship model of proactive safety culture model as well as determining the 

proactive safety culture model in industrial system of Thailand. Research and development techniques were 

applied as the research framework while data was collected by using mixed method conducted during the 

qualitative research through documentary research personal in-depth interview, and group in-depth interview 

with 11 key informants related to safety, content validity by triangulation method Quantitative data was collected 

by using 380 copies of questionnaire and the sample group was obtained from probability sampling for selecting 

purposive random sampling. Statistics used in this research were frequency, percentage, mean, Standard 

Deviation, and Structural Equation Model (SEM). 

 The results of application of documentary research for determining the research framework used as 

the major elements of this research and qualitative research conducted by conducting both personal and group 

in-depth interview based on studied model for developing the causal relationship model of the proactive safety 

culture model in industrial system of Thailand showed that there were 4 elements of input factors including 

human, devices and machines, money and budget, and methodology. For factors of process, there were           

2 elements including human system and work system. There were 2 elements of outcome factors including 

Injury Frequency Rate and damage against business. There were 3 elements of environmental factors including 

atmosphere, facilities, and different culture. There were 2 elements of ergonomic factors including nature of 

work and human characteristics. For experience factors, there were 4 elements including work duration, 

participation, training, and leadership. For safety culture, there were 3 elements including perception, behavior, 

and internal psychology. When considering on the model for developing the proactive safety culture model in 

industrial system of Thailand, it was found that the safety culture was highly influenced by experience factors 

followed by ergonomic factors and environmental factors, respectively.   
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บทที 1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในสภาวะโลกปัจจุบนั มีการแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งมากมาย และทรัพยากรบุคคลถกูจดั

ว่าเป็นปัจจยัสาํคญัสาํหรับการดาํเนินธุรกิจ การทีจะรักษาคนให้อยู่กบัองค์กรอย่างยงัยืนจึงนับว่ามี

ความสําคญัอย่างมาก เพราะต้นทุนทีถูกใช้ไปในการผลิตคนหรือพนักงานหนึงคนให้สามารถ

ทาํงานได้อย่างเชียวชาญและสามารถลดความผิดพลาดในงานนับว่ามีมูลค่าสูงมาก ไม่ว่าจะเป็น

ตน้ทุนทางด้านการฝึกอบรม ค่าจา้ง สวสัดิการต่างๆ (ศิวชั แกว้วงศาและเพ็ญสุดา พนัฤทธิดา,  

2556) ดงัเห็นไดจ้ากสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ไดจ้ดัสร้างคู่มือ

ความสุข 8 ประการในการทาํงาน Happy Work Place ขึนมาเพือใหค้นทาํงานสามารถมีความสุขใน

การทาํงาน คือ Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทงักายและจิตใจ Happy Heart (นาํใจงาม) 

มีนาํใจเอืออาทรต่อกนัและกนั Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมใน

การดาํเนินชีวิต Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จกัผ่อนคลายต่อสิงต่างๆ ในการดาํเนินชีวิต Happy 

Brain (หาความรู้) การศึกษาหาความรู้ พฒันาตนเองตลอดเวลา Happy Money (ปลอดหนี) มีเงิน

รู้จกัเก็บ รู้จกัใช ้ไม่เป็นหนี Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวทีอบอุ่นและมนัคง Happy 

Society (สังคมดี)  มีความรักสามคัคี เอือเฟือต่อชุมชนทีตนทาํงานและทีพกัอาศยั (สํานักงาน

กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2551) ไดมี้หน่วยงานทีนาํเอากิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ไป

ใชอ้ยา่งจริงจงั และนาํไปต่อยอดสู่การเป็นองค์กรคนดีทีประสบผลสาํเร็จ และกาํลงัจะดาํเนินการ

เขา้สู่ องคก์รทีมีวฒันธรรมความปลอดภยัในทีสุด (อารีย ์แกว้ทว ีและจรรยา วงศกิ์ตติถาวร, 2553) 

 ในขณะทีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทังภายในและภายนอกประเทศทีมี     

การเปลียนแปลง และส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อแผนการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการในภาค

ธุรกิจ ทงัเรืองการขยายโรงงาน การเพิมกาํลงัการผลิต และการปรับปรุงกระบวนการผลิต สิงทีเป็น

ปัญหาติดตามมา คือ ความเสียงจากอนัตรายทีอาจเกิดจากการประกอบกิจการหรือโอกาสของความ

ไม่ปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานหรือส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานมีโอกาสสัมผสัอนัตรายเพิมขึน

จากงาน โดยผูป้ระกอบการสามารถบริหารจดัการความเสียงทีกล่าวมาขา้งตน้ไดห้รือผูบ้ริหารมี

โอกาสลดการเกิดความเสียง เพือช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบติังานในหน้าทีทีไดรั้บมอบหมาย

อยา่งปลอดภยั โดยวิธีการหรือกระบวนการทีเลือกใชอ้าจเนน้ไปในเรืองการจดัการสภาพแวดลอ้ม
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การทาํงานใหอ้ยูใ่นสภาพปลอดภยั การจดัทาํขนัตอนการปฏิบติังานทีส่งเสริมความปลอดภยั ซึงใน

หลายครังผูบ้ริหารอาจนาํเทคนิคและวิธีการลดความเสียงภยัในการทาํงานของพนักงานไดห้ลายๆ 

กรณี เช่น การควบคุมการออกแบบด้านวิศวกรรม การตรวจประเมินด้านความปลอดภัย การ

สอบสวนอุบติัเหตุ และการป้องกนัการเกิดซาํของอุบติัการณ์ เป็นตน้ ซึงสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุตาม

แนวคิดของเฮนริช สรุปสาเหตุหลกั 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) การกระทาํทีไม่ปลอดภยั (Unsafe Act)  

เป็นสาเหตุใหญ่ทีก่อให้เกิดอุบัติ เหตุคิดเป็นร้อยละ 85 ของการเกิดอุบัติเหตุทังหมด และ                 

2) สภาพการณ์ทีไม่ปลอดภยั (Unsafe Condition) เป็นสาเหตุรองคิดเป็นร้อยละ 15 ของการเกิด

อุบติัเหตุทงัหมด (Heinrich, 1931) โดยกระบวนการทีจะแกปั้ญหาการเกิดอุบติัเหตุอย่างยงัยืน นั น

คือ การส่งเสริมให้พนักงานทุกคนภายในองค์การมีพฤติกรรมทีปลอดภัย รับรู้ และตระหนักถึง

ความเสียงทงัหมดทีแฝงอยู่ในสถานประกอบการ สามารถตดัสินใจเลือกวิธีปฏิบัติงานได้อย่าง

ถกูตอ้ง และเหมาะสม เนืองจากความปลอดภยัเป็นเรืองสาํคญัทีพนกังานทุกคนมีส่วนร่วม หรืออาจ

กล่าวไดว้่าองคก์ารอาจตอ้งสร้างวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัให้พนักงานไดป้ฏิบติัตามเงือนไข

หรือระบบต่าง  ๆเพือส่งเสริมการปฏิบติังานทีเหมาะสมและลดความเสียงภยัได ้(ณัฐธิดา  ชูเจริญพิพฒัน์, 

2555) 

  สิงสาํคญัทีจะเป็นแรงผลกัใหพ้นกังานเกิดการปรับเปลียนพฤติกรรมไดคื้อ วฒันธรรม

องค์การ ซึงเป็นรูปแบบของพฤติกรรม ความเชือ และค่านิยมทีสมาชิกในองค์การยอมรับ และ

ปฏิบติัร่วมกนัมาเป็นเวลาหลายปี (Weihrich and Koontz, 1993) เมือเปรียบเทียบองค์การให้เป็นคน 

วฒันธรรมองคก์ารจึงเปรียบเทียบไดก้บัจิตใจ เมือตอ้งการส่งเสริมใหพ้นกังานมีพฤติกรรมปลอดภยั

ในการทาํงาน กระบวนการทีเลือกใชจึ้งตอ้งเข้าถึงระดับจิตใจของพนักงาน เพือปลูกฝังทศันคติ 

ความเชือ และค่านิยมทีถกูตอ้ง พนกังานเกิดการยอมรับและเชือว่าความปลอดภยัเป็นสิงทีมีคุณค่า

สาํคญัในการปฏิบติังานทงัต่อตนเอง เพือนร่วมงาน และบุคคลทีเกียวขอ้ง ซึงกระบวนการดงักล่าว

ทีเลือกใชเ้รียกว่า การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทวัทงัองค์การ (Total Safety Culture) ปัจจุบนั

กรอบแนวคิดดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัไดรั้บการกล่าวถึงในงานวิจยัดา้นความปลอดภยัเพิมขึน 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประเภททีมีความเสียงสูง เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ อุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี และขนส่งมวลชน เป็นต้นซึงมองว่าปัจจัยด้านบุคคล และองค์การเป็นองค์ประกอบ

สาํคญัของการกาํหนดมาตรการป้องกนัความเสียงและการเกิดอุบติัเหตุ (Antonsen, 2009) 

 วฒันธรรมความปลอดภยั เป็นผลผลิตจากความเชือ คุณค่า ทศันคติ ความสามารถ และ

รูปแบบพฤติกรรมของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคน ซึงมีอิทธิพลต่อความรับผดิชอบ รูปแบบ และความ

มีประสิทธิภาพของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (จนัทิราพร ทงัสุวรรณ,  2555) 

องคก์ารทีมีวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงบวกจะมีลกัษณะพิเศษทีสามารถสงัเกตเห็นไดจ้าก รูปแบบ
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การสือสารของพนกังานเป็นไปดว้ยความไวว้างใจซึงกนัและกนั การแบ่งปันการรับรู้ถึงคุณค่าและ

ความสําคญัของความปลอดภัย และความมนัใจในประสิทธิภาพของมาตรการความปลอดภัย 

(HSC, 1993) ซึงหลายภาคอุตสาหกรรมในโลกมีแนวคิดว่า วฒันธรรมความปลอดภยั เป็นเครืองมือ

สาํคญัทีจะช่วยควบคุมความเชือ ทศันคติ และพฤติกรรมของพนักงานทุกคนให้เกิดการปฏิบติังาน

อยา่งปลอดภยั (Fernández-Muñiz, Montes-Peón, and Vázquez-Ordás, 2007) รวมทงัช่วยลดความ

เป็นไปได้ทีจะเกิดอุบติัเหตุร้ายแรงในงานทีพนักงานปฏิบติัอยู่เป็นประจาํ สอดคลอ้งกบัแนวคิด

เกียวกบัวฒันธรรมความปลอดภยัของคูเปอร์ (Cooper, 2000) ทีว่า “วฒันธรรมความปลอดภยัเป็น

ระดบัของความพยายามทีสามารถสงัเกตเห็นไดจ้ากความตงัใจ และการกระทาํของสมาชิกทุกคน

ในองคก์ารทีมุ่งปรับปรุงความปลอดภยัร่วมกนัอยา่งสมาํเสมอเป็นประจาํทุกวนั”  

 และจากการศึกษาวฒันธรรมความปลอดภยั ตามแนวคิดของคูเปอร์ (Cooper, 2000) 

ประกอบดว้ย 3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระดบัตน้ (การรับรู้รูปแบบสถานการณ์ความปลอดภยั) 2) ระดบักลาง 

(พฤติกรรมความปลอดภัย) และ 3) ระดับสูง (ปัจจัยด้านจิตวิทยาภายใน) โดยคูเปอร์มองว่า

วฒันธรรมความปลอดภยัองคก์ารแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ พฤติกรรมความ

ปลอดภัย และการปฏิบติัตามรูปแบบสถานการณ์ความปลอดภัย รวมทงัระบบการจัดการความ

ปลอดภยัองคก์ารของสมาชิกซึงเป็นเป้าหมายดา้นความปลอดภยัของสมาชิกทุกคนภายในองค์การ 

นอกจากนีคูเปอร์ไดก้ล่าวถึงวิธีการและเครืองมือทีใชส้าํหรับประเมินผลการสร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยัทีเหมาะสม ซึงการประเมินผลเปรียบเสมือนเครืองมือวดัผลสาํเร็จของการสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยัองคก์าร ช่วยทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทีส่งผลต่อวฒันธรรมความปลอดภยัอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของมิเชล (Michael O'Toole, 2002) ทีพบว่าความมุ่งมนั

ของผูบ้ริหารทีจะดาํเนินการเรืองความปลอดภยั เป็นหนึงในปัจจัยทีส่งผลต่อวฒันธรรมความ

ปลอดภยันั นคือ ผูบ้ริหารขององค์การไดแ้สดงให้เห็นถึงการมีวิสัยทศัน์ และความมุ่งมนัในเรือง

ความปลอดภยัอยา่งชดัเจนในรูปแบบของการลงมือปฏิบติั เนน้การแสดงพฤติกรรมเป็นตวัอย่างทีดี

ใหก้บัพนกังานทีปฏิบติังาน สิงนีจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานภายในองค์การเกิดการรับรู้ในคุณค่า 

และความสําคัญของความปลอดภัยเพิมขึน ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุของบริษัทมี

แนวโน้มลดลงด้วย นอกจากนี (รังสรรค์ ม่วงโสรส, 2553) ได้ทาํการศึกษาวฒันธรรมความ

ปลอดภยัในระดบัการรับรู้ เพือศึกษาปัจจยัทีอาจส่งผลต่อวฒันธรรมความปลอดภยั ตวัแปรอิสระที

สนใจจาํนวน 5 ตวั ประกอบดว้ย 1) เจตจาํนงค์ของผูบ้ริหารต่อความปลอดภยั 2) การสือสารดา้น

ความปลอดภยั   3) ขีดความสามารถของบุคลากรดา้นความปลอดภยั 4) ความร่วมมือของบุคลากร

ดา้นความปลอดภยั และ 5) ความรับผดิชอบของบุคลากรดา้นความปลอดภยั 
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 อย่างไรก็ตามจากทีกล่าวมาบริบททางด้านการจัดการความปลอดภัยในระบบ

อุตสาหกรรมของพนักงานนันมีหลายแนวคิดทีจะส่งเสริมให้เกิดเป็นมาตรการเชิงรุกและได้

สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 44 คือ “บุคคลย่อมมีสิทธิไดรั้บ

หลกัประกนัในการดาํรงชีพทงัในระหว่างการทาํงานและเมือพน้ภาวการณ์ทาํงาน” (รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย, 2550: 13) และสอดคลอ้งกบัการกาํหนดเรืองความปลอดภยัในการทาํงาน

เป็นระเบียบวาระแห่งชาติของกระทรวงแรงงาน ทีมีกรอบแนวคิดและนโยบายว่า “แรงงาน

ปลอดภยัและสุขอนามยัดี” (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2550: 2) และจากการศึกษาของ 

สเตเวน เฮคเกอร์ (Hecker, 2013) ไดศึ้กษาเรืองการทาํความเขา้ใจเกียวกบัวฒันธรรมความปลอดภยั 

พบว่า การสนับสนุนดา้นความปลอดภยั ทีสาํคญัคือวิธีการทีเกียวขอ้งกับระบบการจัดการความ

ปลอดภยัรวมถึงการระบุอนัตรายจากการตรวจสอบสถานที การรายงานเหตุการณ์ทีเกิดขึน และ

งานวิจัยของแอนนา แรโควคา (Rakowska, 2013) รูปแบบวฒันธรรมความปลอดภัย พบว่า 

วฒันธรรมทีมีระดบัการมีส่วนร่วมของพนกังานและความคิดริเริมใน “เชิงรุก”เป็นสิงสาํคญัของการ

จดัการความปลอดภยั 

   จากขอ้มลูขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงนาํทฤษฏีระบบมาใชเ้ป็นรากฐานของการศึกษานีการนาํเอา

แนวคิดของวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มาใชใ้นการบริหารดว้ยเหตุผลทีว่าในปัจจุบนั

องคก์ารมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วและสลบัซบัซอ้นมากขึน จึงยากทีจะพิจารณาถึงพฤติกรรมของ

องคก์ารโดยใหค้รอบคลุมไดห้มดทุกแง่มุมทาํใหง้านวิจยันีมีความสมบรูณ์มากยิงขึน โดยจะตอ้งมี

ปฏิสัมพนัธ์กับสิงแวดลอ้มโดยได้รับอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดลอ้ม มี

รูปแบบของการจดัลาํดบั (The Hierarchical Model) ในลกัษณะของระบบใหญ่และระบบย่อยที

สมัพนัธ์กนั มีรูปแบบของปัจจยัป้อนเขา้และผลผลิต (Input Output Model) ซึงแสดงให้เห็นถึงผล

ของปฏิสัมพนัธ์ทีมีกับสิงแวดลอ้ม โดยเริมต้นจากปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตตามลาํดับ 

(จนัทรานี สงวนนาม, 2551:  83) 

  จากความจาํเป็นและความสาํคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงเห็นความจาํเป็นและความสาํคญัของ

การมีว ัฒนธรรมความปลอดภัยในการทีจะลดความเสียงดังกล่าว จึงมีความสนใจทีจะสร้าง

นวตักรรมด้าน วฒันธรรมความปลอดภยัให้เกิดขึนทีมีการพฒันาแนวคิดจากรากฐานทฤษฏีวนั

ธรรมความปลอดภยัของคูเปอร์ (Cooper, 2000) รวมทงัศึกษาปัจจยัต่างๆ ทีอาจมีความสัมพนัธ์ต่อ

วฒันธรรมความปลอดภัย เพือนําผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกาํหนด

แนวทางปรับปรุงการดาํเนินการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั และกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม

ความปลอดภยัองคก์าร ช่วยใหอ้งคก์ารมีภูมิคุม้กนัต่อการเกิดอุบติัเหตุร้ายแรง และประสบผลสาํเร็จ

ในการดาํเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งยงัยนื  
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2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 2.1   เพือประยุกต์แนวทางการวิจัยเอกสารเพือกาํหนดกรอบทีใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษาทีใชเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัในโมเดลการวิจยั 

 2.2   เพือพฒันาโมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแบบวฒันธรรมดา้น

ความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย เพือสังเคราะห์ตัวแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

 

3. ขอบเขตของการวจิยั 

 3.1  ขอบเขตดา้นผูใ้ห้ข้อมูลหลกัในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ และขอบเขตด้าน

ประชากรในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ 

   3.1.1  ดา้นผูใ้หข้อ้มลูหลกัในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ  

    ผูใ้หข้อ้มลูหลกัในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ผูเ้ชียวชาญทีเกียวขอ้ง

กบัวฒันธรรมความปลอดภยั จาํนวน 11 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

   1. กลุ่มภาครัฐบาลผูอ้อกนโยบายดา้นความปลอดภยัจาํนวน 2 ท่าน  

   2. กลุ่มกลุ่มอาจารย์และนักวิชาการทีสอนด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยัจาํนวน 4 คน  

   3. ก ลุ่มเจ้าห น้า ทีความ ปลอดภัยวิ ชา ชีพ ทีป ฏิบัติ งานในโรงงา น

อุตสาหกรรมต่างๆ จาํนวน 5 ท่าน 

  3.1.2  ดา้นประชากรในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ 

   ประชากรในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ คือ กลุ่มผูป้ฏิบติังานจริง ไดแ้ก่ 

เจา้หนา้ทีความปลอดภยัวิชาชีพจาํนวน 380 คน 

 3.2 ขอบเขตดา้นเนือหา  

   การพฒันาตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการ

ผลิตของประเทศไทย โดยพฒันาจากการวิจยัเอกสาร ไดแ้ก่ 

   3.2.1  แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรมความปลอดภยั 

   3.2.2  แนวคิดเกียวกบัทฤษฏีระบบ 

   3.2.3  ตวัแบบทีสนับสนุนทฤษฎีระบบ ประกอบด้วย สิงแวดลอ้ม การยศาสตร์ 

และประสบการณ์ 

  3.2.4   แนวคิดเกียวกบัอุตสาหกรรมการผลิต 
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   โดยจากแนวคิดทฤษฏีข้างต้นทําให้ได้กรอบแนวคิด จากนันจึงดําเนินการ

สมัภาษณ์ เชิงลึก เพือนาํผลการสมัภาษณ์มาดาํเนินการสงัเคราะห์เป็นโมเดลการวิจยั  แลว้จึงกาํหนด

รูปแบบ และนาํโมเดลไปยนืยนัดว้ยแบบสอบถาม 

  3.3 ขอบเขตดา้นพืนที  

   พืนทีทีใชใ้นการศึกษา คือ อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย 

 3.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา  

   ช่วงระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู ตงัแต่ เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2558 

 

4. คาํถามการวจิยัและสมมตฐิานการวจิยั 

  4.1  คาํถามการวจิยั 

   4.1.1 แนวทางการวิจยัเอกสารเพือกาํหนดชุดตวัแปรทีใชเ้ป็นองค์ประกอบหลกั

ในโมเดลการวิจยัเป็นอยา่งไร 

   4.1.2  ตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิต

ของ ประเทศไทยเป็นอยา่งไร 

  4.2  สมมตฐิานการวจิยั 

   โมเดลการพัฒนารูปแบบด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยเ ชิง รุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยทีพฒันาขึน มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์  

 

5. กรอบแนวคดิการวจิยั 

  การพฒันารูปแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิต

ของประเทศไทย ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการวิจยัโดยแบ่งเป็น 3 ขนัตอน ไดแ้ก่ การวิจยัเอกสาร การวิจยั

เชิงคุณภาพ และการวิจยัเชิงปริมาณ โดยสามารถแสดงไดด้งัภาพที 1 
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ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ขันตอนท ี1 

ขันตอนท ี3 

ขันตอนท ี2 

R1 – การวิจยัเชิงคุณภาพ  

  การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) 

      1. แนวคิดเกยีวกบัวฒันธรรมความปลอดภยั 

      2. แนวคิดเกยีวกบัทฤษฏีระบบ 

      3.  ตวัแบบทีสนบัสนุนทฤษฎีระบบ ประกอบด้วย 

สิงแวดลอ้ม การยศ์าสตร์ และประสบการณ ์

       4. ทฤษฎีฐานราก 

       5.  แนวคิดเกยีวกบัอุตสาหกรรมการผลิต 

 

D1 – ชุดแนวทางทีใช้เป็นกรอบทีใช้

เป็นองค์ประกอบหลักในโมเดลการ

วิจัย ตัวแบ บ วัฒ นธร ร มด้า น ควา ม

ปลอดภยั เชิงรุกในระบบอุตสาหกรรม

ของ ประเทศไทย 

R2 – การวิจยัเชิงคุณภาพ  

      การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กาํหนด

ตวัแปรตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกใน

ระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

 

D2 – ตวัแบบโมเดลการวิจยัโครงสร้าง

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ ทีจะชีให้เห็นถึง

ตัวแปรตัวแบบวัฒนธรรมด้านความ

ปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการ

ผลิตของประเทศไทยทีใชเ้ป็นโมเดลการ

วิจยั 

R3 – การวิจัยเชิงปริมาณ ทดสอบโมเดลโครงสร้าง

ของความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบวัฒนธรรม

ด้านความปลอดภัยเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการ

ผลิตของ ประเทศไทย 

 

D3 – ตวัแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุที

สอดคลอ้งกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ของ

ตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั

เ ชิ งรุ กใ นร ะบ บอุ ตสาหกร รมขอ ง 

ประเทศ 

การสังเคราะห์ 

การสังเคราะห ์

การสรุป

ประเด็น 

แบบสอบถาม 

รูปแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

การวิเคราะห ์
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6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

  วฒันธรรม หมายถึง ทุกอย่างทีมนุษยส์ร้างขึนมา นับตังแต่ภาษา ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศาสนา  กฎหมาย  ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ในทีนี

หมายถึง วฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

 ความปลอดภยั หมายถึง สภาพทีปราศจากภยั หรือ พน้จากสถานการทีไม่ค่อยปลอดภยั

ทีเป็นหรืออาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ในทีนีหมายถึง วฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกใน

ระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

 วฒันธรรมความปลอดภัย หมายถึง คุณลักษณะภายใต้ขอบเขต หรือข้อจํากัดที

เกียวเนืองกบัความปลอดภยั วฒันธรรมความปลอดภยัจึงสามารถส่งผลต่อทุกภาคส่วนของธุรกิจ 

ตงัแต่การผลิตจนถึงผลการดาํเนินงานความปลอดภยั ในเรืองการมีวฒันธรรมความปลอดภยัในเชิง

บวกจะช่วยใหพ้นกังานทุกคนรู้สึกมีคุณค่า และมีแรงกาํลงัใจในการปฏิบติังานอย่างปลอดภยั เพือ

จะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย  ในทีนีหมายถึง ว ัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

 ทฤษฎีระบบ หมายถึง สาขาวิชาทีพฒันาขึนโดยอาศยัแนวความคิดหลายสาขา โดยทาํ

แนวคิดจากหลายสาขาวิชามาประยกุตผ์สมผสานสร้างเป็นทฤษฎีระบบขึนมา โดยผูว้ิจยันาํมาเป็น

แนวทางในการศึกษาวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ

ไทย 

 สิงแวดลอ้ม หมายถึง สิงทีสนับสนุนสิงทีนาํเขา้ ไดแ้ก่ บรรยากาศในการทาํงาน สิง

อาํนวยความสะดวก และวฒันธรรม เชือชาติ ศาสนา การบงัคบับญัชา โดยเป็นองค์ประกอบหนึง

ของวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

  ตวัแบบวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุก หมายถึง ตวัแบบทีนาํมาใชเ้ป็นแนวปฏิบัติ

ดา้นของวฒันธรรมความปลอดภยัในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

 ประสบการณ์ หมายถึง อายกุารทาํงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นความปลอดภยั 

การไดรั้บการฝึกอบรม และภาวะผูน้าํ โดยเป็นองคป์ระกอบหนึงของวฒันธรรมความปลอดภยัเชิง

รุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

  ปัจจัยนําเข้า หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร (Man) 

งบประมาณ (Money) วสัดุ อุปกรณ์ (Materials) การบริหารจดัการ (Management) และแรงจูงใจ 

(Motivations) ทีเป็นส่วนร่วมเริมต้น และเป็นตัวสําคัญในการปฏิบติังานขององค์กร โดยเป็น
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องคป์ระกอบหนึงของวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ

ไทย 

 กระบวนการ หมายถึง การนําเอาปัจจัยทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการ

ดาํเนินงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ เนืองจากในกระบวนการจะมีระบบยอ่ย ๆ รวมกนัอยูห่ลายระบบ 

ครบวงจร ตงัแต่การบริหารการจดัการ การนิเทศ การวดัผลและประเมินผล การติดตามตรวจสอบ 

เพือให้ปัจจัยทังหลายเข้า สู่กระบวนการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็น

องคป์ระกอบหนึงของวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ

ไทย 

  ผลลพัธ ์หมายถึง องคป์ระกอบสุดทา้ยของระบบโดยหมายถึง ความสาํเร็จในลกัษณะ

ต่าง ๆ ทีมีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล โดยสิงทีป้อนเข้าไป กระบวนการ และผลผลิต หรือ

ผลงาน จะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม หรือสิงแวดลอ้มเดียวกัน หรือกล่าวโดยสรุปได้ว่า ทัง 3 

องค์ประกอบต่างก็มีปฎิสัมพันธ์กับสภาพแวดลอ้มเดียวกัน จึงจะสามารถดําเนินงานได้ และ

ดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเป็นองคป์ระกอบหนึงของวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุก

ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

 

7. ประโยชน์ทีได้รับ 

  7.1  นาํวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย

ทีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการแนะแนวทางเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบติัต่อผูบ้ริหารในเรืองการสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยัทวัทงัองค์การ (Total safety culture) ให้บรรลุวิสัยทศัน์สูงสุดดา้นความ

ปลอดภยัของโรงงาน โดยการเสริมสร้างและสนบัสนุนใหอ้งคก์ารเกิดการพฒันาในเรืองวฒันธรรม

ความปลอดภยัอยา่งยงัยนื 

 7.2  เพือนาํผลการศึกษาไปใชป้ระกอบการพิจารณา กาํหนดรูปแบบหรือวิธีการสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยั และกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัทีเหมาะสมกบัองค์การ 

เพือใหเ้กิดประสิทธิผลในการบริหารจดัการดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยั 

 7.3  เพือเป็นตวัอยา่งแนวทางการดาํเนินการ และการประเมินผลการสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยัสาํหรับธุรกิจอืนๆ ทีตอ้งการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในองคก์ร 
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บทท ี2 

แนวคดิ ทฤษฎี  และงานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 

 การศึกษานีเป็นการศึกษาเกียวกบั การพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิง

รุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาทบทวนเอกสาร และงานวิจยั

ทีเกียวขอ้งครอบคลุมในรายละเอียด ดงันี 

 1. แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรมความปลอดภยั 

   1.1 แนวคิดและทฤษฎี 

   1.2 ระดบัของวฒันธรรมความปลอดภยั 

 2. แนวคิดเกียวกบัทฤษฏีระบบ 

 3. ตวัแบบทีสนบัสนุนทฤษฎีระบบ 

   3.1 สิงแวดลอ้ม 

   3.2 การยศาสตร์ 

   3.3 ประสบการณ์ 

 4. แนวคิดเกียวกบัอุตสาหกรรมการผลิต 

 5. งานวิจยัและเอกสารทีเกียวขอ้งกบัโมเดลทีพฒันาขึน 

  

1.  แนวคดิเกยีวกบัวฒันธรรมความปลอดภัย 

คาํว่า “วฒันธรรมความปลอดภัย” เริมมีการกล่าวถึงอย่างกวา้งขวางโดยองค์การ

พลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ (The International Atomic Energy Agency, IAEA) ซึงนับเป็น

องค์การแรกทีพฒันาแนวคิดเรืองวฒันธรรมความปลอดภยัและนาํมาใชอ้ย่างกวา้งขวาง แนวคิด

วฒันธรรมความปลอดภยันีมีจุดเริมตน้จากการเกิดอุบติัเหตุโรงไฟฟ้าพลงังานปรมาณู ทีเชอร์โนบิล 

(Chernobyl) ในสหภาพโซเวียตเมือปี 1986 (Cooper, 2000) การระเบิดทีเกิดขึนในครังนันส่งผลให้

มีผูเ้สียชีวิต 31 คน อตัราเสียงต่อการเสียชีวิตดว้ยมะเร็งเมด็เลือดขาวของชาวสแกนดิเนเวีย และชาว

ยโุรปตะวนัออกเพิมสูงขึน (IAEA, 2002) นบัจากนนัวฒันธรรมความปลอดภยัจึงถูกนาํมาอภิปราย

อีกหลายครังเพือวิเคราะห์ความผดิพลาดของมนุษย ์โดยเฉพาะความผิดพลาดทางเทคนิค นโยบาย 

และการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั (ธนาย ุขาํละมา้ย, 2549) 
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 ว ัฒนธรรมความปลอดภัย นับเป็นส่วนหนึงของวัฒนธรรมองค์การ กล่าวคือ 

วฒันธรรมความปลอดภยัจะถกูวฒันธรรมองค์การกาํกบัให้แสดงคุณลกัษณะตาม ภายใตข้อบเขต 

หรือขอ้จาํกดัทีเกียวเนืองกบัความปลอดภยั ชาวดีและคณะกล่าวว่าการให้นิยามเพือให้เกิดความ

เขา้ใจมีความแตกต่างกนัในหลายมิติ เมือนาํคาํนิยามทีมีอยูจ่าํนวนมากมาเปรียบเทียบกนัจึงพบว่า มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ บางคาํนิยามมุ่งเน้นเรืองทศันคติและพฤติกรรม ขณะทีบางคาํ

นิยามมุ่งเนน้เรืองความเชือและฐานคติ ขอยกตวัอยา่งดงันี (Choudhry, Fang, and Mohamed, 2007) 

 เฮนเนดีและเกอร์วาน (Hennedy and Kirwan, 1998 อา้งถึงใน Choudhry, et al., 2007) 

กล่าวว่า ว ัฒนธรรมความปลอดภัยมีลกัษณะเป็นนามธรรมซึงเป็นการรวมกันของการรับรู้ 

กระบวนการความคิด ความรู้สึก รวมถึงพฤติกรรมของแต่ละคนและกลุ่มคน ซึงแต่ละเรืองทีกล่าว

มามีแนวทางสาํหรับการดาํเนินกิจกรรมใดๆ ภายในองคก์ารโดยเฉพาะ เปรียบเสมือนส่วนย่อยของ

วฒันธรรมองคก์าร 

 เฮล (Hale, 2000 อา้งถึงใน Choudhry et al., 2007) กล่าวว่าวฒันธรรมความปลอดภยั 

คือ การแบ่งปันทศันคติ ความเชือ และการรับรู้โดยรูปแบบธรรมชาติของกลุ่มคน รวมทงัฐานคติ

และค่านิยม ซึงมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัตนและปฏิกิริยาตอบสนองทีเชือมโยงกบัความเสียงและ

ระบบควบคุมความเสียง 

 เกล็นดอนและสแตนตนั (Glendon and Stanton, 2000, อา้งถึงใน Choudhry et. al., 

2007) กล่าวว่า วฒันธรรมความปลอดภยัประกอบดว้ย ทศันคติ พฤติกรรม ฐานคติ และค่านิยม ทีว่า

ดว้ยการดูแลรับผดิชอบบุคลากรเสมือนกบับุคลากรเป็นทรัพยากรทีสาํคญัขององค์การ เช่น การจดั

อบรมและพฒันาบุคลากร 

 กัลเด็นมนัด์ (Guldenmund, 2000, อา้งถึงใน Choudhry et. al., 2007) กล่าวว่า 

วฒันธรรมความปลอดภยั คือ รูปแบบของวฒันธรรมองค์การทีจะมีผลกระทบต่อทศันคติและ

พฤติกรรมของพนกังานในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการเพิมขึนหรือลดลงของความเสียง 

 คูเปอร์ (Cooper, 2000, อา้งถึงใน Choudhry et al., 2007) กล่าวว่า วฒันธรรมคือ

ผลิตภณัฑ์ของปฏิสัมพนัธ์ตามเป้าหมายอนัหลากหลายระหว่างคน (จิตวิทยา), งาน (พฤติกรรม) 

และองคก์าร (สถานการณ์) ขณะทีวฒันธรรมความปลอดภยัเป็นระดบัของความพยายามทีสามารถ

สังเกตเห็นไดจ้ากความตังใจ และการกระทาํของสมาชิกทุกคนภายในองค์การทีมุ่งมนัปรับปรุง

ความปลอดภยัเป็นประจาํทุกวนั 

 โมฮาเหม็ด (Mohamed, 2003, อา้งถึงใน Choudhry et al., 2007) กล่าวว่า วฒันธรรม

ความปลอดภัยเป็นเพียงมุมมองหนึงของวฒันธรรมองค์การ ซึงส่งผลกระทบต่อทัศนคติและ

พฤติกรรมของพนกังานในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัขององคก์าร 
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 ริชเตอร์และคอช (Richter and Koch, 2004, อา้งถึงใน Choudhry et al., 2007) กล่าวว่า 

วฒันธรรมความปลอดภัย เป็นการแบ่งปัน และเรียนรู้ถึงความสําคัญ ประสบการณ์ การแปล

ความหมายเรืองงานและความปลอดภยั โดยมีการแสดงออกบางส่วนเพือสือสารถึงแนวปฏิบติัตนที

เกียวกบัความเสียง อุบติัเหตุ และการป้องกนั 

 ฟางและคณะ (Fang et al., 2006, อา้งถึงใน Choudhry et al., 2007) กล่าวว่า วฒันธรรม

ความปลอดภยัเป็นชุดของตวับ่งชีทีมีอาํนาจเหนือกว่าทงัความเชือและค่านิยม องค์การมีความเป็น

เจา้ของเรืองความปลอดภยั 

 แอนตนัเซ็น (Antonsen, 2009, อา้งถึงใน Choudhry et al., 2007) กล่าวว่า วฒันธรรม

ความปลอดภยั คือ กรอบหรือจุดอา้งอิงร่วมสาํหรับบ่งบอกความหมายและการปฏิบติัหน้าทีทีห้อม

ลอ้มไปดว้ยทกัษะ ความเชือ ฐานคติ บรรทดัฐาน ประเพณี และภาษาทีสมาชิกของกลุ่มลงมือพฒันา

ต่อเนือง การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั คือการใหค้วามสาํคญักบัการบงัคบัใชก้ฎและระเบียบ

ปฏิบติั สามารถวดัไดจ้ากกิจกรรมการให้รางวลั การลงโทษ การจดัโครงการรณรงค์ปรับเปลียน

ทศันคติ และการใหค้วามรู้ เป็นตน้ 

 ตามความหมายขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า วฒันธรรมความปลอดภยัสามารถส่งผลต่อทุก

ภาคส่วนของธุรกิจ ตังแต่การผลิตจนถึงผลการดาํเนินงานความปลอดภยั การมีวฒันธรรมความ

ปลอดภยัในเชิงบวกจะช่วยใหพ้นกังานทุกคนรู้สึกมีคุณค่า และมีแรงกาํลงัใจในการปฏิบติังานอยา่ง

ปลอดภยั เพือจะไดก้ลบับา้นอยา่งปลอดภยัครบอาการสามสิบสองทุกวนั ดงันนั ในการศึกษาครังนี

ผูว้ิจยัจึงให้ความหมายของคาํว่าวฒันธรรมความปลอดภยั หมายถึง การทีบุคคลมีความเชือทีว่า

ความปลอดภยัเป็นสิงทีมีความสาํคญั และมีความจาํเป็นอนัดบัแรกๆ ในการทาํงานทีสมาชิกทุกคน

ร่วมกนัสร้างขึน และถูกนาํมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานร่วมกันระหว่างคนในองค์การ 

นกัวิชาการหลายท่านมีความพยายามทีจะ พฒันาตวัแบบทฤษฎีวฒันธรรมความปลอดภยั โดยส่วน

ใหญ่จะสร้างตวัแบบวฒันธรรมองค์การจากพืนฐานแนวคิดของไซน์ (Schein, 1991) เรียกว่า ตวั

แบบวฒันธรรม 3 ชนั (Three-layered cultural model) นนัคือ วฒันธรรมองคก์ารประกอบดว้ย 3 ชนั 

รายละเอียดเฉกเช่นเดียวกบัทีปรากฏในหลากหลายงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 1.1  แนวคดิและทฤษฎี 

   จากการทบทวนวรรณกรรมทีหลากหลายดา้นวฒันธรรมความปลอดภยั พบว่ามี

หลายกรอบและหลากหลายแนวคิด ขึนอยูก่บัผูว้ิจยัว่ามีมุมมองต่อวฒันธรรมความปลอดภยัอย่างไร 

โดยการศึกษาครังนีผูว้ิจยัจะใชก้รอบแนวคิดของคูเปอร์ (Cooper, 2000) ซึงกล่าวว่า นอกจากงานจะ

เป็นส่วนสาํคญัทีช่วยบอกถึงลกัษณะวฒันธรรมความปลอดภยัขององค์การ ยงับอกถึงปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างระบบองค์การ รูปแบบพฤติกรรมองค์การ และคุณลกัษณะด้านจิตวิทยาของพนักงาน 
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นอกจากนีคูเปอร์ยงัมองว่า วฒันธรรมความปลอดภยัขององค์การจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างแนวความคิดของสมาชิก การรับรู้ ทัศนคติ เป้าหมายด้านความปลอดภัยขององค์การ 

พฤติกรรมความปลอดภยัทีเป็นเป้าหมายของสมาชิกในองคก์ารทีเกิดขึนตามปกติทุกวนั การปฏิบติั

และคุณภาพของระบบการบริหารการจดัการดา้นความปลอดภยัขององค์การ ทีช่วยสนับสนุนเรือง

พฤติกรรมทีเป็นเป้าหมาย 

 จากแนวความคิดคูเปอร์ (Cooper, 2000) ลกัษณะของวฒันธรรมสามารถอธิบายได้

ดว้ยกระบวนการหรือวิธีการทีดาํเนินการในแต่ละเรือง วฒันธรรมความปลอดภยัทีวิเคราะห์ไดจ้าก

กรอบแนวคิดนีจะมีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูล แต่อาจแตกต่างกนัตามสถานการณ์ทีเปลียนไป 

การเปลียนแปลงทีเกิดขึนจากการมีปฏิสมัพนัธข์องแต่ละแหล่งขอ้มลูอาจเกิดขึนไม่พร้อมกนั โดยคู

เปอร์ (Cooper, 2000) ได้สร้างตัวแบบด้านวฒันธรรมองค์การ ดงัแสดงในภาพ 2 โดยมองว่า

วฒันธรรมความปลอดภยัประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัภาพที 2 

 

 
 

ภาพที 2 องคป์ระกอบของวฒันธรรมความปลอดภยั 

ทีมา: M. D. Cooper, “Towards a model of safety culture” Safety Science 36 (2000), 111-136. 

  

 จากภาพที 2 คูเปอร์ (Cooper, 2000) อธิบายต่อว่า ระดบัปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา

ภายในจะมาพร้อมคาํถามทีว่า “คุณรู้สึกอย่างไร (How People Feel)” เกียวกบัระบบบริหารจดัการ

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ในปัจจยันีสนใจขอ้มูลรายบุคคลหรือกลุ่มคน ซึงเน้นไปในเรือง

พฤติกรรมดา้น

ความปลอดภยั 

รูปแบบของ

สถานการณ์

ปัจจยัดา้น

จิตวิทยา

ภายใน 
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ความเชือ ทศันคติ และการรับรู้ในเรืองความปลอดภยั เมือดูระดบัพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัที

สงัเกตเห็นไดซึ้งมาพร้อมกบัคาํถามทีว่า “คุณทาํอะไร (What people do)” ซึงหมายรวมถึงกิจกรรมที

เกียวขอ้งกบัความปลอดภยั การกระทาํ และพฤติกรรม ไม่เวน้แมแ้ต่การให้พนัธะสัญญาในเรือง

ความปลอดภัยของผูบ้ริหาร และเมือดูระดับรูปแบบสถานการณ์จะมาพร้อมกับคาํถามทีว่า 

“องค์การ ของคุณมีอะไร (What the organization has)” ยกตวัอย่างเช่น นโยบาย วิธีปฏิบติังาน 

ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ โครงสร้างองคก์าร ระบบการบริหารงาน ระบบควบคุม  

   สรุป วฒันธรรมความปลอดภัย ถือว่าเป็นส่วนหนึงของวฒันธรรมองค์การ ซึง

วฒันธรรมความปลอดภยัจะถกูวฒันธรรมองค์การกาํกบัให้แสดงคุณลกัษณะตาม ภายใตข้อบเขต 

หรือขอ้จาํกดัทีเกียวเนืองกบัความปลอดภยั วฒันธรรมความปลอดภยัจึงสามารถส่งผลต่อทุกภาค

ส่วนของธุรกิจ ตงัแต่การผลิตจนถึงผลการดาํเนินงานความปลอดภยั ในเรืองการมีวฒันธรรมความ

ปลอดภยัในเชิงบวกจะช่วยใหพ้นกังานทุกคนรู้สึกมีคุณค่า และมีแรงกาํลงัใจในการปฏิบติังานอยา่ง

ปลอดภยั เพือจะไดก้ลบับ้านอย่างปลอดภัย และเมือไดท้บทวนวรรณกรรม จากแหล่งต่างๆ ได้

อธิบายความหมาย ของวฒันธรรมได้ด้วยกระบวนการหรือวิธีการทีดาํเนินการในแต่ละเรือง 

วฒันธรรมความปลอดภยัทีวิเคราะห์ไดจ้ากกรอบแนวคิดนีจะมีความสัมพนัธ์กบัแหล่งขอ้มูล แต่

อาจแตกต่างกนัตามสถานการณ์ทีเปลียนไป การเปลียนแปลงทีเกิดขึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์ของแต่

ละแหล่งขอ้มูลอาจเกิดขึนไม่พร้อมกนั คูเปอร์ (Cooper, 2000) ได้มีการอธิบายถึง ระดบัปัจจัย

ทางดา้นจิตวิทยาภายในจะมาพร้อมคาํถามทีว่า “คุณรู้สึกอยา่งไร (How people feel)” เกียวกบัระบบ

บริหารจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ในปัจจัยนีสนใจข้อมูลรายบุคคลหรือกลุ่มคน 

ส่วนมากจะคาํนึงไปถึงเรืองของ ความเชือ ทศันคติ และการรับรู้ในเรืองความปลอดภยั  

1.2  ระดับของวฒันธรรมความปลอดภัย 

  คูเปอร์ (Cooper, 2000) อธิบายว่า 1) ปัจจยัด้านจิตวิทยาภายใน ไดแ้ก่ การรับรู้ 

ทศันคติ ควรถกูประเมินหรือวดัผลดว้ยแบบสอบถามดา้นจิตวิทยา (Psychometric Questionnaires) 

2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมความปลอดภัย ควรถูกประเมินผ่านแบบสังเกตพฤติกรรม (Behavior 

checklist) และ 3) ปัจจัยด้านรูปแบบสถานการณ์ ควรถูกประเมินผ่านแบบการรับรู้รูปแบบ

สถานการณ์หรือระบบการจดัการความปลอดภยั การประเมินวฒันธรรมความปลอดภยัในแต่ละ

ระดบั มีดงันี 
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ปัจจยัดา้น

จิตวิทยา

ภายใน

แรงจูงใจ

การรับรู้การเรียนรู้ 

 

ภาพที 3 แสดงระดบัของวฒันธรรมความปลอดภยั 

ทีมา: M.D. Cooper, “Towards a model of safety culture” Safety Science 36 (2000), 136-141. 
  

   จากภาพที 3 สามารถอธิบายไดด้งันี 

 1. ระดบัสูง (ปัจจยัดา้นจิตวิทยาภายใน) 

 ปัจจยัดา้นจิตวิทยาภายในจะทาํหน้าทีเป็นสือกลางในการรับรู้ และตีความสิง

เร้าก่อนทีร่างกายจะแสดงพฤติกรรม ปัจจยัทางจิตวิทยา มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงันี (Cooper, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4 องคป์ระกอบของปัจจยัดา้นจิตวิทยาภายใน 

ทีมา: M.D. Cooper, “Towards a model of safety culture” Safety Science 36 (2000), 136-141. 

 

ระดบัตน้ 

(การรับรู้รูปแบบ

สถานการณ์ความ

ปลอดภยั)

ระดบักลาง (พฤติกรรม

ความปลอดภยั)

ระดบัสูง

 (ปัจจยัดา้นจิตวิทยา

ภายใน)
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   จากภาพที 4 สามารถอธิบายไดด้งันี (Cooper, 2000) 

  1.1  แรงจูงใจ 

  แรงผลกัดนัจากภายในทีทาํใหใ้หม้นุษยเ์กิดพฤติกรรมตอบสนอง อย่างมี

ทิศทางและเป้าหมาย เรียกว่า แรงจูงใจ คนทีมีแรงจูงใจทีจะทาํพฤติกรรมหนึงสูงกว่าจะใชค้วาม

พยายามนาํการกระทาํไปสู่เป้าหมายสูงกว่าคนทีมีแรงจูงใจตาํกว่า แรงจูงใจของมนุษยจ์าํแนกได้

เป็น 2 ประเภทหลกั ประเภทแรก ไดแ้ก่ แรงจูงใจทางกายทีทาํใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมสนองความ

ตอ้งการ ทีจาํเป็นทางกาย เช่น หานาํและอาหารมาดืมกินเมือกระหายและหิว ประเภททีสอง ไดแ้ก่ 

แรงจูงใจทางจิตซึงเกียวขอ้งกบัความตอ้งการทางสังคม เช่น ความตอ้งการความสาํเร็จ เงิน คาํชม 

อาํนาจ กลุ่มและพวก เป็นตน้ ปัจจยัทีทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในมนุษย ์ประกอบดว้ย ปัจจยัทางชีวภาพ 

ไดแ้ก่ ความต้องการจาํเป็นของชีวิต คือ อาหาร นาํ ความปลอดภยั ปัจจยัทางอารมณ์ เช่น ความ

ตืนเต้น วิตกกังวล กลัว โกรธ รัก เกลียด และความรู้สึกอืนใดทีให้คนมีพฤติกรรม ตังแต่

เอือเฟือเผอืแผจ่นถึงการฆ่าผูอื้น ปัจจยัทางความคิด เป็นปัจจยัทีกาํหนดใหบุ้คคลกระทาํในเรืองทีคิด

ว่าเหมาะสมและเป็นไปไดแ้ละตามความคาดหวงัว่า ผูอื้นจะสนองตอบ การกระทาํของตนอย่างไร 

ปัจจยัทางสังคม เป็นปัจจยัทีกาํหนดพฤติกรรมของมนุษย ์เพือให้สอดคลอ้งกบัสังคมและเป็นที

ยอมรับของบุคคลในสงัคมนนัดว้ย การกระทาํของผูอื้นและผลกรรมทีไดรั้บจึงทาํให้เกิดการเรียนรู้

พฤติกรรมทางสงัคม ซึงเป็นไปกฎระเบียบ และตวัแบบทางสงัคม 

  นกัจิตวิทยาไดพ้ฒันาทฤษฎีอธิบายถึงแรงจูงใจของมนุษย ์เพือตอบคาํถาม

เกียวกบัพฤติกรรมทีปรากฏ แต่ละทฤษฎีมีจุดทีเป็นความแนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมของมนุษยที์

แตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ ทฤษฎีสญัชาติญาณ ทฤษฎีแรงขบั ทฤษฎีการตืนตวั และทฤษฎีสิงล่อใจ 

  ทฤษฎีสญัชาติญาน (Instinct Theory) สญัชาติญานเป็นพฤติกรรมทีมนุษย์

แสดงออกโดยอตัโนมติัตามธรรมชาติของชีวิต เป็นความพร้อมทีจะทาํพฤติกรรมไดใ้นทนัทีเมือ

ปรากฏสิงเร้าเฉพาะต่อพฤติกรรมนนั สญัชาติญาณจึงมีความสาํคญัต่อความอยูร่อดของชีวิตในสัตว์

บางชนิด เช่น ปลากดัตวัผูจ้ะแสดงการกา้วร้าวพร้อมต่อสู้ทนัทีทีเห็นตวัผูต้วัอืน สาํหรับในมนุษย์

สญัชาติญาณอาจจะไม่แสดงออกมาอยา่งชดัเจนในสัตวช์นัตาํแต่บุคคลสามารถรู้สึกได ้เช่น ความ

ใกลชิ้ดระหว่างชายหญิงทาํให้เกิดความตอ้งการทางเพศ พฤติกรรมนีไม่ตอ้งเรียนรู้ เป็นรูปแบบ

พฤติกรรมทีตายตัว แน่นอน ซึงกําหนดมา ตามธรรมชาติจากปัจจัยทางชีวภาพ ในปัจจุบัน

การศึกษาสญัชาตญานเป็นเพียงความตอ้งการศึกษา ลกัษณะการตอบสนองขนัพืนฐาน เพือความ

เขา้ใจพฤติกรรมเบืองตน้เท่านนั 

  ทฤษฎีแรงขับ (Drive Reduction Theory) แรงขับ (Drive) เป็นกลไก

ภายในทีรักษาระบบทางสรีระใหค้งสภาพสมดุลในเรืองต่างๆ ไว ้เพือทาํใหร่้างกายเป็นปกติหรืออยู่
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ในสภาพโฮมิโอสแตซิส (Homeostasis) โดยการปรับระบบให้เขา้กบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึน 

ทฤษฎีแรงขบั อธิบายว่าเมือเสียสมดุลในระบบโฮมิโอสแตซิสจะทาํให้เกิดความตอ้งการ (Need)  

ขึน เป็นความตอ้งการทางชีวภาพเพือรักษาความคงอยู่ของชีวิต และความตอ้งการนี จะทาํให้เกิด 

แรงขบั อีกต่อหนึง 

   แรงขบัเป็น สภาวะตืนตัวทีพร้อมจะทาํอย่างใดอย่างหนึงให้กลบัคืนสู่

สภาพสมดุลเพือลดแรงขบันัน (Drive reduction) ตวัอย่างเช่น การขาดนาํในร่างกายจะทาํให้เสีย

สมดุลทางเคมีในเลือด เกิดความตอ้งการเพิมนาํในร่างกาย แรงขบัทีเกิดจากตอ้งการนาํ คือ ความ

กระหาย จูงใจใหเ้ราดืมนาํหรือหานาํมาดืม หลงัจากดืมสมความตอ้งการแลว้ แรงขบัก็ลดลง กล่าว

ไดว้่า แรงขบัผลกัดนัใหค้นเรามีพฤติกรรมตอบสนองความตอ้งการ เพือทาํให้แรงขบัลดลงสาํหรับ

ทีร่างกายจะไดก้ลบัสู่สภาพสมดุลอีกครังหนึง 

   แรงขบั แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ แรงขบัปฐมภูมิ (Primary Drive) 

และ แรงขบัทุติยภูมิ (Secondary Drive) แรงขบัทีเกิดจากความต้องการพืนฐานทางชีวภาพ เช่น 

ความตอ้งการอาหาร นาํ ความตอ้งการและแรงขบัประเภทนีเกิดขึนเองโดยไม่ตอ้งเรียนรู้ เป็นแรง

ขบัประเภทปฐมภูมิ ส่วนแรงขบัทุติยภูมิเป็นแรงขบัทีเกิดขึนจากการเรียนรู้ แรงขบัประเภทนีเมือ

เกิดแลว้จะจูงใจคนให้กระทาํสิงต่างๆ เพือตอบสนองความตอ้งการอย่างไม่มีวนัสินสุด เช่น คน

เรียนรู้ว่าเงินมีความสมัพนัธเ์ชือมโยงกบัการสนองความตอ้งการอาหาร ทีอยูอ่าศยัและอืนๆ อีกมาก 

การไม่มีเงิน จึงเป็นแรงขบัทุติยภูมิสามารถจูงใจให้คนกระทาํพฤติกรรมต่างๆ เพือให้ได้เงินมา

ตงัแต่การทาํงานหนกั จนถึงการทาํสิงทีผดิกฎหมาย เช่น การปลน้ธนาคาร 

   ทฤษฎีการตืนตวั (Arousal Theory) มนุษยถ์ูกจูงใจให้กระทาํพฤติกรรม

บางอยา่ง เพือรักษาระดบัการตืนตวัทีพอเหมาะ (Optimal Level of Arousal) เมือมีระดบัการตืนตวั

ตาํลง ก็จะถูกกระตุน้ให้เพิมขึน และเมือการตืนตวัมีระดบัสูงเกินไปก็จะถูกดึงให้ลดลง เช่น เมือ

รู้สึกเบือคน จะแสวงหาการกระทาํทีตืนเตน้ เมือตืนเตน้เร้าใจมานานระยะหนึง จะตอ้งการพกัผ่อน 

เป็นตน้ คนแต่ละคนจะมีระดบัการตืนตวัทีพอเหมาะแตกต่างกนั 

   การตืนตวั คือ ระดบัการทาํงานทีเกิดขึนในหลายๆ ระบบของร่างกาย 

สามารถวดัระดบัการทาํงานนีไดจ้ากคลืนสมอง การเตน้ของหวัใจ การเกร็งของกลา้มเนือ หรือจาก

สภาวะของอวยัวะต่างๆ ขณะทีหลบัสนิทระดับการตืนตัวจะตาํทีสุด และสูงสุดเมือตกใจหรือ

ตืนเตน้สุดขีด การตืนตวัเพิมขึนไดจ้ากความหิว กระหายนาํหรือแรงขบัทางชีวภาพอืนๆ หรือจากสิง

เร้าทีเขม้ขน้ รุนแรง เหตุการณ์ทีไม่คาดหวงัไวก่้อน หรือจากสารกระตุน้ในกาแฟหรือยาบางชนิด 

การทาํงานจะทีมีประสิทธิภาพสูงเมือมีระดบัการตืนตวัปานกลาง ระดบัการตืนตวัทีสูงเกินไปจะ

รบกวนความใส่ใจ การรับรู้ การคิด สมาธิ กลา้มเนือทาํงานประสานกนัยาก เมือระดบัการตืนตวัตาํ 
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คนเราทาํงานทียากและมีรายละเอียดไดดี้ แต่ถา้เป็นงานทีง่ายจะทาํไดดี้เมือระดบัการตืนตวัสูง คนที

มีระดบัการตืนตวัสูงเป็นนิสยั มกัสูบบุหรี ดืมสุรา กินอาหารรสจดั ฟังดนตรีเสียงดงั ชอบการเสียง

และลองเรืองใหม่ๆ ส่วนคนทีมีระดบัการตืนตวัตาํเป็นปกติ มกัมีพฤติกรรมทีไม่เร้าใจมากนัก ไม่

ชอบการเสียง ความแตกต่างในระดบัพอเหมาะของการตืนตวั เกิดจากพืนฐานทางชีวภาพเป็นเรือง

หลกั และทาํใหมี้บุคลิกภาพแตกต่างกนัไปดว้ย 

   ทฤษฎีสิงจูงใจ (Incentive Theory) ปัจจยัภายนอก หรือสิงแวดลอ้มทีจูง

ใจจะดึงดูดให้คนมุ่งไปหาสิงนัน มนุษยก์ระทาํกิจกรรมต่างๆ เพือแสวงหาสิงทีพอใจ (Positive 

incentives) เช่น รางวลั คาํยกยอ่ง สิทธิพิเศษ และหลีกเลียงสิงทีไม่พอใจ (Negative Incentives) เช่น 

ถูกลงโทษ ถูกตาํหนิ การทีคนมีพฤติกรรมแตกต่างกนั หรือพฤติกรรมเปลียนแปลงไปขึนอยู่กับ

ความแตกต่างในคุณค่า (Values) ของสิงจูงใจ ถา้คิดว่าการกระทาํอย่างใดจะไดรั้บผลคุม้ค่าจะมี

แรงจูงใจใหบุ้คคลกระทาํอยา่งนนั 

    สรุป ระดบัของวฒันธรรมความปลอดภัย มีอยู่ดว้ยกนั 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นจิตวิทยาภายใน ไดแ้ก่ การรับรู้ ทศันคติ ควรถกูประเมินหรือวดัผลดว้ยแบบสอบถามดา้น

จิตวิทยา (Psychometric Questionnaires) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมความปลอดภยั ควรถูกประเมินผ่าน

แบบสังเกตพฤติกรรม (Behavior checklist) และ ปัจจยัดา้นรูปแบบสถานการณ์ ควรถูกประเมิน

ผา่นแบบการรับรู้รูปแบบสถานการณ์หรือระบบการจดัการความปลอดภยั การประเมินวฒันธรรม

ความปลอดภยั ซึงในแต่ละระดบัก็จะทาํหนา้ทีทีแตกต่างกนัออกไป ดา้นปัจจยัดา้นจิตวิทยาภายใน

จะทาํหนา้ทีเป็นสือกลางในการรับรู้ และตีความสิงเร้าก่อนทีร่างกายจะแสดงพฤติกรรม ปัจจยัทาง

จิตวิทยา ประกอบดว้ย แรงจูงใจ การเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจเป็นแรงผลกัดนัจากภายในทีทาํให้ให้

มนุษยเ์กิดพฤติกรรมตอบสนอง คนทีมีแรงจูงใจทีจะทาํพฤติกรรมหนึงสูงกว่าจะใชค้วามพยายามนาํ

การกระทาํไปสู่เป้าหมายสูงกว่าคนทีมีแรงจูงใจตาํกว่า และในทฤษฎีแต่ละทฤษฎีมีจุดทีเป็นความ

แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมของมนุษยที์แตกต่างกนัไป ได้แก่ ทฤษฎีสัญชาติญาณ ทฤษฎีแรงขับ 

ทฤษฎีการตืนตวั และทฤษฎีสิงล่อใจ 

  1.2  การเรียนรู้ 

     การเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลียนแปลงพฤติกรรม และการปรับ

พฤติกรรมของมนุษยที์เกิดขึนจากประสบการณ์ หรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม พฤติกรรมการ

เรียนรู้เกิดขึนเมือพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์ระหว่างสิงเร้ากับการตอบสนองต่อสิงเร้า หลกัการ

เรียนรู้ทีสาํคญัไดแ้ก่ การวางเงือนไขแบบคลาสสิก การวางเงือนไขปฏิบติัการ และหลกัการเรียนรู้

ทางสงัคม 
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   การวางเงือนไขแบบคลาสสิกของ พาฟลอฟ (Pavlov)แนวคิดนีเชือว่า 

มนุษยถ์กูวางเงือนไขเพือใหแ้สดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิงเร้าไดต้ามรูปอยูต่ลอดเวลา เงือนไขจะ

ถกูวางในขณะทีมีสิงเร้าอืนทีมีอิทธิพลต่อการกระตุน้เร้าอินทรียอ์ยู ่ทาํใหมี้พฤติกรรมตอบสนองต่อ

สิงเร้าทงัสองอย่างพร้อมๆ กนั เมืออินทรียเ์กิดการเรียนรู้ก็จะทาํให้ตอบสนองต่อสิงเร้าทีถูกวาง

เงือนไขไวไ้ด ้นอกจากนีการตอบสนองต่อสิงเร้ายงัสามารถแผ่ขยายไปยงัสิงเร้าอืนๆ ทีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนัไดอี้กดว้ย หลกัการนีทาํให้เขา้ใจเรืองความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลทีไม่อาจหัก

หา้มได ้เมือเจอสิงเร้าบางอยา่ง  

  การวางเงือนไขปฏิบัติการของ สกินเนอร์ (Skinner)การวางเงือนไขอีก

ลกัษณะหนึง เป็นการวางเงือนไขทีเกิดจากแรงขบัทีทาํใหอิ้นทรียป์ฏิบติัการ เป็นการเกิดพฤติกรรม

โดยวางเงือนไขระหว่างพฤติกรรมการตอบสนองต่อ สิงเร้ากับผลกรรม (Consequence) ของ

พฤติกรรมนนั พฤติกรรมใดทีไดรั้บผลกรรมเป็นทีพึงพอใจ พฤติกรรมนนัมีแนวโนม้ทีจะเกิดขึนต่อ

สิงเร้าอย่างเดียวกันอีกในโอกาสต่อไป ส่วนพฤติกรรมใดทีได้รับผลกรรมไม่เป็นทีพึงพอใจ 

พฤติกรรมนนัมีแนวโนม้ทีจะยติุลงได ้ผลกรรมจะมีลกัษณะเป็นการเสริมแรง พฤติกรรมมีทงัรางวลั

และการลงโทษ การทีมนุษยส่์วนมากแสดงพฤติกรรมทีให้ผลกรรม เป็นรางวลัและงดแสดง

พฤติกรรมทีอาจถกูลงโทษ หรืองดพฤติกรรมทีไม่ไดร้างวลัและแสดงพฤติกรรม เพือหลีกเลียงการ

ถกูลงโทษเป็นไปตามทฤษฎีการวางเงือนไขแบบปฏิบติัการ 

      การเรียนรู้ด้วยการหยงัเห็น (Insight Learning) การหยงัเห็น เป็น

พฤติกรรมทีเกิดขึนในสตัวช์นัสูง เนืองจากมีความซบัซอ้นในดา้นการคิดและการแกปั้ญหา เพือให้

เกิดผลลพัธ์ทีตอ้งการ นักจิตวิทยาตามแนวคิดนีท่านหนึงชือ โคห์เลอร์ (Kohler) ไดท้าํการศึกษา

กระบวนการแกปั้ญหาของลิง ในการหยิบอาหารทีอยู่นอกกรง พบว่าลิงมีแบบแผนของการคิดที

เชือมโยงกับสภาพการณ์ทีปรากฏอยู่ต่อหน้าในขณะนัน และเลือกทีจะทําพฤติกรรมทีน่าจะ

เหมาะสมทีสุด และเมือศึกษาต่อกบัมนุษยก์็พบผลในทาํนองเดียวกนัตามทฤษฎีนี การตอบสนองต่อ

สิงเร้าของบุคคลสามารถกระทาํได้หลายรูปแบบขึนอยู่กับกระบวนการคิดของคน รูปแบบที

ตอบสนองแลว้ไดผ้ลดีทีสุดจะเป็นแสดงความฉลาดของสติปัญญาของมนุษย ์

     การเรียนรู้ทางสังคม เป็นรูปแบบการเรียนรู้ทีกล่าวว่า พฤติกรรมของ

คนเราส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกตตวัแบบ แลว้ลอกเลียนพฤติกรรมของตวัแบบเฉพาะทีตวัแบบ

ไดรั้บการเสริมแรงเป็นรางวลั โดยทีไม่จาํเป็นทีจะตอ้งทาํตามแบบในทนัที แต่อาจจะเก็บจาํไวไ้ป

คิดหรือทดสอบดูก่อนก็ได ้การทีไดส้งัเกตตวัแบบเป็นเวลานาน เช่น ลกูจะมีพ่อแม่เป็นตวัแบบ การ

เรียนรู้และจะทาํตามอยา่งพ่อแม่โดยไม่รู้ตวั เพราะ การเรียนรู้แบบนีจะแฝงอยู่ในความคิดก่อนทีจะ

แสดงออกมาใหเ้ด่นชดั พฤติกรรมของบุคคลหลายอย่างเกิดจากการกระทาํตามตวัแบบทีเขานิยม
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ชมชอบ เช่น เพือน ดาราภาพยนตร์ นักร้อง นักกีฬา บุคคลทีมีชือเสียง พฤติกรรมการเรียนรู้ทาง

สงัคม เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ขนัพืนฐาน และส่วนใหญ่เกิดจากปัจจยัภายนอก การเรียนรู้ทาง

สงัคม จึงสามารถถกูปรับเปลียนไปไดต้ามลกัษณะของการเสริมแรง การสังเกตตวัแบบ พฒันาการ

ทีสูงขึน ระดบัความคาดหวงั ค่านิยม และรูปแบบการคิด 

 สรุป การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปลียนแปลงพฤติกรรมและปรับ

พฤติกรรมของมนุษยที์เกิดขึนจากประสบการณ์ หรือมีปฏิสมัพนัธก์บัสิงแวดลอ้ม ซึงมีแนวคิดของ

พาฟลอฟ (Pavlov) ในการวางเงือนไขแบบคลาสสิกของ เชือว่ามนุษยถ์ูกวางเงือนไขเพือให้แสดง

พฤติกรรมตอบสนองต่อสิงเร้าไดต้ามรูปอยูต่ลอดเวลา ส่วน สกินเนอร์ (Skinner) อธิบายเงือนไขอีก

ลกัษณะหนึง เป็นการวางเงือนไขทีเกิดจากแรงขบัทีทาํใหอิ้นทรียป์ฏิบติัการ โคห์เลอร์ (Kohler) ได้

อธิบาย การเรียนรู้ดว้ยการหยงัเห็นว่าการตอบสนองต่อสิงเร้าของบุคคลสามารถกระทาํไดห้ลาย

รูปแบบขึนอยูก่บักระบวนการคิดของคน รูปแบบทีตอบสนองแลว้ไดผ้ลดีทีสุดจะเป็นแสดงความ

ฉลาดของสติปัญญาของมนุษย ์และการเรียนรู้ทางสงัคมเป็นพฤติกรรมของคนเราส่วนใหญ่เกิดจาก

การสังเกตตวัแบบ แลว้ลอกเลียนพฤติกรรมของตวัแบบเฉพาะทีตวัแบบไดรั้บการเสริมแรงเป็น

รางวลั โดยมีพฤติกรรมหลายอยา่งเกิดจากการกระทาํตามตวัแบบทีเขานิยมชมชอบ เช่น เพือน ดารา

ภาพยนตร์ นกัร้อง นกักีฬา บุคคลทีมีชือเสียง พฤติกรรมการเรียนรู้ทางสังคม เกิดจากกระบวนการ

เรียนรู้ขันพืนฐาน และส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยภายนอก การเรียนรู้ทางสังคม จึงสามารถถูก

ปรับเปลียนไปไดต้ามลกัษณะของการเสริมแรง การสงัเกตตวัแบบ พฒันาการทีสูงขึน ระดบัความ

คาดหวงั ค่านิยม และรูปแบบการคิด 

 1.3  การรับรู้  

    การรับรู้ เป็นกระบวนการทีเกิดขึนภายหลงัจากสิงเร้าทาํการกระตุน้การ

รู้สึก และถกูตีความเป็นสิงทีมีความหมาย โดยใชค้วามรู้ ประสบการณ์ และความเขา้ใจของบุคคล 

(Basil Bernstein, 1999) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของร็อบบินส์และสตีเฟ่น (Robbins and Stephen, 

2003) ทีกล่าวว่าการรับรู้ (Perceptions) หมายถึง กระบวนการทีปัจเจกบุคคลจดัระบบหรือตีความ

สิงทีประสาทสมัผสัได ้เพือใหค้วามหมายกบัสภาพแวดลอ้มของสิงนัน การรับรู้เป็นกระบวนการ

สาํคญัทีปัจเจกบุคคลเลือก (Select) จดัการ (Organize) เก็บ (Store) และรับ (Receive) ขอ้มลู  

     ส่วนใหญ่แลว้มนุษยม์กัจะมีความเชือมนัในประสาทสมัผสัของตนเอง จน

บางครังอาจทาํใหเ้กิดความเชือว่าสิงทีสมัผสัหรือรับรู้ คือ ความจริง (Reality) ความเชือในลกัษณะ

ดงักล่าว อาจก่อให้เกิดปัญหาได ้โดยเฉพาะกรณีทีสิงทีรับรู้และความจริงมีความแตกต่างกนัมาก 

อาจนําไปสู่โอกาสทีจะเกิดความเข้าใจผิด และความขัดแยง้ภายในองค์การได้ (Wagner & 

Hollenbeck, 2005) ซึงความเชือในลกัษณะนีหากเปลียนเป็นเรืองของความปลอดภยั อาจส่งผลให้
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ระดับความเสียงทีพนักงานจะได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทาํงานมีเพิมขึน ซึงปัญหานี

สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยกระบวนการรับรู้ทีมีประสิทธิภาพตงัแต่ขนัตอนแรกของกระบวนการรับรู้คือ 

ความสนใจเอาใจใส่ (Attention) เป็นขนัตอนทีขอ้มลูทงัหมดถกูกรองถือว่าเป็นขนัตอนทีสาํคญัมาก 

เพราะเนืองจากขอ้มลูใดทีไม่ไดผ้า่นการกรอง ก็จะไม่ไดถ้กูนาํเขา้มาสู่การตดัสินใจ แมว้่าขอ้มูลจะ

ผ่านการกรองในขันตอนแรกแต่ข้อมูลทีเข้ามายงัมีจาํนวนมาก ดังนัน ขันตอนของการจัดการ 

(Organization) จะทาํหนา้ทีจดัการกบัขอ้มลูทีมีจาํนวนมหาศาลและสลบัซบัซอ้นให้มีความง่ายขึน 

และส่งต่อเขา้สู่กระบวนการจดัเก็บเพือรอการดึงขอ้มลูออกมาใชง้าน 

     การรับรู้ เป็นกระบวนการทางความคิดทีมีผลต่อพฤติกรรม โดยสามารถ

แสดงความเชือมโยงไดด้งันี (Wagner & Hollenbeck, 2005) 

 

 

 

ภาพที 5 กระบวนการทางความคิดเกียวกบัการรับรู้ 

ทีมา: J. A. Wagner and J. R. Hollenbeck, Organizational behavior: Securingcompetitive 

advantage, 5th ed. (Cincinnati, OH: South-Western, 2005). 

 

     เมือร่างกายรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผสัทังห้าก็จะเกิดการตีความโดย

อาศยัความคิด ความเขา้ใจ ความจาํ การเรียนรู้ และมโนภาพ หลงัจากนันจึงทาํการตดัสินใจและ

แสดงปฏิกิริยาตอบสนองโดยแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึงออกมา การรับรู้จะเกิดขึนมากน้อย

เพียงใดขึนอยูก่บัสิงทีมีอิทธิพล หรือปัจจยัในการรับรู้ ไดแ้ก่ ลกัษณะของผูรั้บรู้ และลกัษณะของสิง

เร้า ซึงก่อนทีมนุษยจ์ะเกิดการเรียนรู้ไดน้นัจะตอ้งมีการรับรู้เกิดขึนก่อน เพราะการรับรู้เป็นหนทาง

ทีนาํไปสู่การแปลความหมายทีเขา้ใจกนัได ้ดงันนัการรับรู้จึงเป็นพืนฐานของการเรียนรู้ ถา้ไม่มีการ

รับรู้เกิดขึน การเรียนรู้ยอ่มเกิดขึนไม่ได ้

     กล่าวโดยสรุป การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายของการสัมผสัซึง

ไดรั้บจากการไดเ้ห็น ไดย้นิ ไดส้มัผสั แลว้แสดงออกมาเป็นความรู้สึกนึกคิด ความเชือ และความ

เขา้ใจในเรืองต่างๆ ทีไดส้มัผสัเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลเกิดขึนภายในตวัของบุคคลและมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมทีบุคคลนนัแสดงออกมา 

กระบวนการภายนอกหรือสิง

เร้า 

กระบวนการภายในหรือการ

รับรู้ 

กระบวนการแสดง ออกหรือ

ปฏิกริิยา
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     การประเมินวฒันธรรมความปลอดภยัในดา้นจิตวิทยาภายใน เครืองมือ

ประเมินผลทีนิยมใชก้ันส่วนมาก และสามารถหาพบไดโ้ดยทวัไป คือ แบบสอบถามบรรยากาศ

ความปลอดภยั (Safety Climate Questionnaires) แมว้่าจะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใชง้าน แต่

เมือดูองค์ประกอบของชุดคาํถามจึงพบว่าต้องการวดัผลในเรืองเดียวกนั ประกอบดว้ย ความเชือ 

คุณค่า ทศันคติ และการรับรู้ ทีขนานไปกบัแนวคิดดา้นความปลอดภยัในหลากหลายมิติซึงเป็นส่วน

สาํคญัของการพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยั เช่น ความมุ่งมนัของผูบ้ริหารทีจะรับผิดชอบการ

ดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั แมว้่าแบบสอบถามดงักล่าวถกูใชส้าํรวจบุคคลในองค์การ แต่ขอ้มูล

ดา้นจิตวิทยาของบุคคลทีสาํรวจได ้ณ เวลาใดเวลาหนึงนัน สามารถเป็นขอ้มูลตวัแทนระดบักลุ่ม

บุคคลหรือองคก์าร ทีใชเ้ป็นตวัชีวดับรรยากาศความปลอดภยัองค์การดว้ย มุมมองของผูท้ดลองใช้

งานกล่าวว่า ความคิดเห็นภาพรวมแสดงให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนในแนวปฏิบติัการจดัการความ

ปลอดภยั และวิธีการปรับปรุงแกไ้ขทีเหมาะสม ส่วนมุมมองของนักวิชาการกล่าวว่า ความคิดเห็น

ภาพรวมช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแต่ละมิติ และการมีปฏิสัมพนัธ์ของ

ขอ้มูลจิตวิทยาภายในกับผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึน เช่น พฤติกรรม อตัราเกิดอุบติัเหตุ เป็นต้น วิธีการ

ประเมินผลอาจออกมาในรูปแบบของการศึกษาวิจยัจากประสบการณ์จริงของการมีปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างบรรยากาศความปลอดภยักบัวฒันธรรมความปลอดภยัองค์การ การสัมภาษณ์กลุ่ม การ

อภิปรายกลุ่ม การกรอกขอ้มลูบนระบบอินเตอร์เนต หรือการจดัทาํฐานขอ้มลู 

     สรุป การรับรู้เป็นกระบวนการทีเกิดขึนภายหลงัจากสิงเร้าทาํการกระตุน้

การรู้สึกทีมีผลต่อพฤติกรรม ประกอบดว้ย 1) กระบวนการภายนอกหรือสิงเร้า 2) กระบวนการ

ภายในหรือการรับรู้ และ 3) กระบวนการแสดง ออกหรือปฏิกิริยา ในการประเมินวฒันธรรมความ

ปลอดภยัมีเครืองมือ คือแบบสอบถามบรรยากาศความปลอดภยั (Safety Climate Questionnaires) 

เมือมีผูท้ดลองใชง้าน มีความคิดเห็นภาพรวมแสดงให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนในแนวปฏิบติัการ

จดัการความปลอดภยั และวิธีการปรับปรุงแกไ้ขทีเหมาะสม ในดา้นของนกัวิชาการ มีความคิดเห็น

ภาพรวมช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแต่ละมิติ และการมีปฏิสัมพนัธ์ของ

ขอ้มลูจิตวิทยาภายในกบัผลิตภณัฑที์เกิดขึน ดงันนัวิธีการประเมินผลอาจออกมาในรูปแบบของการ

ศึกษาวิจัยจากประสบการณ์จริงของการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศความปลอดภัยกับ

วฒันธรรมความปลอดภยัองคก์าร การสัมภาษณ์กลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การกรอกขอ้มูลบนระบบ

อินเตอร์เน็ต หรือการจดัทาํฐานขอ้มลู 

    2.  ระดบักลาง (พฤติกรรมความปลอดภยั) 

 พฤติกรรมมนุษย ์หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ ความพอใจ ไม่พอใจ 

ความขยนั ความเกียจคร้าน ซึงไม่สามารถสังเกตเห็นได ้แต่จะมีผลต่อการแสดงออกเป็นการเดิน 
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การวิง การกิน การนอน ฯลฯ และเป็นการแสดงออกให้บุคคลอืนสามารถสังเกตเห็นและรับรู้ได ้

โดยปฏิกิริยานีเป็นการแสดงออกเพือตอบสนองสิงเร้า เช่น ถ้าหิวก็ต้องกิน ถา้ง่วงก็ต้องนอน 

ตอ้งการติดต่อสือสารก็ตอ้งพดูคุย พอใจก็ยมิ ไม่พอใจก็หน้าบึงตึง เป็นตน้ สิงทีกาํหนดพฤติกรรม

มนุษยห์รือสิงทีทาํใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมต่างๆ มีดงันี 

 อุปนิสัยของบุคคล คือ สิงทีไดรั้บการอบรมขดัเกลามาจากตวัแทนทางสังคม 

ความเชือ (Belief) คือ การทีบุคคลเชือสิงใดจะปฏิบติัตามสิงทีเชือ เช่น เชือว่าปฏิบติัตามขนัตอน 

การปฏิบติังานทีปลอดภยั จะไม่ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ ค่านิยม (Value) คือ การทีบุคคลเห็นคุณค่าในสิง

ใดสิงหนึงแลว้ยดึถือปฏิบติัตาม เช่นค่านิยมของการขยนัทาํงาน การแต่งกายประณีต งดงาม อารมณ์ 

จิตใจ และสติปัญญา (Intelligence) อารมณ์จิตใจดี เบิกบาน แจ่มใส มกัมองโลกในแง่ดี จึงแสดง

ออกเป็นพฤติกรรมทียมิแยม้ หวัเราะในขณะทีอารมณ์ไม่ดีทาํใหห้นา้ตาบึงตึง ไม่อยากพดูคุยกบัใคร 

สติปัญญาของบุคคลก็เป็นตวักาํหนดใหแ้สดงพฤติกรรมต่างๆ 

 กระบวนการทางสังคม ทีสาํคญั ไดแ้ก่ สิงเร้าหรือตวักระตุน้พฤติกรรม เป็น

ตวักาํหนดพฤติกรรมของบุคคล เช่นความตอ้งการต่างๆ ความหิวกระหาย ความตอ้งการเกียรติยศ 

ชือเสียง คาํยกยอ่ง ชมเชยต่างๆ สถานการณ์ทีเกิดขึน คือสภาพแวดลอ้มรอบตวับุคคล เหตุการณ์ที

เกิดขึนในปัจจุบนั เช่น อุบติัเหตุต่างๆ ทีเกิดขึนในโรงงาน สารเคมีหกรั วไหล ไฟไหม ้ทาํให้บุคล

แสดงพฤติกรรมแตกต่างกนัไป ประเภทพฤติกรรมแบ่งได ้2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก 

(Overt behavior) ทีมองเห็นดว้ยตาเปล่า เช่น การเดิน ยืน นอน นั ง ร้องไห้ และมองไม่เห็นดว้ยตา

เปล่าตอ้งใชเ้ครืองมือช่วย เช่น การเตน้ของหวัใจ การเตน้ชีพจร ความดนัโลหิต เป็นตน้ พฤติกรรม

ภายใน (Covert behavior) ไม่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนดว้ยตาเปล่า เช่น ความรู้สึกตอบสนองสิง

เร้า ด้วยอวัยวะสัมผสัต่างๆ ความจํา ความคิด การรับรู้ สามารถตรวจวัดด้วยเครืองมือทาง

สงัคมศาสตร์ เช่น แบบวดัความรู้ ความจาํ แบบวดัพฤติกรรม ทศันคติ การรับรู้ต่างๆ 

 พืนฐานการเกิดพฤติกรรมมนุษย์ เกิดได้จากสาเหตุทีสําคัญ 2 สาเหตุ คือ 

พนัธุกรรม (Heredity) เป็นสิงทีบุคลไดรั้บจากบิดามารดาบรรพบุรุษทีเรียกว่า เป็นการสืบทอดทาง

สายเลือด คือ ถ่ายทอดโดยสายพันธุกรรมทีเรียกว่าโครโมโซม ยีนหรือดีเอ็นเอ บิดามารดามี

พฤติกรรมแสดงออกทีเหมาะสม ส่วนมากลูกก็มีพฤติกรรมแสดงออกทีเหมาะสม โดยถา้ไดอ้ยู่ใน

สภาพแวดลอ้มทีดี ตรงขา้มกบัสัตวที์ถ่ายทอดไดโ้ดยตรง เช่น นกกระจาบทาํรังไม่ไดส้อนกนัแต่

สามารถทาํได ้และ สิงแวดลอ้ม (Environment) คือทุกสิงทุกอยา่งทีอยูร่อบตวัมนุษยท์งัสิงแวดลอ้ม

ทางด้านกายภาคทีเป็นรูธรรม คือ มองเห็นสัมผสัได้ เช่นคน บา้น ต้นไม ้และสิงแวดลอ้มทีเป็น

นามธรรมคือจบัตอ้งไม่ไดเ้ช่น กฎ ระเบียบทางสงัคม ขอ้บงัคบั ประเพณี การอบรมสงัสอนจากบิดา
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มารดา ญาติพีนอ้ง จะทาํหนา้ทีขดัเกลาทางสงัคม บุคคลทีพึงเขา้ทาํงานถา้ไดรั้บการอบรมเรืองความ

ปลอดภยัก็จะทาํงานไดป้ลอดภยัยงิขึน 

 ระดบัพฤติกรรมและการวดัพฤติกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ ระดบับุคคล 

ระดบักลุ่ม และระดบัสงัคม  

   พฤติกรรมระดบับุคล (Individual Behavior) หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงออก

ของบุคคลตามตวัตน เป็นพฤติกรรมเฉพาะของตนเองเช่น การเรียนรู้ รับรู้ ทกัษะ แสดงออกเป็น

บุคลิกภาพ เช่น การนงั นอน พดูคุย ติดต่อสือสาร ปัจจยัทีเป็นตวักาํหนด คือพนัธุกรรม สติปัญญา 

สภาพร่างกาย ประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคคลการรับรู้และทศันคติ ความตอ้งการแรงจูงใจ สิง

เร้า และ อิทธิพลของกลุ่ม 

   พฤติกรรมระดบักลุ่ม (Group behavior) หมายถึง พฤติกรรมทีบุคคลตังแต่       

2 คนขึนไปมารวมตวักนั เพือทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึงตามเหตุผลความตอ้งการของบุคคล หรือ

กลุ่ม การรวมกลุ่มของบุคคลจะมี 2 ลกัษณะคือ กลุ่มปฐมภูมิ มีขนาดเล็ก 5-15 คน มีความใกลชิ้ด

สนิทสนมคุน้เคยกนัดี เช่นกลุ่มครอบครัว เพือนร่วมสถาบนั กลุ่มท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ กลุ่ม 5 ส 

เพือความปลอดภยั และ กลุ่มทุติยภูมิ จะมีขนาดของกลุ่มใหญ่ขึน สมาชิกมีบทบาทหน้าทีไวอ้ยู่แลว้

ในกฎระเบียบของกลุ่ม เช่น กลุ่มผจญเพลิง กลุ่มพนกังานโรงงาน กลุ่มนายจา้งโรงงานนาํตาล เป็น

ตน้ ปัจจยัทีทาํใหเ้กิดพฤติกรรมระดบักลุ่ม 

 โครงสร้างกลุ่มและบทบาทหน้าทีของสมาชิก จาํเป็นตอ้งมีผูน้าํ (Leader)  มี

การกาํหนดบทบาทหนา้ทีอยา่งชดัเจน บรรทดัฐานทางสงัคมของกลุ่ม เป็นวฒันธรรมในการปฏิบติั

ของสมาชิกในกลุ่ม มีระเบียบวินัย เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ ขนาดของกลุ่ม ถา้กลุ่มมีขนาดเล็ก

ติดต่อกนัไดเ้ป็นอยา่งดี สนิทสนมกลมเกลียวกนัดี ถา้กลุ่มมีขนาดใหญ่ปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มอาจไม่

ทวัถึง การทาํงานเป็นแบบตวัใครตวัมนั ไม่ค่อยมีความสมัพนัธก์นัมากนกั ความสามคัคีกนัในกลุ่ม 

มีความเป็นสมาชิกยาวนาน ดึงดูดใจของสมาชิก 

 พฤติกรรมระดบัสังคม หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการรวมตวักันเป็น

กลุ่มทีมีขนาดใหญ่มาก จึงมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัร่วมกนั และมีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

อนัเดียวกนั เช่น สังคมเมือง สังคมเกษตร สังคมภูมิภาคต่างๆ สังคมประเทศต่างๆ ปัจจยัทีเป็น

ตวักาํหนดพฤติกรรมมนุษยใ์นระดบัสังคม คือปัจจยัพืนฐานในการดาํรงชีวิต ไดแ้ก่ลกัษณะต่างๆ 

ทางภูมิศาสตร์ ความร้อน-ความเยน็ สูง – ตาํ ทางพืนที เช่น บุคคลอยู่พืนทีราบจะมีนิสัยรักความ

สะดวกสบาย บุคลทีอยู่พืนทีสูงจะมีพฤติกรรมเขม้แข็ง อดทน สามารถทาํงานหนักๆได้ดี  และ 

กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม เนืองจากไดรั้บการอบรมเลียงดูจากตวัแทนทางสังคม ทางสถาบนั

ครอบครัวทีคลา้ยกนั ทาํใหเ้กิดการรวมตวักนัเป็นพฤติกรรมระดบัสงัคม 
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   การวดัพฤติกรรม มีสองแบบคือการวดัพฤติกรรมโดยตรง การสังเกตให้ผูถู้ก

สงัเกตรู้ตวั และการสงัเกตแบบธรรมชาติ กบัการวดัพฤติกรรมโดยออ้ม โดย การสอบถาม การสัมภาษณ์ 

การบนัทึก การทดลอง โดยสรุปการวดัพฤติกรรมทีเปลียนแปลงไปของบุคลทาํให้ทราบผลลพัธ์

ของการดาํเนินการปรับพฤติกรรมเพือทีนักอาชีวอนามยัและความปลอดภยั จะทาํการปรับปรุง

เกียวกบัพฤติกรรมของพนกังานต่อไป 

 พฤติกรรมมนุษยเ์พือความปลอดภยัในการทาํงาน ทฤษฎี ค่านิยม – ทศันคติ – 

พฤติกรรม (Value-Attitude-Behavior Theory) ไดอ้ธิบายว่า พฤติกรรมต่างๆ ทีบุคคลแสดงออกเป็น

ผลพวงมาจากค่านิยมของบุคคลทาํใหเ้กิดทศันคติหรือเจตคติว่าสมควรแก่การประพฤติปฏิบติัเป็น

พฤติกรรมต่อไป ทฤษฎีนีเป็นทฤษฎีทีไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่าเป็นไปไดจ้ริง 

  ทฤษฎีพฤติกรรมทีองค์การกาํหนด (Theory of Planned Behavior) ทฤษฎีนีให้

ความสาํคญักบัค่านิยมเช่นกนัว่าเป็นสิงทีทาํใหเ้กิดพฤติกรรมของมนุษย ์แต่นอกจากค่านิยมแลว้ยงั

มีปัจจยัทางสิงแวดลอ้มอืนๆ ทีมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมทีสาํคญั ไดแ้ก่ บรรทดัฐานทาง

สงัคม (Social norms) คือกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ในสงัคมหรือชุมชนทีอยู่ร่วมกนัจะเป็นตวัช่วย

ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมต่างๆ ทงัทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 นักวิชาการด้านความปลอดภัย ยอมรับว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นสาเหตุ

สาํคญัของ สามเหลียมความปลอดภยั หรือภูเขานาํแข็ง (Safety Triangle) ปัญหาของสามเหลียม

ความปลอดภยัและวงจรอุบติัเหตุนันลว้นมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานในโรงงาน 

ดงันันจึงควรมีมาตรการจดัการดา้นความปลอดภัยเพือลดอุบติัเหตุ เมือการดาํเนินการไปอย่าง

ต่อเนืองก็จะกลายเป็นวฒันธรรมความปลอดภยัในการทาํงาน 

 ขนัตอนการดาํเนินการพฒันาพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน 

วางแผนดาํเนินการ - ฝึกอบรมการดาํเนินการ - จดัทาํแบบสังเกตพฤติกรรม

ความปลอดภยั - ฝึกอบรมการใชแ้บบสงัเกตพฤติกรรมใหก้บัผูส้งัเกตการณ์ทาํการสงัเกตและคน้หา

สาเหตุของพฤติกรรมเสียง หรือปัญหาความปลอดภยัต่างๆ โดยใชแ้บบสงัเกต บนัทึก 

 โดยสามารถวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมเสียงทีเป็นปัญหาโดยใชว้ิธี ABC 

Analysis ไดด้งันี 
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ภาพที 6 แสดงการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม 

ทีมา: B. F. Skinner,  Beyond Freedom and Dignity  (New York: Alfred A. Knopf, 1971). 
   

 จากภาพที 6 สามารถอธิบายไดด้งันี 

 A = เหตุการณ์หรือสิงทีเกิดขึนก่อน (Antecedents) 

 B = พฤติกรรมเสียงทีสงัเกตเห็นได ้(Behavior) 

 C = ผลพวงพฤติกรรมในหวัขอ้ A และ B (Consequence) 

และไดแ้บ่งวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขนัตอน คือ 

 ขนัตอนที 1 การวิเคราะห์พฤติกรรมเสียงอนัตราย 

 ขนัตอนที 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมทีปลอดภยั 

 ขนัตอนที 3 กาํหนดแผนปฏิบติัการเพือความปลอดภยั 

 การประเมินวฒันธรรมความปลอดภยัในดา้นพฤติกรรม สามารถสังเกตไดจ้าก

การสังเกตความปลอดภัยระหว่างกลุ่มพนักงาน วดัผลจากรายงานส่วนบุคคล หรือวดัผลจาก

ผลิตภณัฑก์ารวิเคราะห์สถิติอุบติัเหตุองคก์ารจาํนวน 2 ปียอ้นหลงั ในเหตุการณ์ทีพฤติกรรมความ

ปลอดภัยมาเกียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุขององค์การทีมีความรุนแรง และการรวบรวมข้อมูล

พฤติกรรมความปลอดภยัจากแหล่งขอ้มลูอืน เช่น เอกสารประเมินความเสียง ใบอนุญาตปฏิบติังาน 

การอภิปรายกลุ่ม เป็นตน้ พฤติกรรมความปลอดภยัทีไดรั้บการบ่งชีจากการวิเคราะห์ไดรั้บการระบุ

ไวใ้นแบบสงัเกตพฤติกรรมและอบรมใหผู้ส้งัเกตดาํเนินการสังเกตเป็นประจาํ ผลการสังเกตไดรั้บ

การแปรผลออกมาเป็นคะแนนในรูปของเปอร์เซ็นตเ์พือแจง้ผลการสงัเกตใหผู้เ้กียวขอ้งไดรั้บทราบ 

รูปแบบการวดัผลพฤติกรรมแบบนีสามารถพฒันาไวใ้ชต้รวจสอบตนเอง สาํหรับผูบ้ริหารทีมีระดบั
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ต่างกนั ดงันัน พฤติกรรมความปลอดภัยของระดับผูบ้ริหารจึงสามารถถูกสังเกตได้ การวดัผล

พฤติกรรมอืนจะถกูรวมไวก้บัพฤติกรรมของผูน้าํ ในทาํนองเดียวกนัการวดัผลผลลพัธ์ เช่น จาํนวน

การปรับปรุงแกไ้ขทีเสร็จสิน จาํนวนรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ จาํนวนพนักงานทีผ่าน 

การอบรมความปลอดภยั จาํนวนการตรวจสอบความปลอดภยัรายสัปดาห์ เป็นตน้ เป็นอีกวิธีการวดัผล

พฤติกรรม  

 สรุป พฤติกรรมมนุษย ์เป็นความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ ความพอใจ ไม่พอใจ 

ความขยนั ความเกียจคร้าน ซึงไม่สามารถสงัเกตเห็นได ้มีผลต่อการแสดงออก อุปนิสัยของบุคคล 

เป็นสิงทีไดรั้บการอบรมขดัเกลามาจากตวัแทนทางสังคม ความเชือ (Belief) ค่านิยม (Value) และ

สติปัญญา (Intelligence) การเกิดพฤติกรรมมนุษย ์เกิดได้จากสาเหตุทีสําคัญ คือ พนัธุกรรม 

(Heredity) และสิงแวดลอ้ม (Environment) ในเรืองของระดับพฤติกรรมและการวดัพฤติกรรม 

ระดบับุคคลคือพฤติกรรมทีแสดงออกของบุคคลตามตวัตน เป็นพฤติกรรมเฉพาะของตนเอง ระดบั

กลุ่มคือพฤติกรรมทีบุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไปมารวมตวักนั เพือทาํกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงตาม

เหตุผลความต้องการของบุคคล หรือกลุ่มเหล่านัน และระดับสังคมคือพฤติกรรมของบุคคลใน    

การรวมตัวกันเป็นกลุ่มทีมีขนาดใหญ่มาก จึงมีกฎระเบียบข้อบังคับร่วมกัน และมีวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัเดียวกนั การวดัพฤติกรรม แบ่งเป็นการวดัพฤติกรรมโดยตรง โดย    

การสงัเกตใหผู้ถ้กูสงัเกตรู้ตวั และโดยการสงัเกตแบบธรรมชาติ กบัการวดัพฤติกรรมโดยออ้มและ

ทาํการสรุปการวดัพฤติกรรมทีเปลียนแปลงไปของบุคลทาํใหท้ราบผลลพัธข์องการดาํเนินการปรับ

พฤติกรรมเพือทีนกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั แลว้จึงทาํการปรับปรุงเกียวกบัพฤติกรรมของ

พนกังาน พฤติกรรมมนุษยเ์พือความปลอดภยัในการทาํงาน สงัเกตไดจ้ากการสงัเกตความปลอดภยั

ระหว่างกลุ่มพนักงาน วดัผลจากรายงานส่วนบุคคล หรือวดัผลจากผลิตภณัฑ์การวิเคราะห์สถิติ

อุบติัเหตุ พฤติกรรมความปลอดภยัทีไดรั้บการบ่งชีจากการวิเคราะห์ไดรั้บการระบุไวใ้นแบบสงัเกต

พฤติกรรมและอบรมใหผู้ส้งัเกตดาํเนินการสงัเกตเป็นประจาํ จากการแปรผลออกมาเป็นคะแนนใน

รูปของเปอร์เซ็นตเ์พือแจง้ผลการสงัเกตใหผู้เ้กียวขอ้งไดรั้บทราบ รูปแบบการวดัผลพฤติกรรมแบบ

นีสามารถพฒันาไวใ้ชต้รวจสอบตนเอง  

  3.  ระดบัตน้ (การรับรู้รูปแบบสถานการณ์ความปลอดภยั) 

 รูปแบบสถานการณ์หรือระบบการจัดการความปลอดภัย ช่วยส่งเสริมให้

พนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจในวฒันธรรมความปลอดภยัองค์การอย่างครบถว้น และมี

ประสิทธิภาพประกอบดว้ยการรับรู้รูปแบบสถานการณ์ความปลอดภยัทัง 6 ด้าน ดังนี (Liane 

Ginsburg, Peter Norton, Evan Castel, Michael Murray, and Deborah Tregunno, 2010) 
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 ผูน้าํในระดบัองคก์ารมีการส่งเสริมในดา้นความปลอดภยัคือ การทีพนกังานทุก

คนภายในองคก์ารรับรู้ว่า กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความสาํคญักบัเรืองความปลอดภยั    

มาเป็นลาํดบัแรกในการกาํหนดนโยบายดา้นต่างๆ เกียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และ

ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง (Role Model) ในการปฏิบติัตามกฎระเบียบด้านความปลอดภยั รวมทัง

แสดงออกถึงภาวะผูน้าํในเรืองของความปลอดภยั (Visible Safety Leadership) ไดแ้ก่ การเขา้ร่วม

กิจกรรมความปลอดภัยของโรงงานอย่างสมาํเสมอ การเข้าร่วมเป็นประธานคณะกรรมการ

สนบัสนุนความปลอดภยัในดา้นต่างๆ (Safety Sub-Committee) การสังเกตการทาํงานเพือความปลอดภยั 

(Safety Observation) ตามเป้าหมายทีโรงงานกาํหนด การจดัสรรงบประมาณและกาํลงัพลทีเพียงพอ

ในการปฏิบติังาน การสือสารความปลอดภยักบัพนักงานอย่างสมาํเสมอ จดัทาํแผนงานดา้นความ

ปลอดภยัส่วนบุคคล (Personal Safety Action Plan) และติดตาม-ทบทวนผลการดาํเนินงานดา้น

ความปลอดภยัทงัหมดเป็นระยะ พร้อมกาํหนดมาตรการแกไ้ขและป้องกนัใหเ้หมาะสม 

 ผูน้าํในระดบัหน่วยงานมีการส่งเสริมในดา้นความปลอดภยั คือ การทีพนักงาน

ทุกคนภายในองคก์ารรับรู้ว่าผูบ้ริหารเมือดาํรงตาํแหน่งผูน้าํในระดบัหน่วยงาน ก็ทาํหน้าทีส่งเสริม

ใหพ้นกังานทุกคนในหน่วยงานพดูคุย สอบถามเรืองความปลอดภยั (Safety Contact) ก่อนเริมการ

ประชุมทุกครัง โดยเน้นหัวขอ้ทีเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุ รายละเอียดอุบติัการณ์ การเรียนรู้ทีเป็น

บทเรียนสําคัญ หรือความผิดพลาดต่างๆ ทีเกิดขึนระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย และ

สนับสนุนให้พนักงานทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมความปลอดภยั (Safety Activity) ตามเป้าหมายที

โรงงานกาํหนด รวมทงัการเขา้ร่วมเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสนับสนุนความ

ปลอดภยัในดา้นต่างๆ ของโรงงาน (Safety Sub-Committee) 

 การสือสารและรายงานขอ้ผดิพลาดคือ การทีพนักงานทุกคนภายในองค์การมี

การรับรู้ถึงผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนต่อตนเอง เมือมีการรายงานขอ้ผิดพลาดหรือรายงาน

อุบติัการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนระหว่างการปฏิบติังาน การรับรู้นีจึงอาจส่งผลให้เกิดการปกปิดและขาด

การรายงานขอ้มลูทีเป็นขอ้เท็จจริง เนืองจากพนกังานมีความเกรงกลวัความผดิทีจะมาถึงตนเอง 

 พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย คือ การทีพนักงานทุกคนภายใน

องค์การมีการรับรู้ว่าอุบติัเหตุต่างๆ ทีเคยเกิดขึน รวมทังประสบการณ์หรือความผิดพลาดจาก      

การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เปรียบเสมือนเครืองมือสําคัญทีช่วยให้พนักงานทุกคนเกิด    

การแบ่งปัน และเรียนรู้ร่วมกนัทีจะพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ขขนัตอนการปฏิบติังานทีปลอดภยัทีมี

อยูเ่ดิมใหดี้ขึน เพือป้องกนัการเกิดอุบติัการณ์ซาํหรือใหม่ในอนาคต 

 วฒันธรรมการรายงาน คือ การทีพนักงานทุกคนภายในองค์การมีการรับรู้ว่า

องคก์ารมีแนวปฏิบติัร่วมกนัทีชดัเจนของพนักงานทุกคนในเรือง การแจง้เหตุ รายงานอุบติัการณ์



29 
 

 
 

หรือเหตุการณ์ปกติทุกกรณีต่อเจา้ของพืนทีโดยทนัทีทางวาจา และจดัทาํรายงานอุบติัการณ์เบืองตน้

ใหเ้สร็จสินภายในกะ (8 หรือ 12 ชวัโมง) พร้อมแจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน และหน่วยงานความปลอดภยั

ของโรงงาน จากนันจึงจัดตงัทีมสอบสวนอุบติัเหตุ และจัดทาํรายงานการสอบสวนอุบัติการณ์

เบืองตน้ (Preliminary Report) ทีระบุถึงสาเหตุของเหตุการณ์ (Root Cause) การแกไ้ข (Corrective 

Action) และการป้องกนั (Preventive Action) เสร็จสินภายใน 7 วนั นบัตงัแต่วนัเกิดเหตุ และจดัทาํ

รายงานการสอบสวนอุบติัการณ์ฉบบัสมบูรณ์ (Fully Report) ภายใน 30 วนั และสุดทา้ยโรงงาน

จะตอ้งทาํการสือสารผลการสอบสวนอุบติัการณ์ทีผ่านการทบทวนไปยงัพืนที หน่วยงาน และ

บุคคลทีเกียวขอ้ง ทงัพนกังาน คู่ธุรกิจ ตามระยะเวลาทีเหมาะสม 

 วฒันธรรมการเรียนรู้ คือ การทีพนักงานทุกคนภายในองค์การมีการรับรู้ว่า   

การทีพนกังานทุกคนในองค์การหรือหน่วยงานมีค่านิยมใฝ่เรียนรู้ หรือศึกษาหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ อย่างสมาํเสมอ เพือช่วยพฒันาทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ รวมทงัการเปลียนแปลง

ทศันคติและพฤติกรรมในการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัของคนในองค์การทียึดถือร่วมกนั สะทอ้น

ผ่านวิถีการทาํงาน และการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของคนในองค์การ และนํามาถ่ายทอด 

แลกเปลียนเรียนรู้กบับุคลากรในองค์การร่วมกนัผ่านช่องทางต่าง ๆ ประกอบดว้ย ส่งเสริมให้มี   

การจดัการความรู้ทีอยู่ในสมองของพนักงานในองค์การโดยให้มีรูปแบบและกิจกรรมหลกัใน     

การแลกเปลียนเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัระหว่างกนัอยา่งไม่ขาดสาย เช่น กิจกรรม TPM Show and 

Share กิจกรรม Small Group Activity ให้ผูน้ ําเป็นแบบอย่างทีดี (Role Model) เรืองการสร้าง

วฒันธรรมการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยั โดยเป็นแบบอย่างของการเป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ และผูที้พร้อม

แบ่งปันความรู้ใหพ้นกังานเห็นอยา่งชดัเจน เช่น การจดัวงสนทนาบอกเล่าถึงประสบการณ์โดยตรง

ในการแสวงหาความรู้ วิธีการเรียนรู้ และประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมให้มีการ

เสวนา แบ่งปันความรู้ โดยการจัดงานแบ่งปันแนวปฏิบติัทีดีดา้นความปลอดภัย (Safety Best 

Practice Sharing) ให้เป็นเวทีการพูดคุยแลกเปลียนความรู้จากผูรู้้ ผูเ้ชียวชาญจากภายในและ

ภายนอกมาแลกเปลียนมุมมองเรืองความปลอดภยั 

 หน่วยงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) จัด

กิจกรรมให้ความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติทีดีต่อการเรียนรู้ และพฒันาทกัษะในการเป็นผูถ่้ายทอด 

สอนงานเพิมเติม เพือให้ผูมี้พร้อมให้ความรู้นันสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผูอื้น เข้าใจไดอ้ย่าง

ชดัเจน รวมทงัการจดัให้มีการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ (Learn How to Learn) สาํหรับพนักงานทุก

คนเพือใหผู้ใ้ฝ่เรียนรู้มีสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เช่น กิจกรรมส่งเสริม

การอ่านใหก้บับุคลากร ชีใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการเรียนรู้ การจดัฝึกอบรมเทคนิคการสือสาร 

การพฒันาบุคลิกภาพใหเ้ป็นผูก้ลา้แสดงออก มีความมนัใจ เป็นตน้ ส่งเสริมค่านิยมเรืองการเปิดใจ
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กวา้งและรับฟังความคิดเห็น เพราะจะช่วยกาํหนดพฤติกรรมทีเอือต่อการเป็นองคก์ารทีมีวฒันธรรม

ของการเรียนรู้อย่างมาก ด้วยการสือสาร หรือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมองเห็น

ความสาํคญัของการเปิดใจ และการรับฟังว่าเป็นประตูแห่งโอกาสของการเรียนรู้ทีเป็นประโยชน์ต่อ

การพฒันาความคิดทีกวา้งไกล ซึงประเด็นนี ผูบ้ริหารควรตอ้งทาํตวัเป็นแบบอย่างทีดี โดยจดัหา

โอกาสไปรับฟังความคิดเห็นของพนักงานหรือเปิดโอกาสให้มีช่องทางแก่พนักงานในการแสดง

ความคิดริเริมสร้างสรรค ์เพือสร้างบรรยากาศของการแลกเปลียนความคิดเห็นกนัไดอ้ยา่งกวา้งขวาง

ทวัทงัองคก์าร เช่น กิจกรรมผูบ้ริหารพบพนกังาน 

 จากความสาํคญัของรูปแบบสถานการณ์ทีกล่าวมาทงัหมด 6 ดา้น แสดงให้เห็น

ว่า กระบวนการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัใหป้ระสบความสาํเร็จนนั รูปแบบสถานการณ์หรือ

ระบบการจดัการความปลอดภยั ถือเป็นปัจจยัทีมีความสาํคญัอยา่งมากทีจะช่วยใหพ้นกังานสามารถ

ปฏิบติังานในบทบาทหนา้ทีรับผดิชอบของตนเองไดอ้ยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และปลอดภยั เนืองจาก

พนกังานเกิดความรู้ความเขา้ใจในความเสียง จึงปฏิบติัตามแนวทางลดความเสียง และการป้องกนั

อุบติัเหตุ เมือพนักงานทุกคนในองค์การทังระดบัผูบ้ริหารและระดับปฏิบติัการเกิดความรู้ และ  

ความเขา้ใจในรูปแบบสถานการณ์และระบบการจัดการความปลอดภัยแลว้ การบรรลุวิสัยทศัน์ 

พนัธะกิจ และเป้าหมายดา้นความปลอดภยัทีจะสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทั วทงัองค์การจึง

ไม่ใช่เรืองยาก 

 การประเมินวฒันธรรมความปลอดภยัในดา้นสถานการณ์ สามารถประเมินผล

ได้จากนโยบายขององค์การ วิธีการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารจดัการภายในองค์การ ระบบ

ควบคุม แผนผงัการสือสาร อิทธิพลของวฒันธรรมความปลอดภยัทีมีต่อองคก์ารสามารถประเมินผล

ไดจ้ากการตรวจสอบระบบการจดัการความปลอดภยั ส่วนปัจจยัอืนๆ ไดแ้ก่ เสียง ความร้อน แสงสว่าง 

และปัจจยัทางกายภาพอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จะถูกประเมินผลจากการ

ตรวจสอบความปลอดภยัประจาํสปัดาห์หรือการสาํรวจสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

  สรุป รูปแบบสถานการณ์ทีกล่าวมาทังหมดมี 6 ดา้น ได้แก่ ผูน้ ําในระดับ

องค์การมีการส่งเสริมในดา้นความปลอดภยั ผูน้าํในระดบัหน่วยงานมีการส่งเสริมในด้านความ

ปลอดภยั การสือสารและรายงานขอ้ผดิพลาด พฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยั วฒันธรรม

การรายงาน ว ัฒนธรรมการเรียนรู้ และหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แสดงให้เห็นถึง

กระบวนการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัให้ประสบความสาํเร็จนัน รูปแบบสถานการณ์หรือ

ระบบการจัดการความปลอดภยั ถือว่าเป็นปัจจัยทีมีความสาํคญัในการช่วยให้พนักงานสามารถ

ปฏิบัติงานในหน้าทีรับผิดชอบของตนเองได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย และเมือการประเมิน

วฒันธรรมความปลอดภยัในดา้นสถานการณ์ ประเมินจากนโยบายขององค์การ วิธีการปฏิบติังาน 
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ระบบการบริหารจดัการภายในองค์การ ระบบควบคุม แผนผงัการสือสาร อิทธิพลของวฒันธรรม

ความปลอดภัยทีมีต่อองค์การสามารถประเมินผลไดจ้ากการตรวจสอบระบบการจดัการความ

ปลอดภยั ส่วนปัจจยัอืนๆ จะถกูประเมินผลจากการตรวจสอบความปลอดภยัประจาํสปัดาห์หรือการ

สาํรวจสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

 

2. แนวคดิเกยีวกบัทฤษฏีระบบ  

  2.1  ความเป็นมาของทฤษฎีระบบ 

 การทีจะศึกษาถึงองค์การ โดยเน้นเฉพาะโครงสร้างตามแนวคิดของนักวิชาการ

กลุ่มการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์หรือเน้นเฉพาะการปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มบริหารเชิงมนุษยสัมพนัธ์

ย่อมมีปัญหา เพราะไม่ครอบคลุมพฤติกรรมทุกส่วนขององค์การทงัระบบทาํให้สามารถอธิบาย

พฤติกรรมทุกส่วนขององคก์ารไดทุ้กระดบั ทงัระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองค์การ ทฤษฎีนี

จึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานเป็นอย่างมากการนาํเอาแนวคิดของวิธีการเชิงระบบ (System 

Approach) มาใชใ้นการบริหารดว้ยเหตุผลทีว่าในปัจจุบนัองค์การมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วและ

สลบัซบัซอ้นมากขึน จึงยากทีจะพิจารณาถึงพฤติกรรมขององค์การโดยให้ครอบคลุมไดห้มดทุก

แง่มุม ทาํใหน้กัวิชาการการบริหารทฤษฎีองคก์ารสมยัใหม่หนัมาศึกษาเรืองพฤติกรรมองคก์าร โดย

มีความเห็นว่าองค์การเป็นระบบสังคมซึงเป็นระบบใหญ่ จึงตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มอยู่

ตลอดเวลา (จนัทรานี สงวนนาม, 2551: 83) 

 ผูที้คิดทฤษฎีระบบ คือ ลดัวิก วอน เบอรทาแลนฟี (Ludwig Von Bertalanffy) ซึง

เป็นนักชีววิทยา เขาเป็นคนแรกทีเขียนหนังสือชือ “General System Theory” โดยนําเอา

แนวความคิดมาจากระบบชีววิทยา ซึงเป็นระบบเปิดทีมีปฏิสมัพนัธก์บัสิงแวดลอ้มว่าระบบชีววิทยา

ทีสมบูรณ์จะช่วยใหท้งัคน สตัว ์และพืช สามารถปรับตวัเขา้กบัสิงแวดลอ้มไดท้งัในดา้นการเรียนรู้ 

ปฏิกิริยาตอบสนอง และการแก้ปัญหา เขามีความเชือว่าในเมือองค์การเป็นระบบเปิด จึงย่อมมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม และเปลียนแปลงไดอ้ย่างเป็นระบบมีความเกียวพนัต่อกนัหลายดา้น 

หลายระดบั และส่วนต่างๆ ขององคก์ารก็เป็นส่วนสาํคญัเท่าๆ กบัตวัขององค์การเอง ดงันันทฤษฎี

ระบบจะรวมเอาระบบย่อยทุกชนิดทงัทางดา้นชีวภาพ กายภาพ พฤติกรรม ความคิดเกียวกบัการควบคุม

โครงสร้างเป้าหมาย และกระบวนการปฏิบติังานไวด้ว้ยกนั (จนัทรานี สงวนนาม, 2551: 84) 

  2.2  ความหมายของระบบ 

  คาํว่า “ระบบ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้คาํจาํกดั

ความว่า หมายถึง ระเบียบเกียวกบัการรวมสิงต่างๆ ซึงมีลกัษณะซบัซอ้นให้เขา้ลาํดบัประสานกนั
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เป็นอนัเดียวตามหลกัเหตุผลทางวิชาการ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึงมีส่วนสัมพนัธ์ประสานเขา้

กนัโดยกาํหนดรวมเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั (จนัทรานี สงวนนาม, 2551: 84) 

ศิริชัย ชินะตงักูร (2527: 21) ให้คาํจาํกัดความของวิธีการเชิงระบบว่า หมายถึง

กระบวนการทีมุ่งถึงหลกัการดาํเนินงานทียึดเอาศูนยร์วมเป็นหลกั งานทุกชนิดเริมจากการมี

จุดมุ่งหมายของงานทีเป็นปัญหาตอ้งแกไ้ข วิธีการทีจะใชแ้กปั้ญหา และวิธีการประเมินผลงานเพือ

เสนอแนะวิธีการแกไ้ขและปรับปรุงในคราวต่อไป 

กิติมา ปรีดีดิลก (2529: 59) กล่าวว่าคาํว่าระบบ ในการบริหารงานนันอาจกล่าวได้

ว่าหมายถึง องคป์ระกอบหรือปัจจยัต่างๆ ทีมีความสัมพนัธ์กนัและมีส่วนกระทบต่อปัจจยัระหว่าง

กนัในการดาํเนินงานเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540: 93) กล่าวว่า ระบบหมายถึงสิงซึง

ประกอบขึนดว้ยองคป์ระกอบหรือหน่วยยอ่ย องคป์ระกอบหรือหน่วยยอ่ยเหล่านีมีความสมัพนัธซึ์ง

กนัและกนัเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์กาํหนด 

พรรณี ประเสริฐวงศ ์และคณะ (2519: 44, อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนงาม, 2545: 

84) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าระบบว่า"หมายถึงการเรียงลาํดบัองคป์ระกอบต่างๆ ซึงถกูกาํหนดขึน

เพือดาํเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานองค์ประกอบต่างๆ นันมีความสัมพนัธ์และมี

ปฏิกิริยาซึงกนัและกนัในระหว่างส่วนต่างๆ อยูเ่สมอ 

 สรุป “ระบบ” หมายถึง การรวมสิงต่างๆ ซึงมีลกัษณะซบัซอ้นให้เขา้ลาํดบักนัเป็น

อนัเดียวตามหลกัเหตุผลทางวิชาการ มีความเป็นกระบวนการ เรียงลาํดับองค์ประกอบหลายๆ

องค์ประกอบเข้าไวด้้วยกัน ให้มีความสัมพนัธ์ซึงกันและกันเพือดาํเนินให้กิจกรรมทีต้องการ

ประสบความสาํเร็จ  

  2.3 หลกัการและแนวคดิของทฤษฎีระบบ (จนัทรานี สงวนนาม, 2551: 85-86) 

 ทฤษฎีระบบมีความเชือว่า ระบบจะตอ้งเป็นระบบเปิด (Open System) กล่าวคือ

จะตอ้งมีปฏิสมัพนัธก์บัสิงแวดลอ้มโดยไดรั้บอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดลอ้ม 

มีรูปแบบของการจดัลาํดบั (The Hierarchical Model) ในลกัษณะของระบบใหญ่และระบบย่อยที

สมัพนัธ์กนั มีรูปแบบของปัจจยัป้อนเขา้และผลผลิต (Input Output Model) ซึงแสดงให้เห็นถึงผล

ของปฏิสมัพนัธที์มีกบัสิงแวดลอ้ม โดยเริมตน้จากปัจจยั กระบวนการ และผลผลิตตามลาํดบัเป็น

องคป์ระกอบของระบบ แต่ละองคป์ระกอบของระบบจะตอ้งมีส่วนสมัพนัธก์นัหรือมีผลกระทบต่อ

กนัและกนั (The Entities Model) หมายความว่า ถา้องคป์ระกอบของระบบตวัใดตวัหนึงเปลียนไป 

ก็จะมีผลต่อการปรับเปลียนขององคป์ระกอบตวัอืนดว้ย ทฤษฎีระบบเชือในหลกัการของการมีเหตุ-

ผลของสิงต่างๆ (Cause and Effect) ซึงเป็นหลกัการทางวิทยาศาสตร์ทีสามารถพิสูจน์ได ้ทฤษฎี
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ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ
ผลผลิตหรือ

ผลลพัธ์
ผลกระทบ

ระบบไม่เชือผลของสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่ทฤษฎีระบบ

เชือว่าปัญหาทางการบริหารทีเกิดขึนมกัจะมาจากสาเหตุทีมากกว่าหนึงสาเหตุ ทฤษฎีระบบจะมอง

ทุกๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าทีจะมองเพียงส่วนใดส่วนหนึงของระบบ 

ทฤษฎีระบบคาํนึงถึงผลของการปฏิบติัทีเป็น “Output” หรือ “ Product” มากกว่า“Process” ซึงผล

สุดทา้ยของงานทีไดรั้บอาจมีมากมายหลายสิงซึงก็คือผลกระทบ (Outcome or Impact)ทีเกิดขึน

ตามมาในภายหลงันนัเอง ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลียนและป้อนขอ้มลูยอ้นกลบั 

(Feedback)เพือบอกใหรู้้ว่าระบบมีการเบียงเบนอย่างไร ควรจะแกไ้ขทีองค์ประกอบใดของระบบ

ซึงก็คือ (System Analysis) นนัเอง 

   2.4 รูปแบบของวธิีระบบ (System Approach Model) 

   จากหลกัการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ระบบประกอบด้วยส่วนประกอบที

สาํคญั ดงัต่อไปนี(จนัทรานี สงวนนาม, 2551: 86-87) ปัจจยันาํเขา้ หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหาร

ทุกๆ ดา้น ไดแ้ก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Materials) เงิน (Management) 

และวิธีการ(Method) ทีเป็นส่วนเริมต้นและเป็นตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ 

กระบวนการ คือการนาํเอาปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใชใ้นการดาํเนินงาน

ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ เนืองจากในกระบวนการจะมีระบบย่อยๆ รวมกนัอยู่หลายระบบครบวงจร 

ตงัแต่การบริหาร การจดัการ การนิเทศ การวดัและการประเมินผล การติดตามตรวจสอบเป็นตน้ 

เพือให้ปัจจยัทงัหลายเขา้ไปสู่กระบวนการทุกกระบวนการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิต หรือ

ผลลพัธ์ เป็นผลทีเกิดจาก กระบวนการของการนาํเอาปัจจัยมาปฏิบติัเพือให้เกิดประสิทธิผลตาม

เป้าหมายทีกาํหนดไวผ้ลกระทบ เป็นผลทีเกิดขึนภายหลงัจากผลลพัธ์ทีได ้ซึงอาจเป็นสิงทีคาดไว้

หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึนก็ได ้

 

 

 

ภาพที 7 ส่วนประกอบทีสาํคญัของระบบ 

ทีมา: จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท,์ 

2545) 
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   จากภาพที 7 สามารถอธิบายไดว้่า ส่วนประกอบทีสาํคญัของระบบจะตอ้งเริมจาก

ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ ์และสุดทา้ยคือผลกระทบ 

  2.4  ประเภทของระบบ 

 ประเภทของระบบโดยทวัไประบบ จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท กล่าวคือ ระบบ

ปิด และระบบเปิดในองคก์ารแบบปิด (Closed System) จะไม่เกียวขอ้งและไม่ไดรั้บผลกระทบจาก

สิงแวดลอ้ม ส่วนในองค์การแบบเปิด (Open System) จะไดรั้บอิทธิพลอย่างมากจากสิงแวดลอ้ม 

หากพิจารณาโดยรายละเอียด พบว่า ระบบปิด (Closed System) คือ ระบบทีมีความสมบูรณ์ภายใน

ตวัเอง ไม่พยายามผกูพนักบัระบบอืนใด และแยกตนเองออกจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในสงัคม และ

ระบบเปิด (Open System) คือ ระบบทีตอ้งอาศยัการติดต่อสมัพนัธก์บับุคคล องคก์ารหรือหน่วยงาน

อืนๆ ในลกัษณะเป็นการแลกเปลียนผลประโยชน์ซึงกันและกัน และผลประโยชน์ทีเกิดขึนมี    

ความสมดุล รวมทงัสภาวการณ์ทีเปลียนแปลงไปก็มีผลหรืออิทธิพลต่อการทาํงานขององค์การ

เช่นกนั (French and Bell (1990: 53-54)  

 โดยสรุประบบมี 2 ประเภทคือ ระบบปิด เป็นระบบทีมีความสมบูรณ์ภายในตวัเอง 

ไม่พยายามผกูพนักบัระบบอืนใด และแยกตนเองออกจากสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในสงัคม และระบบ

เปิด (Open System) เป็นระบบทีตอ้งอาศยัการติดต่อสมัพนัธก์บับุคคล องคก์ารหรือหน่วยงานอืน ๆ 

ในลกัษณะเป็นการแลกเปลียนผลประโยชน์ซึงกนัและกนั และผลประโยชน์อยา่งสมดุลกนั 

  สรุป ทฤษฎีระบบ เป็นทฤษฎีทีระบุว่าองค์การประกอบดว้ยส่วนประกอบทีเป็น

อิสระและเป็นวิธีการบริหารงานทีจะเพิมความเขา้ใจ รู้จุดเด่นจุดดอ้ยในองคก์าร เพือการพฒันาและ

แก้ปัญหา และมีความเชือว่า จะตอ้งเป็นระบบเปิด (Open System) เท่านัน เพราะว่าจะตอ้งมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มโดยไดรั้บอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดลอ้ม แต่

ทฤษฎีระบบเชือว่าปัญหาทางการบริหารทีเกิดขึนมกัจะมาจากสาเหตุทีมากกว่าหนึงสาเหตุ ทฤษฎี

ระบบจะมองทุกๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าทีจะมองเพียงส่วนใดส่วนหนึง

ของระบบ ทฤษฎีระบบคาํนึงถึงผลของการปฏิบัติทีเป็น “Output” หรือ “ Product” มากกว่า

“Process” สุดทา้ยผลของงานทีไดรั้บอาจมีมากมายหลายสิงซึงก็คือผลกระทบ (Outcome or Impact)

ทีเกิดขึนตามมาในภายหลงั และจากแนวคิดทฤษฎีระบบ ระบบประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ หมายถึง 

ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ดา้น เป็นส่วนเริมตน้และเป็นตวัขบัเคลือนทีสาํคญัในการปฏิบติังาน

ขององคก์าร กระบวนการ คือการนาํเอาปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใชใ้นการ

ดาํเนินงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ ในกระบวนการนนัจะมีระบบย่อยๆ รวมกนัอยู่หลายระบบครบ

วงจร เพือให้ปัจจยัทงัหลายเขา้ไปสู่กระบวนการทุกกระบวนการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิต 
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หรือผลลพัธ์ เป็นผลทีเกิดจาก กระบวนการของการนาํเอาปัจจยัมาปฏิบติัเพือให้เกิดประสิทธิผล

ตามเป้าหมายทีกาํหนดไวผ้ลกระทบ ทีเกิดหลงัจากผลลพัธน์นัสมบูรณ์แลว้ก็เป็นได ้

 

3. ตวัแบบทีสนับสนุนทฤษฎีระบบ 

  3.1  สิงแวดล้อมในการทํางาน  

    สภาพแวดลอ้มการทาํงาน หมายถึง สิงต่างๆทีอยู่รอบตัวผูป้ฏิบติังานทงัทีมีชีวิต 

และไม่มีชีวิต ซึงรวมถึง เครืองจกัรกล เครืองมือ แสงสว่าง รังสีความร้อน ก๊าซ ไอสาร ฝุ่ น สารเคมี

อืนๆ เชือโรคและสัตวต่์างๆ นอกจากนียงัรวมถึงสภาพการทาํงานทีเร่งรีบ ซาํซาก สัมพนัธภาพ

ระหว่างกัน ค่าตอบแทน และชั วโมงการทาํงาน เป็นต้น ซึงส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบัติงาน หาก

ผูป้ฏิบติังานอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีไม่เหมาะสมอาจมีส่วนเกียวข้องในการก่อให้เกิดการประสบ

อนัตรายจากการประกอบอาชีพอนัตรายจากสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

   อนัตรายหรือสิงคุกคามสุขภาพ หมายถึงสิงแวดลอ้มและสภาพการทาํงานทีอาจ

ส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความเจ็บป่วยจากโรคหรือการบาดเจ็บ ในการประเมินคน้หาอนัตรายจาก

สภาพแวดลอ้มการทาํงานนนั 

 อนัตรายจากสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีส่งผลต่อสุขภาพ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

ดงันี 1) อนัตรายทางกายภาพ ไดแ้ก่ อุณหภูมิ แสงสว่าง รังสี เสียงความดนับรรยากาศ ความสั น 

สะเทือน และทีอบัอากาศ 2) อนัตรายทางเคมี 3) อนัตรายทางชีวภาพและ 4 ) อนัตรายทางการย

ศาสตร์และจิตสงัคม  

 สรุป สภาพแวดลอ้มการทาํงาน คือ สิงต่างๆทีอยู่รอบตวัผูป้ฏิบติังาน ไม่ว่าจะเป็น

สิงมีชีวิตหรือสิงทีไม่มีชีวิต ถา้สภาพแวดลอ้มการทาํงานอยู่ในสภาวะทีไม่เหมาะสมก็จะทาํให้เกิด

อนัตรายเมือปฏิบติังาน อนัตรายหรือสิงคุกคามสุขภาพ ก็เป็นสิงหนึงทีสิงแวดลอ้มและสภาพการ

ทาํงานส่งผลใหเ้กิดความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ 

  3.2  การยศาสตร์ 

 การยศาสตร์ (Ergonomics) มีทีมาจากรากคาํภาษากรีก 2 คาํ คือ Ergon ซึงแปลว่า 

งาน (Work) กบั Nomos ซึงแปลว่า กฎ (Rule) เมือรวมทงัสองคาํจึงมีความหมายว่า “ การศึกษา

กฎเกณฑใ์นการทาํงาน โดยมีเป้าหมายเพือทีจะปรับปรุงงาน หรือสภาวะในการทาํงานให้เขา้กบัแต่

ละบุคคล โดยใชค้วามรู้ รวมทงักระบวนการและวิธีการต่างๆ ทีเกียวกบัร่างกาย และจิตใจ” (กิตติ 

อินทรานนท์, 2548) คาํว่าการยศาสตร์ (Ergonomics) ยงัมีชือเรียกทีแตกต่างกนัออกไป เช่น 

วิศวกรรมมนุษยปัจจัย (Human Factors Engineering) องค์ประกอบมนุษยห์รือมนุษยปัจจัย  

(Human Factors) วิศวกรรมมนุษย ์ (Human Engineering) วิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineering) 
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วิศวกรรมการแพทย ์(Biomedical Engineering) จิตวิทยาวิศวกรรม (Engineering Psychology)  เป็น

ตน้ (สุทธิ ศรีบูรพา, 2544)  

วตัถุประสงค์ของการยศาสตร์ ประการแรกคือ การเพิมประสิทธิภาพการทางาน

หรือกิจกรรมต่างๆโดยใหง้านนนัทาํไดง่้ายขึน ลดขอ้ผดิพลาด และเพิมประสิทธิภาพของงานนัน  ๆ

ประการทีสองคือ การเพิมคุณค่าอนัพึงประสงค์ของมนุษยใ์นดา้นการเพิมความปลอดภยั ลดความเหนือยลา้

และความเครียดจากการทางาน เพิมความสะดวกสบาย รวมทงัเพิมการยอมรับและความพึงพอใจใน

งาน และพฒันาคุณภาพชีวิตของผูป้ฏิบติังานใหดี้ขึน (สุทธิ ศรีบูรพา, 2544) การยศาสตร์เป็นศาสตร์

ประยกุตที์ประกอบดว้ยศาสตร์ทางดา้นต่างๆหลายแขนงมาประยกุตเ์ขา้ดว้ยกนั โดยในแต่ละแขนง

วิชาต่างๆก็มีความสาํคญัแตกต่างกนัไป  

 การยศาสตร์เป็นเรืองการศึกษาสภาพการทํางานทีมีความสัมพันธ์ระหว่าง

ผูป้ฏิบติังานและสิงแวดลอ้มการทาํงาน เป็นการพิจารณาว่าสถานทีทาํงานดงักล่าว ไดมี้การออกแบบหรือ

ปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมกบัผูป้ฏิบติังานอยา่งไร เพือป้องกนัปัญหาต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อ

ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการทาํงาน และสามารถเพิมประสิทธิภาพการทาํงานไดด้ว้ย 

หรืออาจกล่าวอีกนยัหนึงไดว้่า เพือทาํใหง้านทีตอ้งปฏิบติัดงักล่าว มีความเหมาะสมกบัผูป้ฏิบติังาน 

แทนทีจะบงัคบัให้ผูป้ฏิบติังานตอ้งทนฝืนปฏิบติังานนันๆ ผูเ้ชียวชาญทางดา้นการยศาสตร์ หรือ

นกัการยศาสตร์ (Ergonomist) จึงเป็นผูที้ศึกษาถึงความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้ฏิบติังาน สถานทีทาํงาน 

และการออกแบบงานในการนําการยศาสตร์ไปประยุกต์ใชใ้นสถานทีทาํงานนัน ย่อมก่อให้เกิด

ประโยชน์ทีสามารถเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัมากมาย ทาํใหพ้นักงานมีสุขภาพอนามยัทีดีขึน และสภาพ

การทาํงานมีความปลอดภยัมากยิงขึนส่วนนายจา้งก็จะไดรั้บประโยชน์อย่างเด่นชดัจากผลผลิตที

เพิมมากขึนการยศาสตร์ จึงเป็นแขนงวิชาทีมีเนือหาสาระครอบคลุมกวา้งขวาง โดยได้รวม

เนือหาวิชาหลายๆ สาขาทีเกียวกบัสภาพการทาํงานทีสามารถทาํให้พนักงานมีความสะดวกสบาย

และมีสุขภาพอนามยัดีรวมไปถึงปัจจยัต่าง  ๆทีเกียวขอ้ง เช่น แสงสว่าง เสียงดงั อุณหภูมิ ความสั นสะเทือน 

การออกแบบหน่วยทีทาํงาน การออกแบบเครืองมือการออกแบบเครืองจกัร การออกแบบเกา้อี และ

การออกแบบงาน  

การ เพิ มขึนของขนาดปัญหาและจํานวนพนักงานทีได้รับผลกะทบจาก               

การออกแบบงานทีไม่ดี จะส่งผลใหก้ารยศาสตร์มีความสาํคญัเพิมมากยิงขึน ซึงจากความสาํคญัที

เพิมมากขึนและปัญหาสุขภาพอนามยัทีเกิดจากการจัดสถานทีทาํงานโดยไม่ได้คาํนึงถึงหลัก      

การยศาสตร์จึงทาํใหก้ารยศาสตร์กลายมาเป็นประเด็นในการเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงานหลาย

แห่ง 
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การยศาสตร์เป็นเรืองของการประยุกต์ใชห้ลกัการทางดา้นชีววิทยา จิตวิทยา กาย

วิภาคศาสตร์ และสรีวิทยา เพือขจดัสิงทีอาจเป็นเหตุทาํให้พนักงานเกิดความไม่สะดวกสบาย ปวด

เมือย หรือมีสุขภาพอนามยัทีไม่ดีเนืองจากการทีตอ้งทาํงานในสภาพแวดลอ้มนันๆ การยศาสตร์จึง

สามารถนําไปใช้ในการป้องกันมิให้มีการออกแบบงานทีไม่เหมาะสมทีอาจเกิดขึนในสถานที

ทาํงาน โดยให้มีการนําการยศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบงาน เครืองมือ หรือหน่วยที

ทาํงาน ดงัตวัอยา่ง พนกังานทีตอ้งใชเ้ครืองมือในการทาํงาน ความเสียงในการเกิดอนัตรายต่อระบบ

กลา้มเนือ -กระดูกจะสามารถลดลงได้ ถา้พนักงานใชเ้ครืองมือทีได้มีการออกแบบอย่างถูกตอ้ง

เหมาะสมตามหลกัการยศาสตร์ตงัแต่เริมแรก 

 สรุป การยศาสตร์ มีความหมายว่า การศึกษากฎเกณฑ์ในการทาํงาน โดยมีเป้าหมาย

เพือทีจะปรับปรุงงาน หรือสภาวะในการทางานให้เข้ากับแต่ละบุคคล ซึงมาจากความรู้ไป

กระบวนการและวิธีการต่างๆ ทีเกียวกบัร่างกาย และจิตใจ มีวตัถุประสงค์เพือ เพิมประสิทธิภาพ

การทาํงานหรือกิจกรรมต่างๆโดยให้งานนันทาํไดง่้าย ลดขอ้ผิดพลาด และเพิมประสิทธิภาพของ

งานนนัๆ การเพิมคุณค่าอนัพึงประสงคข์องมนุษยใ์นดา้นการเพิมความปลอดภยั ลดความเหนือยลา้

และความเครียดจากการทางาน เพิมความสะดวกสบาย รวมทงัเพิมการยอมรับและความพึงพอใจใน

งาน และพฒันาคุณภาพชีวิตของผูป้ฏิบติังานให้ดีขึน การยศาสตร์เป็นเรืองของการศึกษาสภาพ   

การทาํงานทีมีความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานและสิงแวดลอ้มการทาํงาน การยศาสตร์ จึงเป็น

แขนงวิชาทีมีเนือหาสาระครอบคลุมกวา้งขวาง การยศาสตร์จึงเป็นเรืองของการประยกุตใ์ชห้ลกัการ

ทางดา้นชีววิทยา จิตวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสรีวิทยา เพือขจดัสิงทีอาจเป็นเหตุทาํให้พนักงาน

เกิดความไม่สะดวกสบาย การยศาสตร์สามารถนาํไปใชใ้นการป้องกนัมิให้มีการออกแบบงานทีไม่

เหมาะสมทีอาจเกิดขึนในสถานทีทาํงาน และมีการนาํการยศาสตร์ไปประยุกต์ใชใ้นการออกแบบ

งาน เครืองมือ หรือหน่วยทีทาํงาน 

  3.3 ประสบการณ์ 

 ความรู้และนวตักรรมเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาและเพิมผลผลิต อนัเป็นผลจาก

การสงัสมประสบการณ์ มีการแลกเปลียนและแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิก มีการรวบรวม จดัเก็บ 

และเข้าถึงข้อมูลในการสร้างและประยุกต์เป็นความรู้ เพือสร้างสรรค์กระบวนการหรือวิธีการ

ทาํงานใหม่ๆ และเป็นการเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานใหก้บัตนเองและองคก์าร 

 การจดัการความรู้ มี 2 ประเภทคือ ความรู้เฉพาะตวั (Tacit Knowledge) ซึงเป็น

ความรู้ทีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่บุคคล ในการทาํความเขา้ใจสิง

ต่างๆ เป็นความรู้ทีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพดูหรือลายลกัษณ์อกัษรไดช้ดัเจน เช่น ทกัษะ

การทาํงาน งานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถเรียกไดว้่าเป็นความรู้แบบนามธรรมทีก่อให้เกิด
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การเปรียบเทียบและแข่งขนั อีกประเภทหนึง คือความรู้ทวัไป (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที

สามารถรวบรวมและถ่ายทอดไดโ้ดยผา่นวิธีการต่างๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร สามารถ

เรียกไดว้่าเป็นความรู้แบบรูปธรรมทีสามารถเขา้ถึงและซือหาได ้เป็นความรู้ทีสามารถรวบรวมและ

ถ่ายโอนได ้   

  สรุป ประสบการณ์นนั เกิดจาก การแลกเปลียนและแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิก 

มีการรวบรวม จดัเก็บ และเข้าถึงข้อมูลในการสร้างและประยุกต์เป็นความรู้ การจัดการความรู้ 

ในทางนกัปฏิบติั หมายถึง การจดัการความรู้คือ เครืองมือ เพือการบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย  4 ประการ

ไปพร้อมๆ กนั การจดัการความรู้ มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความรู้เฉพาะตวั (Tacit Knowledge) เป็น

ความรู้ทีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรค ์หรือสญัชาตญาณของแต่บุคคล และอีกประเภทหนึงก็คือ

ความรู้ทวัไป (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ทีสามารถรวบรวมและถ่ายทอดไดโ้ดยผ่านวิธีการ

ต่างๆซึงเป็นความรู้ทีสามารถรวบรวมและถ่ายโอนได ้  

   1.  ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 

  การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) คือกระบวนการสร้าง

ความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการนําเอาประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนมาบูรณาการเพือสร้างการ 

เรียนรู้ใหม่ๆ ขึน” งานของโคลบ์และฟราย (Kolb and Fry, 1971; 1975; 1984) ก็เป็นทีนิยมใชอ้า้งอิง

ถึงในการอภิปรายถึงประเด็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โคลบ์ และ ฟราย (Kolb and Fry, 1975) 

ระบุในผลการวิจยัว่าขณะทีผูใ้หญ่เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามรูปแบบการ เรียนรู้ทีตนถนัด 

และการเรียนรู้ก็จะเริมจากจุดนนั แต่ผูใ้หญ่ก็จะใชรู้ปแบบการเรียนรู้หลายๆ รูปแบบแมว้่าจะไม่มาก

หรือไดผ้ลเท่ากบัแบบทีตนเองถนดั 

 2. กระบวนการเรียนรู้จากทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

  กระบวนการเรียนรู้จากทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ ประกอบด้วย          

4 ขนัตอนดงัภาพที 8 



39 
 

 
 

 
 

ภาพที 8 กระบวนการเรียนรู้จากทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

ทีมา: D.A. Kolb, and R. Fry, Towards Applied Theory of Experimental Learning. in Theory 

of  Group Process (London: John Wiley and Sons, 1975). 

 

  จากภาพที 8 สามารถอธิบายไดด้งันี (Kolb and Fry, 1975) 

 1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง CE (Concrete Experience) คือ การเรียนรู้ที

ไดม้าจากการไดมี้ประสบการณ์ดว้ยตนเอง เช่น การเรียนรู้ถึงบรรยากาศของภูกระดึงว่าเป็นอยา่งไร 

ก็ตอ้งอาศยัประสบการณ์ตรงจึงจะเรียนรู้ไดดี้ทีสุด หรือการเรียนรู้ทีจะว่ายนาํ ขีจกัรยาน ก็ตอ้งอาศยั

ประสบการณ์ตรง เช่น ผูที้เคยมีเจา้นายทีชอบดุด่าเป็นประจาํ ก็มกัจะเชือมโยงเอาความรู้สึกทีไม่ดี

จากประสบการณ์ทีไดจ้ากเจา้นายคนก่อน มาใชก้บัเจา้นายคนอืนๆ ในอนาคตดว้ย 

 องคก์ารก็สามารถเรียนรู้ไดจ้ากประสบการณ์ตรงเช่นกนั กล่าวคือ องค์การ

ทีเคยมีประสบการณ์ในการผลิตสินคา้ หรือบริการใด หรือดาํเนินการในตลาดใดมากๆ ก็มกัจะได้

บทเรียน ขอ้คิด หรือขอ้ปฏิบติัจากประสบการณ์นนัๆ มาก เช่น หน่วยราชการทีมกัมีความเชียวชาญ

ในระเบียบกฎหมายทีตนมีประสบการณ์เป็นผูบ้งัคบัใชที้ละเอียดถีถว้นจนแทบไมมีใครทีเขา้ใจได ้

เช่นเดียวกบัทีพนกังานธนาคารสามารถแยกธนบตัรปลอมออกจากธนบตัรจริงไดเ้พียงอาศยัปลาย

นิวสมัผสั เป็นตน้ 

  2.  การเรียนรู้จากการสังเกตและไตร่ตรอง RO (Reflective Observation) ซึง

เป็นการเรียนรู้โดยการสงัเกตจากกรณีตวัอยา่งทีผูอื้น แลว้นาํมาคิดใคร่ครวญไตร่ตรอง ตงัขอ้สงัเกต 

ซึงมักทําให้ได้ความคิด บทเรียนหรือตัวแบบทีจะสามารถนําไปปฏิบัติต่อไปได้ในอนาคต 

ขนัที 1 

ประสบการณ์

รูปธรรม 

ขนัที 2 การ

เรียนรู้จากการ

สังเกตและการ

ไตร่ตรอง

ขนัที 3 การเรียนรู้

โดยการหาและ

ไดม้าซึงแนวคิด

เชิงนามธรรม

ขนัที 4 การเรียนรู้

โดยการทาํและ

ทดลองผล
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ตวัอยา่งเช่น การส่งคนไปดูงานตามทีต่างๆ เพือทีจะเรียนรู้ และนาํมาเลียนแบบ ดดัแปลงใช ้หรือ

การสร้างตน้แบบอา้งอิง (Benchmarking) ซึงเป็นการสรุปลกัษณะทีดีของตน้แบบ เพือทีองค์การจะ

ไดน้าํมาเป็นเป้าหมายในการดาํเนินการใหไ้ดผ้ลเช่นเดียวกบัองคก์ารตน้แบบ 

 3.  การเรียนรู้โดยการหาและได้มาซึงแนวคิดเชิงนามธรรม AC (Abstract 

Conceptua - Lization) 

 ซึงเป็นการเรียนรู้ในสิงทีเป็นนามธรรม เช่น การเรียนรู้ภาษา สัญลกัษณ์ 

หลกัการ ปรัชญา หรือแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ซึงอาจไดม้าโดยการคน้ควา้จากแหล่งความรู้ต่างๆ จาก

ตาํรา โทรทศัน์และ Internet ฯลฯ หรืออาจไดม้าดว้ยการคน้คิดดว้ยตนเอง เช่นที เซอร์ ไอแซ็ค นิวตนั 

สามารถคิดกฎแห่งแรงโนม้ถ่วง หลงัจากทีถูกลูกแอปเปิลหล่นลงมาบนศีรษะ เป็นตน้ ซึงองค์การ

หลายแห่งสามารถพฒันากา้วหนา้ไปดวยการเรียนรู้โดยการคิดเชิงนามธรรมนีเป็นจาํนวนมาก ซึง

มกัจะเป็นองคก์ารทีเป็นผูบุ้กเบิกสร้างสิงใหม่ๆ เช่น องคก์าร NASA มหาวิทยาลยัต่างๆ และบริษทั

ไมโครซอฟท ์เป็นตน้ ความสามารถในการเรียนรู้โดยการคิดเชิงนามธรรม จึงเป็นความสามารถที

สาํคญัประการหนึงขององคก์ารทีเรียนรู้ เพราะการคิดในเชิงนามธรรมมกัจะทาํใหส้ามารถคิดไปถึง

สิงทียงัไม่เป็นรูปธรรม หรือยงัเป็นไปไม่ได ้และหากองค์การใดสามารถทาํสิงทีคนทวัไปเชือว่า

เป็นไปไม่ได ้ ให้เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัขึนมา องค์การนันก็จะกลายเป็นผูน้าํทนัที ดงันันจึงมี

เครืองมือทางการบริหารทีใชส้าํหรับช่วยองคก์ารในการคิดในเชิงนามธรรมอยูม่ากมาย เช่น เทคนิค

ดา้นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น Simulation, Network Analysis, Decision Tree และ Linear 

Programming เป็นต้น หรือเทคนิคการวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการ

วางโครงการแบบเหตุผลสมัพนัธ ์(Logical Framework) ก็ลว้นเป็นเครืองมือสาํหรับช่วยให้องค์การ

สามารถจดัเรียงความคิดต่างๆ ใหเ้ป็นระบบระเบียบ เป็นแนวคิดทีชดัเจน สาํหรับทีจะนาํไปเผยแพร่

และปฏิบติัต่อไป 

 4.   การเรียนรู้โดยการทดลองทาํและดูผล AE (Active Experimentation) ซึง

เป็นการเรียนรู้โดยการทดลองทาํสิงใหม่ๆ ทียงัไม่เคยทาํ และเรียนรู้จากผลของการทาํสิงนันใน

ลกัษณะของการลองผิดลองถูก ซึง Tom Peter และ   Robert Waterman ไดส้รุปไวใ้น In Search for 

Excellence ว่าเป็นลกัษณะดีเด่นขององค์การทีเป็นเลิศ เช่น McDonald’s ซึงมกัจะทดลองรูปแบบ

ของร้าน และรายการอาหารอยู่บ่อย ๆ หรือ 3M ทีมกัทดลองสินคา้รูปแบบใหม่ๆ โดยการทาํทีละ

นอ้ย ขายทีละนอ้ย แลว้ค่อยเพิมขึนทีหลงั เป็นตน้ ขอ้สาํคญัก็คือ การทดลองทาํนันตอ้งถือเป็นการ

สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ คือ หากไดพ้ยายามทดลองทาํแลว้ แต่ผลออกมากลบัเป็นความ

ลม้เหลว ก็ควรจะถือว่าเป็นบทเรียน และไม่ควรดนัทุรังทาํต่อไปทงัๆ ทีไม่เห็นผลว่าสาํเร็จหรือ

ลม้เหลวเพียงใด ดงัเช่นทีพบอยู่เสมอในโครงการนาํร่อง (Pilot Project) ต่างๆ ในประเทศดอ้ย
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พฒันา ทีลงทุนทาํการทดลองแลว้แต่ก็ไม่ไดเ้รียนรู้ผลว่าควรหรือไม่ควรทีจะนาํไปขยายผลต่อไป 

หรือไม่ก็ทดลองทาํจนเห็นแลว้ว่าไม่ไดผ้ล แต่ก็ยงัคงทาํตามแนวเดิมเพราะกลวัเสียหนา้ เป็นตน้ 

 ในปี ค  .ศ . 1969 Edgar Dale ไดน้าํเสนอแนวคิดของการเรียนรู้ที เรียกว่า 

“Cone of Learning” อนัโด่งดงั โดยสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงรายละเอียดของแนวคิดไดด้งันี 

 

 

 

ภาพที 9 Cone of Learning 

ทีมา: Edgar Dale,  Audio – Visual Methods Teaching, 2nd ed. (New York: Holt, Rinehart and 

Winston, 1965). 

 

 จากภาพที 9 แสดงให้เห็นถึง การเรียนรู้มี อยู่ 2 รูปแบบ คือ Passive กบั 

Active ซึงถา้จะทาํให้เกิดการเรียนรู้ทีทาํให้จาํไดน้ัน กระบวนการเรียนรู้ควรจะมีลกัษณะทีเป็น 

Active Model ไดแ้ก่ การไดมี้ส่วนร่วมในการพดูคุย ถกเถียง การฝึกปฏิบติัจริง ความสาํคญั ทฤษฏีนี

ใหว้ามสาํคญักบัการเรียนรู้ทีหลากหลาย เราควรวิเคราะห์ผูเ้รียนและจดัสือการเรียนรู้ทีเหมาะสม 

โดยมุ่งเนน้ กระบวนการที Active จะมีส่วนช่วยใหก้ารเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายประสบ ความสาํเร็จ 

อ่าน

 (10%)

ฟัง (20%)

มองและเห็น (30%)

เห็นและไดย้ิน (50%)

การพูด (70%)

พูดและทาํ (90%)

Passive Learning 

Active Learning 
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 สรุป ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็น

กระบวนการสร้างความรู้ ทกัษะ และเจตคติดว้ยการนาํเอาประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนมาบูรณาการ

เพือสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึนมา ซึงกระบวนการเรียนรู้จากทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์มีอยู ่

4 ขนัตอน คือ ประสบการณ์รูปธรรมจะเน้นการใชค้วามรู้สึกและยึดถือสิงทีเกิดขึนจริงตามทีตน

ประสบในขณะนัน การไตร่ตรองเป็นขันตอนทีผูเ้รียนมุ่งทีจะทาํความเข้าใจความหมายของ

ประสบการณ์ทีไดรั้บโดยการสงัเกตอยา่งรอบคอบเพือการไตร่ตรองพิจารณา การสรุปเป็นหลกัการ

นามธรรม และการทดลองปฏิบติัจริง เป็นขนัตอนทีผูเ้รียนนาํ เอาความเขา้ใจทีสรุปไดใ้นขนัที 3 ไป

ทดลองปฏิบติัจริง 

 

4.  แนวคดิเกยีวกบัอุตสาหกรรมการผลติ 

  ลกัษณะของการประกอบการผลิต นนัจะประกอบไปดว้ย ขนาดของเงินทุนทีใชใ้นการแบ่ง

ขนาดของอุตสาหกรรม จาํนวนพนักงาน และรูปแบบความเป็นเจา้ของธุรกิจ ซึงปัจจยัดา้น ต่างๆ 

เหล่านี ต่างก็มีผลต่อการดาํเนินงานของธุรกิจแตกต่างกนั ดงันัน ในการบริหารธุรกิจจึงจาํเป็นตอ้ง

ศึกษา ทาํความเขา้ใจ ในลกัษณะของอุตสาหกรรมนนัๆ ดงันี (ศิรัตน์ แจง้รักษส์กุล, 2552)  

  4.1  ขนาดของกจิการ  

  การจาํแนกขนาดของอุตสาหกรรมทีนิยมใช้กัน จะอาศัยเกณฑ์ว ัดทีสําคัญ              

4 ประการคือ ขนาดการจา้งงาน สินทรัพยถ์าวร ทุนจดทะเบียนและยอดขาย ซึงในบางประเทศจะใช้

เกณฑใ์ดเกณฑ์หนึงเป็นเครืองวดัเพียงเกณฑ์เดียว และบางประเทศอาจจะใชป้ระกอบกนัหลายๆ 

เกณฑ ์

  ต่อมาเมือมีการตงัสาํนักงานเงินกู้เพือส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึนในกรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรมเมือ พ.ศ. 2507 (ต่อมาไดเ้ปลียนชือเป็นสาํนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาด

ยอ่มในปัจจุบนั) จึงไดมี้การกาํหนดความหมายของอุตสาหกรรมขนาดย่อมไวแ้ตกต่างไปจากเดิม 

คือถือเอาเงินลงทุนเป็นเกณฑ ์โดยกาํหนดว่า หมายถึงกิจการอุตสาหกรรมประเภทโรงงาน ประเภท

ผลิตภณัฑ ์หรือประเภทอุตสาหกรรมในครอบครัว ทีมีทุนจดทะเบียนหรือลงทุนในสินทรัพยถ์าวร

ไม่เกิน 2 ลา้นบาทเป็นเกณฑใ์นการจาํแนก  

  อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทีจัดทาํขึน

ภายในประเทศในช่วงทีผ่านมานิยมใช้เกณฑ์การจ้างงานเป็นเกณฑ์สําคัญทีใช้ในการจาํแนก

ประเภทของอุตสาหกรรมโดยแบ่งออกเป็น  
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  1.  อุตสาหกรรมในครัวเรือน จา้งงาน 1-9 คน  

  2. อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม จา้งงาน 10-49 คน  

  3.  อุตสาหกรรมขนาดกลาง จา้งงาน 50-200 คน 

  4.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จา้งงาน 200 คนขึนไป  

  จนถึงปี พ.ศ. 2534 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงไดน้าเกณฑ์การจาํแนกประเภท

อุตสาหกรรมแบบ 2 เกณฑม์าใชคื้อ พิจารณาร่วมกนัระหว่างการจา้งงานและมลูค่าสินทรัพยถ์าวร 

  สาํหรับคาํจาํกดัความของขนาดอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นการลงทุน

จากการประชุมและสมัมนาระดบันานาชาติ เรือง “การดาํเนินงานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดย่อม” ทีประเทศญีปุ่น ทงัในภาคการผลิต ภาคการคา้และภาคการบริการในปี 2542 จึงมีคาํ

จาํกดัความใหม่ (Khamanarong, 2000: 35) ดงันี  

  ภาคการผลติ  

  อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หมายถึง อุตสาหกรรมทีมีมูลค่าทรัพยสิ์นการลงทุน เกิน 

200 ลา้นบาทหรือมีการจา้งงานเกิน 200 คนขึนไป  

  อุตสาหกรรมขนาดกลาง หมายถึง อุตสาหกรรมทีมีมูลค่าทรัพยสิ์นการลงทุน 51-

200 ลา้นบาท หรือมีการจา้งงาน 51-200 คน 

   อุตสาหกรรมขนาดย่อม หมายถึง อุตสาหกรรมทีมีมูลค่าทรัพยสิ์นการลงทุนไม่

เกิน 50 ลา้นบาท หรือมีการจา้งงานไม่เกิน 50 คน 

 

5.  งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

   ศศิเพ็ญ ลายไม ้(2557) ได้หาวฒันธรรมความปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีแห่งหนึงในจงัหวดัระยอง พบว่า ตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรม

ความปลอดภยัชนัตน้ คือ อายกุารทาํงาน ทศันคติ ความตอ้งการและระบบการจดัการความปลอดภยั 

ส่วนปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กับวฒันธรรมความปลอดภยัชนักลาง ประกอบด้วย อายุการทาํงาน 

ทศันคติ ระบบการจัดการความปลอดภยัโดยรวมและการสํารวจความปลอดภัย และปัจจัยทีมี

ความสมัพนัธก์บัวฒันธรรมความปลอดภยัชนัสูง ประกอบดว้ย อาย ุการมีส่วนร่วม และการสือสาร

ความปลอดภยั 

  เอกวิทย ์จิตรดา (2557) ไดศึ้กษาเรือง ระบบการจดัการความปลอดภยัและวฒันธรรม

ความปลอดภยัในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย ซึงมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาองคป์ระกอบ

ของระบบการจดัการความปลอดภยัและวฒันธรรมความปลอดภยัทีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของ

องค์การในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย โดยดําเนินการด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
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Research) และพบว่า องค์ประกอบของการจดัการความปลอดภยัและวฒันธรรมความปลอดภัย 

ประกอบดว้ย 13 องคป์ระกอบและมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินขององคก์ารอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติ 

  เฉิดศกัดิ สืบทรัพยแ์ละดร.ณัฎฐพนัธ ์เขจรนนัทน์ (2557) ไดศึ้กษา แนวทางการจดัการ

ดา้นความปลอดภยัในการทาํงานเพือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมเครืองทาํความเยน็ไทย ซึงการวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาประเด็นปัญหา 

อุปสรรคและแนวทางการจดัการดา้นความปลอดภัยในการทาํงานเพือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

พนกังานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครืองทาํความเยน็ไทย โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มีผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั คือ กลุ่มภาครัฐ กลุ่มนกัวิชาการ และกลุ่มผูป้ระกอบการ 

กลุ่มละ 9 คน รวมจาํนวน27คน จากนันทาํการตรวจสอบข้อมูลทีได้โดยการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) โดยแจกแบบสอบถามและไดก้ลุ่มตวัอยา่งซึงไดแ้ก่ พนักงาน หัวหน้างาน

และเจา้หนา้ทีความปลอดภยัวิชาชีพเพียงบางส่วนจากสถานประกอบการทีเป็นสมาชิกในสมาคม

เครืองทาํความเย็นไทย ซึงผลการวิจยัไดม้าออกเป็นแนวทางการจดัการดา้นความปลอดภยัคือ 

KRUNGTHEP Model 

  ชูศรี เหลืองสะอาดกุล (2556) ไดห้าประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยัสาํหรักลุ่มอาสากูชี้พในเขตควบคุมมลพิษ จงัหวดัระยองพบว่า การสร้างโปรแกรม

วฒันธรรมความปลอดภัย ก่อนและหลงัการสร้างมีความแตกต่างทีระดับนัยสําคัญ .05 โดย

โปรแกรมทีสร้างขึนจากแนวคิดของจีแอล โนเบิล เดนตนัประกอบดว้ย 10 แระการคือ 1) การแสดง

เจตจาํนงของผูบ้ริหาร 2) การแสดงความมุ่งมนัของหัวหน้าทีมดา้นความปลอดภยั 3)การสือสาร

ดา้นความปลอดภยั 4) การทาํงานเป็นทีม 5) การลดแรงกดดนัจากการปฏิบติังาน 6) การสร้างการมี

ส่วนร่วมของสมาชิก 7) การรับรู้ระเบียบปฏิบติั/กฎระเบียบดา้นความปลอดภยั 8) การอบรมดา้น

ความปลอดภยั 9) องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านความปลอดภยั และ 10) ระบบรายงานดา้นความ

ปลอดภัย ซึงการวิจัยได้แสดงความเชือมโยงให้เห็นว่า ความแข็งแกร่งด้านวฒันธรรมความ

ปลอดภยัจะช่วยลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุ/การบาดเจ็บและการเกิดเหตุการณ์อนัตราย 

  จนัทิราพร ทงัสุวรรณ (2555) ไดศึ้กษาเรือง การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสิงแวดลอ้มในการทาํงาน (SHE)ในโรงงานผลิตนํามนัจากยางรถยนต์เก่าไม่ใชแ้ลว้ พบว่า 

ผูบ้ริหารโรงงานใหค้วามสาํคญักบักระบวนการผลิตมากกว่าการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสิงแวดลอ้มในการทา้งานของโรงงาน ยงัไม่มีการกาํหนดนโยบายการพฒันา SHE รวมทงัไม่มี

การปลกูฝังทศันคติและการส่งเสริมการจดัการ SHE แก่ลกูจา้งทงันายจา้งและลูกจา้งยงัขาดความรู้

เกียวกบักฎหมายและมาตรการทีเกียวขอ้งกบั SHE ลูกจา้งมีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
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บุคคลทีทางโรงงานจดัหาใหต้ามกฎระเบียบทีนายจา้งกาํหนดไว ้แต่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจอย่าง

แทจ้ริง ประชาชนทีอาศยับริเวณใกลเ้คียงโรงงานขาดความรู้และความตระหนักเกียวกบัผลกระทบ

จากมลพิษของโรงงาน การให้ความรู้เกียวกบักฎหมายและมาตรการความปลอดภัยแก่นายจา้ง

ลกูจา้งและประชาชนจึงเป็นเรืองสาํคญั 

 กนัตธ์มน สุขกระจ่าง (2555) ไดศึ้กษาเรือง การศึกษาการบริหารจดัการความปลอดภยั

ตามแนวความคิดของพนกังานการบริหารจดัการความปลอดภยัตามแนวความคิดเห็นของพนักงาน 

กรณีศึกษา: โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ABC จาํกดั พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จดัการความปลอดภยัในโรงงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คือดา้นการจดัการความปลอดภยัใน

โรงงาน ดา้นการวางแผน ดา้นการควบคุม และดา้นการประสานงาน ตามลาํดบั พนักงานมีระดบั

การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ

เตรียมการก่อนการปฏิบติังาน ดา้นการตรวจสอบเครืองจกัร และดา้นการป้องกนัอุบติัเหตุขณะ

ปฏิบติังาน พนกังานทีมีแผนกงาน ตาํแหน่ง รายไดเ้ฉลีย และสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัความ

คิดเห็นของการบริหารจดัการความปลอดภยัของพนกังานทีแตกต่างกนั พนกังานทีมีแผนกงาน และ

สถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัของพนักงานแตกต่างกนั ระดบั

ความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการความปลอดภยัในโรงงาน มีความสัมพนัธ์กบัระดบัปฏิบติังาน

ดา้นความปลอดภยัของพนักงาน ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสาํคญั และปัจจยัทีส่งผลต่อความ

คิดเห็นการบริหารจดัการความปลอดภยัในโรงงานของพนกังาน คือ ดา้นการอบรมดา้นแผนกงาน 

ดา้นจดัการความปลอดภยั และดา้นการประสานงาน  

 ธรรมรักษ์ ศรีมารุตและคณะ (2555) ไดศึ้กษาถึง พฤติกรรมความปลอดภยัในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิต พบว่ามีพฤติกรรมในการทาํงานโดยรวม 

พฤติกรรมในการทาํงานทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ การไม่สูบบุหรีในขณะปฏิบติังาน ดา้นเครืองจกัร

พบว่า อายงุานของเครืองจกัรทีใชใ้นปัจจุบนัมีอายุอยู่ระหว่าง 1-3 ปี มีการหยุดทาํงานอยู่ระหว่าง

สัปดาห์ละ 1-3 ครัง มีการชาํรุด-บกพร่องอยู่ระหว่างสัปดาห์ละ 1-3 ครัง มีการ์ดครอบป้องกัน

อนัตรายมากทีสุด ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ทีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการ

ปฏิบติังาน แสงสว่างในทีทาํงานพอดี เสียงดงัเกินไป อุณหภูมิร้อนมาก มีฝุ่ น มีสารเคมี มากทีสุด 

ขอ้เสนอแนะอืนๆ 1) ตอ้งการให้มีการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานให้มากขึน และ

สร้างจิตสาํนึกใหพ้นกังานตะหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงาน 2) ตอ้งการให้บริษทัเล็งเห็นถึง

ความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานใหม้ากกว่าทีเป็นอยู ่โดยจดัอุปกรณ์ Safety ให้เหมาะสม

กบังานทีปฏิบติั 3) ตอ้งการใหทุ้กคนปฏิบติัตามกฎระเบียบเรืองการสวมใส่อุปกรณ์ Safety ในการ 

ทาํงานอยา่งเคร่งครัด ไม่ใช่เฉพาะแต่พนกังานระดบัปฏิบติัการเท่านัน 4) ตอ้งการให้เพิมแสงสว่าง
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บริเวณจุดตรวจสอบชินงานหนา้เครือง 5) ตอ้งการใหมี้การเพิมพดัลมให้มากขึน เพราะอุณหภูมิใน

ทีทาํงานร้อนมาก  

  อาํภรณ์ ชยัโชติกิจ (2554) การรับรู้วฒันธรรมความปลอดภยัของแรงงานไทยในวิถี

ชีวิตแบบบริโภคนิยม โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยม การรับรู้ความเสียง 

และการรับรู้วฒันธรรมความปลอดภยัของแรงงานไทย เพือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างวิถีชีวิตแบบ

บริโภคนิยม และการรับรู้ความเสียงกบัการรับรู้วฒันธรรมความปลิดภยั และเพือศึกษาอาํนาจการ

พยากรณ์การรับรู้วฒันธรรมความปลอดภยั จากตวัอปรวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยมใน 3 องค์ประกอบ 

ได้แก่ การทาํกิจกรรมแบบบริโภคนิยม ความสนใจในรูปแบบบริโภคนิยม และความคิดเห็น

เกียวกบัการบริโภคนิยม และตวัแปรการรับรู้ความเสียง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การรับรู้โอกาสเสียง

ในการเกิดอุบติัเหตุ การรับรู้ความรุนแรงจากการเกิดอุบติัเหตุ และการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค

จากการทาํตามวิธีป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจัย คือ แรงงานไทยซึงเป็น

พนกังานในโรงงานอาหารแห่งหนึงในจงัหวดันครปฐม จาํนวน 132 คน เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบวดั

ทีผูว้ิจยัสร้างขึน ประกอบดว้ย แบบสาํรวจขอ้มลูประชากร แบบวดัวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยม แบบวดั

การรับรู้ความเสียง และแบบวดัการรับรู้วฒันธรรมความปลอดภยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

  ผลการศึกษาพบว่า แรงงานไทยมีวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยมอยู่ในระดบัตาํ มีระดบัการรับรู้

ความเสียงอยู่ในระดบัสูง และการรับรู้วฒันธรรมความปลอดภยัอยู่ในระดบัสูงทุกองค์ประกอบ 

โดยวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยมมีความสมัพนัธก์บัการรับรู้วฒันธรรมความปลอดภยัในองค์ประกอบ

การสือสารด้านความปลอดภัย การมีส่วนร่วมด้านความปลอดภยั และการฝึกอบรมด้านความ

ปลอดภยั ตวัแปรความสนใจในรูปแบบวิถีบริโภคนิยมและการรับรู้โอกาสเสียงในการเกิดอุบติัเหตุ

สามารถร่วมกนัพยากรณ์การรับรู้วฒันธรรมความปลอดภยัไดร้้อยละ 24.30 ทงันีความสนใจในวิถี

บริโภคนิยมเป็นตวัแปรทีสามารถพยากรณ์การรับรู้วฒันธรรมความปลอดภยัไดดี้ทีสุด 

 รังสรรค์ ม่วงโสรส (2553) ไดห้าปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมความปลอดภัยใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีพบว่าขีดความสามารถ การสือสารและความรับผดิชอบของบุคคลดา้นความ

ปลอดภัยมีอิทธิพลทางตรงต่อ วฒันธรรมความปลอดปลอดภัย โดยมีกิจกรรมด้านการบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัทางออ้ม ผา่นขีดความความสามารถของบุคลากร ประสิทธิผลของ

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยมีอิทธิพลทางออ้มต่อวฒันธรรมความปลอดภัยผ่านขีด

ความสามารถของบุคลากรดา้นความปลอดภยั การสือสารดา้นความปลอดภยั ความรับผิดชอบของ

บุคลากรด้านความปลอดภัย และกิจกรรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ์โดยเจตจาํนงของ
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ผูบ้ริหารต่อความปลอดภยั และความร่วมมือของบุคลากรดา้นความปลอดภยัไม่มีผลต่อวฒันธรรม

ความปลอดภยั 

  อารีย ์แกว้ทว ีและจรรยา วงศกิ์ตติถาวร (2553) ไดศึ้กษาวฒันธรรมความปลอดภยัของ

บุคลากรหอ้งผา่ตดัโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยใชแ้บบสอบถามทศันคติเกียวกบัวฒันธรรม

ความปลอดภยัของห้องผ่าตดั ประกอบดว้ย58 ขอ้คาํถาม ครอบคลุมใน 6 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่การ

ทาํงานเป็นทีม บรรยากาศดา้นความปลอดภยั การยอมรับความเครียด ความเขา้ใจในการบริหาร

จดัการบรรยากาศในการทาํงาน และความพึงพอใจในงาน รายงานผลระดับทศันคติเกียวกับ

วฒันธรรมความปลอดภัยโดยการหาค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและจาํนวนร้อยละของ

บุคลากรทีมีระดบัทศันคติเกียวกบัวฒันธรรมความปลอดภยัในทางบวก เปรียบเทียบความแตกต่าง

ของระดบัทศันคติเกียวกบัวฒันธรรมความปลอดภยัดว้ยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (Analysis of Variance: ANOVA) ผลการวิจยั: บุคลากรห้องผ่าตดัทงัหมด 450 คน ไดรั้บ

ขอ้มูลตอบกลบั 343 คน (ร้อยละ 76.2) ระดบัทัศนคติเกียวกับวฒันธรรมความปลอดภยัของ

บุคลากรห้องผ่าตดัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง คะแนนเฉลีย 57.6+8.3 แพทย ์ พยาบาล และ

เจ้าหน้าทีระดับอืนๆ มีระดับทัศนคติใกลเ้คียงกันในระดบัปานกลาง คะแนนเฉลีย 50.8+8.6, 

57.4+8.1 และ 57.1+8.1 และมีระดบัทศันคติตาํสุดเกียวกบับรรยากาศในการทาํงาน คะแนนเฉลีย

50.8+10.8, 50.5+10.4 และ 52.6+12.5 ตามลาํดบั บุคลากรทงั 3 กลุ่มทีมีระดบัทศันคติในทางบวกมี

จาํนวนตงัแต่ร้อยละ 37-67 โดยพยาบาลมีจาํนวนบุคลากรทีมีระดบัทศันคติในทางบวกน้อยทีสุด

เกียวกบัความเขา้ใจในการบริหารจดัการ (ร้อยละ 37) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง

ของระดับทัศนคติเกียวกับวัฒนธรรมความปลอดภัยของกลุ่มบุคลากรเป็นรายปัจจัยพบว่า 

บรรยากาศดา้นความปลอดภยั ความเขา้ใจในการบริหารจดัการ และความพึงพอใจในงานมีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัสรุป: บุคลากรหอ้งผา่ตดัโดยรวมมีระดบัทศันคติเกียวกบัวฒันธรรมความ

ปลอดภยัใกลเ้คียงกนัในระดบัปานกลางซึงเมือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัทศันคติระหว่าง

กลุ่มบุคลากรเป็นรายปัจจยัพบว่ามีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  อลิสรา มณีวรรณ (2552) การศึกษาแนวนโยบายและการจดัสภาพแวดลอ้มเพือความ

ปลอดภยัระหว่างการทาํงานของคนงาน โรงงานนําตาลสหเรือง อาํเภอเมือง จังหวดัมุกดาหาร 

พบว่า การศึกษาแนวนโยบายและการจดัสภาพแวดลอ้มเพือความปลอดภยั ระหว่างการทาํงานของ

คนงาน โรงงานนาํตาลสหเรืองพบว่าแนวนโยบายกาํหนดขึนโดยยึดหลกักฏหมาย ในเรืองของ

ความปลอดภยัของคนงานเป็นหลกัและการจดัสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมในการทาํงาน เพือความ

ปลอดภยัในการทาํงานโดยเป็น หนา้ทีความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารและพนกังาน ทุกคนซึงไดรั้บ

ความร่วมมือจากทุกฝ่ายจึงจะใหร้ะบบการทาํงานมีประสิทธิภาพ 
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  นคร สะสม (2551) พฤติกรรมมนุษยแ์ละความปลอดภยัในการทาํงาน กรณีศึกษา 

บริษทั แมทเทล กรุงเทพ จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบติังานอย่างปลอดภยัใน

การป้องกนัตนเองจากการทาํงานศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานทีไม่ปลอดภยัศึกษา

ทศันคติเรืองการป้องกนัอนัตรายจากการทาํงาน และศึกษาความรู้เรืองการป้องกนัอนัตรายจากการ

ทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต โรงงานบริษทั แมทเทล กรุงเทพ จาํกดั กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนักงานฝ่าย

ผลิตโรงงานบริษทั แมทเทล กรุงเทพ จาํกดั จาํนวน 322 ราย เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ

แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

ไดแ้ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ

และค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์

  ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปฏิบติังานอย่างปลอดภยัใน

การป้องกนัตนเองจากการทาํงานในระดบัสูงมีทศันคติและความรู้เรืองการป้องกนัอนัตรายจากการ

ทาํงานอยู่ในระดบัสูง กลุ่มตวัอย่างทีมีประสบการณ์การทาํงานในฝ่ายผลิต แตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภยัในการป้องกนัตนเองจากการทาํงานแตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา แผนกทีสังกดั และ

ตาํแหน่งงาน ไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบติังานอย่างปลอดภยัในการป้องกนัตนเองจากการ

ทาํงาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ กลุ่มตวัอย่างทีมีเพศ ระดบัการศึกษา แผนกทีสังกดั

และตาํแหน่งงาน แตกต่างกนัมีผลต่อความรู้เกียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน แตกต่างกนั อย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนอาย ุสถานภาพ และ ประสบการณ์การทาํงานในฝ่ายผลิต ไม่

ก่อให้เกิดความรู้เกียวกบัความปลอดภยัในการทาํงานแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ กลุ่ม

ตวัอยา่งทีมีระดบัการศึกษา และแผนกทีสงักดั แตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติเรืองการป้องกนัอนัตราย

จากการทาํงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 ส่วนเพศ อายุสถานภาพ

ประสบการณ์การทาํงานในฝ่ายผลิตและตาํแหน่งงาน ไม่ก่อใหเ้กิดทศันคติเรืองการป้องกนัอนัตราย

จากการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ความรู้เกียวกบัความปลอดภยัในการทาํงานกบั

พฤติกรรมการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัในการป้องกนัตนเองจากการทาํงานมีความสมัพนัธก์นัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.05ทศันคติเรืองการป้องกนัอนัตรายจากการทาํงานกบัพฤติกรรมการ

ปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัในการป้องกนัตนเองจากการทาํงานมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั 0.05 และพบว่าความรู้เกียวกบัความปลอดภยัในการทาํงานกบัทศันคติเรืองการ

ป้องกนัอนัตรายจากการทาํงานมีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  



49 
 

 
 

 ลิน คุย (Lin Cui, 2013) ไดศึ้กษาในคนงานจาํนวน 209 คน ของบริษทัทาํเหมืองถ่าน

หินทีใหญ่ทีสุดของจีน ใชรู้ปแบบการทดสอบโดยใชเ้ทคนิคการสร้างแบบจาํลองสมการโครงสร้าง 

พบว่า การรับรู้ของพนักงานต่อสภาพแวดลอ้มทีเป็นอนัตรายมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ

พฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน ผา่นกระบวนการทางจิตวิทยาซึงรับรู้ของความมุ่งมนัในการ

จดัการเพือความปลอดภยัและความเชือของแต่ละบุคคล โดยจากงานวิจยันีผูว้ิจยัไดน้าํมาใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันากรอบแนวคิด และเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั อนันําไปสู่การศึกษาตัวแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

 คริสโตเฟอร์ บี ฟราเซ็ง (Christopher B. Frazier, 2012) ได้ศึกษาเชิงสํารวจกับ

คนทาํงานจาํนวน 25,574 ในบริษทัขา้มชาติ 5 แห่งทีมีอุตสาหกรรมทีแตกต่างกนั พบว่าปัจจยัหลกั

ของวฒันธรรมความปลอดภยัประกอบดว้ย ความใส่ใจของผูบ้ริหาร ความรับผิดชอบดา้นความ

ปลอดภยัของแต่ละคน การสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย และระบบการจัดการด้านความ

ปลอดภยั โดยจากงานวิจยันีผูว้ิจยัไดน้าํมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากรอบแนวคิด ตวัแปรทีใช้

ในการวิจยั และเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั อนันาํไปสู่การศึกษาตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั

เชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

 บีทริค (Beatrice, 2011) ซึงศึกษาและ พบว่าปัจจยัทีมีผลต่อวฒันธรรมความปลอดภยั

ในธุรกิจ นาํมนัและก๊าซในประเทศองักฤษ ไดแ้ก่ 1) การฝึกอบรม 2) รางวลัและการยอมรับ 3) การ

สือสาร และ 4) การมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร โดยจากงานวิจยันีผูว้ิจยัไดน้าํมาใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันากรอบแนวคิด ตวัแปรทีใชใ้นการวิจยั แนวทางการศึกษา และเครืองมือทีใช้

ในการวิจยั อนันาํไปสู่การศึกษาตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรม

การผลิตของประเทศไทย 

 โมฮามาด คานดาน (Mohammad Khandan, 2010) ไดศึ้กษากบัคนงานจาํนวน 1,755 คน ที

บริษทัปิโตรเคมีแห่งหนึงในประเทศอิหร่าน ไดแ้สดงให้เห็นว่าบรรยากาศและวฒันธรรมความ

ปลอดภยัมีส่วนในการป้องกนัอุบติัเหตุในการทาํงาน โดยพฤติกรรมมีส่วนเกียวขอ้งกบัการบาดเจ็บ

ถึง 86%-96% นอกจากนีบรรยากาศของความปลอดภัยยงัสามารถทาํนายพฤติกรรมดา้นการย

ศาสตร์ และแสดงให้เห็นความสาํคัญของการลดลงของจาํนวนคนงานทีมีบรรยากาศของความ

ปลอดภยัในเชิงลบ โดยจากงานวิจยันีผูว้ิจยัไดน้าํมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากรอบแนวคิด และ

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั อนันาํไปสู่การศึกษาตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 
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  เฟอร์แนนดาซ มุนิซ และคณะ (Fernandez-Muniz and others , 2009) ไดศึ้กษาแลว้พบ 

ว่า การดาํเนินการระบบจดัการความปลอดภยัทีดีส่งผลทาง บวกต่อ 1) ผลการดาํเนินงานดา้นความ

ปลอดภยั ทาํใหอ้ตัรา การเกิดอุบติัเหตุลงลง อตัราการบาดเจ็บของพนักงานและ ความเสียหายต่อ

เครืองจกัร วสัดุ อุปกรณ์ลดลง ซึงส่งผลให้ พนักงานมีขวญั กาํลงัใจดียิงขึน ลดการขาดงานของ

พนกังาน 2) ความสามารถในการแข่งขนั ทาํใหภ้าพลกัษณ์ ชือเสียง รวมทงัผลผลิต ขององคก์รดีขึน 

และ 3) ผลการดาํเนินงานทางดา้นการเงิน ส่งผลใหย้อดขาย กาํไร ความสามารถในการทาํกาํไรดีขึน 

  ลาม และคณะ (Lamm and others, 2007) ทีพบว่า สถานทีทาํงานทีมีสุขลกัษณะและ

ปลอดภยั ส่งผลต่อผลผลิตทีได ้(Labor Productivity) และส่งผลให ้กิจการมีกาํไรเพิมขึน โดยพบว่า

การทาํงานทีมีความปลอดภยัจะส่งผลใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ ผลผลิตเพิมขึน จนส่งผลให้ผล

กาํไรไดเ้พิมขึนดว้ย โดยจากงานวิจยันีผูว้ิจยัไดน้าํมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากรอบแนวคิด ตวั

แปรทีใชใ้นการวิจยัและเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั อนันาํไปสู่การศึกษาตวัแบบวฒันธรรมดา้นความ

ปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

  ยี ฮสวน ลี และ เชง เชีย ยาง (Yi-Hsuan Lee and Cheng-Chia Yang, 2013) ไดศึ้กษา

ระดบัของวฒันธรรมความปลอดภยัของผูป่้วยทีผลกระทบต่อประสิทธิภาพความปลอดภยั  กรณี

ของพยาบาล มีวตัถุประสงค์เพือตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมความปลอดภยัระดบั

องคก์รของผูป่้วย ระดบัหน่วยงาน และประสิทธิภาพการทาํงานดา้นความปลอดภยั  กลุ่มตวัอย่าง 

คือ นางพยาบาล จาํนวน 705 คน จากโรงพยาบาล  2 แห่ง  แต่ไดแ้บบสอบถามทีสมบูรณ์กลบัมาเพียง 

363 ชุด เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใขก้ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยนืยนั (CFA) ผลการวิจยัพบว่า โครงสร้างองค์ประกอบของความน่าเชือถือมีนัยสาํคญั และปัจจยั

ในการโหลดมากกว่า 0.5  จึงบ่งชีถึงรูปแบบทียอมรับได้   การสร้างแบบจาํลองสมการโครงสร้าง 

(SEM) พิสูจน์ให้เห็นว่าผลกระทบของระดับองค์กรของวฒันธรรมความปลอดภัยของผูป่้วย

เกียวกบัประสิทธิภาพความปลอดภยัของแต่ละบุคคลเป็นผูไ้กล่เกลียโดยหน่วยระดบัของวฒันธรรม

ความปลอดภยัของผูป่้วย 

  อริน ฮานิ ซูคาดาริน นูรัด สูเรีย สูไฮทมิ นอรฮิดายาฮ อบับูด (Ezrin Hani Sukadarin 

Nurud Suria Suhaimi Norhidayah Abdull  , 2012) การศึกษาเบืองตน้ของวฒันธรรมดา้นความ

ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม มีวตัถุประสงค์เพือการสํารวจการรับรู้ของพนักงานทีมีต่อ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยใช้แบบสอบถามความปลอดภยัของ

สภาพภูมิอากาศ โดยมีกลุ่มตวัอย่าง เป็นพนักงาน จาํนวน 30   คน ทีทาํงานในโรงงานคอนกรีต 

เครืองมือ ทีใชเ้ป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล 7 ดา้น ไดแ้ก่ ระบบและขนัตอนการจดัการ

ความปลอดภยั ความมุ่งมนัในการบริหารจดัการ ทศันคติดา้นความปลอดภยั อิทธิพบของเพือน
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ร่วมงาน การมีส่วนร่วมของพนกังาน ความรู้เกียวกบัความปลอดภยั และพฤติกรรมความปลอดภยั 

ผลการเก็บรวบรวม จากนนัไดรั้บการวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ผลการวิจยั พบว่า 

พนักงานมีการรับรู้ในด้านบวกต่อการระบบและขันตอนการจัดการความปลอดภัยในองค์กร, 

อิทธิพลของเพือนร่วมงาน, การมีส่วนร่วมของพนักงาน,  ความรู้เกียวกับความปลอดภัย และ

พฤติกรรมความปลอดภยั อย่างไรก็ตาม การรับรู้ของพนักงานทีมีต่อความมุ่งมนัในการบริหาร

จดัการเป็นไปในดา้นลบ เนืองจากพวกเขารู้สึกว่าความมุ่งมนัในการบริหารจดัการในแง่ของความ

ปลอดภยัและสุขภาพในองคก์รยงัคงอ่อนแอ สาํหรับปัจจยัดา้นทศันคติดา้นความปลอดภยัมีการรับ

รูปดา้นบวกและลบเท่ากนั 

  ทันวาดี จินดา (Thanwadee Chinda, 2007) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง

องค์ประกอบทีสําคัญวฒันธรรมดา้นความปลอดภัยในการก่อสร้าง มีวตัถุประสงค์เพือทดสอบ

ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุระหว่างมาตรการทีช่วยเพิมความรู้ในดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัในการ

ก่อสร้าง กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานก่อสร้าง เครืองมือ คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้

โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างมาตรการทีช่วยเพิมความรู้ 5 

มาตรการ และเป้าหมาย ยิงไปกว่านัน การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า "คน" มีคิดเห็นดา้นบวกต่อ

มาตรการทีช่วยเพิมความรู้ เช่น ความร่วมมือ ทรัพยากร และกระบวนการ ผลการศึกษาเน้น

ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างมาตรการทีช่วยเพิมความรู้ 5 มาตรการ ดงันันแนวทางการก่อสร้างองค์กรทีจะ

ระบุว่ามาตรการใดมีศกัยภาพในการเพิมผลตอบแทนในการลงทุนทีเกียวกบัความปลอดภยัในการ

ใช้ทรัพยากรของพวกเขาเพือให้บรรลุเป้าหมายทีก ําหนดไว้ของสุขภาพโดยรวมและผลการ

ดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั 

  ชริสโตฟอร์ บี ฟารซิร (Christopher B. Frazier, 2011) การประเมินผลของการ

แทรกแซงการศึกษาเกียวกบัการรับรู้วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัในหมู่พยาบาลหน่วยฉุกเฉิน มี

วตัถุประสงคเ์พือสาํรวจอิทธิพลของการแทรกแซงการศึกษาออนไลน์ของการรับรู้วฒันธรรมดา้น

ความปลอดภยัของเจา้หน้าทีพยาบาล กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานพยาบาล การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช ้

independent and paired sample t-tests, Anova ผลการวิจยั พบว่าสมมติฐาน 1 ไม่ไดรั้บการ

สนับสนุน หลงัจากการควบคุมความปลอดภยัในครังที 1 และในครังที 2 สาํหรับกลุ่มแทรกแซง

การศึกษาไม่พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัจากกลุ่มควบคุม และไม่มีความแตกต่างอย่าง

มีนัยสาํคัญอืนๆ ทีถูกระบุ ในขณะทีสมมติฐานที 2 ไม่ไดรั้บการสนับสนุนเช่นกนั ขณะทีมีการ

เปลียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติค่าเฉลียของมิติทีเลือกไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นครังที 1 และ 2 มีการ

แทรกแซงหรือการควบคุมกลุ่ม 
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   มารินา จาวิส และ พิ ไทน์ (Marina Jarvis and Piia Tint, 2009)ไดศึ้กษาเรือง นวตักรรม

สําหรับทีทํางาน:  สร้างรูปแบบเพือการจัดการความปลอดภัยโดยมีว ัตถุประสงค์เพือ ศึกษา

วฒันธรรมความปลอดภยัในผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในเอสโตเนีย กลุ่ม

ตวัอยา่ง คือ ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในเอสโตเนีย   เครืองมือทีใช ้แบบ

สัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ความจาํเป็นอย่างยิงในการปรับปรุงการการทาํงานร่วมกันระหว่าง

นายจา้งและผูเ้ชียวชาญดา้น ความปลอดภยั เพือเสริมสร้างการจดัการความรู้และโครงสร้างพืนฐาน

เช่นเดียวกบัวฒันธรรมความปลอดภยัในสถานประกอบการ ของเอสโตเนีย โดยความสามารถและ

ความเชียวชาญในการทาํงานและเรืองสุขภาพเป็นรากฐานสาํหรับการเพิมมูลค่าของบุคลากรใน 

การทาํงาน 

 เอ็ม ดี คูเปอร์ และ อาร์ เอ ฟิลลิบ (M.D. Cooper และ R.A. Phillips, 2004) ไดศึ้กษา

เรืองการวิเคราะห์การสํารวจสภาพความปลอดภัยและความสัมพันธ์ของพฤติกรรมโดยมี

วตัถุประสงค ์ เพือวิเคราะห์ปัจจยัทีมีลกัษณะโครงสร้างพืนฐาน  เช่น ทศันคติการจดัการเพือความ

ปลอดภยั  ความปลอดภยัในการวิจยัสภาพภูมิอากาศ ต่อความปลอดภยัในการทาํงาน  กลุ่มตวัอย่าง 

คือ โรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์ จาํนวน 540 คน เครืองมือทีใช ้แบบสอบถาม, และการสังเกตการ

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติ การถดถอยพหูคูณ ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ถึงความสาํคญัของความ

ปลอดภยัทีมีการฝึกอบรม จากการคาดการณ์ของระดบัทีเกิดขึนจริงจากพฤติกรรมความปลอดภยั  

ผลแสดงใหเ้ห็นว่าขนาดของการเปลียนแปลงการรับรู้ความปลอดภยั จะไม่จาํเป็นตอ้งตรงกบัการ

เปลียนแปลงทีเกิดขึนจริงในพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานการศึกษาครังนีได้รับการ

เชือมโยงเชิงประจกัษร์ะหว่างคะแนนความปลอดภยัของสภาพภูมิอากาศและพฤติกรรมดา้นความ

ปลอดภัยทีเกิดขึนจริง ยืนยนัผลการวิจัยและการขัดแยง้ในความปลอดภัย จากการทบทวน

วรรณกรรม  จากสมมติฐานสภาพภูมิอากาศและพฤติกรรมของอุบติัเหตุบนเส้นทางไม่ชดัเจนเท่าที

สนันิษฐานกนัทวัไป สรุปว่าการเชือมโยงทางสถิติระหว่างความปลอดภยัของสภาพภูมิอากาศ จะมี

การรับรู้และพฤติกรรมความปลอดภัยจะได้รับเมือขอ้มูลพฤติกรรมเพียงพอ  ซึงมีผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรม  และการศึกษานีต้องการการสนับสนุนต่อไปเพือเป็นการใช้มาตรการด้านความ

ปลอดภัยของสภาพภูมิอากาศเป็นเครืองมือวินิจฉัยที มีประโยชน์ในการสอบถามการรับรู้ของ

พนกังานทางดา้นความปลอดภยั  

  แอนดี พี สมิท และ เอ็มม่า เจ เค วาดสวอท (Andy P Smith and Dr. Emma J K 

Wadsworth, 2010) ไดศึ้กษาเรือง วฒันธรรมความปลอดภยั คาํแนะนาํและประสิทธิภาพการทาํงาน

โดยมีวตัถุประสงค์เพือ  การประเมินและเปรียบเทียบวฒันธรรมความปลอดภยัขององค์กร และ

คาํแนะนําทีมี ประสิทธิภาพความปลอดภยั  เพือพิจารณาการบังคบัใช้และสร้างความสัมพนัธ์
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ระหว่างว ัฒนธรรมและประสิทธิภาพการทํางานในองค์กรกลุ่มตัวอย่าง คือ องค์กร และ

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศองักฤษ เครืองมือทีใช ้แบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ  

Analysis  of  Variance (ANOVA), chi-square tests, Spearman’s rho, stepwise logistic regression 

and backward linear regression ผลการวิจัยพบว่า วฒันธรรมความปลอดภัยทีเกียวข้องกับ

ประสิทธิภาพความปลอดภยั  ชีให้เห็นการใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มใน

ระดับทีแต่ละคนจะมองไปทีการรับรู้และทัศนคติทีมีต่อความปลอดภัยในสถานทีทาํงาน สิงที

สาํคัญในการทาํความเขา้ใจรายละเอียดของปัจจัยทีเกียวขอ้งกบัสุขภาพของพนักงานและความ

ปลอดภยั   การศึกษานีพบความสัมพนัธ์พนัธ์ทีเป็นอิสระ ระหว่างสุขภาพและให้คาํแนะนาํดา้น

ความปลอดภยั  และประสิทธิภาพความปลอดภยัขององค์กร  อย่างไรก็ตามการวิจยัในครังต่อ คือ

การสํารวจและอธิบายธรรมชาติของความสัมพนัธ์นี โดยรวม จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าใน

ขณะทีธรรมชาติของความสมัพนัธก์บัคาํแนะนาํทีจาํเป็นตอ้งชีแจงทงัวฒันธรรมความปลอดภยัของ

องคก์รและคาํแนะนาํความมีนยัสาํคญัของผลงานทีเป็นอิสระต่อกนั 

  เอม็ดี คูเปอร์  (M.D. Cooper, 2000) ไดศึ้กษาเรืองรูปแบบของวฒันธรรมความปลอดภยัโดย

มีวตัถุประสงค์เพือ  ศึกษาต้นแบบ ซึงสามารถนาํมาใช้เพือเป็นแนวทางในการตรวจสอบความ

ปลอดภยั กลุ่มตวัอยา่ง คือ เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสาํรวจบุคคลภายในองค์การ เครืองมือทีใช ้

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์   ผลการวิจัยพบว่า วฒันธรรมความปลอดภัยของหลายองค์กรมี

แนวโน้มทีจะมุ่งเน้นไปทีวิธีทีให้คนคิดหรือประพฤติ ซึงการตรวจสอบ การสร้างวฒันธรรมนีมี

แนวโน้มทีจะมุ่งเน้นวิธีทีผูค้นคิดเกียวกบัแง่มุมต่างๆ ของความปลอดภัยผ่านทางมาตรการดา้น

ความปลอดภยัของสภาพภมิูอากาศทีมีแนวโน้มทีจะใชเ้ป็นมาตรการตวัแทนของวฒันธรรมความ

ปลอดภยัและประเด็นทีเกียวขอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ ขององคก์ร 

  จอนห์ เอ เฟนเนรี (John A. Flanner , 2001) ไดศึ้กษาเรืองการประเมินวฒันธรรมความ

ปลอดภยัในอุตสาหกรรมการบิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ ศึกษาความปลอดภยัในอุตสาหกรรมการ

บินเพือลดปัญญาของอุตสาหกรรมกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานผูเ้กียวขอ้งกบัเรืองความปลอดภยัของ

บริษัท เครืองมือทีใช้  การสังเกต การตรวจสอบ ผลการวิจยัพบว่า ผลทีพิจาณามุ่งเน้นความปลอดภัย

ทวัไป ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ทีสาํคญัของการบินปัญหาดา้นความปลอดภยัในกรณีนี

ไม่ไดมี้วตัถุประสงคโ์ดยตรงทีพนกังานแต่ละคนหรือรวมตวักนัอย่างครบถว้น แต่ในความปลอดภยั

ของผูที้บิน นีคือไม่ไดที้จะลดค่าของปัญหา โดย จุดมุ่งหมายเพือความปลอดภยั  ซึงวฒันธรรมความ

ปลอดภัยทีถูได้ ให้สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ Coopers (1999)โดยมี 3 มิติ ทีสําคัญ คือ  มิติ

พฤติกรรม  มิติทางดา้นจิตใจและโครงสร้าง หรือ มิติ  ซึงผลการศึกษาเป็นหลกัฐานการเพือนาํไปใช้
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อยา่งแพร่หลายของการสาํรวจความปลอดภยัเพือความสะดวกในการบริหารงานและความถูกตอ้ง  

เพือความตระหนกัของระบบความปลอดภยั 

  เฮเลน เอ โอลเดล (Helle A. Oltedal, 2011) ไดศึ้กษาเรืองการประเมินวฒันธรรมความ

ปลอดภยัและการจดัการดา้นความปลอดภยัในการควบคุมการจดัส่งสินคา้อุตสาหกรรม นอร์เวย์

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาเกียวกบัการประยุกต์ใชว้ฒันธรรมความปลอดภยัและความปลอดภยั

การจดัการจดัส่งสินคา้ ศึกษาทฤษฎีทีเกียวขอ้งของวฒันธรรมความปลอดภยัและความปลอดภยั 

เพือการจัดการและการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมความปลอดภยัและการจดัการ

ความปลอดภยั เพือประเมินวฒันธรรมความปลอดภยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการดา้นความปลอดภยั 

เพือประเมินความปลอดภยัภายในวฒันธรรมการคา้การขนส่งและการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบั

การจดัการความปลอดภยัและประสิทธิภาพการทาํงานทีเกิดขึนจริง กลุ่มตวัอย่าง คือ อุตสาหกรรม

การขนส่งสินคา้ โดยผูใ้หบ้ริการบรรทุกของเหลวและผูใ้หบ้ริการเรือบรรทุกสินคา้แหง้ จาํนวน 150 

บริษทั จาก 953 บริษทั โดยคดัเลือกแบบสุ่ม เครืองมือทีใช ้แบบสอบถาม, การสัมภาษณ์,  Case 

studies, Document study, การสงัเกตุ ผลการวิจยัพบว่า  บริษทั เป็นแรงผลกัดนัวฒันธรรมความปลอดภยั

บนเรือ ดังนันสิงทีไม่ต้องการในขณะปฏิบัติงานอาจถูกตรวจสอบกลบัไปยงัด้านองค์กร การ

ตดัสินใจได้รับอิทธิพลจาก 3 วิธี (1) แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยทีวางรากฐาน (2) 

สถานทีสาํหรับการพฒันาทางวฒันธรรมสาํหรับวฒันธรรมการรายงานและประสิทธิภาพของระบบ 

อุตสาหกรรมไปยงัระดบัใหญ่เป็นคนทีมุ่งเน้นกบัการใชง้านทีมากเกินไปของมาตรการมาตรฐาน

และ (3) การบริหารจดัการเรือมีอิทธิพลทีสาํคญัต่อความปลอดภยั 

  แอนนา แรโควคา (Anna Rakowska, 2013) รูปแบบวฒันธรรมความปลอดภยัรูปแบบ 

กรณีศึกษา เหมืองถ่านหินในประเทศโปแลนด์โดยมีวตัถุประสงค์เพือ เสนอรูปแบบเดิมของ

วฒันธรรมความปลอดภยัและการตรวจสอบในการศึกษาเชิงประจกัษที์ไดด้าํเนินการในเหมืองถ่าน

หินในประเทศโปแลนด ์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ คนงานอุตสาหกรรมเหมือง จาํนวน 1,170 คน เครืองมือ

ทีใช ้ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ วิจยัเอกสาร การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ chi-squared 

tests by Pearson, likelihood ratio,ความสัมพนัธ์เชิงเส้น linear relationship test, Fisher test

ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมความปลอดภยัทีมีอยูจ่ากรูปแบบวฒันธรรมความปลอดภยั มีค่า "สูง"  

คือ วฒันธรรม ในดา้นความปลอดภยัการจดัการบทบาทของระบบการจดัการและวิธีการอย่างเป็น

ทางการทีโดดเด่น โดยวฒันธรรมความปลอดภยั ตามพีฮดัสนั (2001) ซึงในบทบาทหลกัเป็นระบบ

อยา่งเป็นทางการของการจดัการซึงจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายของการปฏิบติัตามบทบญัญติัและเพือ

หลีกเลียงการการลงโทษ  เพือใหว้ฒันธรรมทีจะไดรั้บในระดบัต่อไปเช่นกลายเป็น "เชิงรุก"  โดย

วฒันธรรมทีมีระดบัของการมีส่วนร่วมของพนกังานและความคิดริเริมทีจะตอ้งเปลียนแปลงเป็นสิง
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สาํคญัในการทาํงานขององคก์ร   เช่นเดียวกบัทรัพยากรมนุษย ์ระบบการจดัการทีมีความจาํเป็น ใน

วฒันธรรมนี  ผูจ้ดัการเท่านนั ซึงมีความสนใจในดา้นความปลอดภยั ตงัแต่แรกในขณะทีพนักงาน

ของตวัเองไม่ไดมี้ส่วนร่วมในระบบนี ไดพิ้สูจน์ให้เห็นผลในวฒันธรรมองค์กรคือ วฒันธรรมที

สาํคญัทีสุด ซึงผลและขนัตอนต่อมา เพือเป็นสร้างกฎระเบียบ รูปแบบการใชง้านตรวจสอบบทบาท

ของพนักงานในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภัยทีเหมาะสมของการจดัการในกรณีนีพบว่า 

พนักงานไม่เคยแสดงให้เห็นถึงความตังใจทีจะเปลียนวฒันธรรม และยอมรับพฤติกรรม เชิงลบ

บางอยา่ง ขอ้สรุปเป็นทีน่าแปลกใจมากทีสุด คือ ผูท้าํหน้าทีขดักบักฎระเบียบดา้นความปลอดภยั

ตามทีกลุ่มของผูต้อบแบบสอบถาม  มากกว่า 30% ของคนงาน ซึงเป็นเรืองยากทีจะคาดหวงั

พฤติกรรมในเชิงบวกจากคนงานเหมืองแร่ นนัหมายถึง การเปลียนแปลงทศันคติของคนงานเหมือง

จะไม่ใช่เรืองง่าย 

   สเตเวน เฮคเกอร์ (Steven Hecker, 2013) ไดศึ้กษาเรืองการทาํความเขา้ใจเกียวกับ

วฒันธรรมความปลอดภยัและความปลอดภยัของสภาพการก่อสร้าง : จากขอ้มูลทีมีอยู่และอนาคต 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ  ทาํความเขา้ใจและเพิมประสิทธิภาพวฒันธรรมความปลอดภยั กลุ่มตวัอยา่ง 

คือ คนงานดา้นความปลอดภยั 6 คน และ Supervisors 19 คน ของโครงการขุดเจาะอุโมงค ์เครืองมือ

ทีใช ้เช่น แบบสมัภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจยัพบว่า คุณค่าเชิงลึกของวฒันธรรม คือการรับรู้ร่วมกนัใน

หมู่กลุ่มทีค่อนข้างเป็นเนือเดียวกัน การประเมินสภาพความปลอดภัยสามารถบอกเราบางสิง

บางอยา่งเกียวกบัวฒันธรรมตน้แบบโดยเฉพาะอยา่งยงิ ช่องว่างในการรับรู้ทีมีอยูภ่ายในองคก์ร โดย 

ปัจจยัหลกัสภาพความปลอดภยัรวมถึงการจดัการ ความมุ่งมนัในการมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือ

การเพิมขีดความสามารถการสือสารทีปลอดภยั  ความสามารถดา้นความปลอดภยั  ความสมดุลของ

ความปลอดภยัและการผลิตและการกาํกบัดูแลและผูร่้วมงาน  ซึงการสนับสนุนดา้นความปลอดภยั

อืนๆ ทีสาํคญัคือวิธีการทีเกียวขอ้งกบัระบบการจดัการความปลอดภยัรวมถึงการระบุอนัตรายจาก

การตรวจสอบสถานที การรายงานเหตุการณ์ทีเกิดขึน ในการจดัการผูรั้บเหมาช่วง ฯลฯ ออกมาเป็น

แบบแผนและรูปแบบทีรวมการปฏิบัติทีเป็นรูปธรรม ในการจัดการความปลอดภัยมากขึนและ

วฒันธรรมทีจบัตอ้งไดน้้อย จะสามารถเพิมประสิทธิภาพการสร้างความเขา้ใจของความสัมพนัธ์

เหล่านีได ้

  คริสโตเฟอร์ บี ฟารเซอร์ (CHRISTOPHER B. FRAZIER ,2011) ไดศึ้กษาเรือง การ

วิเคราะห์ปัจจัยว ัฒนธรรมความปลอดภัยโดยมีวตัถุประสงค์เพือ  ศึกษาหาองค์ประกอบของ

วฒันธรรมความปลอดภยั เพือจดัการรูปแบบความปลอดภยั กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานบริษทัขา้ม

ชาติ โดยสํารวจจาก 5 อุตสาหกรรมทีแตกต่างกัน จ ํานวน 25,574 คน เครืองมือทีใช้ เช่น 

แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ และกระดาษการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติ The Q-Sort Method  
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วิธีวิทยาคิวในการสร้างคาํถาม Factor Analysis  การวิเคราะห์องค์ประกอบ สาํหรับผลการสาํรวจ 

ผลการวิจยัพบว่า การศึกษานีพยายามทีจะประเมินปัจจยัหลกัของวฒันธรรมความปลอดภยัรวมทงั 

สองปัจจยัทีจาํเป็นในการขยายตวัและปัจจยัหนึงทีดูเหมือนจะหายไป วฒันธรรมความปลอดภัย

ไดรั้บการกาํหนดใหสู้งขึนตวัแปรแฝงซึงประกอบไป ดว้ย 4 ปัจจยัยอ่ย (การจดัการความกงัวล ดา้น

ความปลอดภยั ความรับผิดชอบส่วนบุคคลเพือความปลอดภยั และระบบการจดัการด้านความ

ปลอดภยั)  การสาํรวจวฒันธรรมความปลอดภยัลดลง และ 12 ปัจจยัของวฒันธรรมความปลอดภยัที

สูงขึน นอกจากนีการวิจยัควรตรวจสอบความสามารถในการคาดการณ์ของการวดัสาํหรับการใช้

งานในทางปฏิบัติภายในองค์กรทีแตกต่างกัน ซึงการสํารวจวฒันธรรมความปลอดภัยไม่เพียง

พอทีจะเปลียนแปลงวฒันธรรมทีไม่ปลอดภยัเป็นวฒันธรรมความปลอดภยัในเชิงบวกได ้โดยผูน้าํ 

(อาวุโส หรือผูบ้ริหารระดับกลาง) มีส่วนร่วมในกระบวนการดา้นความปลอดภยัทีมีการเพิมขึน

อย่างมากในการพฒันาอย่างยงัยืน ซึงผูน้าํต้องทาํบางสิงบางอย่างเป็นแบบอย่างแก่พนักงาน จะ

บรรลุผลขององคก์รในเชิงบวกมากกว่า 

  ฮุย เชง ดองลาส เอ เวยแมน เทอรี เอล วอน ทาเดน กนัจาน สามา เอสา เอ มิตเชล  (Hui 

Zhang, Douglas A. Wiegmann, Terry L. von Thaden, Gunjan Sharma, Alyssa A. Mitchell, 2002) 

ไดศึ้กษาเรืองวฒันธรรมความปลอดภัย : ความสับสนของแนวคิดโดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษา

ทบทวนความเขา้ใจทีมากขึน ของวฒันธรรมความปลอดภยั เครืองมือทีใชว้ิจยัเอกสาร (n = 54) 

ผลการวิจยัพบว่า จากการศึกษาเอกสารจาํนวน  107 ฉบบั ประมาณครึงหนึงขององค์กรโดยไม่มี

การอา้งอิงอย่างใดอย่างหนึง กล่าวถึงความปลอดภัยของสภาพภูมิอากาศขององค์กรแต่ไม่ได้

บทความทีอา้งถึงวฒันธรรมองค์กร และหารือเกียวกบัประเด็นของความปลอดภยั ซึงจาํนวน 30 

บทความอธิบายความปลอดภยัวฒันธรรมหรือสภาพภูมิอากาศความปลอดภัย ซึงจะไดน้ําความ

เขา้ใจในเรืองความเขา้ใจในวฒันธรรมความปลอดภยัพฒันาต่อไป 

  สรุป นักวิจัยส่วนมากได้ศึกษาในด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

ส่วนมากพบว่า วฒันธรรมความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักงานหรือกลุ่มผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งจะแสดงใหเ้ห็นถึงตวัแปรในดา้นต่างๆ ทีมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมความปลอดภยัและก็ยงัมี

ตวัแปรทีมีความสมัพนัธก์บัวฒันธรรมความปลอดภยัเช่นกนั 

  จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งดงัทีไดน้าํเสนอไวข้า้งตน้นนั ผูว้ิจยัไดน้าํมา

สรุปแนวทางการศึกษาและใชป้ระโยชน์ในการวิจยั เพือการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความ

ปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย โดยสรุปแนวทางการศึกษาและการ

ใชป้ระโยชน์ไวด้งัตารางที 1 
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ตารางที 1 สรุปแนวทางการศึกษาและการใชป้ระโยชน ์
 

  

  จากตารางที 1 สรุปแนวทางการศึกษาและการใชป้ระโยชน์ ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด

เกียวกบัวฒันธรรมความปลอดภยั แนวคิดเกียวกบัทฤษฏีระบบ ตวัแบบทีสนับสนุนทฤษฎีระบบ 

แนวคิดเกียวกบัอุตสาหกรรมการผลิต งานวิจยัและเอกสารทีเกียวขอ้งกบัโมเดลทีพฒันาขึน เพือใช้

ในการสนบัสนุนความสาํคญัและปัญหาของการวิจยั พฒันากรอบแนวคิดในการวิจยั  ก า ร ส ร้ า ง

เครืองมือการวิจยั การเลือกใช้สถิติสาํหรับการวิจัย ใชเ้ป็นแบบแผนในการวิเคราะห์ข้อมูล และ

สนบัสนุนการอภิปรายผลการวิจยั 

ประเด็นทเีกยีวกบัเอกสาร 

แนวคดิและทฤษฎีทเีกยีวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนุน

ความสําคั

ญและ

ปัญหาของ

การวิจัย 

พัฒนา

กรอบ

แนวคดิใน

การวิจัย 

การสร้าง

เครืองมือ

การวิจัย 

การ

เลอืกใช้

สถิติ

สําหรับ

การวิจัย 

ใช้เป็นแบบ

แผนในการ

วิเคราะห์

ข้อมูล 

สนับสนุน 

การอภิปราย

ผลการวิจัย 

แนวคิด เ กียว กับวัฒ นธรร ม

ความปลอดภยั 
      

แนวคิดเกียวกบัทฤษฏีระบบ       

ตัว แ บ บ ที สนับ ส นุ น ท ฤษ ฎี

ระบบ 
      

แนวคิดเกียวกับอุตสาหกรรม

การผลิต 
      

งานวิจยัและเอกสารทีเกียวขอ้ง

กบัโมเดลทีพฒันาขึน 
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บทท ี3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

 การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงค ์เพือพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุก

ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลด้าน

วฒันธรรมความปลอดภยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  โดยการวิจยัเอกสารเพือสังเคราะห์ประเด็นดา้น

วฒันธรรมความปลอดภัย จากนันจึงทาํการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก แลว้สรุป

ประเด็นสังเคราะห์ตัวแปรของโมเดลการวิจัยเพือจะชีให้เห็นถึงประเด็นด้านวฒันธรรมความ

ปลอดภัย จากนันจึงนําประเด็นดังกล่าวไปทาํแบบสอบถามเพือทาํการวิจยัเชิงปริมาณทดสอบ

โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแบบวฒันธรรมความปลอดภยั โดยแบ่งการนาํเสนอเป็น 3 

ตอน ดงันี  

 ตอนที 1 การวิจยัเอกสาร 

 ตอนที 2 การวิจยัเชิงคุณภาพ 

 ตอนที 3 การวิจยัเชิงปริมาณ 

 

ตอนที 1 การวจิยัเอกสาร 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยัต่างๆ เพือสาํรวจแนวคิด และตวัแปร

ทีเกียวข้องกับ ทฤษฎีระบบ ตัวแปร สิงแวดลอ้ม การยศาสตร์ และประสบการณ์ รวมไปถึง

วฒันธรรมความปลอดภยั เพือหาแนวโน้มตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย โดยมีการดาํเนินการ ดงันี 

  1.1  การรวบรวมองค์ความรู้ 

 ผูว้ิจ ัยได้ทาํการรวบรวมองค์ความรู้ จากผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการและ

บทความทีเกียวขอ้งกบัวฒันธรรมความปลอดภยั  และทฤษฎีระบบ รวมไปถึงตวัแบบต่างๆ จากนัน

จึงนาํมาสงัเคราะห์ วิเคราะห์และตีความ ว่าแนวคิดทฤษฎีทีรวบรวมมานนัจะนาํไปใชป้ระโยชน์ใน

ดา้นใด เกียวขอ้งกบังานวิจยัอยา่งไร เกียวขอ้งในหวัขอ้ใดบา้ง จากนันจึงนาํมาสรุปในรูปแบบของ

ตารางแนวทางการศึกษาและใชป้ระโยชน์จากจากงานวิจยัทีเกียวขอ้งในบทที 2 รวมถึงการสรุป

ผลการวิจยัในบทที 4 ในส่วนของการวิจยัเอกสารเพือนาํไปกาํหนดชุดตวัแปรทีใชเ้ป็นองคป์ระกอบ

หลกัในโมเดลการวิจยั 



59 
 

 
 

 1.2  การคดัเลอืกเอกสาร 

 สาํหรับการคดัเลือกเอกสารมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก คือ พิจารณาจากชือเรือง

งานวิจยัว่าเกียวขอ้งหรือใกลเ้คียงกบังานวิจยัทีจะทาํ พิจารณาจากประชากรและกลุ่มตวัอยา่งและตวั

แปรทีศึกษาว่าเหมาะสม มีสภาพใกลเ้คียงกบัประเด็นทีศึกษามากน้อยเพียงไร พิจารณาระเบียบวิธี

การศึกษาและผลการวิจยัว่ามีความถกูตอ้ง น่าเชือถือเพียงใด พิจารณาปีทีทาํการวิจยัว่าเป็นปัจจุบนั

เพียงใด พิจารณาว่าวารสารทีพิมพ์งานวิจัยเพือเผยแพร่มีความน่าเชือถือและเป็นทียอมรับของ

นกัวิชาการในศาสตร์นนัๆ ถา้เป็นงานวิทยานิพนธห์รือปริญญานิพนธก์็ใหพิ้จารณาระดบัการศึกษา

ของ ผูน้าํเสนอ หรือชือเสียงของสถาบนันนัๆ ถา้เป็นงานวิจยัทีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยั จะเป็นสิง

ทีสนบัสนุนความน่าเชือถือ ของงานวิจยัและผูว้ิจยั 

 เนืองจากสิงทีไดจ้ากการศึกษาเอกสารมีไม่มากนัก ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิด ไปทาํ

การสมัภาษณ์เชิงลึกผูเ้ชียวชาญเพือให้ออกความเห็นเพือเป็นแนวทางในการสรุปโมเดลทีตรงกบั

ความจริงมากยงิขึน 

  1.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัดาํเนินการโดยวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการเทียบเคียง รูปแบบ 

(Pattern Matching) (Yin, 2003: 9) ซึงประกอบดว้ย 3 ขนัตอน คือ การลดขอ้มูล (Data Reduction) 

การจัดรูปขอ้มูล (Data Display) และการร่างขอ้สรุปและการยืนยนั (Conclusion Drawing and 

Verification) โดยมีรายละเอียดของการดาํเนินการตามขนัตอนต่าง ๆ  

  1.3.1 การลดขอ้มลู หมายถึง กระบวนการคดัเลือก การเน้น การทาํให้อยู่ในรูปที 

เขา้ใจง่าย การย่อความ และการแปลงขอ้มูลดว้ยการลดขอ้มูลดิบให้พร้อมสาํหรับการนาํไปใชใ้น

ขนัตอนต่อไป โดยการเขียนสรุป การให้รหัส การร่างหัวขอ้ย่อยทีเกียวขอ้ง การจดักลุ่ม การสร้าง

หลกัในการจาํแนกกลุ่มของขอ้มลู การเขียนบนัทึกเพือเตือนความจาํหรือความคิดทีร่างไว ้ 

  1.3.2 การจดัรูปขอ้มลู หมายถึง การสร้างรูปแบบขอ้มูลทีสามารถสือสารกบัผูอ่้าน 

ใหเ้ขา้ใจง่าย โดยการใชข้อ้มลูภายหลงัการลดขอ้มลูและนาํมาจดัรูปขอ้มลู เพือพิจารณาถึงขอ้มูลทีมี

ความเหมือนกนั เพือยนืยนัความถกูตอ้ง และพิจารณาถึงความต่างกนัของขอ้มูลดงักล่าวเพือนาํมา

วิเคราะห์ขอ้สรุปของการวิจยั 

  1.3.3 การร่างขอ้สรุปและการยืนยนั หมายถึง การตีความ การทาํความเขา้ใจถึง 

รูปแบบความสมัพนัธที์เชือมโยงกนัของขอ้มลูทีไดเ้ก็บรวบรวมมา 

  จากการดาํเนินการศึกษาในตอนที 1 การวิจยัเอกสาร สามารถแสดงเป็นแผนภาพ

แสดงความเชือมโยงของการวิจยัไดด้งัภาพที 10 
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ภาพที 10 Flow chart แสดงขนัตอนการประยกุตแ์นวทางการวิจยัเอกสารเพือกาํหนดกรอบทีใชเ้ป็น

 แนวทางในการศึกษาทีใชเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัในโมเดลการวจิยั 

 

 จากภาพที 10 เป็นการแสดงขันตอนการประยุกต์แนวทางการวิจัยเอกสารเพือ

กาํหนดกรอบทีใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาทีใชเ้ป็นองค์ประกอบหลกัในโมเดลการวิจยั โดยเริม

จากการรวบรวมองค์ความรู้ด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเกียวขอ้ง การคัดเลือก

เอกสาร จากนนัจึงดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลู เพือกาํหนดกรอบทีใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาทีใช้

เป็นองคป์ระกอบหลกัในโมเดลการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

ปฏิเสธ 

เริมตน้ 

การรวบรวมองคค์วามรู้ดว้ยการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฏี และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

การคดัเลือกเอกสาร 

กรอบทีใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาทีใชเ้ป็น

องคป์ระกอบหลกัในโมเดลการวิจยั 

สิ นสุด 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ยอมรับ 
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ตอนที 2 การวจิยัเชิงคุณภาพ 

  โดยในขนัตอนนีเป็นการสมัภาษณ์เชิงลึกทีผสมผสานทงัแบบเดียว และแบบกลุ่มโดย

มีผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงันี 

2.1  ผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key informant) 

  2.1.1  ผู้ให้ข้อมูลหลกัของการสัมภาษณ์เชิงลกึแบบเดียว (In-depth interview) 

 1.  กลุ่มภาครัฐบาลผูอ้อกนโยบายดา้นความปลอดภยั 

 1.1 ภก.ดร.ณัฐชยวศั สงวนไชยกฤษณ์ นักวิชาการแรงงานชาํนาญการ 

สาํนกัความปลอดภยัแรงงานกระทรวงแรงงาน 

 1.2 นางจุฑาพนิต บุญดีกุล นกัวิชาการแรงงานชาํนาญการพิเศษ ประธาน

กรรมการเฉพาะกิจจดัตงัสถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน   

  2.  กลุ่มเจา้หน้าทีความปลอดภยัวิชาชีพ ทีปฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรม

ต่าง  ๆ

 2.1  นางสาว ประภสัสร ธรรมพิทกัษ ์บริษทั Thai-penta Ocean 

 2.2 นาย ธนกฤษ พิทกัษเ์พิง บริษทั HMC Polymer 

 2.3 นาย สิทธิชยั สิงห์สุ บริษทัไทยนาํทิพย ์จาํกดั 

 2.4 ว่าที ร้อยโท ชานนท ์สุจิตวนิช บริษทัมหาชนเด็บโก ้

 2.5 นางสาวนนัทะฉตัร  ระฮุง  บริษทั ศารายา เอม็เอฟจี (ไทยเเลนด)์ จาํกดั 

  2.1.2  ผู้ให้ข้อมูลหลกัของการสัมภาษณ์เชิงลกึแบบกลุ่ม (Group Interview) 

 ในส่วนนีผูว้ิจัยสัมภาษณ์แบบกลุ่มกบักลุ่มอาจารยแ์ละนักวิชาการทีสอน

ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั จาํนวน 4 คน ไดแ้ก่ 

  1.  ผศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์ หัวหน้าภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ

ความปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

  2. ผศ.ด ร .นันทพร  ภัท รพุทธ  อา จารย์ประ จําภา ควิช าสุขศ าสต ร์

อุตสาหกรรมและความปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

  3. ดร.พรทิพย ์เยน็ใจ อาจารยป์ระจาํภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ

ความปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

  4. อาจารยพิ์จิตรา ปฎิพตัร อาจารยป์ระจาํภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

และความปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
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 2.2  การเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลหลกั  

ในการศึกษานี ผูว้ิจยัไดมี้การคน้หาผูใ้หข้อ้มลูหลกัทีจะเป็นผูใ้หข้อ้มลู ดว้ยการคน้หา

ขอ้มลูจากเวบ็ไซตที์มีการรวบรวมขอ้มูลไวแ้ละผสมผสานกบัเทคนิคการ Sow Ball เพือคดัเลือกผูใ้ห้

ขอ้มลูหลกั เมือไดข้อ้มลูทงัหมดผูว้ิจยัจึงไดด้าํเนินการโทรศพัท์ติดต่อ โดยไดอ้ธิบายถึงวตัถุประสงค์

การวิจยั และไดข้อความยนิยอมในการสมัภาษณ์กบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั เพือนดัหมายวนัเขา้สมัภาษณ์  

 2.3 เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

  2.3.1 แนวคาํถาม 

  แนวคาํถามทีคณะผูว้ิจยัสร้างขึน เป็นคาํถามปลายเปิด (Open-Ended) สร้าง

ขึนจากวตัถุประสงคแ์ละแนวคิดทีการวิจยัตอ้งการศึกษาเกียวกบัการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้น

ความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย โดยคาํถามสามารถยืดหยุ่น

ตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ เพือสร้างสัมพนัธภาพ อนัจะช่วยให้การเก็บขอ้มูลเป็นไปอย่าง

ราบรืน และทีสาํคญัคือ จะทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูลถ่ายทอดขอ้มูลไดอ้ย่างครบถว้ยและเป็นจริงมากทีสุด 

แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขนัเริมสนทนา ขนัเขา้สู่ประเด็นทีจะศึกษา และขนัปิดสนทนา 

  2.3.2  เครืองอดัเสียง  

  เป็นเครืองมือประกอบการสัมภาษณ์ เป็นเครืองมือทีช่วยบันทึกข้อมูลที

ผูว้ิจยัจดบนัทึกไม่ทนั เพือความละเอียดมากขึน ก่อนทาํการบนัทึกเสียงทุกครัง ผูว้ิจยัไดข้ออนุญาต

ผูถู้กสัมภาษณ์ก่อน จากนันจึงถอดเทปสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์เพือนาํมาเป็นขอ้มูลในการ

วิเคราะห์และนาํเสนอขอ้มลู 

  2.3.3  กล้องถ่ายภาพ 

  เป็นเครืองมือประกอบการสมัภาษณ์ เป็นเครืองมือทีช่วยบนัทึกภาพการสนทนา

และภาพอืนๆ ทีเกียวขอ้ง เพือใหค้ณะผูว้ิจยันาํมาใชใ้นการอธิบายผลการศึกษา 

  2.3.4  ปากกาและสมุดจดบันทึก 

 เป็นเครืองมือประกอบการสัมภาษณ์ เป็นเครืองมือทีช่วยบันทึกข้อมูล

ระหว่างการสมัภาษณ์เชิงลึก 

 1.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  หลงัจากมีการสร้างแนวคาํถามเสร็จสินตรงตามวตัถุประสงค์การวิจยั ผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการนดัหมาย ผูใ้ห้ขอ้มูล เพือดาํเนินการเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยขนัตอนการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกทีผสมผสานทงัแบบเดียว และแบบกลุ่ม โดยประเด็นขอ้

คาํถามมีดงันี 
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   1.4.1  ขนัเริมสนทนา 

    ผูว้ิจยัเริมตน้จากการแนะนาํตนเอง ชีแจงวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

จากนนัผูว้ิจยัเริมพดูคุยซกัถามคาํถามทวัๆ ไป เพือสร้างสัมพนัธภาพ ความเชือใจ และขออนุญาต

บนัทึกเสียงขณะ สมัภาษณ์ หากผูใ้หส้มัภาษณ์ไม่สะดวกใหบ้นัทึกเสียง ผูส้มัภาษณ์ก็งดบนัทึกเสียง 

โดยมีประเด็นคาํถาม ไดแ้ก่ ปฏิบติังานเกียวกบัอะไร การปฏิบติังานในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

   1.4.2 ขนัเขา้สู่ประเด็นทีจะศึกษา 

  ผูว้ิจยัใชค้าํถามกวา้ง  ๆในประเดน็ทีศึกษา เน้นให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเล่าเรืองราว 

ถ่ายทอด ความรู้ โดยมีประเด็นคาํถาม ไดแ้ก่ ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเกียวกบัวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั

ในปัจจุบัน และหากต้องการพัฒนาตัวแบบด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยจะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระยอ่ยๆ อะไรบา้ง เป็นตน้ 

   1.4.3 ขนัปิดสนทนา 

  ผูว้ิจยัใชค้าํถามกวา้งๆ เกียวกบัเรืองราวทีไดส้อบถามเมือสกัครู่มีอะไรอยาก

เพิมเติม หรือยงัไม่ได้เล่าหรือไม่ คุณมีข้อสงสัย หรือประเด็นทีจะถามผูว้ิจัยหรือไม่ รวมถึง

ขอ้เสนอแนะ 

 จากนันผูว้ิจัยกล่าวขอบคุณ และทวนข้อมูลทีได้กบัผูใ้ห้ข้อมูลว่าตรงกับสิงที

ตอ้งการจะ สือสารหรือไม่  

1.5  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

  เมือไดข้อ้มลูแลว้ จึงตรวจสอบขอ้มลูแบบ Triangulation เรียกว่า การตรวจสอบขอ้มูล

แบบสามเสา้ ดา้นวิธีการรวบรวมขอ้มลู (Methodological Triangulation) โดยการใชว้ิธีเก็บรวบรวม

ขอ้มลูต่าง  ๆกนัเพือรวบรวมขอ้มลูเรืองเดียวกนั ไดแ้ก่ การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารทีเกียวขอ้ง การสังเกต 

และการตีความ (Interpretation) จากพฤติกรรม และอวจันภาษา ระหว่างการใหส้มัภาษณ์ 

 1.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ในการวิจยันีคณะผูว้ิจยัดาํเนินการโดยวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการเทียบเคียง รูปแบบ 

(Pattern Matching) โดยการสร้างขอ้สรุปจากการเก็บขอ้มูลทีได ้นาํมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทาง

ทฤษฎี (Theory) และงานวิจยัทีผ่านมา โดยมีขนัตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูลตามแนวทางของไมล์

และฮูเบอร์แมน ทีได้เสนอแนะถึงขันตอนการจัดการกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิจัยใน

รายละเอียดซึงประกอบดว้ย 3 ขนัตอน คือ การลดขอ้มูล (Data Reduction) การจดัรูปขอ้มูล (Data 

Display) และการร่างขอ้สรุปและการยนืยนั (Conclusion Drawing and Verification)  

   จากการดาํเนินการศึกษาในตอนที 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถแสดงเป็น

แผนภาพแสดงความเชือมโยงของการวิจยัไดด้งัภาพที 11 
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ภาพที 11 Flow chart แสดงขนัตอนการพฒันาโมเดลโครงสร้างความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุของตวัแบบ

 วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

   

 จากภาพที 11 เป็นการแสดงขนัตอนการพฒันาโมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิง

สาเหตุของตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ

ไทย โดยเริมจกักาํหนดกรอบทีใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาทีใชเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัในโมเดลการ

วิจยั จากนนัจึงดาํเนินการสมัภาษณ์เชิงลึก และนาํผลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ไปดาํเนินการวิเคราะห์

ขอ้มลู เพือพฒันาเป็นตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิต

ของประเทศไทย 

 

 ตอนที 3 การวจิยัเชิงปริมาณ  

  ในส่วนนีเป็นการทดสอบโมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแบบการ

สร้างวฒันธรรมความปลอดภัย โดยใชแ้บบสอบถาม ทีผ่านการพฒันาจาก การวิจยัเอกสาร และ 

การสมัภาษณ์เชิงลึก โดยมีแนวทางในการดาํเนินงานดงันี 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

เริมตน้ 

กรอบทีใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาทีใชเ้ป็น

องคป์ระกอบหลกัในโมเดลการวิจยั 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 

ตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกใน

ระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

สินสุด 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
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3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

       3.1.1  ประชากร 

  ประชากรไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีความปลอดภยัวิชาชีพทีทาํงานอยูใ่นอุตสาหกรรม

การผลิตในประเทศไทย 

    3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 

 การวิจัยครังนีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขันสูง โดยการวิเคราะห์โมเดล

โครงสร้างความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตวัแปรแฝง (Causal Structural Models with 

Latent Variable) ดงันนัการกาํหนดขนาดตวัอยา่งเพือใชใ้นการวิจยัจึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก ถา้

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างไม่เหมาะสมหรือมีจ ํานวนน้อยเกินไป จะส่งผลให้การประมาณค่า

สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ มีความเชือมนัตาํ เมือพิจารณาจาํนวนพารามิเตอร์ทีตอ้งประมาณค่าใน

โมเดลลิสเลล (LISREL) โดยใชข้นาดตวัอยา่งอยา่งน้อย 10-20 คนต่อตวัแปรในการวิจยั 1 ตวัแปร 

(Hair, Black, Babin and Anderson, 2010) ในการศึกษานีมีตวัแปรในการวิจยั 20 ตวัแปรสังเกตได ้

ตอ้งใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 200-400 คนเป็นอย่างน้อย ดังนันจึงพิจารณาแจกแบบสอบถาม

ประมาณ 400 ชุด โดยผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามออกไป 400 ชุด แต่ไดก้ลบัมา 380 ชุด ซึงอยู่ใน

เกณฑที์รับได ้โดยสามารถนาํมาวิเคราะห์โมเดลไดต้ามเกณฑข์อง Hair สุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความ

น่าจะเป็นเลือกการสุ่มแบบเจาะจงเป็นเจา้หนา้ทีความปลอดภยัวิชาชีพทีมีใบอนุญาต 

  3.2  การพฒันาเครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

    การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ มีขนัตอนต่อไปนี 

  3.2.1 ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามทีสร้างขึน เสนออาจารยที์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพือ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา และความถกูตอ้งของภาษา 

 3.2.2 นาํแบบสอบถามเสนอผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน เพือตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา 

รายชือผูเ้ชียวชาญมีดงันี 

  1.  ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอืออาํนวย ผูเ้ชียวชาญสาขาเภสัชสังคมและการ

บริหาร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

 2. รศ.ดร.อนามยั เทศกะทึก อาจารยป์ระจาํภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

และความปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

 3.  ผศ.ดร.ธีระ กุลสวสัดิ อาจารยป์ระจาํภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะ

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

   การประเมินค่าตรงตามเนือหา (Content Validity) ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล

เชิงปริมาณ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item-
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Objective Congruence: IOC) จากการประเมินของผูเ้ชียวชาญ 3 ท่านไดป้ระเมินว่า ขอ้คาํถามแต่ละ

ขอ้ในแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกับเนือหา หรือนิยามปฏิบติัการ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์

แลว้นาํผลมาพิจารณาคะแนนของผูเ้ชียวชาญในแต่ละขอ้มาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

ดงันี 

 แน่ใจว่ามีความสอดคลอ้งหรือวดัได ้มีระดบัคะแนนเท่ากบั 1 

 ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคลอ้งหรือวดัได ้มีระดบัคะแนนเท่ากบั 0 

 แน่ใจว่าไม่มีความสอดคลอ้งหรือวดัได ้มีระดบัคะแนนเท่ากบั -1 

 หลงัจากนนันาํแบบประเมินใหผู้เ้ชียวชาญประเมิน ความสอดคลอ้งของ

ขอ้คาํถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ และนาํมาหาค่าความสอดคลอ้งโดยใชสู้ตร 

  
   หมายถึง ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชียวชาญ 

 n       หมายถึง จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

 ผลการประเมินจากผูเ้ชียวชาญ จากดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ในทุก

ขอ้คาํถามนนั หากขอ้คาํถามทีมีค่า IOC ตงัแต่ 0.50-1.00 จะคดัเลือกไว ้ส่วนขอ้คาํถามทีมี IOC ตาํ

กว่า 0.50 จะพิจารณาปรับปรุงหรือไม่คดัเลือกไว ้(วรรณี แกมเกตุ, 2551, หนา้ 221) จากการประเมิน

พบว่ามีค่ามากกว่า 0.50 ทุกขอ้ 

  3.3.3 นาํแบบสอบถาม ทีผา่นการประเมินความตรงเชิงเนือหาโดยผูเ้ชียวชาญแลว้ 

ไปทดลองใชก้บัเจา้หน้าทีความปลอดภยั จาํนวน 30 คน โดยกลุ่มตวัอย่างทีเก็บขอ้มูลมีลกัษณะ

เหมือนกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เพือหาค่าอาํนาจการจาํแนกรายขอ้ของเครืองมือ และหาคุณภาพของ

เครืองมือด้านความเทียงแบบสอดคล้องภายใน โดยวิธีสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค 

(Cronbrach’s Alpha Coefficient) โดยพบว่าไดค่้าความเชือมนัเท่ากบั .987 
 

ตารางที 2 แสดงค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม 

 

Item 
ค่าความเชือมัน 

(Cronbach's Alpha Coefficient) 

คน .837 

อุปกรณ์และเครืองจกัร   .852 

เงินและงบประมาณ .802 

วิธีการ .764 
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ตารางที 2 แสดงค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

Item 
ค่าความเชือมัน 

(Cronbach's Alpha Coefficient) 

ระบบคน .962 

ระบบงาน .728 

อตัราการเกิดอุบติัเหตุ .846 

ความเสียหายต่อธุรกิจ .854 

บรรยากาศ .882 

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก .916 

วฒันธรรมทีแตกต่าง .910 

ลกัษณะงาน .933 

ลกัษณะคน .903 

ระยะเวลาทีเคยทาํ .885 

การไดมี้ส่วนร่วม .888 

การไดเ้คยรับการอบรม .962 

ภาวะผูน้าํ .904 

ดา้นการรับรู้ .836 

ดา้นพฤติกรรม .951 

ดา้นจิตวิทยาภายใน .827 

รวมทุกด้าน .987 

 

  3.3 เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

  แบบสอบถามการพฒันาตัวแบบวฒันธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยมี 3 ส่วนดงันี 

  ส่วนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยคําถาม6 ข้อเกียวกับเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ประเภทธุรกิจทีทาํงาน อายกุารทาํงาน และตาํแหน่งงาน โดยลกัษณะคาํถามเป็นแบบขอ้

คาํถามแบบเลือกตอบ และเติมคาํหรือจาํนวนในช่องว่างตามความเป็นจริง 
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 ตวัอย่าง 

 ตอนที 1  แบบสอบถามเกยีวกบัข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ลงในช่อง (   ) ทีตรงกบัสภาพเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ   (   ) ชาย           (    ) หญิง 

2. อาย ุ _____ ปี 

 3. ระดบัการศึกษา (    ) ตาํกว่าปริญญาตรี (    ) ปริญญาตรี (    ) ปริญญาโทขึนไป 

4. ประเภทธุรกิจ 

(    ) 4.1 การทาํเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 

(    ) 4.2 การทาํ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบาํรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง 

ดดัแปลง แปรสภาพ ทาํให้เสียหรือทาํลายซึงวตัถุหรือทรัพยสิ์น รวมทงัการต่อเรือ การให้กาํเนิด 

แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลงังานอยา่งอืน 

(    ) 4.3 การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตงั ซ่อม ซ่อมบาํรุง ดดัแปลง หรือรือถอนอาคาร สนามบิน 

ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางนํา ถนน เขือน อุโมงค ์

สะพาน ท่อระบาย ท่อนาํ โทรเลข โทรศพัท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิงก่อสร้างอืน ๆ รวมทงั

การเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง 

 (     ) 4.4. การขนส่งคนโดยสารหรือสินคา้โดยทางบก ทางนาํ ทางอากาศ และรวมทงัการ

บรรทุกขนถ่ายสินคา้ 

(    ) 4.5 สถานีบริการหรือจาํหน่ายนาํมนัเชือเพลิงหรือก๊าซ 

(    ) 4.6 โรงแรม 

(    ) 4.7 หา้งสรรพสินคา้ 

(    ) 4.8 สถานพยาบาล 

  ส่วนที 2 แบบสอบถามเพือทราบระดบัความเห็นดา้นความปลอดภยั โดยมาจาก

โมเดลทีพฒันาจากการวิจยัเอกสารโดยยดึทฤษฎีระบบและการสมัภาษณ์เชิงลึกในประเด็นเกียวกบั

วฒันธรรมความปลอดภยั โดยยดึทฤษฎีระบบ 
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  ตวัอย่าง 

              ส่วนที 2 แบบสอบถามเพอืทราบระดับความเห็นด้านความปลอดภัย  

 คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัตามความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากทีสุด  

 

ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็นต่อไปนใีน

ระดบัใด 

ระดับการเหน็ด้วย  

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

1.พนกังานควรมีการสาํรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อน

การทาํงานทุกครัง 

     

2.พนกังานควรสวมเครืองมือป้องกนัอนัตรายตามทีบริษทั

กาํหนด 

     

3.เมือพบสิงผดิปกติควรรายงานหวัหนา้งานใหท้ราบ      

4.เมือเกิดสิงผดิปกติในร่างกายจะตอ้งรีบเขา้รับการตรวจ

อยา่งเร่งด่วน 

     

5.ร่างกายถา้ไม่อยูใ่นสภาพทีพร้อมกบัการทาํงานเช่นไม่

สบาย หรือเมาสุราควรหยดุทาํงาน 

     

6.การไม่ตงัใจ หรือมุ่งมนัหรือขาดสมาธิในการทาํงานทาํให้

อาจทาํใหไ้ม่ปลอดภยั 

     

7.ถา้งานนนัเกินความสามารถหรือทาํไม่ไหว ควรหยดุปฏิบติั

และแจง้ใหห้วัหนา้งานทราบ 

     

 

    ส่วนที 3  ข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกบัการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความ

ปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพือให้

ผูต้อบสามารถ เพิมประเด็นทีน่าสนใจและใชป้ระโยชน์ในการวิจยัได ้

 ตวัอย่าง 

   ตอนที 3  ข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมด้านความ

ปลอดภัยเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลติของประเทศไทย 

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

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



70 
 

 
 

  3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

  3.4.1 วิเคราะห์ขอ้มลูเบืองตน้ โดยใชส้ถิติพืนฐาน ไดแ้ก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย 

และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

  การวิเคราะห์ขอ้มลู  

ระดบัความเห็น เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

มากทีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอ้ย 2 

นอ้ยทีสุด 1 

                 เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัความเห็น 

ช่วงคะแนน ระดบัความเห็นเกียวตวัแปร 

4.50-5.00 มากทีสุด 

3.50-4.49 มาก 

2.50-3.49 ปานกลาง 

1.50-2.49 นอ้ย 

1.00-1.49 นอ้ยทีสุด 

 3.4.2  วิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธข์องคะแนนมาตรฐาน 

 3.4.3  ตรวจสอบความตรงเ ชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงโดยวิ เคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) เพือตรวจสอบว่าตวัแปรสังเกตไดแ้ต่ละ

กลุ่มนนัเป็นตวับ่งชีทีเหมาะสมกบัตวัแปรแฝงทีกาํหนดไวห้รือไม่ โดยใชว้ิธีการสถิติ KMO และ 

Bartlett’s Test of Sphericity 

 3.4.4  ทดสอบโมเดลวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก โดยใชโ้ปรแกรมลิสเรล 

พิจารณาจากค่าสถิติวดัระดบัความสอดคลอ้งดงันี (Hair et al.,2010, p.672) 

   1.  ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) 

มีค่าอยูร่ะหว่าง 0 ถึง 1.00 ถา้มากกว่า .92 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 2. ดชันีวดัความสมัพนัธ ์(Relative Fit Index) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถา้

มากว่า .92 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์
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 3. ดชันีรากของค่าเฉลียกาํลงัสองของเศษเหลือ (Standard Root Mean 

Square Residual: Standardize RMR) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถา้มีไม่เกิน .08 โดย CFI ไม่ตาํกว่า .92 

แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 4. ค่ารากของค่าเฉลียกาํลงัสองของความคลาดเคลือนโดยประมาณ (Root 

Mean Square Error of Approximation: RMSEA อยูร่ะหว่าง 0 ถึง 1.00 ถา้มีค่าตาํกว่า .07 โดย CFI 

ไม่ตาํกว่า .92 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ กรณีตวัแปรทีสังเกตไดใ้น

โมเดลอยูใ่นช่วงไม่เกิน 12 ตวัแปร ใชเ้กณฑพิ์จารณาดงันี (Hair et al., 2010: 672)            

 5. ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) 

มีค่าอยูร่ะหว่าง 0 ถึง 1.00 ถา้มากกว่า .95 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 6.  ดชันีวดัความสมัพนัธ ์(Relative Fit Index) มีค่าอยูร่ะหว่าง 0 ถึง 1.00 ถา้

มากกว่า .95 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์    

 7. ค่ารากของค่าเฉลียกาํลงัสองของความคลาดเคลือนโดยประมาณ (Root 

Mean Square Error of Approximation: RMSEA อยูร่ะหว่าง 0 ถึง 1.00 ถา้มีค่าตาํกว่า .07 โดย CFI 

ไม่ตาํกว่า .97 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์    

   และใชเ้กณฑ์เพิมเติมจากที เสรี ชดัแชม้ (2547: 15-42) ไดอ้ธิบายไวว้่า 

กรณีค่าไค-สแควร์มีนยัสาํคญั (p_< .05) ดงันี 

  8. ดัชนีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI มีค่าอยู่

ระหว่าง 0 และ 1 ถา้ค่าดชันี GFI มีค่ามากกว่า .90 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์

 9. ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแก้แลว้ (Adjust Goodness of Fit 

Index: AGFI) ดชันี AGFI เป็นค่าทีไดจ้ากการปรับแกด้ชันี GFI โดยคาํนึงถึงกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน

แปรและขนาดขององศาอิสระ ซึงดัชนี AGFI มีคุณสมบัติเหมือนกับดัชนี GFI ค่าดัชนีทีมีค่า

มากกว่า .90 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

  10.  ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (Relative Chi-Square: ) เป็นค่าสถิติทีใช้

เปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนระหว่างโมเดลทีมีค่าองศาอิสระไม่เท่ากนั มีค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์

นอ้ยกว่า 2.00 

   จากการดาํเนินการศึกษาในตอนที 3 การวิจัยเชิงปริมาณ สามารถแสดงเป็น

แผนภาพแสดงความเชือมโยงของการวิจยัไดด้งัภาพที 12 
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ภาพที  12  Flow chart แสดงขนัตอนการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกใน

 ระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

 

  จากภาพที 12 เป็นการแสดงขันตอนการพฒันารูปแบบวฒันธรรมด้านความ

ปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย เริมจากการนาํตวัแปรวฒันธรรม

ดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยทีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิง

ลึกไปสอบถามความคิดเห็นกบักลุ่มตวัอยา่ง จากนันจึงดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล และนาํไปสู่การ

พฒันาเป็นตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ

ไทย 

  และจากการดาํเนินงานวิจยัทงั 3 ขนัตอนสามารถสรุปเป็นแผนภาพเชือมโยงได้

ดงันี 

 

 

 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

เริมตน้ 

ตวัแปรวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกใน

ระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

สอบถามความคิดเห็น 

ตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกใน

ระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 
 

สินสุด 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
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 ปัจจยันาํเขา้   กระบวนการ   ผลทีได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 13 สรุปขนัตอนในการเก็บขอ้มลูการวิจยั 

   

 จากภาพที 13 สรุปขันตอนในการเก็บข้อมูลการวิจัย โดยแบ่งขันตอนเป็น 3 

ขันตอน ได้แก่  การสังเคราะห์เอกสาร เพือให้ได้แนวโน้มตัวแบบการสร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยั การสัมภาษณ์เชิงลึกทีผสมผสานทังแบบเดียว และแบบกลุ่ม เพือให้ไดต้ัวแบบโมเดล

 

 

การวิจยัเอกสาร 

 

 

 

การสังเคราะห์

เอกสาร 

 

แนวโนม้ตวัแบบการสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยั 

1.ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

 2. ดา้นกระบวนการ   

 3. ผลทีได ้ 

4. ดา้นสิงแวดลอ้ม  

5.ดา้นการยศาสตร์ 

6. ดา้นประสบการณ์ 

การวิจยัเชิงคุณภาพโดยใช้

ทฤษฎีฐานรากเพือยืนยนัและ

กาํหนดตวัแปรรูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั

เชิงรุกในระบบอุตสาหกรรม

การผลิตของประเทศไทย 

 

 

 

การวิจยัเชิงปริมาณ 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึก

ทีผสมผสานทงัแบบ

เดียว และแบบกลุ่ม 

 

 

ตวัแบบโมเดลความสัมพนัธ์

เชิงสาเหต ุ

 

ทดสอบโมเดล

โครงสร้างความสัมพนัธ์

เชิงสาเหตุของตวัแบบ

วฒันธรรมดา้นความ

ปลอดภยัเชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิต

ของประเทศไทย 

ตวัแบบความสัมพนัธ์เชิง

สาเหตุทีสอดคลอ้งกบัขอ้มูล

เชิงประจกัษข์องรูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั

เชิงรุกในระบบอุตสาหกรรม

การผลิตของประเทศไทย 
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ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุทดสอบโมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแบบวฒันธรรม

ดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย และการวิจยัเชิงปริมาณ

เพือพฒันาตวัแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุทีสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษข์องรูปแบบวฒันธรรม

ดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรือง การพัฒนาตัวแบบด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย ผูว้ิจยัสามารถนาํเสนอผลการวิจยัตามลาํดบัขนัตอน ดงันี 

 

ขันตอนที 1 การประยุกต์แนวทางการวจิยัเอกสารเพอืกาํหนดกรอบทีใช้เป็นแนวทางในการศึกษาที

ใช้เป็นองค์ประกอบหลกัในโมเดลการวจิยั 

ในการดาํเนินการวิจยัขนัตอนที 1 นนัเป็นการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

เพือกาํหนดชุดตวัแปรทีใชเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัในโมเดลการวิจยัโดยผูว้ิจยัเริมตน้จากการศึกษา

คน้ควา้เอกสารเกียวกบั ทฤษฎีระบบ ตวัแปร สิงแวดลอ้ม การยศาสตร์ และประสบการณ์ รวมไปถึง

วฒันธรรมความปลอดภยั โดยสามารถแสดงไดด้งัภาพที 14 และตารางที 3 

 

 

 

ภาพที 14 แนวคิดหลกัทีกาํหนดกรอบแนวทางในการศึกษาทีใชเ้ป็นองค์ประกอบหลกัในโมเดล

การวิจยั 

กรอบทีใชเ้ป็น

แนวทางใน

การศึกษาทีใชเ้ป็น

องคป์ระกอบหลกั

ในโมเดลการวิจยั

แนวคิดเกียวกบั

วฒันธรรมความ

ปลอดภยั

แนวคิดเกียวกบัทฤษฏี

ระบบ

ตวัแบบทีสนบัสนุน

ทฤษฎีระบบ

แนวคิดเกียวกบั

อุตสาหกรรมการผลิต
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ตารางที 3 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพือกาํหนดกรอบทีใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษาทีใชเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัในโมเดลการวิจยั 

 

ที 
งานวิจยัทีเกียวขอ้งสาํหรับนาํไปกาํหนดชุด

ตวัแปร 

องคป์ระกอบหลกัในโมเดลการวิจยั 

ปั
จจ

ัยน
ําเ

ข้
า 

กร
ะบ

วน
กา

ร 

ผล
จา

ก

กร
ะบ

วน
กา

ร 

สิง
แว

ดล
้อม

 

กา
รย

ศา
ส

ตร์
 

ป
ระ

ส
บ

กา
รณ์

 

วัฒ
น

ธร
รม

คว
าม

ป
ลอ

ดภ
ัย 

1 ศศิเพญ็ ลายไม ้2557    

2 เอกวิทย ์จิตรดา (2557)    

3 เฉิดศกัดิ สืบทรัพยแ์ละดร.ณัฎฐพนัธ ์เขจร

นนัทน์ (2557) 
  

  

4 ชูศรี เหลืองสะอาดกุล (2556)    

5 จนัทิราพร ทงัสุวรรณ (2555)       

6 กนัตธ์มน สุขกระจ่าง (2555)      

7 ธรรมรักษ ์ศรีมารุตและคณะ (2555)      

8 อาํภรณ์ ชยัโชติกิจ (2554)      

9 รังสรรค ์ม่วงโสรส 2553    

10 อารีย ์ แกว้ทวี และจรรยา วงศกิ์ตติถาวร 

(2553) 
  

  

11 อลิสรา มณีวรรณ (2552)      

12 นคร สะสม (2551)      

13 แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแห่งชาติ 

2555-2559 

  

  

14 Lin Cui 2013      

15 Christopher B. Frazier2012     

16 Mohammad Khandan 2010   

17 Beatrice (2011)      

18 Fernandez-Muniz และคณะ (2009)      

19 Lamm และคณะ (2007)     
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ตารางที 3 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพือกาํหนดกรอบทีใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษาทีใชเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัในโมเดลการวิจยั (ต่อ) 

 

ที 
งานวิจยัทีเกียวขอ้งสาํหรับนาํไปกาํหนดชุด

ตวัแปร 

องคป์ระกอบหลกัในโมเดลการวิจยั 

ปั
จจ

ัยน
ําเ

ข้
า 

กร
ะบ

วน
กา

ร 

ผล
จา

ก

กร
ะบ

วน
กา

ร 

สิง
แว

ดล
้อม

 

กา
รย

ศา
ส

ตร์
 

ป
ระ

ส
บ

กา
รณ์

 

วัฒ
น

ธร
รม

คว
าม

ป
ลอ

ดภ
ัย 

20 Yi-Hsuan Lee & Cheng-Chia Yang 

(2013) 
  

  

21  Ezrin Hani Sukadarin Nurud Suria 

Suhaimi Norhidayah Abdull (2012) 
  

  

22 Marina Järvis1, Piia Tint (2009)     

23  Thanwadee Chinda (2007)      

24 Daniel Kwasi Adjekum, Julius Keller, 

Micah Walala, John P. Young (2015) 
   

  

25 E. Scott Geller (2007)      

26 Cynthia Ann Parkman (2013)     

27 M.D. Cooper*, R.A. Phillips (2004)     

28  CHRISTOPHER B. FRAZIER (2011)      

29 Anna Rakowska (2013)      

30 Helle A. Oltedal (2011)     

 

  ซึงจากการวิจยัเอกสารพบว่า มีงานวิจยัทีเกียวขอ้งสาํหรับนาํไปกาํหนดชุดตวัแปรทีศึกษา

ทงัสิน 30 เรือง โดยงานวิจยัดงักล่าวไดศึ้กษาถึง ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลจากกระบวนการ 

สิงแวดลอ้ม การยศาสตร์ ประสบการณ์ และวฒันธรรมความปลอดภัย แต่ทงันียงัมีงานเอกสารที

เกียวขอ้งโดยตรงค่อนขา้งน้อย แต่จากการวิจยัแบบฐานรากพบว่า มีความเป็นไปไดข้องโมเดล

ค่อนขา้งสูง ผูว้ิจยัจึงไดน้าํโมเดลนีไปทาํการวิจยัเชิงคุณภาพในขนัตอนต่อไป เพือเป็นการยนืยนัจาก

ผูเ้ชียวชาญ โดยผูว้ิจยัสามารถสรุปกรอบทีใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาทีใชเ้ป็นองค์ประกอบหลกั

ในโมเดลการวิจยั ไดด้งันี 
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1. ดา้นปัจจยันาํเขา้  

  ผูว้ิจ ัยอา้งอิงมา ทฤษฎี 4M ไดแ้ก่ เรืองของคน วิธีการทาํงาน วสัดุอุปกรณ์และ

งบประมาณทีเป็นส่วนเริมตน้และเป็นตัวจกัรสําคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ (จันทรานี   

สงวนนาม, 255:  86-87) เป็นส่วนหนึงของการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุก

ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย  

2. ดา้นกระบวนการทาํงาน  

  ผูว้ิจยัไดมุ่้งเนน้เป็นสองประเด็น คือ กระบวนการทีเกียวกบัคน และกระบวนการที

เกียวกบัการทาํงาน (เอกวิทย ์จิตรดา, 2557) เป็นส่วนหนึงของการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรม

ความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

3. ดา้นผลผลิตจากกระบวนการ  

  ผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงมาจากแผนแม่บทความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงานแห่งชาติ 2555-2559 มีมุ่งเน้นให้ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทาํงาน อีกทงัเพิมเติม

ความเสียหายทางออ้มซึงไดแ้ก่การเสียชือเสียง รวมไปถึงความเสียหายในดา้นต่างๆ ของนายจา้ง 

(เฉิดศกัดิ สืบทรัพยแ์ละดร.ณัฎฐพนัธ ์เขจรนนัทน,์ 2557) เป็นส่วนหนึงของการพฒันาตวัแบบดา้น

วฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

4. ดา้นสิงแวดลอ้ม  

  ผูว้ิจยัไดเ้นน้ประเด็นดา้น บรรยากาศในการทาํงาน สิงอาํนวยความสะดวก รวมไป

ถึงความแต่งต่างดา้นวฒันธรรม (กนัตธ์มน สุขกระจ่าง, 2555) เป็นส่วนหนึงของการพฒันาตวัแบบ

ดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

5. การยศาสตร์  

  ผูว้ิจยัไดมุ่้งเนน้จากทฤษฎีการยศาสตร์ คือ การออกแบบงานให้เขา้กบัคน และการ

หาคนใหเ้ขา้กบังาน (อาํภรณ์ ชยัโชติกิจ, 2554) เป็นส่วนหนึงของการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรม

ความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

6. ประสบการณ์ในการทาํงาน  

  ผูว้ิจยัไดมุ่้งเนน้ในประเด็นคือ อายกุารทาํงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นความ

ปลอดภยั การไดรั้บการฝึกอบรม และภาวะผูน้าํ (ชูศรี เหลืองสะอาดกุล, 2556) เป็นส่วนหนึงของ

การพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ

ไทย 
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จากผลการวิจยัเอกสารในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงนาํกรอบทีใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาทีใช้

เป็นองคป์ระกอบหลกัในโมเดลการวิจยั โดยนาํไปยืนยนัดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกในขนัตอนที 2 

ต่อไป 

 

ขันตอนที 2 การวจิยัเชิงคุณภาพองค์ประกอบ/แนวโน้มทีศึกษาได้ไปสัมภาษณ์เชิงลกึ ผสมผสานทัง

แบบกลุ่มและแบบเดียว  

 ในขนัตอนนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการนาํองค์ประกอบทีศึกษาไดไ้ปสัมภาษณ์

เชิงลึก ผสมผสานทงัแบบแบบกลุ่มและแบบเดียว เพือพฒันาโมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิง

สาเหตุของตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ

ไทย 

  โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งันี 

1. ดา้นปัจจยันาํเขา้ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบดงันี 

  1.1 คน  

 จากผลการสมัภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ “คน” จะตอ้งประกอบไป

ดว้ย  การสํารวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนการทาํงานทุกครัง การสวมเครืองมือป้องกัน

อนัตรายตามทีบริษทักาํหนด เมือพบสิงผดิปกติควรรายงานหวัหนา้งานใหท้ราบ เมือเกิดสิงผิดปกติ

ในร่างกายจะตอ้งรีบเขา้รับการตรวจอยา่งเร่งด่วน ถา้ร่างกายไม่อยู่ในสภาพทีพร้อมกบัการทาํงาน

เช่นไม่สบาย หรือเมาสุราควรหยดุทาํงาน การไม่ตงัใจ หรือมุ่งมนัหรือขาดสมาธิในการทาํงานทาํให้

อาจทาํให้ไม่ปลอดภัย ถา้งานนันเกินความสามารถหรือทาํไม่ไหว ควรหยุดปฏิบัติและแจ้งให้

หัวหน้างานทราบ พนักงานตอ้งรําลึกถึงกฎข้อปฏิบติัด้านความปลอดภยัเสมอ พนักงานมีความ

เชือมนัในนโยบายความปลอดภยัว่าจาํเป็นและสาํคญั ตลอดจนการใหค้วามคิดเห็น แนะนาํประเด็น

ดา้นความปลอดภยัมีความสาํคญั  

 1.2 อุปกรณ์และเครืองจกัร   

  จากผลการสมัภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ “อุปกรณ์และเครืองจกัร” 

จะตอ้งประกอบไปดว้ย วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตสินคา้ตอ้งมาจากแหล่งทีดีมีคุณภาพ วตัถุดิบทีใชใ้น

การผลิตสินคา้ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อคนทาํงาน วตัถุดิบทีใชต้อ้งไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของ

เสีย การจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ป้องกนัตามมาตรฐานความปลอดภยั อุปกรณ์หรือเครืองมือในการ

ทาํงานจะตอ้งมีมาตรฐาน ตอ้งมีการบาํรุงรักษาตรวจเช็คเครืองมืออยา่งสมาํเสมอใหมี้ความพร้อมใช ้

ตอ้งมีการเปลียนอุปกรณ์การผลิตใหท้นัสมยัเสมอเพือป้องกนัอนัตรายจากการทาํงาน เครืองมือใน
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การอาํนวยความสะดวกในการทาํงานตอ้งทนัสมยัเสมอ และอุปกรณ์ทีใชป้้องกนัความปลอดภยั

ตอ้งเปลียนบ่อยๆ ใหท้นัสมยัเสมอ  

  1.3 เงินและงบประมาณ  

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ “เงินและงบประมาณ” 

จะตอ้งประกอบไปดว้ย การใชง้บประมาณในการตรวจสุขภาพช่วยลดความเสียงของอนัตรายจาก

การทาํงานได ้การลงทุนซืออุปกรณ์ใหค้รบเพือป้องอนัตรายจากการทาํงานของพนักงาน และการ

รักษาโรคทีเกิดจากอุบติัเหตุจากการทาํงานควรเกิดขึนน้อยทีสุด การใชเ้งินเพือชดเชยการบาดเจ็บ

จากการทาํงานควรไม่เกิดขึน 

 1.4 วิธีการ 

  จากผลการสมัภาษณ์ พบว่า องคป์ระกอบย่อยของ “วิธีการ” จะตอ้งประกอบ

ไปดว้ย การทบทวนหลกัสูตรความปลอดภยัอย่างสมาํเสมอ มีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่น สัปดาห์

ความปลอดภยั การประกวดแนวทางการลดอุบติัเหตุจากการทาํงาน การให้รางวลัหรือการสร้าง

แรงจูงใจต่างๆ มีการอบรมและซอ้มแผนฉุกเฉินอย่างาสมาํเสมอ การทบทวนขนัตอนการทาํงาน

อย่างสมาํเสมอ มีการจดัสอบเกียวกับขันตอนการทาํงานอย่างสมาํเสมอ และมีการกาํหนดให้

พนกังานมีการอ่านขนัตอนการทาํงานอยา่งจริงจงั 

โดยไดมี้ผูเ้ชียวชาญใหค้วามเห็นทีสอดคลอ้งกนั ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 15 การสมัภาษณ์คุณณัฐชยวศั สงวนไชยกฤษณ์ 
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Input ว่ามีหลายทฤษฎี และสอบถามในส่วน Machine ว่าน่าจะแยกออกไปจาก 

material ทางผูว้จิยัไดเ้ลือกทฤษฎีนีโดยอา้งอิงงานวจิยัของคุณศิริวรรณ ในส่วนนีไดเ้ห็นพอ้ง

ดว้ย และผูว้ิจยัได ้แยกขอ้คาํถามทีเกียวขอ้งระหว่าง Material กบั Machine เรียบร้อยแลว้ 

(ณฐัชยวศั สงวนไชยกฤษณ์, 2558) 
 

2. ปัจจยักระบวนการ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบดงันี 

 2.1 ระบบคน  

  จากผลการสมัภาษณ์ พบว่า องคป์ระกอบยอ่ยของ “ระบบคน” จะตอ้งประกอบ

ไปด้วย มีกระบวนการค้นหาความเสียงและหาแนวทางการป้องกันเพือความปลอดภัยใน

กระบวนการทาํงาน มีช่องทางการสือสารยอ้นกลบัจากพนกังานเพือหาแนวทางทีทาํให้การทาํงาน

ปลอดภยั มีการส่งเสริมใหพ้ดูคุย สงัเกต รายงาน เกียวกบัการปฏิบติังานทีดี มีการจดัทาํมาตรฐาน

ปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั การจดัทาํกฎระเบียบความปลอดภยัในการทาํงาน มีขันตอนการ

ปฏิบติัเรืองการรายงาน การสอบสวน อุบัติเหตุ/อุบติัการณ์ ทีเกิดขึน มีการวิเคราะห์ระบบการ

ทาํงาน(Job safety analysis)ใหท้นัสมยั แกไ้ขความเสียงใหม่ๆทีคน้พบได ้ มีการศึกษาแลกเปลียน

เรียนรู้จากธุรกิจเดียวกนั หรือต่างธุรกิจเพือพฒันาระบบการทาํงานเพือความปลอดภัย มีการนํา

นวตักรรมการทาํงานทีทนัสมยัจากต่างประเทศมาประยกุตใ์ชใ้นระบบการทาํงานให้ทนัสมยั มีการ

ตงัเป้าหมาย (KPIs) ความปลอดภยัทีวดัผลได ้การจดัทาํรายงาน วิเคราะห์ผลการทาํงาน รวมทงั

ติดตามแกไ้ข มีการจัดตงัคณะกรรมการทีมีความรับผิดชอบดา้นการติดตามและประเมินผลการ

ทาํงาน มีการกาํหนดใหมี้ผูค้วบคุมดูแลพืนที (หวัหนา้งาน) หรือเจา้ของงานทาํหน้าทีตดัสินใจเรือง

ความปลอดภยัของพนกังาน กาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นหวัหนา้ทีมทบทวนความปลอดภยั เมือมี

กระบวนการผลิต/โครงการใหม่ หรือการปรับเปลียนมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 

กาํหนดให้มีการประเมินความเสียงทีแฝงอยู่ในแต่ละขันตอนการทาํงานของพนักงานร่วมกับ

ผูบ้งัคบับญัชา ควรนาํหุ่นยนตม์าใชแ้ทนคนเพือความปลอดภยั มีการนาํเครืองจกัรทีทนัสมยัมาใช้

แทนแรงงานคนเพือผลผลิตทีมากขึน ประหยดั และไม่เกินอนัตรายในการทาํงาน  

  2.2 ระบบงาน 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ “ระบบงาน” จะต้อง

ประกอบไปดว้ย มีการทบทวนหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัทีไดรั้บการอบรมไปแลว้อยา่งสมาํเสมอ 

มีการอบรมเรืองความปลอดภยั ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบความปลอดภยั มีการจดัอบรมหลกัสูตร

ปฐมพยาบาลเบืองต้นให้กับหัวหน้างานและพนักงานทีเกียงข้อง มีการจัดอบรมและซอ้มแผน

ฉุกเฉินเป็นประจาํ มีการสอนงานใหพ้นกังานรู้วิธีการทาํงานอยา่งเหมาะสม  
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โดยไดมี้ผูเ้ชียวชาญใหค้วามเห็นทีสอดคลอ้งกนั ดงันี 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 16 การสมัภาษณ์คุณปวีณา มีประดิษฐ ์

 

ทีนีปัจจยัเรืองคนมนัซาํไมค๊ะพอดีเห็นใน input แลว้ก็มาเห็นใน process ดว้ย ใน

ส่วนของ input เราดูตังกะตอนเอาเข้ากระบวนการ แต่ส่วนใน process เป็น

กระบวนการทีเราทาํอะไรกบัคนบา้งเช่นการฝึกอบรม (ปวีณา มีประดิษฐ,์ 2558) 
 

3. ปัจจยัดา้นผลลพัธ ์ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบดงันี 

 3.1 อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ “อตัราการเกิดอุบัติเหตุ” 

จะตอ้งประกอบไปดว้ย ควรมีอตัราการเกิดอุบติัภยัเป็นศนูย ์ไม่มีเหตุการณ์จากการทาํงานจนถึงขนั

เสียชีวิต การไม่เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภยัซาํจากสาเหตุเดิม ไม่การเกิดเหตุการณ์ความไม่

ปลอดภยัจากทีเคยวิเคราะห์ความเสียงไว ้ 

 3.2 ความเสียหายต่อธุรกิจ 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ “ความเสียหายต่อธุรกิจ” 

จะตอ้งประกอบไปดว้ย ธุรกิจสามารถดาํเนินกิจการต่อไดโ้ดยไม่สะดุด ไม่เป็นเหตุให้เกิดการเสือม
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เสียชือเสียง ไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น เงินทอง ของนายจ้าง และไม่ทาํให้กระบวนการ

ทาํงานตอ้งหยดุไป 

โดยไดมี้ผูเ้ชียวชาญใหค้วามเห็นทีสอดคลอ้งกนั ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 17 การสมัภาษณ์คุณพิจิตรา ปฎิพตัร 

 

output อนันีก็น่าจะโอเคเพราะตรงกบั ทฤษฎีภูเขานาํแขง็ทีมีความเสียเกิดขึน ทงัทาง

ตรงทีอยู่เหนือนํา และส่วนทีมองไม่เห็นคือใต้นํา เป็นทางออ้ม ค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นการ

รักษาพยาบาลทีเห็นชดัเจนถือว่าเป็นทางตรง ส่วนทางออ้มก็ไดแ้ก่ความเสียหายต่างๆ ต่อ

ชือเสียงเป็นตน้ (พิจิตรา ปฎิพตัร, 2558) 
 

4. ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบดงันี 

 4.1 บรรยากาศ 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ “บรรยากาศ” จะต้อง

ประกอบไปดว้ย ผงัของงานแต่ละจุดในการทาํงานความเป็นไปในทิศทางทีเหมาะสม ไม่สับสนไป

มา สิงอาํนวยความสะดวก เช่น อ่างลา้งมือ ห้องนาํ ห้องพกัผ่อน ห้องอาหาร ห้องพยาบาล ห้องให้

นม เป็นต้น อากาศ นําสะอาด สถานทีมองแลว้สบายตา สบายใจ พืนทีตังเหมาะสมคนทีทาํงาน

สะดวก  
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  4.2 ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ “ด้านสิงอาํนวยความ

สะดวก” จะตอ้งประกอบไปด้วย มีการจัดอุปกรณ์ในการทาํงานทีพอเหมาะกบัแต่ละคนในการ

ทาํงาน มีอุปกรณ์ทีใชป้้องกนัการทาํงานให้เหมาะสมกบังานและมีความเพียงพอ เช่น แว่นตา เสือ

คลุม ถุงมือ หนา้กาก อุปกรณ์ป้องกนัเสียง เป็นตน้ อุปกรณ์เครืองใชมี้มาตรฐานใชป้้องกนัอนัตราย

จากการทาํงานได ้อุปกรณ์เครืองใชมี้จาํนวนเพียงต่อคนทาํงาน  

 4.3 วฒันธรรมทีแตกต่าง 

   จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ “วฒันธรรมทีแตกต่าง” 

จะต้องประกอบไปด้วย ความแตกต่างของศาสนา เช่น ช่วงเวลาถือศีลอด ทาํให้เกินความไม่

ปลอดภยัในการทาํงาน การดืมแอลกอฮอลใ์นช่วงเทศกาลหรือประเพณีต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์

งานแต่ง งานบวช เป็นตน้ ความเชือ เช่น พญานาค ภูตผ ีโชคลาง การบนบานศาลกล่าว การใหค้วาม

เคารพตามสายบงัคบับญัชา เชือฟังผูน้าํ ทาํให้มีผลต่อวฒันธรรมความปลอดภยั การบริหารแบบมี

ส่วนร่วมทาํใหเ้กิดวฒันธรรมความปลอดภยั  

5. ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบดงันี 

 5.1 ลกัษณะงาน 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ “ลกัษณะงาน” จะต้อง

ประกอบไปด้วย ต้องการออกแบบท่าทางการเคลือนไหวของร่างกายให้เหมาะสมกับงาน เช่น 

ท่าทางการยกของ การเข็นของ การหยิบของ เอียวตวั เป็นตน้ การให้ลกัษณะงานให้เหมาะกับ

รูปลกัษณะของคน เช่น ความสูง นาํหนัก ตาบอดสี โรคประจาํตวั โครงสร้างร่างกาย การกาํหนด

ลกัษณะคนใหเ้หมาะสมกบังานตงัแต่ขนัตอนการรับคนทาํงานมีความสาํคญั มีการหมนัสังเกตและ

ตรวจสอบความเหมาะสมของคนกบังานอยูเ่ป็นประจาํ  

 5.2 ลกัษณะคน 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ “ลกัษณะคน” จะต้อง

ประกอบไปดว้ย ความสามารถในการรับรู้และประมวลผลและการคิดวิเคราะห์ ความสามารถใน

การเรียนรู้และการต่อยอดความรู้จากประสบการณ์ วฒันธรรมเชือชาติศาสนา เช่นการถือศีลอดของ

ศาสนาอิสลามเป็นตน้ อาย ุเพศ โรคประจาํตวั ส่วนสูง นาํหนกั 

6. ปัจจยัดา้นประสบการณ์ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบดงันี 

 6.1 ระยะเวลาทีเคยทาํ 

   จากผลการสมัภาษณ์ พบว่า องคป์ระกอบยอ่ยของ “ระยะเวลาทีเคยทาํ” จะตอ้ง

ประกอบไปด้วย จาํนวนชั วโมงของการทาํงานดา้นความปลอดภยั การไดเ้คยทาํงานดา้นความ
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ปลอดภัยในระยะเวลาหนึง ระยะเวลาทีทาํงานดา้นความปลอดภยัร่วมกับแผนกอืน ระยะเวลา

ทาํงานดา้นความปลอดภยัจากหน่วยงานอืนก่อนมาทาํทีหน่วยงานนี  

 6.2 การไดมี้ส่วนร่วม 

  จากผลการสมัภาษณ์ พบว่า องคป์ระกอบยอ่ยของ “การไดมี้ส่วนร่วม” จะตอ้ง

ประกอบไปดว้ย การไดมี้ส่วนร่วมในงานทีเกียวขอ้งกบัความปลอดภยัทาํให้มีการเรียนรู้มากขึน 

พนักงานควรได้ร่วมกนัทาํกิจกรรมต่างๆ ดาํเนินงาน และพฤติกรรมทีเกียวกับความปลอดภัย 

รวมทงัพนัธะสัญญาของผูบ้ริหารทีมีต่อเรืองความปลอดภัย การได้รับการฝึกฝนระหว่างทาํงาน

เกียวกบัดา้นความปบอดภยั การไดร่้วมมือกบัหน่วยงานต่างๆดา้นความปลอดภยั  

 6.3 การไดเ้คยรับการอบรม 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ “การไดเ้คยรับการอบรม” 

จะตอ้งประกอบไปดว้ย การไดรั้บการฝึกฝนจากการทาํงาน มีความถีของการฝึกอบรมทีเพียงพอ มี

จาํนวนวนัของการฝึกอบรมทีเพียงพอ จาํนวนหลกัสูตรทีเหมาะสมและเพียงพอ  

 6.4 ภาวะผูน้าํ 

   จากผลการสมัภาษณ์ พบว่า องคป์ระกอบยอ่ยของ “ภาวะผูน้าํ” จะตอ้งประกอบ

ไปดว้ย การมีภาวะผูน้าํ จากการสั งสมประสบการณ์การทาํงาน การมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคน

ดา้นความปลอดภยัมากกว่าผูอื้น การมีบทบาทสาํคญัทีทาํให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายดา้นความ

ปลอดภยั ไดรั้บเลือกจากผูอื้นใหเ้ป็นผูน้าํดา้นความปลอดภยั  

7. วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบดงันี 

7.1 ดา้นการรับรู้ 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ “ด้านการรับรู้” จะต้อง

ประกอบไปดว้ย พนักงานรู้ว่าการทาํให้เกิดความปลอดภัยองค์กรเป็นสิงทีดี พนักงานรู้ว่าความ

ปลอดภัยควรมีในหน่วยงานตนเอง พนักงานรู้ว่ามีกิจกรรมด้านความปลอดภัยในหน่วยงาน 

พนกังานงานเห็นความสาํคญัของการทาํงานดว้ยความปลอดภยั  

 7.2 ดา้นพฤติกรรม 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ “ดา้นพฤติกรรม” จะตอ้ง

ประกอบไปดว้ย พนักงานร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัย พนักงานปฏิบัติตามระเบียบความ

ปลอดภัยในการทาํงาน พนักงานรายงานเมือพบเห็นสิงทีอาจทาํให้ไม่เกิดความปลอดภยัในการ

ทาํงาน พนกังานเขียนรายงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานอยา่งสมาํเสมอ  

 

 



86 

 

 7.3 ดา้นจิตวิทยาภายใน 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ “ด้านจิตวิทยาภายใน” 

จะตอ้งประกอบไปดว้ย องค์กรควรมีนโยบาย ระเบียบปฏิบติังาน กฎระเบียบ โครงสร้างองค์กร 

ระบบบริหารจดัการ ระบบควบคุมงาน และระบบสือสารองค์กร พนักงานทาํงานอยากดว้ยความ

ปลอดภยัดว้ยตวัเองโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการควบคุม พนกังานรู้สึกอยากใหทุ้กกระบวนการทาํงานมี

ความปลอดภยั และพนกังานมีความสุขกบัการทาํงานในวิถีทางของความปลอดภยั 

 โดยไดมี้ผูเ้ชียวชาญใหค้วามเห็นทีสอดคลอ้งกนั ดงันี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 18 การสมัภาษณ์คุณธนกฤษ พิทกัษเ์พิง 

 

สุดทา้ยเป็นเรืองของ outcome ทีใชท้ฤษฎีของ Cooper มาจบั มีสามระดบัคือ ระดบัตน้ 

ระดบักลาง และระดบัสูง ในส่วนของ 3E ทีจะ support ทฤษฎีระบบ ไดแ้ค่เรืองของ สภาวะ

แวดลอ้ม การยศาสตร์ และประสบการณ์ของคนว่าจะทาํให้เกิดความปลอดภยั (ธนกฤษ 

พิทกัษเ์พิง, 2558) 
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ขันตอนที 3 การพัฒนาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลติของประเทศไทย 

สญัลกัษณ์ทีใชใ้นการการวิเคราะห์ขอ้มลู 

เพือใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั ในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนด

และแปลความหมายของสญัลกัษณ์ทีใชแ้ทนค่าสถิติและตวัแปรต่างๆ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 Mean   หมายถึง  ค่าเฉลีย (arithmetic mean) 

 SD    หมายถึง   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  Chi-Square  หมายถึง  ค่าไค-สแควร์ 

  Df     หมายถึง  ค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ 

   RMSEA   หมายถึง   ค่ารากกาํลงัสองของความคลาดเคลือน  

        โดยประมาณ 

  CFI    หมายถึง   ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

  GFI     หมายถึง  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 

 AGFI   หมายถึง  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ 

 p-value    หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ 

  KMO    หมายถึง   ค่าทีใชว้ดัความเหมาะสมของขอ้มลูตวัอยา่งที 

 จะนาํมาวิเคราะห์โดยเทคนิค Factor Analysis 

  Bartlett's Test   หมายถึง  ค่าสถิติทีใชท้ดสอบสมมติฐาน  

 

 ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ตารางที 4 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ (n = 380) 
 

เพศ 
จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

(%) 

1. ชาย 68 17.90 

2. หญิง 312 82.10 

รวม 380 100.00 
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จากตารางที 4 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 312 คน คิดเป็นร้อย

ละ 82.10 รองลงมาเป็นเพศชายจาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90 

 

ตารางที 5 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาย ุ(n = 380) 

 

อาย ุ
จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

(%) 

1. ระหว่าง 14 – 20 ปี 14 3.60 

2. ระหว่าง 21 – 27 ปี 313 82.40 

3. ระหว่าง 28 – 34 ปี 27 7.20 

4. ระหว่าง 35 – 41 ปี 26 6.80 

รวม 380 100.00 

 

จากตารางที 5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 27 ปี คิดเป็นร้อยละ 

82.40 รองลงมามีอายรุะหว่าง 28 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.20 และ อายรุะหว่าง 35 – 41 ปีคิดเป็นร้อย

ละ 6.80 และนอ้ยทีสุดมีอายรุะหว่าง 14 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามระดบัการศึกษา (n=380) 

 

การศึกษา 
จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

(%) 

1. ตาํกว่าปริญญาตรี 7 1.80 

2. ปริญญาตรี 352 92.60 

3. สูงกว่าปริญญาตรี 21 5.60 

รวม 380 100.00 

 

ตารางที 6 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 352 

คน คิดเป็นร้อยละ 92.60 รองลงมามีการศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตรีจาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อย

ละ 5.60 และมีการศึกษาตาํกว่าระดบัปริญญาตรีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 
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ตารางที 7 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามประเภทธุรกิจ (n=380) 

 

ประเภทธุรกิจ 
จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

(%) 

1. การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบาํรุง เก็บรักษา 

ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดดัแปลง แปรสภาพ ทาํให้เสีย

หรือทาํลายซึงวตัถุหรือทรัพยสิ์น รวมทงัการต่อเรือ การให้

กาํเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลงังานอยา่งอืน 

307 80.80 

2. การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตงั ซ่อม ซ่อมบาํรุง ดดัแปลง หรือรือ

ถอนอาคาร 
7 1.80 

3. การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางนํา ทาง

อากาศ และรวมทงัการบรรทุกขนถ่ายสินคา้ 
20 5.30 

4. สถานพยาบาล 7 1.80 

5. กิจการอืน(ตามทีกระทรวงแรงงานประกาศกาํหนด) 39 10.30 

รวม 380 100.00 

 

ตารางที 7 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นธุรกิจประเภทที (1) จาํนวน 307 คน คิด

เป็นร้อยละ 80.80 รองลงมาอยู่ในธุรกิจในกิจการอืนๆตามทีกระทรวงแรงงานกาํหนด จาํนวน 39 

คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 อยู่ในธุรกิจประเภทที (3) จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 และอยู่ใน

ธุรกิจประเภทที (2) จาํนวน 7คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 และอยู่ในธุรกิจประเภทที (4) จาํนวน 7 คน

เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 1.80 
 

ตารางที 8 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอายกุารทาํงาน (n=380) 

 

อายกุารทาํงาน 
จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

(%) 

1. 1 – 5 ปี 311 81.80 

2. 6 – 10 ปี 41 10.80 

3. 11 – 15 ปี 28 7.40 

รวม 380 100.00 
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ตารางที 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุการทาํงานอยู่ระหว่าง 1 – 5 ปี จาํนวน 

311 คน คิดเป็นร้อยละ 81.80 รองลงมามีอายุงานระหว่าง 6 – 10 ปี จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.80 และมีอายงุานระหว่าง 11 – 15 ปีจาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 9 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

 

ตาํแหน่งงาน 
จาํนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

(%) 

1. หวัหนา้ส่วนงานและเป็นเจา้หนา้ทีความปลอดภยัวิชาชีพ 52 13.70 

2. เจา้หนา้ทีความปลอดภยัวิชาชีพ 328 86.30 

รวม 380 100.00 

 

ตารางที 9 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีตาํแหน่งเป็นเจา้หน้าทีความปลอดภยัวิชาชีพ

จาํนวน 328 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.30 รองลงมามีตาํแหน่งงานเป็นหัวหน้าส่วนงานและเป็น

เจา้หนา้ทีความปลอดภยัวิชาชีพ จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 ตามลาํดบั 

  ตอนที 2 ระดับความเห็นด้านความปลอดภัย 

  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

ระดบัความเห็น เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

มากทีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอ้ย 2 

นอ้ยทีสุด 1 
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ตารางที 10 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของปัจจยันาํเขา้ (Input) 

ดา้นคน 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1.พนกังานควรมีการสาํรวจความ

เรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนการทาํงาน

ทุกครัง 

- - 1 55 324 4.85 0.36 มากทีสุด 

- - 0.26 14.47 85.26 

2.พนกังานควรสวมเครืองมือป้องกนั

อนัตรายตามทีบริษทักาํหนด 

- - 2 45 333 4.87 0.35 มากทีสุด 

- - 0.53 11.84 87.63 

3.เมือพบสิงผิดปกติควรรายงาน

หวัหนา้งานใหท้ราบ 

- - 1 20 359 4.94 0.24 มากทีสุด 

- - 0.26 5.26 94.47 

4.เมือเกิดสิงผิดปกติในร่างกายจะตอ้ง

รีบเขา้รับการตรวจอยา่งเร่งด่วน 

- 1 9 93 277 4.70 0.52 มากทีสุด 

- 0.26 2.37 24.47 72.89 

5.ร่างกายถา้ไม่อยูใ่นสภาพทีพร้อม

กบัการทาํงานเช่นไม่สบาย หรือเมา

สุราควรหยดุทาํงาน 

- 1 9 39 331 4.84 0.44 มากทีสุด 

- 0.26 2.37 10.26 87.11 

6.การไม่ตงัใจ หรือมุ่งมนัหรือขาด

สมาธิในการทาํงานทาํใหอ้าจทาํให้

ไม่ปลอดภยั 

- - 18 93 269 4.66 0.57 มากทีสุด 

- - 4.74 24.47 70.79 

7.ถา้งานนนัเกินความสามารถหรือทาํ

ไม่ไหว ควรหยดุปฏิบติัและแจง้ให้

หวัหนา้งานทราบ 

- - - 94 286 4.75 0.43 มากทีสุด 

- - - 24.74 75.26 

8.พนกังานตอ้งรําลึกถึงกฎขอ้ปฏิบติั

ดา้นความปลอดภยัเสมอ 

- - - 46 334 4.88 0.33 มากทีสุด 

- - - 12.11 87.89 

9.พนกังานมีความเชือมนัในนโยบาย

ความปลอดภยัว่าจาํเป็นและสาํคญั 

- - 55 94 231 4.46 0.73 มากทีสุด 

- - 14.47 24.74 60.79 

10.การใหค้วามคิดเห็น แนะนาํ

ประเดน็ดา้นความปลอดภยัมี

ความสาํคญั 

- - 1 102 277 4.73 0.45 มากทีสุด 

- - 0.26 26.84 72.89 

รวม 4.77  0.44  มากทีสุด 
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  ตารางที 10 ความสาํคญัของปัจจยันาํเขา้(Input) ดา้นคน ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากทีสุด

(ค่าเฉลียเท่ากบั 4.77) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หัวขอ้ เมือพบสิงผิดปกติควรรายงานหัวหน้า

งานใหท้ราบ อยูใ่นระดบัสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.94) รองลงมา คือ หวัขอ้พนกังานตอ้งรําลึกถึงกฎ

ขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัเสมอ (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.88) และหัวขอ้พนักงานควรสวมเครืองมือ

ป้องกนัอนัตรายตามทีบริษทักาํหนด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.87) 

 

ตารางที 11 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของปัจจยันาํเขา้ (Input) 

ดา้นอุปกรณ์และเครืองจกัร 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

11.วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตสินคา้

ตอ้งมาจากแหล่งทีดีมีคุณภาพ 

0 18 28 116 218 4.41 0.82 มากทีสุด 

0.00 4.74 7.37 30.53 57.37 

12.วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตสินคา้

ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ

คนทาํงาน 

1 - 18 73 288 4.70 0.58 มากทีสุด 

0.26 - 4.74 19.21 75.79 

13.วตัถุดิบทีใชต้อ้งไม่ก่อใหเ้กิด

มลพิษหรือของเสีย 

1 - 36 85 258 4.58 0.68 มากทีสุด 

0.26 - 9.47 22.37 67.89 

14.การจดัหาวสัดุและอุปกรณ์

ป้องกนัตามมาตรฐานความ

ปลอดภยั 

- - 9 48 323 4.83 0.44 มากทีสุด 

- - 2.37 12.63 85.00 

15.อุปกรณ์หรือเครืองมือในการ

ทาํงานจะตอ้งมีมาตรฐาน 

- - 10 49 321 4.82 0.45 มากทีสุด 

- - 2.63 12.89 84.47 

16.ตอ้งมีการบาํรุงรักษาตรวจเชค็

เครืองมืออยา่งสมาํเสมอใหมี้ความ

พร้อมใช ้

- - 10 38 332 4.85 0.43 มากทีสุด 

- - 2.63 10.00 87.37 

17.ตอ้งมีการเปลียนอุปกรณ์การ

ผลิตใหท้นัสมยัเสมอเพือป้องกนั

อนัตรายจากการทาํงาน 

9 2 73 110 186 4.22 0.93 มากทีสุด 

2.37 0.53 19.21 28.95 48.95 

18.เครืองมือในการอาํนวยความ

สะดวกในการทาํงานตอ้งทนัสมยั

เสมอ 

10 10 119 139 102 3.82 0.95 มาก 

2.63 2.63 31.32 36.58 26.84 
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ตารางที 11 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของปัจจยันาํเขา้ (Input) 

ดา้นอุปกรณ์และเครืองจกัร (ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

19.อุปกรณ์ทีใชป้้องกนัความ

ปลอดภยัตอ้งเปลียนบ่อยๆให้

ทนัสมยัเสมอ 

10 29 165 76 100 3.60 1.04 มาก 

2.63 7.63 43.42 20.00 26.32 

รวม 4.42  0.70  มากทีสุด 

 

  จากตารางที 11 ความสําคัญของปัจจัยนําเข้า(Input) ด้านอุปกรณ์และเครืองจักร 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั4.42) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หัวขอ้ตอ้งมีการ

บาํรุงรักษาตรวจเช็คเครืองมืออยา่งสมาํเสมอใหมี้ความพร้อมใชอ้ยู่ในระดบัสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 

4.85) รองลงมา คือ หวัขอ้ การจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ป้องกนัตามมาตรฐานความปลอดภยั (ค่าเฉลีย

เท่ากบั 4.83) และ หัวขอ้อุปกรณ์หรือเครืองมือในการทาํงานจะตอ้งมีมาตรฐาน (ค่าเฉลียเท่ากับ 

4.82) 

 

ตารางที 12 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของปัจจยันาํเขา้(Input) 

ดา้นเงินและงบประมาณ 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

20.การใชง้บประมาณในการตรวจ

สุขภาพช่วยลดความเสียงของ

อนัตรายจากการทาํงานได ้

18 26 139 113 84 3.58 1.05 มาก 

4.74 6.84 36.58 29.74 22.11 

21.การลงทุนซืออุปกรณ์ใหค้รบ

เพือป้องอนัตรายจากการทาํงาน

ของพนกังาน 

- 38 66 139 137 3.99 0.97 มาก 

- 10.00 17.37 36.58 36.05 

22.การรักษาโรคทีเกิดจาก

อุบติัเหตุจากการทาํงานควร

เกิดขึนนอ้ยทีสุด 

8 - 10 77 285 4.66 0.73 มากทีสุด 

2.11 - 2.63 20.26 75.00 
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ตารางที 12 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของปัจจยันาํเขา้(Input) 

ดา้นเงินและงบประมาณ (ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

23.การใชเ้งินเพือชดเชยการ

บาดเจ็บจากการทาํงานควรไม่

เกิดขึน 

- - 18 132 230 4.56 0.59 มากทีสุด 

- - 4.74 34.74 60.53 

รวม 4.20  0.83  มาก 

 

  จากตารางที 12 ความสาํคญัของปัจจยันาํเขา้(Input) ดา้นเงินและงบประมาณภาพรวม

อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.20) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หวัขอ้ การรักษาโรคทีเกิด

จากอุบติัเหตุจากการทาํงานควรเกิดขึนนอ้ยทีสุด อยูใ่นระดบัสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.66) รองลงมา 

คือ หวัขอ้ การใชเ้งินเพือชดเชยการบาดเจ็บจากการทาํงานควรไม่เกิดขึน(ค่าเฉลียเท่ากบั 4.66) และ 

หวัขอ้ การลงทุนซืออุปกรณ์ใหค้รบเพือป้องอนัตรายจากการทาํงานของพนักงาน (ค่าเฉลียเท่ากบั

3.99) 

 

ตารางที 13 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของปัจจยันาํเขา้(Input) 

ดา้นวิธีการ 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

24.การทบทวนหลกัสูตรความปลอดภยั

อยา่งสมาํเสมอ 

- - 30 174 176 4.38 0.63 มากทีสุด 

- - 7.89 45.79 46.32 

25.มีการจดักิจกรรมต่างๆเช่น safety 

week การประกวดแนวทางการลด

อุบติัเหตุจากการทาํงาน การใหร้างวลั

หรือการสร้างแรงจูงใจต่างๆ 

- - 8 86 286 4.73 0.49 มากทีสุด 

- - 2.11 22.63 75.26 

26.มีการอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินอยา่

งาสมาํเสมอ 

- - - 148 232 4.61 0.49 มากทีสุด 

- - - 38.95 61.05 

27.การทบทวนขนัตอนการทาํงานอยา่ง

สมาํเสมอ 

- - 94 75 211 4.31 0.84 มากทีสุด 

- - 24.74 19.74 55.53 
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ตารางที 13 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของปัจจยันาํเขา้ (Input) 

ดา้นวิธีการ (ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

28.มีการจดัสอบเกียวกบัขนัตอนการ

ทาํงานอยา่งสมาํเสมอ 

- - 65 95 220 4.41 0.76 มากทีสุด 

- - 17.11 25.00 57.89 

29.มีการกาํหนดใหพ้นกังานมีการอ่าน

ขนัตอนการทาํงานอยา่งจริงจงั 

- 9 10 47 314 4.75 0.62 มากทีสุด 

- 2.37  2.63  12.37  82.63  

รวม 4.53  0.64  มากทีสุด 

 

  จากตารางที 13 ความสาํคญัของปัจจยันาํเขา้(Input) ดา้นวิธีการภาพรวมอยู่ในระดบั 

มากทีสุด(ค่าเฉลียเท่ากบั 4.53) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หวัขอ้มีการกาํหนดให้พนักงานมีการ

อ่านขนัตอนการทาํงานอยา่งจริงจงั อยูใ่นระดบัสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.75) รองลงมา คือ หัวขอ้ .มี

การจดักิจกรรมต่างๆเช่น safety week การประกวดแนวทางการลดอุบติัเหตุจากการทาํงาน การให้

รางวลัหรือการสร้างแรงจูงใจต่างๆ (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.73) และ หัวข้อมีการอบรมและซ้อมแผน

ฉุกเฉินอยา่งาสมาํเสมอ (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.61) 

 

ตารางที 14 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของปัจจยักระบวนการ

(Process) ดา้นระบบคน 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

30.มีกระบวนการคน้หาความเสียง

และหาแนวทางการป้องกนัเพือความ

ปลอดภยัในกระบวนการทาํงาน 

- - 37 82 261 4.59 0.66 มากทีสุด 

- - 9.74 21.58 68.68 

31. มีช่องทางการสือสารยอ้นกลบั

จากพนกังานเพือหาแนวทางทีทาํให้

การทาํงานปลอดภยั 

- - 18 112 250 4.61 0.58 มากทีสุด 

- - 4.74 29.47 65.79 

32. มีการส่งเสริมใหพู้ดคุย สังเกต 

รายงาน เกียวกบัการปฏิบติังานทีดี 

- - 1 101 278 4.73 0.45 มากทีสุด 

- - 0.26 26.58 73.16 



96 

 

ตารางที 14 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของปัจจยักระบวนการ

(Process) ดา้นระบบคน (ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

33..มีการจดัทาํมาตรฐาน

ปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั 

- -  84 296 4.78 0.42 มากทีสุด 

- -  22.11 77.89 

34. การจดัทาํกฎระเบียบความ

ปลอดภยัในการทาํงาน 

- -  84 296 4.78 0.42 มากทีสุด 

- -  22.11 77.89 

35.มีขนัตอนการปฏิบติัเรืองการ

รายงาน การสอบสวน อุบติัเหตุ/

อุบติัการณ์ ทีเกิดขึน 

- - 19 57 304 4.75 0.54 มากทีสุด 

- - 5.00 15.00 80.00 

36. มีการวิเคราะห์ระบบการ

ทาํงาน(Job safety analysis)ให้

ทนัสมยั แกไ้ขความเสียงใหม่ๆที

คน้พบได ้

- - 56 96 228 4.45 0.74 มากทีสุด 

- - 14.74 25.26 60.00 

37. มีการศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้

จากธุรกิจเดียวกนั หรือต่างธุรกิจ

เพือพฒันาระบบการทาํงานเพือ

ความปลอดภยั 

- 19 73 88 200 4.23 0.93 มากทีสุด 

- 5.00 19.21 23.16 52.63 

38. มีการนาํนวตักรรมการทาํงาน

ทีทนัสมยัจากต่างประเทศมา

ประยกุตใ์ชใ้นระบบการทาํงาน

ใหท้นัสมยั 

- - 18 119 243 4.59 0.58 มากทีสุด 

- - 4.74 31.32 63.95 

39.มีการตงัเป้าหมาย (KPIs) 

ความปลอดภยัทีวดัผลได ้

- - 18 84 278 4.68 0.56 มากทีสุด 

- - 4.74 22.11 73.16 

40. การจดัทาํรายงาน วิเคราะห์ผล

การทาํงาน รวมทงัติดตามแกไ้ข 

- 9 9 59 303 4.73 0.62 มากทีสุด 

- 2.37 2.37 15.53 79.74 

41. มีการจดัตงัคณะกรรมการทีมี

ความรับผิดชอบดา้นการติดตาม

และประเมินผลการทาํงาน 

- - 9 139 232 4.59 0.54 มากทีสุด 

- - 2.37 36.58 61.05 
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ตารางที 14 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของปัจจยักระบวนการ

(Process) ดา้นระบบคน (ต่อ) 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

42. มีการกาํหนดใหมี้ผู ้

ควบคุมดูแลพืนที (หวัหนา้งาน) 

หรือเจา้ของงานทาํหนา้ทีตดัสินใจ

เรืองความปลอดภยัของพนกังาน 

- - - 147 233 4.61 0.49 มากทีสุด 

- - - 38.68 61.32 

43. กาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็น

หวัหนา้ทีมทบทวนความปลอดภยั 

เมือมีกระบวนการผลิต/โครงการ

ใหม่ หรือการปรับเปลียน

มาตรฐานการปฏิบติังานอยา่ง

ปลอดภยั 

- - 18 110 252 4.62 0.58 มากทีสุด 

- - 4.74 28.95 66.32 

44.กาํหนดใหมี้การประเมินความ

เสียงทีแฝงอยูใ่นแต่ละขนัตอนการ

ทาํงานของพนกังานร่วมกบั

ผูบ้งัคบับญัชา 

27 18 129 105 101 3.62 1.14 มาก 

7.11 4.74 33.95 27.63 26.58 

45.ควรนาํหุ่นยนตม์าใชแ้ทนคน

เพือความปลอดภยั 

9 18 111 141 101 3.81 0.96 มาก 

2.37 4.74 29.21 37.11 26.58 

46.มีการนาํเครืองจกัรทีทนัสมยั

มาใชแ้ทนแรงงานคนเพือผลผลิต

ทีมากขึน ประหยดั และไม่เกิน

อนัตรายในการทาํงาน 

- - 37 120 223 4.49 0.67 มากทีสุด 

- - 9.74 31.58 58.68 

รวม 4.51  0.64  มากทีสุด 

   

จากตารางที 14 ความสาํคญัของปัจจยักระบวนการ(Process) ดา้นระบบคน ภาพรวม

อยู่ในระดับมากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.51) เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อมีการจัดทํา

มาตรฐานปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั กบั การจดัทาํกฎระเบียบความปลอดภยัในการทาํงาน อยู่

ในระดบัสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.78) รองลงมา คือ หวัขอ้ ขนัตอนการปฏิบติัเรืองการรายงาน การ
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สอบสวน อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ ทีเกิดขึน (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.75) และ หัวข้อการจัดทาํรายงาน 

วิเคราะห์ผลการทาํงาน รวมทงัติดตามแกไ้ข (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.73) 

 

ตารางที 15 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของปัจจยักระบวนการ

(Process) ดา้นระบบงาน 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

47.มีการทบทวนหลกัสูตรดา้นความ

ปลอดภยัทีไดรั้บการอบรมไปแลว้อยา่ง

สมาํเสมอ 

- - 10 91 279 4.71 0.51 มากทีสุด 

- - 2.63 23.95 73.42 

48.มีการอบรมเรืองความปลอดภยั 

ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบความ

ปลอดภยั 

- - 28 84 268 4.63 0.62 มากทีสุด 

- - 7.37 22.11 70.53 

49.มีการจดัอบรมหลกัสูตรปฐม

พยาบาลเบืองตน้ใหก้บัหวัหนา้งานและ

พนกังานทีเกียงขอ้ง 

- - 9 56 315 4.81 0.45 มากทีสุด 

- - 2.37 14.74 82.89 

 50.มีการจดัอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิน

เป็นประจาํ 

- - - 101 279 4.73 0.44 มากทีสุด 

- - - 26.58 73.42 

51.มีการสอนงานใหพ้นกังานรู้วิธีการ

ทาํงานอยา่งเหมาะสม 

- - - 83 297 4.78 0.41 มากทีสุด 

- - - 21.84  78.16  

รวม 4.73  0.49  มากทีสุด 

  

  จากตารางที 15 ความสําคัญของปัจจัยกระบวนการ(Process) ด้านระบบงานภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.73) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หัวขอ้มีการจดัอบรม

หลกัสูตรปฐมพยาบาลเบืองต้นให้กับหัวหน้างานและพนักงานทีเกียงข้องอยู่ในระดับสูงสุด 

(ค่าเฉลียเท่ากบั4.81) รองลงมา คือ หวัขอ้ มีการสอนงานใหพ้นกังานรู้วิธีการทาํงานอย่างเหมาะสม  

(ค่าเฉลียเท่ากบั 4.78) และ หัวขอ้ มีการจดัอบรมและซอ้มแผนฉุกเฉินเป็นประจาํ (ค่าเฉลียเท่ากบั 

4.73) 
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ตารางที 16 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นผลลพัธ์

(Output) ดา้นอตัราการเกิดอุบติัเหตุ 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

52.ควรมีอตัราการเกิดอุบติัภยัเป็นศูนย ์ - - 1 46 333 4.87 0.34 มากทีสุด 

- - 0.26 12.11 87.63 

53.ไม่มีเหตุการณ์จากการทาํงานจนถึง

ขนัเสียชีวิต 

- - 9 57 314 4.80 0.45 มากทีสุด 

- - 2.37 15.00 82.63 

54.การไม่เกิดเหตุการณ์ความไม่

ปลอดภยัซาํจากสาเหตุเดิม 

- - - 94 286 4.75 0.43 มากทีสุด 

- - - 24.74 75.26 

55.ไม่การเกิดเหตุการณ์ความไม่

ปลอดภยัจากทีเคยวิเคราะห์ความเสียงไว ้

- - 1 18 57 4.75 0.55 มากทีสุด 

- - 0.26  4.74  15.00  

รวม 4.79  0.44  มากทีสุด 
 

   

จากตารางที 16 ความสาํคญัของปัจจยัดา้นผลลพัธ(์Output) ดา้นอตัราการเกิดอุบติัเหตุ 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.79) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หวัขอ้ควรมีอตัรา

การเกิดอุบัติภัยเป็นศูนย ์อยู่ในระดับสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.87) รองลงมา คือ หัวข้อ ไม่มี

เหตุการณ์จากการทาํงานจนถึงขนัเสียชีวิต (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.80) และ หัวขอ้การไม่เกิดเหตุการณ์

ความไม่ปลอดภยัซาํจากสาเหตุเดิม กบัไม่การเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภยัจากทีเคยวิเคราะห์

ความเสียงไว ้(ค่าเฉลียเท่ากบั 4.75) 
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ตารางที 17 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นผลลพัธ์

(Output) ดา้นความเสียหายต่อธุรกิจ 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

56.ธุรกิจสามารถดาํเนินกิจการต่อไดโ้ดย

ไม่สะดุด 

- - 27 49 304 4.73 0.58 มากทีสุด 

- - 7.11 12.89 80.00 

57.ไม่เป็นเหตุใหเ้กิดการเสือมเสีย

ชือเสียง 

- - 37 76 267 4.61 0.66 มากทีสุด 

- - 9.74 20.00 70.26 

58.ไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น เงิน

ทอง ของนายจา้ง 

- - 19 86 275 4.67 0.57 มากทีสุด 

- - 5.00 22.63 72.37 

59.ไม่ทาํใหก้ระบวนการทาํงานตอ้งหยดุ

ไป 

- - - 79 301 4.79 0.41 มากทีสุด 

- - - 20.79  79.21  

รวม 4.70  0.55  มากทีสุด 

   

จากตารางที 17 ความสาํคญัของปัจจยัดา้นผลลพัธ(์Output) ดา้นความเสียหายต่อธุรกิจ

ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากทีสุด(ค่าเฉลียเท่ากบั 4.70) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หัวขอ้ไม่ทาํให้

กระบวนการทาํงานตอ้งหยดุไป อยูใ่นระดบัสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.79) รองลงมา คือ หวัขอ้ ธุรกิจ

สามารถดาํเนินกิจการต่อไดโ้ดยไม่สะดุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.73) และ หัวขอ้ไม่เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพยสิ์น เงินทอง ของนายจา้ง  (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.67) 
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ตารางที 18 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปัจจัยด้าน

สิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) ดา้นบรรยากาศ 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

60.ผงัของงานแต่ละจุดในการ

ทาํงานความเป็นไปในทิศทางที

เหมาะสม ไม่สับสนไปมา 

- - 9 85 286 4.73 0.50 มากทีสุด 

- - 2.37 22.37 75.26 

61.สิงอาํนวยความสะดวก เช่น 

อ่างลา้งมือ หอ้งนาํ หอ้งพกั

ผ่อน หอ้งอาหาร หอ้งพยาบาล 

หอ้งใหน้ม เป็นตน้ 

- - 18 29 333 4.83 0.49 มากทีสุด 

- - 4.74 7.63 87.63 

62.อากาศ นาํสะอาด สถานที

มองแลว้สบายตา สบายใจ 

47 46 138 56 93 3.27 1.29 มาก 

12.37 12.11 36.32 14.74 24.47 

63.พืนทีตงัเหมาะสมคนที

ทาํงานสะดวก 

38 18 84 109 131 3.73 1.26 มาก 

10.00  4.74  22.11  28.68  34.47  

รวม 4.14  0.88  มาก 

 

  จากตารางที 18 ความสาํคญัของปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) 

ดา้นบรรยากาศ ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.14) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

หวัขอ้สิงอาํนวยความสะดวก เช่น อ่างลา้งมือ ห้องนาํ ห้องพกัผ่อน ห้องอาหาร ห้องพยาบาล ห้อง

ใหน้ม เป็นตน้อยูใ่นระดบัสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.83) รองลงมา คือ หัวขอ้ ผงัของงานแต่ละจุดใน

การทาํงานความเป็นไปในทิศทางทีเหมาะสม ไม่สบัสนไปมา(ค่าเฉลียเท่ากบั 4.73) และ หัวขอ้พืน

ทีตงัเหมาะสมคนทีทาํงานสะดวก (ค่าเฉลียเท่ากบั 3.73) 
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ตารางที 19 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปัจจัยด้าน

สิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

64.มีการจดัอุปกรณ์ในการ

ทาํงานทีพอเหมาะกบัแต่ละคน

ในการทาํงาน 

39 56 129 73 83 3.28 1.25 มาก 

10.26 14.74 33.95 19.21 21.84 

65.มีอุปกรณ์ทีใชป้้องกนัการ

ทาํงานใหเ้หมาะสมกบังานและมี

ความเพียงพอ เช่น แว่นตา เสือ

คลุม ถุงมือ หนา้กาก อุปกรณ์

ป้องกนัเสียง เป็นตน้ 

18 9 19 122 212 4.32 1.02 มากทีสุด 

4.74 2.37 5.00 32.11 55.79 

66.อุปกรณ์เครืองใชมี้มาตรฐาน

ใชป้้องกนัอนัตรายจากการ

ทาํงานได ้

- - 9 104 267 4.68 0.52 มากทีสุด 

- - 2.37 27.37 70.26 

67.อุปกรณ์เครืองใชมี้จาํนวน

เพียงต่อคนทาํงาน 

- - 11 140 229 4.57 0.55 มากทีสุด 

- - 2.89  36.84  60.26  

รวม 4.21  0.83  มากทีสุด 

 

  จากตารางที 19 ความสาํคญัของปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) 

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.21) เมือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า หวัขอ้อุปกรณ์เครืองใชมี้มาตรฐานใชป้้องกนัอนัตรายจากการทาํงานได ้อยู่ในระดบั

สูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.68) รองลงมา คือ หัวข้ออุปกรณ์เครืองใช้มีจาํนวนเพียงต่อคนทาํงาน 

(ค่าเฉลียเท่ากบั 4.57) และ หวัขอ้ มีอุปกรณ์ทีใชป้้องกนัการทาํงานให้เหมาะสมกบังานและมีความ

เพียงพอ เช่น แว่นตา เสือคลุม ถุงมือ หนา้กาก อุปกรณ์ป้องกนัเสียง เป็นตน้ (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.32) 
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ตารางที 20 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปัจจัยด้าน

สิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) ดา้นวฒันธรรมทีแตกต่าง 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

68.ความแตกต่างของศาสนา เช่น 

ช่วงเวลาถือศีลอด ทาํใหเ้กินความไม่

ปลอดภยัในการทาํงาน 

- - 9 104 267 4.68 0.52 มากทีสุด 

- - 2.37 27.37 70.26 

69.การดืมแอลกอฮอลใ์นช่วงเทศกาล

หรือประเพณีต่างๆ เช่น ปีใหม่ 

สงกรานต ์งานแต่ง งานบวช เป็นตน้ 

- - - 140 240 4.63 0.48 มากทีสุด 

- - - 36.84 63.16 

70.ความเชือ เช่น พญานาค ภูตผี โชค

ลาง การบนบานศาลกล่าว 

- 9 9 112 250 4.59 0.66 มากทีสุด 

- 2.37 2.37 29.47 65.79 

71.การใหค้วามเคารพตามสายบงัคบั

บญัชา เชือฟังผูน้าํ ทาํใหมี้ผลต่อ

วฒันธรรมความปลอดภยั 

- - 28 112 240 4.56 0.63 มากทีสุด 

- - 7.37 29.47 63.16 

72.การบริหารแบบมีส่วนร่วมทาํให้

เกิดวฒันธรรมความปลอดภยั 

- - 18 131 231 4.56 0.58 มากทีสุด 

- - 4.74  34.47  60.79  

รวม 4.60  0.57  มากทีสุด 

 

  จากตารางที 20 ความสาํคญัของปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) 

ดา้นวฒันธรรมทีแตกต่าง ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากทีสุด(ค่าเฉลียเท่ากบั 4.60) เมือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบว่า หวัขอ้ความแตกต่างของศาสนา เช่น ช่วงเวลาถือศีลอด ทาํใหเ้กินความไม่ปลอดภยัในการ

ทาํงานอยู่ในระดบัสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.68) รองลงมา คือ หัวข้อการดืมแอลกอฮอลใ์นช่วง

เทศกาลหรือประเพณีต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ งานแต่ง งานบวช เป็นตน้(ค่าเฉลียเท่ากบั4.63) 

และ หวัขอ้ความเชือ เช่น พญานาค ภูตผ ีโชคลาง การบนบานศาลกล่าว (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.59) 
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ตารางที 21 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของปัจจยั ดา้นการย

ศาสตร์ (Ergonomic) ดา้นลกัษณะงาน 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

73.ตอ้งการออกแบบท่าทางการ

เคลือนไหวของร่างกายให้

เหมาะสมกบังาน เช่น ท่าทางการ

ยกของ การเขน็ของ การหยบิ

ของ เอียวตวั เป็นตน้ 

28 38 119 48 147 3.65 1.28 มาก 

7.37 10.00 31.32 12.63 38.68 

74.การใหล้กัษณะงานใหเ้หมาะ

กบัรูปลกัษณะของคน เช่น ความ

สูง นาํหนกั ตาบอดสี โรค

ประจาํตวั โครงสร้างร่างกาย 

9 - 65 131 175 4.22 0.89 มากทีสุด 

2.37 - 17.11 34.47 46.05 

75.การกาํหนดลกัษณะคนให้

เหมาะสมกบังานตงัแต่ขนัตอน

การรับคนทาํงานมีความสาํคญั 

18 56 110 84 112 3.57 1.19 มาก 

4.74 14.74 28.95 22.11 29.47 

76.มีการหมนัสังเกตและ

ตรวจสอบความเหมาะสมของ

คนกบังานอยูเ่ป็นประจาํ 

- - 9 141 230 4.58 0.54 มากทีสุด 

- - 
2.37  37.11  60.53  

รวม 4.01  0.98  มาก 

 

  จากตารางที 21 ความสาํคญัของปัจจยัดา้นการยศาสตร์ (Ergonomic) ดา้นลกัษณะงาน 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.01) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หวัขอ้.มีการหมนั

สงัเกตและตรวจสอบความเหมาะสมของคนกบังานอยูเ่ป็นประจาํอยูใ่นระดบัสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั

4.58) รองลงมา คือ หวัขอ้ การใหล้กัษณะงานใหเ้หมาะกบัรูปลกัษณะของคน เช่น ความสูง นาํหนกั 

ตาบอดสี โรคประจาํตวั โครงสร้างร่างกาย (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.22) และ หัวขอ้ตอ้งการออกแบบ

ท่าทางการเคลือนไหวของร่างกายใหเ้หมาะสมกบังาน เช่น ท่าทางการยกของ การเข็นของ การหยบิ

ของ เอียวตวั เป็นตน้ (ค่าเฉลียเท่ากบั 3.65) 
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ตารางที 22 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัของปัจจยั ดา้นการย

ศาสตร์ (Ergonomic) ดา้นลกัษณะคน 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

77.ตามความสามารถในการรับรู้

และประมวลผลและการคิด

วิเคราะห์ 

- 9 28 165 178 4.35 0.72 มากทีสุด 

- 2.37 7.37 43.42 46.84 

78.ความสามารถในการเรียนรู้

และการต่อยอดความรู้จาก

ประสบการณ์ 

- - 9 193 178 4.44 0.54 มากทีสุด 

- - 2.37 50.79 46.84 

79.วฒันธรรมเชือชาติศาสนา 

เช่นการถือศีลอดของศาสนา

อิสลามเป็นตน้ 

- - 18 106 256 4.63 0.57 มากทีสุด 

- - 4.74 27.89 67.37 

80.อาย ุเพศ โรคประจาํตวั 

ส่วนสูง นาํหนกั 

- - 9 104 267 4.68 0.52 มากทีสุด 

- - 2.37  27.37  70.26  

รวม 4.52  0.59  มากทีสุด 

 

  จากตารางที 22 ความสาํคญัของปัจจยัดา้นการยศาสตร์ (Ergonomic) ดา้นลกัษณะคน 

ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.52) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หัวขอ้อายุ เพศ 

โรคประจาํตัว ส่วนสูง นําหนักอยู่ในระดับสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.68) รองลงมา คือ หัวข้อ 

วฒันธรรมเชือชาติศาสนา เช่นการถือศีลอดของศาสนาอิสลามเป็นตน้ (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.63) และ 

หวัขอ้ ความสามารถในการเรียนรู้และการต่อยอดความรู้จากประสบการณ์ (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.44) 
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ตารางที 23 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปัจจัย  ด้าน

ประสบการณ์ (Experience) ดา้นระยะเวลาทีเคยทาํ 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

81.จาํนวนชวัโมงของการทาํงาน

ดา้นความปลอดภยั 

- - 18 103 259 4.63 0.57 มากทีสุด 

- - 4.74 27.11 68.16 

82.การไดเ้คยทาํงานดา้นความ

ปลอดภยัในระยะเวลาหนึง 

2 2 35 83 258 4.56 0.73 มากทีสุด 

0.53 0.53 9.21 21.84 67.89 

83.ระยะเวลาทีทาํงานดา้นความ

ปลอดภยัร่วมกบัแผนกอืน 

2 6 47 71 254 4.50 0.81 มากทีสุด 

0.53 1.58 12.37 18.68 66.84 

84.ระยะเวลาทาํงานดา้นความ

ปลอดภยัจากหน่วยงานอืนก่อนมา

ทาํทีหน่วยงานนี 

4 8 47 95 226 4.40 0.86 มากทีสุด 

1.05 2.11 12.37 25.00 59.47 

รวม 4.52 0.74 มากทีสุด 

 

  จากตาราง 23 ความสาํคญัของปัจจยัดา้นประสบการณ์(Experience) ดา้นระยะเวลาที

เคยทาํ ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากทีสุด  (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.52) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หัวขอ้

จาํนวนชวัโมงของการทาํงานดา้นความปลอดภยั อยูใ่นระดบัสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั4.63) รองลงมา 

คือ หวัขอ้การไดเ้คยทาํงานดา้นความปลอดภยัในระยะเวลาหนึง (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.56) และ หัวขอ้

ระยะเวลาทีทาํงานดา้นความปลอดภยัร่วมกบัแผนกอืน (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.50) 
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ตารางที 24 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปัจจัย                       

ดา้นประสบการณ์ (Experience) ดา้นการไดมี้ส่วนร่วม 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

85.การไดมี้ส่วนร่วมในงานที

เกียวขอ้งกบัความปลอดภยัทาํให้มี

การเรียนรู้มากขึน 

- 9 26 78 267 4.59 0.72 มากทีสุด 

- 2.37 6.84 20.53 70.26 

86.พนกังานควรไดร่้วมกนัทาํ

กิจกรรมต่างๆ ดาํเนินงาน และ

พฤติกรรมทีเกียวกบัความปลอดภยั 

รวมทงัพนัธะสัญญาของผูบ้ริหารที

มีต่อเรืองความปลอดภยั 

2 - 22 94 262 4.62 0.65 มากทีสุด 

0.53 - 5.79 24.74 68.95 

87.การไดรั้บการฝึกฝนระหว่าง

ทาํงานเกียวกบัดา้นความปบอดภยั 

- 1 5 102 272 4.70 0.50 มากทีสุด 

- 0.26 1.32 26.84 71.58 

88.การไดร่้วมมือกบัหน่วยงาน

ต่างๆดา้นความปลอดภยั 

- 5 14 97 264 4.63 0.62 มากทีสุด 

- 1.32 3.68 25.53 69.47 

รวม 4.63 0.62 มากทีสุด 

 

  จากตารางที 24 ความสาํคญัของปัจจยัดา้นประสบการณ์ (Experience) ดา้นการไดมี้

ส่วนร่วมภาพรวมอยูใ่นระดบั มากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.63) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หัวขอ้

การไดรั้บการฝึกฝนระหว่างทาํงานเกียวกบัดา้นความปบอดภยั อยู่ในระดบัสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 

4.70) รองลงมา คือ หัวขอ้ การไดร่้วมมือกบัหน่วยงานต่างๆดา้นความปลอดภยั (ค่าเฉลียเท่ากับ 

4.63) และ หัวขอ้พนักงานควรไดร่้วมกนัทาํกิจกรรมต่างๆ ดาํเนินงาน และพฤติกรรมทีเกียวกับ

ความปลอดภยั รวมทงัพนัธะสญัญาของผูบ้ริหารทีมีต่อเรืองความปลอดภยั (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.62) 
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ตารางที 25 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปัจจัย                      

ดา้นประสบการณ์ (Experience) ดา้นการไดเ้คยรับการอบรม 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

89.การไดรั้บการฝึกฝนจาก

การทาํงาน 

- - 23 89 268 4.64 0.59 มากทีสุด 

- - 6.05 23.42 70.53 

90.มีความถีของการ

ฝึกอบรมทีเพียงพอ 

- - 9 113 258 4.66 0.52 มากทีสุด 

- - 2.37 29.74 67.89 

91.มีจาํนวนวนัของการ

ฝึกอบรมทีเพียงพอ 

1 6 45 80 248 4.49 0.78 มากทีสุด 

0.26 1.58 11.84 21.05 65.26 

92.จาํนวนหลกัสูตรที

เหมาะสมและเพียงพอ 

4 3 45 78 250 4.49 0.81 มากทีสุด 

1.05 0.79 11.84 20.53 65.79 

รวม 4.57 0.68 มากทีสุด 

 

  จากตารางที 25 ความสาํคญัของปัจจยัดา้นประสบการณ์(Experience) ดา้นการไดเ้คย

รับการอบรมภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากับ.4.57) เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

หวัขอ้มีความถีของการฝึกอบรมทีเพียงพอ อยู่ในระดบัสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.66) รองลงมา คือ 

หวัขอ้ การไดรั้บการฝึกฝนจากการทาํงาน (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.64) และ หัวขอ้.มีจาํนวนวนัของการ

ฝึกอบรมทีเพียงพอ กบัจาํนวนหลกัสูตรทีเหมาะสมและเพียงพอ (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.49) 
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ตารางที 26 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของปัจจัย                      

ดา้นประสบการณ์ (Experience) ดา้นภาวะผูน้าํ 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

93.การมีภาวะผูน้าํ จากการ

สงัสมประสบการณ์การ

ทาํงาน 

1 4 32 73 270 4.60 0.71 มากทีสุด 

0.26 1.05 8.42 19.21 71.05 

94.การมีบทบาทหรือ

อิทธิพลต่อคนดา้นความ

ปลอดภยัมากกว่าผูอื้น 

2 - 32 88 258 4.58 0.69 มากทีสุด 

0.53 - 8.42 23.16 67.89 

95.การมีบทบาทสาํคญัทีทาํ

ใหห้น่วยงานบรรลุ

เป้าหมายดา้นความ

ปลอดภยั 

2 1 36 92 249 4.54 0.72 มากทีสุด 

0.53 0.26 9.47 24.21 65.53 

96.ไดรั้บเลือกจากผูอื้นให้

เป็นผูน้าํดา้นความปลอดภยั 

2 5 42 73 258 4.53 0.78 มากทีสุด 

0.53  1.32  11.05  19.21  67.89  

รวม 4.56  0.73  มากทีสุด 

 

  จากตารางที 26 ความสาํคญัของปัจจยัดา้นประสบการณ์ (Experience) ดา้นภาวะผูน้าํ

อยูใ่นระดบั มากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.56) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หัวขอ้ การมีภาวะผูน้าํ 

จากการสั งสมประสบการณ์การทาํงาน อยู่ในระดบัสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.60) รองลงมา คือ 

หวัขอ้ การมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนดา้นความปลอดภยัมากกว่าผูอื้น (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.58) และ 

หัวข้อการมีบทบาทสาํคัญทีทาํให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายดา้นความปลอดภัย (ค่าเฉลียเท่ากับ 

4.54) 
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ตารางที 27 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของวฒันธรรม               

ดา้นความปลอดภยั (Outcome) ดา้นการรับรู้ 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

97.พนกังานรู้ว่าการทาํให้

เกิดความปลอดภยัองคก์ร

เป็นสิงทีดี 

5 6 51 84 234 4.41 0.87 มากทีสุด 

1.32 1.58 13.42 22.11 61.58 

98.พนกังานรู้ว่าความ

ปลอดภยัควรมีใน

หน่วยงานตนเอง 

10 14 67 106 183 4.15 1.01 มาก 

2.63 3.68 17.63 27.89 48.16 

99.พนกังานรู้ว่ามีกิจกรรม

ดา้นความปลอดภยัใน

หน่วยงาน 

10 8 59 76 227 4.32 0.99 มากทีสุด 

2.63 2.11 15.53 20.00 59.74 

100.พนกังานงานเห็น

ความสาํคญัของการทาํงาน

ดว้ยความปลอดภยั 

10 13 76 92 189 4.15 1.03 มาก 

2.63 3.42 20.00 24.21 49.74 

รวม 4.26 0.97 มากทีสุด 

 

  จากตารางที 27 ความสาํคญัของวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั (Outcome) ดา้นการรับ

รู้อยูใ่นระดบั มากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.26 ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หวัขอ้พนกังานรู้ว่าการ

ทาํใหเ้กิดความปลอดภยัองค์กรเป็นสิงทีดี อยู่ในระดบัสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.41) รองลงมา คือ 

หวัขอ้ พนกังานรู้ว่ามีกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในหน่วยงาน (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.32) และ หัวขอ้

พนกังานรู้ว่าความปลอดภยัควรมีในหน่วยงานตนเอง กบั พนักงานงานเห็นความสาํคญัของการ

ทาํงานดว้ยความปลอดภยั (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.15) 
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ตารางที 28 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของวัฒนธรรม                

ดา้นความปลอดภยั (Outcome) ดา้นพฤติกรรม 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

101.พนกังานร่วมกิจกรรม

ดา้นความปลอดภยั 

4 14 42 121 199 4.31 0.89 มากทีสุด 

1.05 3.68 11.05 31.84 52.37 

102.พนกังานปฏิบติัตาม

ระเบียบความปลอดภยัใน

การทาํงาน 

2 - 13 87 278 4.68 0.59 มากทีสุด 

0.53 - 3.42 22.89 73.16 

103.พนกังานรายงานเมือพบ

เห็นสิงทีอาจทาํใหไ้ม่เกิด

ความปลอดภยัในการทาํงาน 

- - 16 107 257 4.63 0.56 มากทีสุด 

- - 4.21 28.16 67.63 

104.พนกังานเขียนรายงาน

ดา้นความปลอดภยัในการ

ทาํงานอยา่งสมาํเสมอ 

- 2 38 97 243 4.53 0.69 มากทีสุด 

- 0.53 10.00 25.53 63.95 

รวม 4.54  0.68  มากทีสุด 

 

  จากตารางที 28 ความสําคัญของวฒันธรรมด้านความปลอดภัย (Outcome) ด้าน

พฤติกรรม อยู่ในระดับ มากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.54) เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อ 

พนกังานปฏิบติัตามระเบียบความปลอดภยัในการทาํงาน อยู่ในระดบัสูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.68) 

รองลงมา คือ หวัขอ้ พนกังานรายงานเมือพบเห็นสิงทีอาจทาํใหไ้ม่เกิดความปลอดภยัในการทาํงาน 

(ค่าเฉลียเท่ากบั 4.63) และ หัวข้อ พนักงานเขียนรายงานด้านความปลอดภยัในการทาํงานอย่าง

สมาํเสมอ (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.53) 
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ตารางที 29 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของวฒันธรรม              

ดา้นความปลอดภยั (Outcome) ดา้นจิตวิทยาภายใน 

 

ขอ้ความ 
ค่าความถีและค่าร้อยละ 

Mean SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

105.องคก์รควรมีนโยบาย 

ระเบียบปฏิบติังาน 

กฎระเบียบ โครงสร้าง

องคก์ร ระบบบริหารจดัการ 

ระบบควบคุมงาน และ

ระบบสือสารองคก์ร 

- - 24 104 252 4.60 0.61 มากทีสุด 

- - 6.32 27.37 66.32 

106.พนกังานทาํงานอยาก

ดว้ยความปลอดภยัดว้ย

ตวัเองโดยไม่จาํเป็นตอ้งมี

การควบคุม 

- 3 4 109 264 4.67 0.54 มากทีสุด 

- 0.79 1.05 28.68 69.47 

107.พนกังานรู้สึกอยากให้

ทุกกระบวนการทาํงานมี

ความปลอดภยั 

- - 39 94 247 4.55 0.67 มากทีสุด 

- - 10.26 24.74 65.00 

108.พนกังานมีความสุขกบั

การทาํงานในวิถีทางของ

ความปลอดภยั 

6 4 54 98 218 4.36 0.88 มากทีสุด 

1.58 1.05 14.21 25.79 57.37 

รวม 4.54 0.67 มากทีสุด 

 

  จากตารางที 29 ความสําคัญของวฒันธรรมด้านความปลอดภัย (Outcome) ด้าน

จิตวิทยาภายในอยู่ในระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลียเท่ากบั 4.54) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หัวข้อ

พนักงานทาํงานอยากด้วยความปลอดภยัด้วยตัวเองโดยไม่จาํเป็นต้องมีการควบคุมอยู่ในระดับ

สูงสุด (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.67) รองลงมา คือ หัวข้อ องค์กรควรมีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน 

กฎระเบียบ โครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจดัการ ระบบควบคุมงาน และระบบสือสารองค์กร  

(ค่าเฉลียเท่ากบั4.60) และ หัวขอ้พนักงานรู้สึกอยากให้ทุกกระบวนการทาํงานมีความปลอดภัย 

(ค่าเฉลียเท่ากบั4.55) 
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  จากตาราง 30 พบว่า ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของตัวแบบดา้นวฒันธรรมความ

ปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เชิงบวก อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  2. การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั(Confirmatory Factor Analysis) 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตัวแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้(Input) ดา้นคน  ปรากฏดงัภาพที 19 

 

 
 

 

ภาพที 19 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้ (Input) ดา้นคน 
 

โดยที  

   X1 คือ พนกังานควรมีการสาํรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนการทาํงานทุกครัง 

  X2 คือ พนกังานควรสวมเครืองมือป้องกนัอนัตรายตามทีบริษทักาํหนด 
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  X3 คือ เมือพบสิงผดิปกติควรรายงานหวัหนา้งานใหท้ราบ 

  X4 คือ เมือเกิดสิงผดิปกติในร่างกายจะตอ้งรีบเขา้รับการตรวจอยา่งเร่งด่วน 

  X5 คือ ร่างกายถา้ไม่อยูใ่นสภาพทีพร้อมกบัการทาํงานเช่นไม่สบาย หรือเมาสุราควร

หยดุทาํงาน 

  X6 คือ การไม่ตังใจ หรือมุ่งมนัหรือขาดสมาธิในการทาํงานทาํให้อาจทําให้ไม่

ปลอดภยั 

  X7 คือ ถา้งานนนัเกินความสามารถหรือทาํไม่ไหว ควรหยดุปฏิบติัและแจง้ใหห้ัวหน้า

งานทราบ 

  X8 คือ พนกังานตอ้งรําลึกถึงกฎขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัเสมอ 

  X9 คือ พนกังานมีความเชือมนัในนโยบายความปลอดภยัว่าจาํเป็นและสาํคญั 

  X10 คือ การใหค้วามคิดเห็น แนะนาํประเด็นดา้นความปลอดภยัมีความสาํคญั 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

17.85 - 

df - 16 - 

p-value P>0.05 0.332 - 

χ2/df X2/df <2 1.11 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.97 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.017 ผา่นเกณฑ ์

 

  จากภาพที 19 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหนึงตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้(Input) ดา้น

คน ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 17.85 มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 

0.33 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) = 1.11 ค่าดัชนีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ ์

(CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแก้
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แลว้ (AGFI)=0.97 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ 

(RMSEA)=0.017 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับทีหนึงของตัวแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้(Input) ดา้นอุปกรณ์และเครืองจกัร ปรากฏดงัภาพ

ที 20 

 

 
 

 

ภาพที 20 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้ (Input) ดา้นอุปกรณ์และเครืองจกัร 

 

โดยที  

   X11 คือ วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตสินคา้ตอ้งมาจากแหล่งทีดีมีคุณภาพ 

  X12 คือ วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตสินคา้ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อคนทาํงาน 
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  X13 คือ วตัถุดิบทีใชต้อ้งไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษหรือของเสีย 

  X14 คือ การจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ป้องกนัตามมาตรฐานความปลอดภยั 

  X15 คือ อุปกรณ์หรือเครืองมือในการทาํงานจะตอ้งมีมาตรฐาน 

  X16 คือ ตอ้งมีการบาํรุงรักษาตรวจเช็คเครืองมืออยา่งสมาํเสมอใหมี้ความพร้อมใช ้

  X17 คือ ตอ้งมีการเปลียนอุปกรณ์การผลิตใหท้นัสมยัเสมอเพือป้องกนัอนัตรายจาก

การทาํงาน 

  X18 คือ เครืองมือในการอาํนวยความสะดวกในการทาํงานตอ้งทนัสมยัเสมอ 

  X19 คือ อุปกรณ์ทีใชป้้องกนัความปลอดภยัตอ้งเปลียนบ่อยๆใหท้นัสมยัเสมอ 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

8.73 - 

df - 11 - 

p-value P>0.05 0.647 - 

χ2/df χ2/df <2 0.79 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

   

จากภาพที 20 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหนึงตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้(Input) ดา้น

เงินและงบประมาณผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 8.73 มีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั p-value = 0.64 ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ ์(χ2/df) = 0.79 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิง

สมัพทัธ ์(CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนที

ปรับแก้แลว้ (AGFI)=0.98 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงัสองของการ

ประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 
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  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับทีหนึงของตัวแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้(Input) ดา้นเงินและงบประมาณ ปรากฏดงัภาพที 

21 

 

 
 

ภาพที 21 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้ (Input) ดา้นเงินและงบประมาณ 

   

โดยที  

   X20 คือ การใชง้บประมาณในการตรวจสุขภาพช่วยลดความเสียงของอนัตรายจากการ

ทาํงานได ้

  X21 คือ การลงทุนซืออุปกรณ์ใหค้รบเพือป้องอนัตรายจากการทาํงานของพนกังาน 

  X22 คือ การรักษาโรคทีเกิดจากอุบติัเหตุจากการทาํงานควรเกิดขึนนอ้ยทีสุด 

  X23 คือ การใชเ้งินเพือชดเชยการบาดเจ็บจากการทาํงานควรไม่เกิดขึน 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

0.02 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.891 - 
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χ2/df χ2/df <2 0.02 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

 

จากภาพที 21 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหนึงตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้(Input) ดา้น

เงินและงบประมาณผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 0.02 มีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั p-value = 0.89 ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ ์(χ2/df) = 0.02 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิง

สมัพทัธ ์(CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนที

ปรับแก้แลว้ (AGFI)=1.00 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงัสองของการ

ประมาณ (RMSEA)=0.00 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับทีหนึงของตัวแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้(Input) ดา้นวิธีการ ปรากฏดงัภาพที 22 
 

 

 

 

ภาพที 22 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้ (Input) ดา้นวิธีการ 



120 

 

 โดยที  

   X24 คือ การทบทวนหลกัสูตรความปลอดภยัอยา่งสมาํเสมอ 

  X25 คือ มีการจดักิจกรรมต่างๆเช่น safety week การประกวดแนวทางการลดอุบติัเหตุ

จากการทาํงาน การใหร้างวลัหรือการสร้างแรงจูงใจต่างๆ 

  X26 คือ มีการอบรมและซอ้มแผนฉุกเฉินอยา่งาสมาํเสมอ 

  X27 คือ การทบทวนขนัตอนการทาํงานอยา่งสมาํเสมอ 

  X28 คือ มีการจดัสอบเกียวกบัขนัตอนการทาํงานอยา่งสมาํเสมอ 

  X29 คือ มีการกาํหนดใหพ้นกังานมีการอ่านขนัตอนการทาํงานอยา่งจริงจงั 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

1.21 - 

df - 4 - 

p-value P>0.05 0.876 - 

χ2/df χ2/df <2 0.30 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

.   

จากภาพที 22  พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยนืยนั อนัดบั

หนึงตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้ (Input) ดา้นวิธีการ ผลการ

วิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 1.21 มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.87 ค่าไค-สแควร์

สมัพทัธ ์(χ2/df) = 0.30 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสมัพทัธ ์(CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ

กลมกลืน (GFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 0.99 และค่ารากทีสองของ

ค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรม

ดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยักระบวนการ (Process) ดา้นระบบคน ปรากฏดงัภาพที 23 
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ภาพที 23 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยักระบวนการ (Process) ดา้นระบบคน 

 

 โดยที  

   X30 คือ มีกระบวนการค้นหาความเสียงและหาแนวทางการป้องกันเพือความ

ปลอดภยัในกระบวนการทาํงาน 

  X31 คือ มีช่องทางการสือสารยอ้นกลบัจากพนกังานเพือหาแนวทางทีทาํใหก้ารทาํงาน

ปลอดภยั 

  X32 คือ มีการส่งเสริมใหพ้ดูคุย สงัเกต รายงาน เกียวกบัการปฏิบติังานทีดี 

  X33 คือ มีการจดัทาํมาตรฐานปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั 
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  X34 คือ การจดัทาํกฎระเบียบความปลอดภยัในการทาํงาน 

  X35 คือ มีขนัตอนการปฏิบติัเรืองการรายงาน การสอบสวน อุบติัเหตุ/อุบติัการณ์ ที

เกิดขึน 

  X36 คือ มีการวิเคราะห์ระบบการทาํงาน (Job safety analysis) ใหท้นัสมยั แกไ้ขความ

เสียงใหม่ๆทีคน้พบได ้

  X37 คือ มีการศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้จากธุรกิจเดียวกนั หรือต่างธุรกิจเพือพฒันา

ระบบการทาํงานเพือความปลอดภยั 

  X38 คือ มีการนาํนวตักรรมการทาํงานทีทนัสมยัจากต่างประเทศมาประยุกต์ใชใ้น

ระบบการทาํงานใหท้นัสมยั 

  X39 คือ มีการตงัเป้าหมาย (KPIs) ความปลอดภยัทีวดัผลได ้

  X40 คือ การจดัทาํรายงาน วิเคราะห์ผลการทาํงาน รวมทงัติดตามแกไ้ข 

  X41 คือ มีการจดัตงัคณะกรรมการทีมีความรับผดิชอบดา้นการติดตามและประเมินผล

การทาํงาน 

  X42 คือ มีการกาํหนดใหมี้ผูค้วบคุมดูแลพืนที (หวัหนา้งาน) หรือเจา้ของงานทาํหนา้ที

ตดัสินใจเรืองความปลอดภยัของพนกังาน 

  X43 คือ ก ําหนดให้ผูบ้ังคับบัญชาเป็นหัวหน้าทีมทบทวนความปลอดภัย เมือมี

กระบวนการผลิต/โครงการใหม่ หรือการปรับเปลียนมาตรฐานการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั 

  X44 คือ กาํหนดใหมี้การประเมินความเสียงทีแฝงอยูใ่นแต่ละขนัตอนการทาํงานของ

พนกังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา 

  X45 คือ ควรนาํหุ่นยนตม์าใชแ้ทนคนเพือความปลอดภยั 

  X46 คือ มีการนาํเครืองจักรทีทันสมยัมาใชแ้ทนแรงงานคนเพือผลผลิตทีมากขึน 

ประหยดั และไม่เกินอนัตรายในการทาํงาน 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

40.16 - 

df - 41 - 

p-value P>0.05 0.507 - 

χ2/df χ2/df <2 0.97 ผา่นเกณฑ ์
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CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.95 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

   

จากภาพที 23 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหนึงตัวแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก ปัจจัยกระบวนการ

(Process) ดา้นระบบคนผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 40.16 มีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดับ p-value = 0.50 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) =0.97 ค่าดัชนีวดัความสอดคลอ้ง

กลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค่าดชันีวดัระดบั

ความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=0.95 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงั

สองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับทีหนึงของตัวแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยักระบวนการ (Process) ดา้นระบบงาน ปรากฏดงัภาพที 

24 

 

 
 

 

ภาพที 24 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยักระบวนการ (Process) ดา้นระบบงาน 
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 โดยที  

  X47 คือ มีการทบทวนหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัทีไดรั้บการอบรมไปแลว้อย่าง

สมาํเสมอ 

  X48 คือ มีการอบรมเรืองความปลอดภยั ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบความปลอดภยั 

  X49 คือ มีการจดัอบรมหลกัสูตรปฐมพยาบาลเบืองตน้ใหก้บัหวัหนา้งานและพนกังาน

ทีเกียงขอ้ง 

  X50 คือ มีการจดัอบรมและซอ้มแผนฉุกเฉินเป็นประจาํ 

  X51 คือ มีการสอนงานใหพ้นกังานรู้วิธีการทาํงานอยา่งเหมาะสม 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2
 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

0.72 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.396 - 

χ2
/df χ2

/df <2 0.72 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

    

  จากภาพที 24 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหนึงตัวแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก ปัจจัยกระบวนการ

(Process) ดา้นระบบงานผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า  0.72  มีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั p-value = 0.39 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) = 0.72 ค่าดัชนีวดัความสอดคลอ้ง

กลมกลืนเชิงสมัพทัธ ์(CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 0.99  ค่าดชันีวดัระดบั

ความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 0.99 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงั

สองของการประมาณ (RMSEA) = 0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 
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  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับทีหนึงของตัวแบบการพัฒนารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นผลลพัธ(์Output) ดา้นอตัราการเกิดอุบติัเหตุ ปรากฏดงั

ภาพที 25 

 

 

 

ภาพที 25 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก ปัจจัยด้านผลลพัธ์ (Output) ด้านอตัราการเกิด

อุบติัเหตุ 

 

 โดยที  

   X52 คือ ควรมีอตัราการเกิดอุบติัภยัเป็นศนูย ์

  X53 คือ ไม่มีเหตุการณ์จากการทาํงานจนถึงขนัเสียชีวิต 

  X54 คือ การไม่เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภยัซาํจากสาเหตุเดิม 

  X55 คือ ไม่การเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภยัจากทีเคยวิเคราะห์ความเสียงไว ้

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

0.42 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.816 - 

χ2/df χ2/df <2 0.42 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์
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GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.95 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

  

จากภาพที 25 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดับหนึงตัวแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก ปัจจัยด้านผลลพัธ์

(Output) ดา้นอตัราการเกิดอุบติัเหตุ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 0.42 มี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.81 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) = 0.42 ค่าดชันีวดัความ

สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค่าดชันี

ว ัดระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้ว (AGFI)=0.95 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความ

คลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับทีหนึงของตัวแบบการพัฒนารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นผลลพัธ(์Output) ดา้นความเสียหายต่อธุรกิจ ปรากฏดงั

ภาพที 26 

 

 

 

ภาพที 26 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัด้านผลลพัธ์ (Output) ดา้นความเสียหายต่อ

ธุรกิจ 

 

 โดยที  

   X56 คือ ธุรกิจสามารถดาํเนินกิจการต่อไดโ้ดยไม่สะดุด 
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  X57 คือ ไม่เป็นเหตุใหเ้กิดการเสือมเสียชือเสียง 

  X58 คือ ไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น เงินทอง ของนายจา้ง 

  X59 คือ ไม่ทาํใหก้ระบวนการทาํงานตอ้งหยดุไป 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

0.57 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.786 - 

χ2/df χ2/df <2 0.57 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.95 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.95 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

   

จากภาพที 26 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดับหนึงตัวแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก ปัจจัยด้านผลลพัธ์

(Output) ดา้นความเสียหายต่อธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 0.57  มี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.78 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) = 0.57 ค่าดชันีวดัความ

สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 0.95 ค่าดชันี

ว ัดระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้ว (AGFI)=0.95 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความ

คลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับทีหนึงของตัวแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) ด้าน

บรรยากาศ ปรากฏดงัภาพที 27 
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ภาพที 27 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับทีหนึงของตัวแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) ดา้น

บรรยากาศ 

 

โดยที  

X60 คือ ผงัของงานแต่ละจุดในการทาํงานความเป็นไปในทิศทางทีเหมาะสม ไม่

สบัสนไปมา 

X61 คือ สิงอาํนวยความสะดวก เช่น อ่างลา้งมือ หอ้งนาํ หอ้งพกัผอ่น หอ้งอาหาร ห้อง

พยาบาล หอ้งใหน้ม เป็นตน้ 

X62 คือ อากาศ นาํสะอาด สถานทีมองแลว้สบายตา สบายใจ 

X63 คือ พืนทีตงัเหมาะสมคนทีทาํงานสะดวก 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

0.35 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.527 - 

χ2/df χ2/df <2 0.35 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ ์
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AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.95 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

จากภาพที 27 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหนึงตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มใน

การทาํงาน (Environment) ดา้นบรรยากาศ ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 0.35 

มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.52 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) = 0.35 ค่าดชันีวดัความ

สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสมัพทัธ ์(CFI)=0.98 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)=0.98 ค่าดชันีวดั

ระดบัความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=0.95 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือน

กาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับทีหนึงของตัวแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) ดา้นสิง

อาํนวยความสะดวก ปรากฏดงัภาพที 28 

 

 
 
 

ภาพที 28โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) 

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 

 

โดยที  

X64 คือ มีการจดัอุปกรณ์ในการทาํงานทีพอเหมาะกบัแต่ละคนในการทาํงาน 

X65 คือ มีอุปกรณ์ทีใชป้้องกนัการทาํงานใหเ้หมาะสมกบังานและมีความเพียงพอ เช่น 

แว่นตา เสือคลุม ถุงมือ หนา้กาก อุปกรณ์ป้องกนัเสียง เป็นตน้ 
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X66 คือ อุปกรณ์เครืองใชมี้มาตรฐานใชป้้องกนัอนัตรายจากการทาํงานได ้

X67 คือ อุปกรณ์เครืองใชมี้จาํนวนเพียงต่อคนทาํงาน 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

0.50 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.113 - 

χ2/df χ2/df <2 0.50 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.97 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.063 ผา่นเกณฑ ์

   

จากภาพที 28 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหนึงตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มใน

การทาํงาน (Environment) ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ 

(χ2) มีค่า 0.50 มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value =0.11 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) = 0.50 ค่า

ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 

1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=0.97 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความ

คลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.063 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับทีหนึงของตัวแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) ดา้น

วฒันธรรมทีแตกต่าง ปรากฏดงัภาพที 29 
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ภาพที 29 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) 

 ดา้นวฒันธรรมทีแตกต่าง 

 

โดยที  

X68 คือ ความแตกต่างของศาสนา เช่น ช่วงเวลาถือศีลอด ทาํให้เกินความไม่ปลอดภยั

ในการทาํงาน 

X69 คือ การดืมแอลกอฮอลใ์นช่วงเทศกาลหรือประเพณีต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ งาน

แต่ง งานบวช เป็นตน้ 

X70 คือ ความเชือ เช่น พญานาค ภูตผ ีโชคลาง การบนบานศาลกล่าว 

X71 คือ การใหค้วามเคารพตามสายบงัคบับญัชา เชือฟังผูน้าํ ทาํให้มีผลต่อวฒันธรรม

ความปลอดภยั 

X72คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมทาํใหเ้กิดวฒันธรรมความปลอดภยั 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

0.01 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.916 - 

χ2/df χ2/df <2 0.01 ผา่นเกณฑ ์
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CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

  

จากภาพที 29 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหนึงตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มใน

การทาํงาน (Environment) ดา้นวฒันธรรมทีแตกต่าง ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) 

มีค่า 0.01 มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value =0.91 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) = 0.01 ค่าดชันี

วดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสมัพทัธ ์(CFI)=1.00ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)=1.00 ค่า

ดชันีวดัระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แลว้ (AGFI)=1.00 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความ

คลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรม

ดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ (Ergonomic) ดา้นลกัษณะงาน ปรากฏดงัภาพที 30 

 

 

 

 

ภาพที 30 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ (Ergonomic) ดา้นลกัษณะ

งาน 
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โดยที  

X73 คือ ตอ้งการออกแบบท่าทางการเคลือนไหวของร่างกายให้เหมาะสมกบังาน เช่น 

ท่าทางการยกของ การเข็นของ การหยบิของ เอียวตวั เป็นตน้ 

X74 คือ การใหล้กัษณะงานใหเ้หมาะกบัรูปลกัษณะของคน เช่น ความสูง นาํหนัก ตา

บอดสี โรคประจาํตวั โครงสร้างร่างกาย 

X75 คือ การกาํหนดลกัษณะคนใหเ้หมาะสมกบังานตงัแต่ขนัตอนการรับคนทาํงานมี

ความสาํคญั 

X76 คือ มีการหมนัสงัเกตและตรวจสอบความเหมาะสมของคนกบังานอยูเ่ป็นประจาํ 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

0.11 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.776 - 

χ2/df χ2/df <2 0.11 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.96 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.007 ผา่นเกณฑ ์

   

จากภาพที 30 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหนึงตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ 

(Ergonomic) ดา้นลกัษณะงาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 0.11 มีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั p-value =0.77 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) = 0.11 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง

กลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=0.99 ค่าดชันีวดัระดับความกลมกลืน (GFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดับ

ความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=0.96 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงั

สองของการประมาณ (RMSEA)=0.007 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 
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  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับทีหนึงของตัวแบบการพัฒนารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ (Ergonomic) ดา้นลกัษณะคนปรากฏดงัภาพ

ที 31 

 

 

 

 

ภาพที 31 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ (Ergonomic) ดา้นลกัษณะคน 

 

โดยที  

X77 คือ ตามความสามารถในการรับรู้และประมวลผลและการคิดวิเคราะห์ 

X78 คือ ความสามารถในการเรียนรู้และการต่อยอดความรู้จากประสบการณ์ 

X79 คือ วฒันธรรมเชือชาติศาสนา เช่นการถือศีลอดของศาสนาอิสลามเป็นตน้ 

X80 คือ อาย ุเพศ โรคประจาํตวั ส่วนสูง นาํหนกั 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณ

ได ้

ผลการพิจารณา 

χ2 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

.05 

1.17 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.490 - 

χ2/df χ2/df <2 1.17 ผา่นเกณฑ ์
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CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.95 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.001 ผา่นเกณฑ ์

   

จากภาพที 31  พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหนึงตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ 

(Ergonomic) ดา้นลกัษณะคน ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า .1.17 มีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั p-value = 0.49 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) = 1.17 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง

กลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=0.98  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 0.98 ค่าดชันีวดัระดบั

ความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=0.95  และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงั

สองของการประมาณ (RMSEA)=0.001 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นประสบการณ์(Experience) ดา้นระยะเวลาทีเคยทาํ 

ปรากฏดงัภาพที 32 
 

ดา้นระยะเวลา

ทีเคยทาํ

X81

X82

X83

X84

0.62

0.81

0.84

0.77

Chi-Square=0.32, df=2, P-value=0.85252, RMSEA=0.000
 

 

ภาพที 32 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นประสบการณ์ (Experience) ดา้นระยะเวลา

ทีเคยทาํ 
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โดยที  

X81 คือ จาํนวนชวัโมงของการทาํงานดา้นความปลอดภยั 

X82 คือ การไดเ้คยทาํงานดา้นความปลอดภยัในระยะเวลาหนึง 

X83 คือ ระยะเวลาทีทาํงานดา้นความปลอดภยัร่วมกบัแผนกอืน 

X84 คือ ระยะเวลาทาํงานดา้นความปลอดภยัจากหน่วยงานอืนก่อนมาทาํทีหน่วยงานนี 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

0.32 - 

df - 2 - 

p-value P>0.05 0.852 - 

χ2/df χ2/df <2 0.16 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

   

จากภาพที 32 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหนึงตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นประสบการณ์

(Experience) ดา้นระยะเวลาทีเคยทาํ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 0.32 มี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.85 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) =0.16 ค่าดชันีวดัความ

สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสมัพทัธ ์(CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)=1.00 ค่าดชันีวดั

ระดบัความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=1.00 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือน

กาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับทีหนึงของตัวแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นประสบการณ์(Experience) ดา้นการไดมี้ส่วนร่วม 

ปรากฏดงัภาพที 33 
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ภาพที 33 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นประสบการณ์ (Experience) ดา้นการไดมี้

ส่วนร่วม 

 

โดยที  

X85 คือ การไดมี้ส่วนร่วมในงานทีเกียวขอ้งกบัความปลอดภยัทาํให้มีการเรียนรู้มาก

ขึน 

 X86 คือ พนักงานควรได้ร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ ดาํเนินงาน และพฤติกรรมที

เกียวกบัความปลอดภยั รวมทงัพนัธะสญัญาของผูบ้ริหารทีมีต่อเรืองความปลอดภยั 

 X87 คือ การไดรั้บการฝึกฝนระหว่างทาํงานเกียวกบัดา้นความปบอดภยั 

 X82 คือ การไดร่้วมมือกบัหน่วยงานต่างๆดา้นความปลอดภยั 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2
 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

1.30 - 

df - 2 - 

p-value P>0.05 0.522 - 

χ2
/df χ2

/df <2 0.65 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์
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AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

  

จากภาพที 33  พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหนึงตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นประสบการณ์

(Experience) ดา้นการไดมี้ส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 1.30  มี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.52 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) =0.65 ค่าดชันีวดัความ

สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันี

ว ัดระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้ว (AGFI)=0.99 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความ

คลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรม

ดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นประสบการณ์(Experience) ดา้นการไดเ้คยรับการอบรม ปรากฏ

ดงัภาพที 34 

 

 

 

ภาพที 34 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับทีหนึงของตัวแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นประสบการณ์ (Experience) ดา้นการไดเ้คยรับ

การอบรม 

 

 โดยที  

    X89 คือ การไดรั้บการฝึกฝนจากการทาํงาน 

    X90 คือ มีความถีของการฝึกอบรมทีเพียงพอ 
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    X91 คือ มีจาํนวนวนัของการฝึกอบรมทีเพียงพอ 

    X92 คือ จาํนวนหลกัสูตรทีเหมาะสมและเพียงพอ 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2
 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

0.16 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.684 - 

χ2
/df χ2

/df <2 0.16 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

 

 จากภาพที 34 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหนึงตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นประสบการณ์

(Experience) ดา้นการไดเ้คยรับการอบรม ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 0.16 

มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value =0.68 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) = 0.16 ค่าดชันีวดัความ

สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสมัพทัธ ์(CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)=1.00 ค่าดชันีวดั

ระดบัความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=1.00 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือน

กาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรม

ดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นประสบการณ์(Experience) ดา้นภาวะผูน้าํ ปรากฏดงัภาพที 35 
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ภาพที 35 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นประสบการณ์ (Experience) ดา้นภาวะผูน้าํ 

 

โดยที  

 X93 คือ การมีภาวะผูน้าํ จากการสงัสมประสบการณ์การทาํงาน 

 X94 คือ การมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนดา้นความปลอดภยัมากกว่าผูอื้น 

 X95 คือ การมีบทบาทสาํคญัทีทาํใหห้น่วยงานบรรลุเป้าหมายดา้นความปลอดภยั 

 X96 คือ ไดรั้บเลือกจากผูอื้นใหเ้ป็นผูน้าํดา้นความปลอดภยั 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2
 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

0.60 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.438 - 

χ2
/df χ2

/df <2 0.60 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.052 ผา่นเกณฑ ์

 

  จากภาพที 35 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิง

ยืนยนั อันดับหนึงตัวแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก ปัจจัยด้าน
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ประสบการณ์(Experience) ดา้นภาวะผูน้าํ ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 0.60 

มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.43 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) = 0.60 ค่าดชันีวดัความ

สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันี

ว ัดระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้ว (AGFI)=1.00 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความ

คลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้น

ความปลอดภยัเชิงรุก วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั (Outcome) ดา้นการรับรู้ ปรากฏดงัภาพที 36 
 

 

 
 

 

ภาพที 36 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั (Outcome) ดา้นการ

รับรู้ 

 

โดยที  

 X97 คือ พนกังานรู้ว่าการทาํใหเ้กิดความปลอดภยัองคก์รเป็นสิงทีดี 

 X98 คือ พนกังานรู้ว่าความปลอดภยัควรมีในหน่วยงานตนเอง 

 X99 คือ พนกังานรู้ว่ามีกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในหน่วยงาน 

X100 คือ พนกังานงานเห็นความสาํคญัของการทาํงานดว้ยความปลอดภยั 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.42 - 



142 

 

ระดบั .05 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.410 - 

χ2/df χ2/df <2 0.42 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.95 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.014 ผา่นเกณฑ ์

 

  จากภาพที 36 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิง

ยนืยนั อนัดบัหนึงตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก วฒันธรรมดา้น

ความปลอดภยั (Outcome) ดา้นการรับรู้ ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 0.42 มี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.41 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) =0.42 ค่าดชันีวดัความ

สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=0.98 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค่าดชันี

ว ัดระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้ว (AGFI)=0.95 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความ

คลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.014 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้น

ความปลอดภยัเชิงรุก วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั (Outcome) ดา้นพฤติกรรม ปรากฏดงัภาพที 37 

 

 

 

 

ภาพที 37 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมด้านความปลอดภยัเชิงรุก วฒันธรรมด้านความปลอดภยั (Outcome) ดา้น

พฤติกรรม 
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โดยที  

 X101 คือ พนกังานร่วมกิจกรรมดา้นความปลอดภยั 

 X102 คือ พนกังานปฏิบติัตามระเบียบความปลอดภยัในการทาํงาน 

 X103 คือ พนักงานรายงานเมือพบเห็นสิงทีอาจทาํให้ไม่เกิดความปลอดภยัในการ

ทาํงาน 

 X104 คือ พนกังานเขียนรายงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานอยา่งสมาํเสมอ 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2
 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

1.05 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.152 - 

χ2
/df χ2

/df <2 1.05 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.053 ผา่นเกณฑ ์

  

จากภาพที 37 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหนึงตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก วฒันธรรมดา้นความ

ปลอดภยั (Outcome) ดา้นพฤติกรรม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 1.05 มี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.15 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) = 1.05 ค่าดชันีวดัความ

สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันี

ว ัดระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้ว (AGFI)=0.99 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความ

คลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.053 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับทีหนึงของตัวแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั (Outcome) ดา้นจิตวิทยาภายใน 

ปรากฏดงัภาพที 38 
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ภาพที 38 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัทีหนึงของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมด้านความปลอดภยัเชิงรุก วฒันธรรมด้านความปลอดภยั (Outcome) ดา้น

จิตวิทยาภายใน 

 

โดยที  

 X105 คือ องค์กรควรมีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน กฎระเบียบ โครงสร้างองค์กร 

ระบบบริหารจดัการ ระบบควบคุมงาน และระบบสือสารองคก์ร 

 X106 คือ พนกังานทาํงานอยากดว้ยความปลอดภยัดว้ยตวัเองโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการ

ควบคุม 

 X107 คือ พนกังานรู้สึกอยากใหทุ้กกระบวนการทาํงานมีความปลอดภยั 

 X108 คือ พนกังานมีความสุขกบัการทาํงานในวิถีทางของความปลอดภยั 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2
 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

0.98 - 

df - 1 - 

p-value P>0.05 0.322 - 

χ2
/df χ2

/df <2 0.98 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์
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RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

จากภาพที 38 พบว่า ดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัหนึงตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก วฒันธรรมดา้นความ

ปลอดภยั (Outcome) ดา้นจิตวิทยาภายใน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 0.98 

มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.32 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) = 0.98 ค่าดชันีวดัความ

สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันี

ว ัดระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้ว (AGFI)=0.99 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความ

คลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่า 

   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง (Confirmatory Factor Analysis: The 

Second Order) 

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับสอง เพือแสดงความเทียงตรงเชิง

โครงสร้างว่าองคป์ระกอบทงัหมด สามารถรวมกนัเป็นองค์ประกอบเดียวกนัได ้ดว้ยการวิเคราะห์

เพือยนืยนัองคป์ระกอบอนัดบัทีสอง 

  1. ตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้(Input) 

ปรากฏผลดงัแสดงในภาพที 39 
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ภาพที 39 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้(Input) 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการ

พิจารณา 

χ2
 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

162.19 - 
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df - 137 - 

p-value P>0.05 0.890 - 

χ2
/df χ2

/df<2 1.18 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.008 ผา่นเกณฑ ์

 

  จากภาพที 39 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้(Input) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 162.19 มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 

0.89 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) = 1.18ค่าดัชนีว ัดความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพัทธ ์

(CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแก้

แลว้ (AGFI)=0.99 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ 

(RMSEA)=0.008 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่าแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้(Input) พบว่า มีค่านาํหนกัองคป์ระกอบแต่ละดา้น

กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ดงัผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที 31 

 

ตารางที 31 ค่านาํหนกัองคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มลูเชิงประจกัษข์องตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยันาํเขา้ (Input) 

 

ตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก  

ปัจจยันาํเขา้(Input) 
ค่านาํหนกัองคป์ระกอบ 

คน 0.57 

อุปกรณ์และเครืองจกัร 0.57 

เงินและงบประมาณ 0.57 

วิธีการ 0.57 
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 จากตารางที 31 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่านาํหนักองค์ประกอบทุกดา้นมีค่า

เท่ากบั คือ 0.57 

  2. ตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยักระบวนการ

(Process) ปรากฏผลดงัแสดงในภาพที 40 

 

 

ภาพที 40 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยักระบวนการ(Process) 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการ

พิจารณา 

χ2
 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

.05 

178.42 - 
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df - 109 - 

p-value P>0.05 0.870 - 

χ2
/df χ2

/df<2 1.63 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.003 ผา่นเกณฑ ์

 

 จากภาพที 40 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยักระบวนการ

(Process) ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 178.42 มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-

value = 0.87 ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ ์(χ2/df) = 1.63 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ ์

(CFI)=0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแก้

แลว้ (AGFI)=0.98 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ 

(RMSEA)=0.003 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่าแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยักระบวนการ(Process) พบว่า มีค่านาํหนักองค์ประกอบ

แต่ละดา้นกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ดงัผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที 32  

 

ตารางที 32 ค่านาํหนกัองคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มลูเชิงประจกัษข์องตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยักระบวนการ (Process) 

 

ตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก     

ปัจจยักระบวนการ(Process) ค่านาํหนกัองคป์ระกอบ 

ระบบคน 0.45 

ระบบงาน 0.61 

 

 จากตารางที 32 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ค่านาํหนักองค์ประกอบดา้นระบบงาน

สูงสุด มีค่าเท่ากบั 0.61 รองลงมา คือ ดา้นระบบคน มีค่าเท่ากบั 0.45 ตามลาํดบั 
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  3. ตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นผลลพัธ ์

(Output) ปรากฏผลดงัแสดงในภาพที 41 

 

 

ภาพที 41 โมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นผลลพัธ ์(Output) 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการ

พิจารณา 

χ2
 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

13.19 - 

df - 9 - 

p-value P>0.05 0.741 - 

χ2
/df χ2

/df<2 1.46 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์
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  จากภาพที 41 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นผลลพัธ ์

(Output) ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 13.19 มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-

value = 0.74 ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ ์(χ2/df) = 1.46 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ ์

(CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแก้

แลว้ (AGFI)=0.98 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ 

(RMSEA)=0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่าแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นผลลพัธ์ (Output) พบว่า มีค่านาํหนักองค์ประกอบ

แต่ละดา้นกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ดงัผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที 4-30 

 

ตารางที 33 ค่านาํหนกัองคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มลูเชิงประจกัษข์องตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นผลลพัธ ์(Output) 

 

ตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก     

ปัจจยัดา้นผลลพัธ ์(Output) ค่านาํหนกัองคป์ระกอบ 

อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 0.48 

ความเสียหายต่อธุรกิจ 0.53 

 

 จากตารางที 33 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบว่า ค่านาํหนกัองคป์ระกอบดา้นความเสียหาย

ต่อธุรกิจสูงสุด มีค่าเท่ากบั 0.53 รองลงมา คือ ดา้นอตัราการเกิดอุบติัเหตุ มีค่าเท่ากบั  0.48 ตามลาํดบั 

  4. ตัวแบบการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก ปัจจัยด้าน

สิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) ปรากฏผลดงัแสดงในภาพที 42 
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ภาพที 42 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการ

พิจารณา 

χ2
 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

58.19 - 

df - 62 - 

p-value P>0.05 0.854 - 

χ2
/df χ2

/df<2 0.93 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์
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  จากภาพที 42 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อันดับสองของตัวแบบการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก ปัจจัยด้าน

สิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 58.19 

มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.85 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) =0.93 ค่าดชันีวดัความ

สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 1.00 ค่าดชันี

ว ัดระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้ว (AGFI)=1.00 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความ

คลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่าโมเดล

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับสองของตัวแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) พบว่า มี

ค่านาํหนกัองคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ดงัผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที 43 

 

ตารางที 34 ค่านาํหนกัองคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มลูเชิงประจกัษข์องตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วัฒนธรรมด้า นความปลอ ดภัย เ ชิง รุ ก  ปัจจัยด้านสิ งแวดล้อมในการทํางา น 

(Environment) 

 

ตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก 

ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน (Environment) ค่านาํหนกัองคป์ระกอบ 

บรรยากาศ 0.76 

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 0.80 

วฒันธรรมทีแตกต่าง 0.68 

 

 จากตารางที 34 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบดา้นดา้นสิง

อาํนวยความสะดวกสูงสุด มีค่าเท่ากบั 0.80 รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศ และด้านวฒันธรรมที

แตกต่างมีค่าเท่ากบั 0.76 และ 0.68 ตามลาํดบั 

  5. ตัวแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก ปัจจัยด้านการย

ศาสตร์ (Ergonomic) ปรากฏผลดงัแสดงในภาพที 43 
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ภาพที 43 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ (Ergonomic) 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการ

พิจารณา 

χ2
 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

10.11 - 

df - 9 - 

p-value P>0.05 0.961 - 

χ2
/df χ2

/df<2 1.12 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

 

 จากภาพที 43 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดับสองของตัวแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นการย

ศาสตร์ (Ergonomic) ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 10.11 มีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั p-value = 0.96 ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ ์(χ2/df) = 1.12 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิง



155 

 

สมัพทัธ ์(CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนที

ปรับแก้แลว้ (AGFI)=0.99 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลังสองของการ

ประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่าแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก ปัจจัยดา้นการยศาสตร์ (Ergonomic) พบว่า มีค่านาํหนัก

องคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ดงัผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที 35 

 

ตารางที 35 ค่านาํหนกัองคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มลูเชิงประจกัษข์องตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ (Ergonomic) 

 

ตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก 

 ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ (Ergonomic) 
ค่านาํหนกัองคป์ระกอบ 

ลกัษณะงาน 0.45 

ลกัษณะคน 0.50 

 

 จากตารางที 35 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ค่านาํหนักองค์ประกอบดา้นลักษณะคน 

สูงสุด มีค่าเท่ากบั 0.50 รองลงมา คือ ดา้นลักษณะงาน มีค่าเท่ากบั  0.45 ตามลาํดบั 

  6. ตัวแบบการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก ปัจจัยด้าน

ประสบการณ์ (Experience) ปรากฏผลดงัแสดงในภาพที 44 
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ภาพที 44 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นประสบการณ์ (Experience)  

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการ

พิจารณา 

χ2
 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

153.22 - 

df - 88 - 

p-value P>0.05 0.877 - 

χ2
/df χ2

/df<2 1.74 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ ์
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AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

 

 จากตารางที 44 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

อันดับสองของตัวแบบการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก ปัจจัยด้าน

ประสบการณ์ (Experience) ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 153.22 มีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั p-value = 0.87 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) =1.74 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง

กลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 0.98 ค่าดชันีวดัระดบั

ความกลมกลืนทีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)=0.98 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงั

สองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่าแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมด้านความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นประสบการณ์ (Experience) พบว่า มีค่านาํหนัก

องคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ดงัผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที 36 

 

ตารางที 36 ค่านาํหนกัองคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มลูเชิงประจกัษข์องตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก ปัจจยัดา้นประสบการณ์ (Experience) 

 

ตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุกปัจจยั

ดา้นประสบการณ์ (Experience) ค่านาํหนกัองคป์ระกอบ 

ระยะเวลาทีเคยทาํ 0.60 

การไดมี้ส่วนร่วม 0.74 

การไดเ้คยรับการอบรม 0.71 

ภาวะผูน้าํ 0.49 

 

 จากตารางที 36 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบว่า ค่านาํหนักองค์ประกอบดา้นการได้มีส่วน

ร่วมสูงสุด มีค่าเท่ากบั 0.74 รองลงมา คือ ดา้นการได้เคยรับการอบรม ดา้นระยะเวลาทีเคยทําและดา้น

ภาวะผู้นํา มีค่าเท่ากบั 0.71 0.60 และ 0.49 ตามลาํดบั 
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  7. ตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก วฒันธรรมดา้นความ

ปลอดภยั (Outcome) ปรากฏผลดงัแสดงในภาพที 45 

 

 

ภาพที 45 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั (Outcome) 

 

หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการ

พิจารณา 

χ2
 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

26.92 - 

df - 21 - 

p-value P>0.05 0.862 - 

χ2
/df χ2

/df<2 1.28 ผา่นเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.99 ผา่นเกณฑ ์
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RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผา่นเกณฑ ์

 

 จากภาพที 45 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

อนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก วฒันธรรมดา้นความ

ปลอดภยั (Outcome) ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 26.92 มีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั p-value = 0.86 ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ ์(χ2/df) = 1.28 ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิง

สมัพทัธ ์(CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนที

ปรับแก้แลว้ (AGFI)=0.99 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงัสองของการ

ประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่าแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั (Outcome) พบว่า มีค่านาํหนัก

องคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ดงัผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที 4-35 
 

ตารางที 37 ค่านาํหนกัองคป์ระกอบแต่ละดา้นกบัขอ้มลูเชิงประจกัษข์องตวัแบบการพฒันารูปแบบ

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั (Outcome)  

 

ตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก 

วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั (Outcome) 
ค่านาํหนกัองคป์ระกอบ 

ดา้นการรับรู้ 0.52 

ดา้นพฤติกรรม 0.62 

ดา้นจิตวิทยาภายใน 0.82 

 

 จากตารางที 37 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบว่า ค่านาํหนักองค์ประกอบดา้นด้านจิตวิทยา

ภายใน สูงสุด มีค่าเท่ากบั 0.82 รองลงมา คือ ดา้นด้านพฤติกรรม และดา้นด้านการรับรู้.มีค่าเท่ากบั 0.62 

และ 0.52ตามลาํดบั 
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 ตอนที 4 การทดสอบโมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุการพัฒนาตัวแบบด้าน

วฒันธรรมความปลอดภัยเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลติของประเทศไทย 

  ผลการวิเคราะห์ตวัแบบการพฒันารูปแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัเชิงรุก 

  1. สมมติฐานการวิจยัตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกใน

ระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยทีพฒันาขึน มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์

 2.  ผลการวิเคราะห์ตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกใน

ระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย (ก่อนปรับโมเดล) 

  การวิเคราะห์ในส่วนนีเป็นการวิเคราะห์เพือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลตาม

สมมติฐานการวิจยักบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ดงัภาพที 46 

 

 

 

 

ภาพที 46 ผลการวิเคราะห์ตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย (ก่อนปรับโมเดล) 

 

หมายเหตุ  

รายการ เกณฑ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2
 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 1199.35 - 
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df - 160 - 

p-value P>0.05 0.00 - 

χ2
/df χ2

/df<2 7.49 ไม่ผ่านเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.87 ไม่ผ่านเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.76 ไม่ผ่านเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.68 ไม่ผ่านเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.131 ไม่ผ่านเกณฑ ์

  

จากภาพที 46 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้น

วฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย (ก่อนปรับโมเดล)  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 1199.35 มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 

0.00 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) = 7.49 ค่าดัชนีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ 

(CFI)=0.87 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI)= 0.76 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนทีปรับแก้

แลว้ (AGFI)=0.68 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ 

(RMSEA)=0.131 ซึงผา่นเกณฑทุ์กค่าแสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ 

  ในกรณีผลการตรวจสอบพบว่า โมเดลตามสมมติฐานไม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล

เชิงประจกัษ์ ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการปรับโมเดลโดยพิจารณาความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฏี และอาศยั

ดชันีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) เป็นแนวทางในการปรับโมเดลจนกว่าจะได้

โมเดลทีสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 2. ผลการวิเคราะห์ตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกใน

ระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย (หลงัปรับโมเดล)  

  การวิเคราะห์ในส่วนนีเป็นการวิเคราะห์เพือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล

ตามสมมติฐานการวิจยักบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ดงัภาพที 47 
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ภาพที 47 ผลการวิเคราะห์ตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย (หลงัปรับโมเดล) 

 

  หมายเหตุ 

รายการ เกณฑ์ ค่าทีคาํนวณได ้ ผลการพิจารณา 

χ2
 ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 127.34 - 

df - 141 - 

p-value P>0.05 0.83 - 

χ2
/df χ2

/df<2 0.90 ผ่านเกณฑ ์

CFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 1.00 ผ่านเกณฑ ์

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผ่านเกณฑ ์

AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.0 0.98 ผ่านเกณฑ ์

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.0 0.000 ผ่านเกณฑ ์

  

  จากตารางที 47 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

ตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของ

ประเทศไทย (หลงัปรับโมเดล) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์ (χ2) มีค่า 127.34 มี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.83 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (χ2/df) = 0.90 ค่าดชันีวดัความ
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สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสมัพทัธ ์(CFI) = 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) = 0.98 ค่าดชันี

ว ัดระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้ว (AGFI)=0.98 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความ

คลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ (RMSEA)=0.000 ซึงผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่าโมเดล

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

  เมือพิจารณาตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย (หลงัปรับโมเดล) พบว่า ตวัแปรเชิงสาเหตุมีอิทธิพลทางตรง

ต่อการเพิมผลผลิตในทางบวกมากทีสุด คือปัจจยัดา้นประสบการณ์ มีค่าสมัประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั 

0.62 

 

ตารางที 38 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออ้ม (IE) อิทธิพลรวม (TE) และค่าสัมประสิทธิ

สหสมัพนัธพ์หุคูณกาํลงัสอง (R2) ของตวัแปรสาเหตุทีส่งผลต่อตวัแปรวฒันธรรมความ

ปลอดภยั 

 

ตวัแปรแฝง 
วฒันธรรมความปลอดภยั 

DE IE TE 

ปัจจยันาํเขา้ - 0.14 0.14 

ปัจจยักระบวนการ - 0.17 0.17 

ปัจจยัดา้นผลลพัธ ์ 0.25 - 0.25 

ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน - 0.26 0.26 

ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ - 0.30 0.30 

ปัจจยัดา้นประสบการณ์ 0.62 0.13 0.75 

 

 จากตารางที 38 เมือพิจารณาวฒันธรรมความปลอดภยั ซึงเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของ

โมเดล พบว่า วฒันธรรมความปลอดภยั ได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก ปัจจัยด้านประสบการณ์

รองลงมา ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ และปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน ตามลาํดบั 
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บทท ี5 

สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงค ์เพือการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิง

รุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลด้าน

วฒันธรรมความปลอดภยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยการวิจยัเอกสารเพือสังเคราะห์ประเด็นดา้น

วฒันธรรมความปลอดภัย จากนันจึงทาํการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก แลว้สรุป

ประเด็นสังเคราะห์ตัวแปรของโมเดลการวิจัยเพือจะชีให้เห็นถึงประเด็นด้านวฒันธรรมความ

ปลอดภยั จากนนัจึงนาํประเด็นดงักล่าวไปทาํแบบสอบถามเพือทาํการวิจยัเชิงปริมาณกลุ่มตวัอย่าง

เป็นเจา้หน้าทีความปลอดภยั จาํนวน 380 คน เพือทดสอบโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตัว

แบบวฒันธรรมความปลอดภยัวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้โดยใชโ้ปรแกรมสถิติสําเร็จรูป วิเคราะห์

ความสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ วิเคราะห์กลุ่มพหุ ทดสอบความไม่แปรเปลียน

ของพารามิเตอร์ในโมเดล และเปรียบเทียบโมเดล โดยใชโ้ปรแกรม LISREL 

 

สรุปผลการวจิยั 

1. ผลการประยุกต์แนวทางการวิจัยเอกสารเพือกําหนดกรอบทีใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษาทีใช้เป็นองค์ประกอบหลกัในโมเดลการวจิยั 

 ชุดตวัแปรทีใชเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัในโมเดลการวิจยัประกอบไปดว้ย ตวัแปรแฝง 

7 ตวัแปรซึงไดแ้ก่ ปัจจยันาํเขา้ (input), กระบวนการ (process), ผลลพัธ์ (output), สภาพแวดลอ้ม 

(environment), บรรยากาศในสภาพแวดลอ้มการทาํงาน (ergonomic), ประสบการณ์ (experience), 

ประโยชน์ทีได(้out come) โดยทีแต่ละตวัแปรแฝงวดัจากตวัแปรสงัเกตไดด้งันี 

 ตวัแปรแฝงปัจจยันาํเขา้วดัจากตวัแปรสงัเกตได ้คือ ปัจจยัดา้นพนักงาน  ปัจจยัดา้น

วสัดุอุปกรณ์ ปัจจยัดา้นเงินลงทุน และปัจจยัดา้นวิธีการ 

 ตวัแปรแฝงกระบวนการวดัจากตวัแปรสังเกตได ้คือ การปฏิบติังานของพนักงาน  

การอบรมความรู้ในการปฏิบติังานของพนกังาน 

 ตวัแปรแฝงผลลพัธว์ดัจากตวัแปรสงัเกตได ้คือ การควบคุมดา้นอุบติัเหตุ ผลกระทบ

ต่อธุรกิจ 
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 ตวัแปรแฝงสภาพแวดลอ้มวดัจากตวัแปรสงัเกตได ้คือ สภาพของสถานทีปฏิบติังาน 

การจดัการดา้นอุปกรณ์ในสถานทีปฏิบติังาน วฒันธรรมของผูป้ฏิบติังาน 

 ตวัแปรแฝงบรรยากาศในสภาพแวดลอ้มการทาํงานวดัจากตัวแปรสังเกตได ้คือ 

บุคลิกลกัษณะของงาน บุคลิกลกัษณะของผูป้ฏิบติังาน 

 ตวัแปรแฝงประสบการณ์วดัจากตวัแปรสงัเกตได ้คือ อายุงาน การมีส่วนร่วม ภาวะ

ผูน้าํ การไดรั้บการฝึกฝน 

 ตวัแปรแฝงประโยชน์ทีไดว้ดัจากตวัแปรสงัเกตได ้คือ จิตสาํนึกดา้นความปลอดภยั

ของพนกังาน พนัธะสญัญาดา้นความปลอดภยัจากผูบ้ริหาร นโยบายต่างๆทีองคก์รมี 

  2. ผลการวจิยัเชิงคุณภาพนําโมเดลทีศึกษาได้ไปทําการสัมภาษณ์เชิงลกึ ผสมผสานทัง

แบบแบบกลุ่มและแบบเดียว 

 โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งันี 

 1. ดา้นปัจจยันาํเขา้ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบดงันี  

  1.1  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ    ”คน  “ จะตอ้งประกอบไป

ดว้ย   การสํารวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนการทาํงานทุกครัง การสวมเครืองมือป้องกัน

อนัตรายตามทีบริษทักาํหนด เมือพบสิงผดิปกติควรรายงานหวัหนา้งานใหท้ราบ เมือเกิดสิงผิดปกติ

ในร่างกายจะตอ้งรีบเขา้รับการตรวจอยา่งเร่งด่วน  ถา้ร่างกายไม่อยู่ในสภาพทีพร้อมกบัการทาํงาน

เช่นไม่สบาย หรือเมาสุราควรหยดุทาํงาน การไม่ตงัใจ หรือมุ่งมนัหรือขาดสมาธิในการทาํงานทาํให้

อาจทาํให้ไม่ปลอดภัย  ถา้งานนันเกินความสามารถหรือทาํไม่ไหว ควรหยุดปฏิบัติและแจ้งให้

หัวหน้างานทราบ  พนักงานตอ้งรําลึกถึงกฎข้อปฏิบติัด้านความปลอดภยัเสมอ  พนักงานมีความ

เชือมนัในนโยบายความปลอดภยัว่าจาํเป็นและสาํคญั ตลอดจนการใหค้วามคิดเห็น แนะนาํประเด็น

ดา้นความปลอดภยัมีความสาํคญั  

  1.2  อุปกรณ์และเครืองจกัร    

  จากผลการสมัภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ    ”อุปกรณ์และเครืองจกัร “

จะตอ้งประกอบไปดว้ย วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตสินคา้ตอ้งมาจากแหล่งทีดีมีคุณภาพ วตัถุดิบทีใชใ้น

การผลิตสินคา้ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อคนทาํงาน วตัถุดิบทีใชต้อ้งไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของ

เสีย การจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ป้องกนัตามมาตรฐานความปลอดภยั  อุปกรณ์หรือเครืองมือในการ

ทาํงานจะตอ้งมีมาตรฐาน ตอ้งมีการบาํรุงรักษาตรวจเช็คเครืองมืออยา่งสมาํเสมอใหมี้ความพร้อมใช ้

ตอ้งมีการเปลียนอุปกรณ์การผลิตใหท้นัสมยัเสมอเพือป้องกนัอนัตรายจากการทาํงาน  เครืองมือใน

การอาํนวยความสะดวกในการทาํงานตอ้งทนัสมยัเสมอ และอุปกรณ์ทีใชป้้องกนัความปลอดภยั

ตอ้งเปลียนบ่อยๆ ใหท้นัสมยัเสมอ 
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  1.3 เงินและงบประมาณ  

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ    ”เงินและงบประมาณ “

จะตอ้งประกอบไปดว้ย การใชง้บประมาณในการตรวจสุขภาพช่วยลดความเสียงของอนัตรายจาก

การทาํงานได ้การลงทุนซืออุปกรณ์ใหค้รบเพือป้องอนัตรายจากการทาํงานของพนักงาน และการ

รักษาโรคทีเกิดจากอุบติัเหตุจากการทาํงานควรเกิดขึนน้อยทีสุด  การใชเ้งินเพือชดเชยการบาดเจ็บ

จากการทาํงานควรไม่เกิดขึน 

 1.4  วิธีการ 

   จากผลการสมัภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ    ”วิธีการ  “ จะตอ้งประกอบ

ไปดว้ย การทบทวนหลกัสูตรความปลอดภยัอยา่งสมาํเสมอ มีการจดักิจกรรมต่างๆเช่น safety week 

การประกวดแนวทางการลดอุบติัเหตุจากการทาํงาน การให้รางวลัหรือการสร้างแรงจูงใจต่างๆ  มี

การอบรมและซอ้มแผนฉุกเฉินอย่างาสมาํเสมอ  การทบทวนขนัตอนการทาํงานอย่างสมาํเสมอ  มี

การจดัสอบเกียวกับขันตอนการทาํงานอย่างสมาํเสมอ และมีการกาํหนดให้พนักงานมีการอ่าน

ขนัตอนการทาํงานอยา่งจริงจงั 

2. ปัจจยักระบวนการ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบดงันี 

 2.1  ระบบคน  

   จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ    ”ระบบคน  “ จะต้อง

ประกอบไปดว้ย มีกระบวนการคน้หาความเสียงและหาแนวทางการป้องกนัเพือความปลอดภยัใน

กระบวนการทาํงาน มีช่องทางการสือสารยอ้นกลบัจากพนกังานเพือหาแนวทางทีทาํให้การทาํงาน

ปลอดภยั มีการส่งเสริมใหพ้ดูคุย สงัเกต รายงาน เกียวกบัการปฏิบติังานทีดี  มีการจดัทาํมาตรฐาน

ปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั  การจดัทาํกฎระเบียบความปลอดภยัในการทาํงาน  มีขันตอนการ

ปฏิบติัเรืองการรายงาน การสอบสวน อุบัติเหตุ  /อุบติัการณ์ ทีเกิดขึน  มีการวิเคราะห์ระบบการ

ทาํงาน)Job safety analysis)ใหท้นัสมยั แกไ้ขความเสียงใหม่ๆทีคน้พบได ้  มีการศึกษาแลกเปลียน

เรียนรู้จากธุรกิจเดียวกนั หรือต่างธุรกิจเพือพฒันาระบบการทาํงานเพือความปลอดภัย  มีการนํา

นวตักรรมการทาํงานทีทนัสมยัจากต่างประเทศมาประยกุตใ์ชใ้นระบบการทาํงานให้ทนัสมยั  มีการ

ตงัเป้าหมาย (KPIs) ความปลอดภยัทีวดัผลได ้ การจดัทาํรายงาน วิเคราะห์ผลการทาํงาน รวมทงั

ติดตามแกไ้ข  มีการจัดตงัคณะกรรมการทีมีความรับผิดชอบดา้นการติดตามและประเมินผลการ

ทาํงาน มีการกาํหนดใหมี้ผูค้วบคุมดูแลพืนที )หวัหนา้งาน (หรือเจา้ของงานทาํหน้าทีตดัสินใจเรือง

ความปลอดภยัของพนกังาน กาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นหวัหนา้ทีมทบทวนความปลอดภยั เมือมี

กระบวนการผลิต  /โครงการใหม่  หรือการปรับเปลียนมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 

กาํหนดให้มีการประเมินความเสียงทีแฝงอยู่ในแต่ละขันตอนการทาํงานของพนักงานร่วมกับ
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ผูบ้งัคบับญัชา ควรนาํหุ่นยนตม์าใชแ้ทนคนเพือความปลอดภยั  มีการนาํเครืองจกัรทีทนัสมยัมาใช้

แทนแรงงานคนเพือผลผลิตทีมากขึน ประหยดั และไม่เกินอนัตรายในการทาํงาน  

  2.2  ระบบงาน 

   จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ    ” ระบบงาน  “จะต้อง

ประกอบไปดว้ย มีการทบทวนหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัทีไดรั้บการอบรมไปแลว้อยา่งสมาํเสมอ 

มีการอบรมเรืองความปลอดภยั ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบความปลอดภยั  มีการจดัอบรมหลกัสูตร

ปฐมพยาบาลเบืองต้นให้กับหัวหน้างานและพนักงานทีเกียงข้อง  มีการจัดอบรมและซอ้มแผน

ฉุกเฉินเป็นประจาํ มีการสอนงานใหพ้นกังานรู้วิธีการทาํงานอยา่งเหมาะสม  

3. ปัจจยัดา้นผลลพัธ ์ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบดงันี 

 3.1  อตัราการเกิดอุบติัเหตุ 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ    ” อตัราการเกิดอุบัติเหตุ “

จะตอ้งประกอบไปดว้ย ควรมีอตัราการเกิดอุบติัภยัเป็นศนูย ์ไม่มีเหตุการณ์จากการทาํงานจนถึงขนั

เสียชีวิต  การไม่เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภยัซาํจากสาเหตุเดิม  ไม่การเกิดเหตุการณ์ความไม่

ปลอดภยัจากทีเคยวิเคราะห์ความเสียงไว ้ 

 3.2  ความเสียหายต่อธุรกิจ 

   จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ    ” ความเสียหายต่อธุรกิจ “

จะตอ้งประกอบไปดว้ย ธุรกิจสามารถดาํเนินกิจการต่อไดโ้ดยไม่สะดุด ไม่เป็นเหตุให้เกิดการเสือม

เสียชือเสียง  ไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น เงินทอง ของนายจ้าง และไม่ทาํให้กระบวนการ

ทาํงานตอ้งหยดุไป 

  4. ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบดงันี 

 4.1  บรรยากาศ 

   จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ    ” บรรยากาศ  “จะต้อง

ประกอบไปดว้ย ผงัของงานแต่ละจุดในการทาํงานความเป็นไปในทิศทางทีเหมาะสม ไม่สับสนไป

มา สิงอาํนวยความสะดวก เช่น อ่างลา้งมือ ห้องนาํ ห้องพกัผ่อน ห้องอาหาร ห้องพยาบาล ห้องให้

นม เป็นต้น  อากาศ นําสะอาด สถานทีมองแลว้สบายตา สบายใจ  พืนทีตังเหมาะสมคนทีทาํงาน

สะดวก  

  4.2  ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 

   จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ    ” ด้านสิงอาํนวยความ

สะดวก  “จะตอ้งประกอบไปด้วย มีการจัดอุปกรณ์ในการทาํงานทีพอเหมาะกบัแต่ละคนในการ

ทาํงาน มีอุปกรณ์ทีใชป้้องกนัการทาํงานให้เหมาะสมกบังานและมีความเพียงพอ เช่น แว่นตา เสือ
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คลุม ถุงมือ หนา้กาก อุปกรณ์ป้องกนัเสียง เป็นตน้ อุปกรณ์เครืองใชมี้มาตรฐานใชป้้องกนัอนัตราย

จากการทาํงานได ้อุปกรณ์เครืองใชมี้จาํนวนเพียงต่อคนทาํงาน  

 4.3  วฒันธรรมทีแตกต่าง 

   จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ    ” วฒันธรรมทีแตกต่าง “

จะต้องประกอบไปด้วย ความแตกต่างของศาสนา เช่น ช่วงเวลาถือศีลอด ทาํให้เกินความไม่

ปลอดภยัในการทาํงาน การดืมแอลกอฮอลใ์นช่วงเทศกาลหรือประเพณีต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์

งานแต่ง งานบวช เป็นตน้ ความเชือ เช่น พญานาค ภูตผ ีโชคลาง การบนบานศาลกล่าว การใหค้วาม

เคารพตามสายบงัคบับญัชา เชือฟังผูน้าํ ทาํให้มีผลต่อวฒันธรรมความปลอดภยั  การบริหารแบบมี

ส่วนร่วมทาํใหเ้กิดวฒันธรรมความปลอดภยั  

  5. ปัจจยัดา้นการยศาสตร์ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบดงันี 

 5.1  ลกัษณะงาน 

   จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ    ” ลกัษณะงาน  “จะต้อง

ประกอบไปด้วย ต้องการออกแบบท่าทางการเคลือนไหวของร่างกายให้เหมาะสมกับงาน เช่น 

ท่าทางการยกของ การเข็นของ การหยิบของ เอียวตวั เป็นตน้  การให้ลกัษณะงานให้เหมาะกับ

รูปลกัษณะของคน เช่น ความสูง นาํหนัก ตาบอดสี โรคประจาํตวั โครงสร้างร่างกาย  การกาํหนด

ลกัษณะคนใหเ้หมาะสมกบังานตงัแต่ขนัตอนการรับคนทาํงานมีความสาํคญั มีการหมนัสังเกตและ

ตรวจสอบความเหมาะสมของคนกบังานอยูเ่ป็นประจาํ  

 5.2  ลกัษณะคน 

   จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ    ” ลักษณะคน  “จะต้อง

ประกอบไปดว้ย ความสามารถในการรับรู้และประมวลผลและการคิดวิเคราะห์  ความสามารถใน

การเรียนรู้และการต่อยอดความรู้จากประสบการณ์ วฒันธรรมเชือชาติศาสนา เช่นการถือศีลอดของ

ศาสนาอิสลามเป็นตน้ อาย ุเพศ โรคประจาํตวั ส่วนสูง นาํหนกั  

 6. ปัจจยัดา้นประสบการณ์ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบดงันี  

 6.1  ระยะเวลาทีเคยทาํ 

   จากผลการสมัภาษณ์ พบว่า องคป์ระกอบยอ่ยของ ”ระยะเวลาทีเคยทาํ  “จะตอ้ง

ประกอบไปด้วย จาํนวนชั วโมงของการทาํงานดา้นความปลอดภยั การไดเ้คยทาํงานดา้นความ

ปลอดภัยในระยะเวลาหนึง ระยะเวลาทีทาํงานดา้นความปลอดภยัร่วมกับแผนกอืน ระยะเวลา

ทาํงานดา้นความปลอดภยัจากหน่วยงานอืนก่อนมาทาํทีหน่วยงานนี  
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 6.2  การไดมี้ส่วนร่วม 

   จากผลการสมัภาษณ์ พบว่า องคป์ระกอบยอ่ยของ  ”การไดมี้ส่วนร่วม  “จะตอ้ง

ประกอบไปดว้ย  การไดมี้ส่วนร่วมในงานทีเกียวขอ้งกบัความปลอดภยัทาํให้มีการเรียนรู้มากขึน 

พนักงานควรได้ร่วมกนัทาํกิจกรรมต่างๆ ดาํเนินงาน และพฤติกรรมทีเกียวกับความปลอดภัย 

รวมทงัพนัธะสัญญาของผูบ้ริหารทีมีต่อเรืองความปลอดภัย การได้รับการฝึกฝนระหว่างทาํงาน

เกียวกบัดา้นความปบอดภยั การไดร่้วมมือกบัหน่วยงานต่างๆดา้นความปลอดภยั  

 6.3  การไดเ้คยรับการอบรม 

   จากผลการสมัภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ  ”การได้ เคยรับการอบรม “

จะตอ้งประกอบไปดว้ย การไดรั้บการฝึกฝนจากการทาํงาน มีความถีของการฝึกอบรมทีเพียงพอ มี

จาํนวนวนัของการฝึกอบรมทีเพียงพอ จาํนวนหลกัสูตรทีเหมาะสมและเพียงพอ  

 6.4  ภาวะผูน้าํ 

   จากผลการสมัภาษณ์ พบว่า องคป์ระกอบยอ่ยของ ”ภาวะผูน้าํ “จะตอ้งประกอบ

ไปดว้ย การมีภาวะผูน้าํ จากการสั งสมประสบการณ์การทาํงาน การมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคน

ดา้นความปลอดภยัมากกว่าผูอื้น การมีบทบาทสาํคญัทีทาํให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายดา้นความ

ปลอดภยั ไดรั้บเลือกจากผูอื้นใหเ้ป็นผูน้าํดา้นความปลอดภยั  

  7. วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัประกอบดว้ย 3 องค์ ประกอบดงันี 

 7.1  ดา้นการรับรู้ 

   จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ  ”ด้านการรับรู้  “จะต้อง

ประกอบไปดว้ย พนักงานรู้ว่าการทาํให้เกิดความปลอดภัยองค์กรเป็นสิงทีดี พนักงานรู้ว่าความ

ปลอดภัยควรมีในหน่วยงานตนเอง พนักงานรู้ว่ามีกิจกรรมด้านความปลอดภัยในหน่ว ยงาน 

พนกังานงานเห็นความสาํคญัของการทาํงานดว้ยความปลอดภยั  

 7.2  ดา้นพฤติกรรม 

  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบย่อยของ  ”ดา้นพฤติกรรม  “จะตอ้ง

ประกอบไปดว้ย พนักงานร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัย พนักงานปฏิบัติตามระเบียบความ

ปลอดภยัในการทาํงาน พนกังานรายงานเมือพบเห◌็นสิงทีอาจทาํให้ไม่เกิดความปลอดภยัในการ

ทาํงาน พนกังานเขียนรายงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานอยา่งสมาํเสมอ  

  7.3 ดา้นจิตวิทยาภายใน 

  จากผลการสมัภาษณ์ พบว่า องคป์ระกอบยอ่ยของ ”ดา้นจิตวิทยาภายใน “จะตอ้ง

ประกอบไปดว้ย องค์กรควรมีนโยบาย ระเบียบปฏิบติังาน  กฎระเบียบ  โครงสร้างองค์กร ระบบ

บริหารจดัการ ระบบควบคุมงาน และระบบสือสารองคก์ร พนกังานทาํงานอยากดว้ยความปลอดภยั
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ดว้ยตวัเองโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการควบคุม พนักงานรู้สึกอยากให้ทุกกระบวนการทาํงานมีความ

ปลอดภยั และพนกังานมีความสุขกบัการทาํงานในวิถีทางของความปลอดภยั 

  3. ผลการพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแบบวฒันธรรมความปลอดภัย

เชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลติของประเทศไทย 

  ผลการวิเคราะห์ตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกใน

ระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย  ดงัภาพที 48 
 

 

 

ภาพที 48 ผลการวิเคราะห์ตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย  

 

  จากภาพที 48 พบว่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนั 

ตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของ

ประเทศไทย  )หลงัปรับโมเดล  (ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าค่าไค-สแควร์   )X2   (มีค่า  127.34 มี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั p-value = 0.83 ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์  )X2 /df  (= 0.90 ค่าดชันีวดัความ

สอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (CFI)=1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน  )GFI (= 0.98 ค่าดชันี

ว ัดระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้ว  )AGFI (=0.98 และค่ารากทีสองของค่าเฉลียความ
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คลาดเคลือนกาํลงัสองของการประมาณ  )RMSEA (=0.000 ซึงผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่าโมเดล

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

  เมือพิจารณาตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย )หลงัปรับโมเดล (พบว่า ตวัแปรสาเหตุมีอิทธิพลทางตรงต่อ

การเพิมผลผลิตในทางบวกมากทีสุด คือปัจจยัดา้นประสบการณ์ มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั 

0.62 เมือพิจารณาวฒันธรรมความปลอดภยั ซึงเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยของโมเดล พบว่า วฒันธรรม

ความปลอดภัย ได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก ปัจจัยด้านประสบการณ์รองลงมา ปัจจัยด้าน                

การยศาสตร์ และปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มในการทาํงาน ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

ผลการพัฒนาโมเดลตัวแบบด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยเ ชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยทาํใหไ้ดโ้มเดลตวัแปรทีมีตวัแปรแฝงทงั 6 ตวัแปรซึงอธิบาย

ถึง ส่วนทีเป็นองคป์ระกอบทีจะทาํให้เกิดวฒันธรรมความปลอดภยั ซึงตรงกบัแนวคิดของทฤษฎี

ระบบ (System theory) โดยเริมตน้จากปัจจยั กระบวนการ และผลผลิตตามลาํดบัเป็นองค์ประกอบ

ของระบบ แต่ละองคป์ระกอบของระบบจะตอ้งมีส่วนสัมพนัธ์กนัหรือมีผลกระทบต่อกนัและกนั 

(The Entities Model) หมายความว่า ถา้องคป์ระกอบของระบบตวัใดตวัหนึงเปลียนไป ก็จะมีผลต่อ

การปรับเปลียนขององค์ประกอบตัวอืนด้วย โดยการวิจยันีผูว้ิจ ัยไดใ้ชอ้งค์ประกอบของทฤษฏี

ระบบประกอบดว้ย สิงทีนาํเขา้ไดแ้ก่ คน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ วิธีการ เขา้กระบวนการดา้นคน

กบัดา้นงาน โดยใหผ้ลคือ ดา้นอุบติัการณ์ดา้นอุบติัเหตุและดา้นความเสียหายต่อธุรกิจ อนันาํไปสู่

วฒันธรรมความปลอดภยั สอดคลอ้งกบัแนวคิดในสิงทีเกียวขอ้งกบัความปลอดภยัทีได้จากการ

สมัภาษณ์นกัวิชาการโดยใช ้ซึงอธิบายไวว้่า สิงทีสนับสนุนทฤษฏีระบบเป็นไปตามหลกัวิชาการ

ด้านความปลอดภัยในประเด็นประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน ปัจจัยนําเข้าทีใช้ ปัจจัย 4M 

กระบวนการทีมีทังดา้นคนและดา้นงาน ตลอดจนไปถึงผลลพัธ์ ทีอา้งอิงมาจากแผนแม่บทดา้น

ความปลอดภยั                                   

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั อนัดับหนึง และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยนืยนัอนัดบัสอง หลงัจากทาํการปรับแกท้าํใหโ้มเดลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูล

เชิงประจักษ์ พบว่านําหนักองค์ประกอบด้านปัจจัยนําเข้ามีค่าสูงสุด และ ปัจจัยนําเข้ามีค่า

สมัประสิทธิอิทธิพลทางตรงสูงทีสุดในโมเดลตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย ทงันีอาจจะเนืองมาจากว่า ปัจจยันาํเขา้เป็นปัจจยัทีมีส่วน

สาํคัญ เป็นปัจจยัพืนฐานถา้ไม่มีสิงตงัตน้กระบวนการถดัมาและผลลพัธ์ก็ไม่สามารถเกิดขึนได้
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สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ บีพี ฮักฮ์( B.P.Hughes 2014)  ซึงสามารถอธิบายไวว้่า สิงทีจะนําสู่

เสน้ทางแห่งความปลอดภยั คือองคป์ระกอบทางกายภายทีนาํเขา้ไป เช่น การดาํเนินการ เครืองจกัร 

เป็นตน้ นอกจากนีจากแผนแม่บทกลยุทธ์เส้นทางแห่งความปลอดภยัแห่งชาติออสเตรเลีย(2001-

2010) ไดร้ะบุไวปั้จจยัทีจะลดความเสียงของอุบติัภยัคือ เศรษฐศาสตร์ สิงแวดลอ้ม สวสัดิการต่างๆ 

อนัเป็นองคป์ระกอบทีสนบัสนุน ปัจจยันาํเขา้ของโมเดลงานวิจยันีอีกดว้ย 

 ตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรม

การผลิตของประเทศไทย พบว่า ตวัแปรสาเหตุมีอิทธิพลทางตรงต่อการเพิมผลผลิตในทางบวกมาก

ทีสุด คือปัจจยัดา้นประสบการณ์ มีค่าสมัประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ เอดการ์ 

เดล (Edgar Dale 1969) ทีเสนอแนวคิดเกียวกบักรวยแห่งการเรียนรู้ (Cone of Learning) ทีชีให้เห็น

ว่าการเรียนรู้แบบไดป้ฏิบติัจริงจะทาํให้จดจาํไดดี้กว่าการไม่ได้ปฏิบติัจริง โดยจากผลการศึกษา

สามารถแสดงตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรม

การผลิตของประเทศไทยไดด้งัภาพที 49 
 

 

 

ภาพที 49 ตวัแบบการพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการ

ผลิตของประเทศไทย  
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 จากภาพที 49 ตัวแบบทีน่าสนใจ ทีมีอิทธิพลต่อการเพิมผลผลิตในทางทางบวก

รองลงมาไดแ้ก่เรืองของการยศาสตร์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โมฮมัหมดั คานแดน (Mohammad 

Khandan 2010) คือการส่งเสริมดา้นการยศาสตร์ จะช่วยส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยั ไปใน

ทิศทางเดียวกนั โดยวฒันธรรมทีแตกต่างมีอิทธิพลต่อการออกแบบงานใหเ้หมาะกบัคน สอดคลอ้ง

กบัการสมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญพบกว่า ปัญหาการสือสาร เชือชาติทีแตกต่าง ศาสนา มีความจาํเป็นใน

การออกแบบงานใหเ้หมาะสมกบัคน เช่น การใชภ้าพในการอธิบายขนัตอนของงาน การอยู่กะของ

พนกังานชาวมุสลิมเป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

 สถานประกอบการควรมีนโยบาย และเจตจาํนงในการใชโ้มเดล เพือส่งเสริมให้เกิด

วฒันธรรมความปลอดภยัในสถานประกอบการ ผูบ้ริหารควรมีการออกนโยบายดา้นความปลอดภยั

อยา่งเป็นรูปธรรม ผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญในทุกกลุ่มให้ความสาํคญักบันโยบาย (Policy) 

เป็นอันดับแรกซึง อาจเพิมเข้ามาในปัจจัยนําเข้า ทุกกลุ่มมีความเห็นว่าหากผูบ้ริหารไม่เห็น

ความสาํคญัและกาํหนดออกมาเป็นนโยบายก็ยากทีจะก่อใหเ้กิดวฒันธรรมความปลอดภยัได ้

 ขอ้เสนอแนะในทางปฏิบติั 

 จากผลการพัฒนาโมเดล ตัวแบบด้านวฒันธรรมความปลอดภัยเชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย ปรากฏว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กับโมเดลที

พฒันาขึน ผูว้ิจยัจึงขอเสนอการนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยัดงันี 

 1. การใหค้วามสาํคญัดา้นปัจจยันาํเขา้ เนืองจากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยันาํเขา้มีอิทธิพล

อนัดบัหนึง ตงัแต่กระบวนการคดัเลือกคนเขา้มาทาํงานใหเ้หมาะสม วิธีการทาํงานทีปลอดภยั การ

ใชอุ้ปกรณ์ในความปลอดภยั รวมไปถึงการใหเ้งินหรืองบประมาณทีเพียงพอสาํหรับการทาํกิจกรรม

ดา้นความปลอดภยั 

 2. การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภยั เนืองจากผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์มี

อิทธิพลต่อวฒันธรรมความปลอดภยั การให้การฝึกอบรม การให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ดา้นความปลอดภยั การใหโ้อกาสการเป็นหวัหนา้ในกิจกรรมต่างๆ ความถีในการทาํกิจกรรมต่างๆ

ควรมีอย่างสมาํเสมอ เพือเป็นการกระตุ้นเตือน และให้พนักงานมีความตระหนักในด้านความ

ปลอดภยัเสมอ 

 3. เจา้หน้าทีความปลอดภยัขององค์กร ควรมีการตระหนักในตวัแบบทีมีอิทธิพลต่อ

วฒันธรรมความปลอดภยัและนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั 
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 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป 

 1.การศึกษาครังนีผูว้ิจ ัยไทย ได้นําทฤษฎีระบบ (System theory) มารวมกบั สิงที

เกียวขอ้งกับความปลอดภัยทีได้จากการสัมภาษณ์นักวิชาการ อาจมีปัจจัยอืนทีเป็นสาเหตุของ

วฒันธรรมความปลอดภยัทียงัไม่ไดร้วบรวมไวใ้นการศึกษาครังนี 

 2.การวิจยัครังนีใชก้ลุ่มผูเ้ชียวชาญ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัวิชาการ กลุ่มองคก์รของรัฐ และ

กลุ่มเจ้าหน้าทีความปลอดภยัวิชาชีพ อาจตอ้งมีการเพิมเติมในขององค์กรนายจา้ง หรือผูบ้ริหาร

เพือใหเ้กิดความน่าเชือถือยงิขึน 
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1.กลุ่มภาครัฐบาลผูอ้อกนโยบายดา้นความปลอดภยั 

1.1 ภก.ดร.ณัฐชยวศั สงวนไชยกฤษณ์ นักวิชาการแรงงานชาํนาญการ สาํนักความ

ปลอดภยัแรงงานกระทรวงแรงงาน 

 

 
 

 ภาพที 50  สมัภาษณ์ ภก.ดร.ณัฐชยวศั สงวนไชยกฤษณ์ 

  

 ผูว้ิจยัแนะนาํตวัและวตัถุประสงค์ของการวิจยั และอยากให้ ทาง ดร  .ณัฐชยวศั ช่วย

ตรวจสอบโมเดลงานวิจยั และขอ้เสนอแนะ 

 ดร .ณัฐชยวศั ไดพ้ดูในส่วนของ Input ว่ามีหลายทฤษฎี และสอบถามในส่วน Machine 

ว่าน่าจะแยกออกไปจาก material ทางผูว้ิจยัไดเ้ลือกทฤษฎีนีโดยอา้งอิงงานวิจยัของคุณศิริวรรณ ใน

ส่วนนีได้เห็นพอ้งด้วย และผูว้ิจัยได้ แยกข้อคาํถามทีเกียวข้องระหว่าง Material กับ Machine 

เรียบร้อยแลว้  

 ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอในส่วนของกระบวนการ ซึงแบ่งเป็นออกเป็นสองส่วนคือ ระบบคน

กบัระบบงาน ทีเกียวกบัการอบรมคน และ การดูแลระบบงาน ซึงไม่มี Reference ของการแยก

ชดัเจน แต่จากหนงัสืออาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ รามคาํแหงไดมี้การพูดถึงประเด็นนี จึง

สกดัออกมาถามผูเ้ชียวชาญในประเด็นดงักล่าว 
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 ดร  .ณัฐชยวศั การดูแลเครืองจกัร ควบคุมระบบงาน อยู่ในนีหมดแลว้หรือไม่  จริงๆ

อยากเห็นขอ้คาํถามดว้ย 

 ผูจ้ยั สิงเหล่านีมีอยูใ่นขอ้คาํถามแลว้ทงัสิน ซึงไดร่้างไวค้ร่าวๆแลว้ซึงจะอยู่ในขนัตอน

ต่อไปหลงัจากสรุปความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญแลว้ จึงจะเอาไปทาํใหส้มบูรณ์ยงิขึน  

ดร  .ณัฐชยวศั ซึงจริงๆแลว้ตามความเห็น  Organization policy มีความสาํคญัอย่างยิง

เพราะในประเทศไทยยงันิยมให้มีการบังคับ จากนันสิงๆต่างๆจึงจะตามมา ยกตวัอย่างประเทศ

สิงคโปร์ซึงจะนิยมใชก้ฎหมายบงัคบั อะไรๆก็จะตามมาง่ายและสะดวก 

ผูว้ิจยั ในประเด็นดงักล่าวทางเราก็เห็นดว้ย แต่สิงทีเราอยากสร้างขึนมาอยากให้เกิด

เป็นวฒันธรรมซึงไม่ตอ้งมีกฎหมายบงัคบัเพราะทุกวนันีก็มีบงัคบัอยู่แลว้และก็ยงัไม่ค่อยจะไดผ้ล

มาก ทางเราจึงมองเห็นว่าถา้สร้างวฒันธรรมขึนมาน่าจะดีกว่า ต่อไปในส่วนชอง Output เราได้

อา้งอิงมาจาก แผนแม่บทความปลอดภยัของ สาํนกัความปลอดภยักระทรวงแรงงานซึงจะหมดอายุ

ในปี 2559 และยงัไม่มีแผนแม่บทฉบบัใหม่ ทางสาํนกังานมีความเป็นว่าอยา่งไรบา้ง  

ดร.  .ณัฐชยวศั ในส่วนแผนแม่บทฉบับใหม่ ตอนนียงัอยู่ในช่วงระดมความคิดเห็น 

งานวิจัยชิ นนีอาจมีประโยชน์ใช้อา้งอิงได้ ถา้หากมนัเกิดผล ซึงในส่วนของ Output นันก็ได้

ยกตวัอยา่งทฤษฎีภูเขานาํแข็งขึนมาอีกเช่นกนั โดยแผนแม่บทไม่ไดก้ล่าวถึงความเสียหายทางธุรกิจ

ไวเ้พราะเนน้ไปทีตวัแรงงาน ส่วนเรือง Outcome นนัก็อยูใ่นแผนแม่บทเช่นกนั อนันีก็เห็นดว้ย 

ผูว้ิจยั ในส่วนตวั 3E ทีพฒันาขึนมา ทาง ดร  .มีความเห็นเป็นประการใดบา้ง  

ดร .ณัฐชยวศั ผมว่าในส่วนของสิงแวดลอ้มทีสนบัสนุน Input นนัผมว่าก็เป็นไปได ้ใน

ส่วนของการยศาสตร์นนัก็สนบัสนุน Input และ Process ไดโ้ดยการคดัเลือดคนตงัแต่ตอนแรกรับที

จะเขา้มาทาํงาน รูปร่าง สติปัญญาใหเ้หมาะสมกบังาน และการออกแบบกระบวนการทาํงานให้เขา้

กบัคนและหาคนใหเ้ขา้กบังานก็ชดัเจนทีจะสนบัสนุน Process ไดเ้ช่นกนั ส่วนเรืองของรายละเอียด

ในแต่ละประเด็นนันผูเ้ชียวชาญในส่วนของอาจารยก์็น่าจะ Comment ไปแล้ว ในส่วนของ

ประสบการณ์การนนัผมมองประเด็นเดียวคือจาํนวนวนัของการทาํงานอาจจะไม่เกียวขอ้งกบัการ

สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัหรือไม่ก็ได ้ไม่ค่อยแน่ใจ 

ผูว้ิจ ัยสรุป ดร  .ณัฐชยวศั มีความเห็นพอ้งกบัโมเดลงานวิจัย แต่มีประเด็นเรืองของ 

Policy ซึงอยากใหมี้ออกมาก่อนเพือทีจะกระตุน้ใหทุ้กคนตระหนกัถึงความปลอดภยัได ้

1.2  นางจุฑาพนิต บุญดีกุล นักวิชาการแรงงานชาํนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

เฉพาะกิจจดัตงัสถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน   
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ภาพที 51 สมัภาษณ์ นางจุฑาพนิต บุญดีกุล  

 

ผูว้ิจ ัยแนะนําตัวและวตัถุประสงค์ของการวิจัย และอยากให้ ทาง พีจุฑาพนิต ช่วย

ตรวจสอบโมเดลงานวิจยั และขอ้เสนอแนะ  

นางจุฑาพนิต พีขอออกตวัก่อนนะคะว่า พีอาจจะไม่มีความรู้โดยตรงในการตรวจสอบ

โมเดลงานวิจยันี แต่ประเด็นทีพีกาํลงัจะออกไปอยู่ องค์กรมหาชนของกระทรวงแรงงาน โดยไป

เป็นประธานกรรมการเฉพาะกิจจัดตังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน    มีความเห็นว่า Policy มีความสาํคญัเหนือสิงอืนใด และน่าจะเป็น

พืนฐานทีจะทาํใหว้ฒันธรรมความปลอดภยัประสบความสาํเร็จไดง่้ายขึน เมืองไทยถา้ไม่มีกฎหมาย

บงัคับไม่ทาํตาม อีกอนัหนึงทีสําคญัพีมีความเห็นว่า role model จะต้องมีตัวอย่างให้เห็นเป็น

รูปธรรม 

ผูว้ิจยั เห็นดว้ยครับ แต่ว่าน่าจะอยู่ก่อนกรอบวิจยัผมนะครับ คือมีการรณรงค์การใช้

กฎหมายแลว้ค่อยมาใชก้รอบงานวิจยัชินนีในการสร้างต่อคือแบบว่าใชท้งัสองแบบเลย 

นางจุฑาพนิต ในส่วนของทฤษฎีระบบ 4M ถา้จะเอา Policy ใส่ตรงนีไดห้รือเปล่าอะ 

แต่ก็ไม่เป็นไร ถา้มาจากทฤษฎีก็เอาไวก่้อนก็ได ้ส่วนในตวัอืนๆก็ว่าตามผูเ้ชียวชาญท่านอืนไป พีขอ

เสริมนิดนึงการแยกออกไปตงัสถาบนัองค์กรมหาชน ก็น่าจะอิสระขึนและช่วยในการส่งเสริมให้

เกิดความปลอดภยัในการทาํงานขึน และเน้นไปทีกิจกรรม ในส่วนของยง้  )ดร .ณัฐชยวศั ) ก็ว่าใน

ส่วนของบงัคบัการใชแ้ละออกกฎไป งานคนละส่วนกนั กลบัมาทีโมเดลนะ พีก็ว่ากนัเป็นส่วนๆไป

ในส่วนของ Input ก็น่าจะโอเค แลว้มนัเป็นทฤษฎีระบบทีรีวิวมาแลว้อา้งอิงแผนแม่บทของสาํนัก



186 
 

เราดว้ย ก็คงตอ้งว่ากนัไปตามนนั สิงแวดลอ้มมีความสาํคญัสาํหรับความคิดพีนะ เพราะมนัจะช่วย

ส่งเสริมบรรยากาศในการทาํงาน ใหดี้ และมีความปลอดภยั ส่วนเรืองของกายศาสตร์ก็เป็นไปตาม

ทฤษฎี นะ 

ผูว้ิจยั ถา้พีไม่มีประเด็นอะไรขัดแยง้ นอกจากเรือง Policy ก็ขอสรุปเลยนะครับว่า 

โมเดลนีน่าจะสามารถทาํใหเ้กิดวฒันธรรมความปลอดภยัไดใ้นความคิดของพีนะครับ 

2.กลุ่มอาจารยแ์ละนกัวิชาการทีสอนดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

2.1 ผศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์ หัวหน้าภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ

ปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

2.2 ผศ.ดร.นนัทพร ภทัรพุทธ อาจารยป์ระจาํภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ

ปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

2.3 ดร.พรทิพย ์เย็นใจ อาจารยป์ระจาํภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ

ปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสต 

2.4 อาจารยพิ์จิตรา ปฎิพตัร อาจารยป์ระจาํภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ

ปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

 

 
 

ภาพที 52 สมัภาษณ์กลุ่มอาจารยแ์ละนกัวิชาการทีสอนดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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ผูว้ิจยั: จากการรีวิวเอกสาร และการอ่านหนงัสือ ไดโ้มเดลออกมาดงัเอกสาร ทีอาจารย์

ไดเ้ห็น มีอาจารย ์ปวีณา อาจารยพ์รทิพย ์อาจารยพิ์จิตรา และอาจารยน์ันทพร นะครับ  4 ท่านทีจะ

มาร่วมพดูคุยในวนันี อนัแรกเป็นเรืองของ input จากงานวิจยัของศิริวรรณ ไดป้ระเด็นออกมา 4 M  

 

อ .ปวี ณา: มีขอ้สงสยัในเรือง เครืองจกัรมนัอยูใ่นไหน 

ผูว้ิจยั: มนัรวมอยูใ่น material แลว้ครับ 

อ .พรทิพย์ : ในนิยามมนัอยูด่ว้ยกนัแลว้ใช่ปะ 

อ .ปวีณา : ถา้งนัโอเค ตรง 4 M เราไม่สงสยัแลว้ ทีนีลงมาตวัขา้งล่าง environment 

อ .พรทิพย์ : อยากใหเ้พิมคาํตรง safety climate  

อ .ปวีณา : facilitation คือสวสัดิการทงัหลาย อุปกรณ์ ความปลอดภยัใช่ไม๊คะ อุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล และ cuture เป็นเรืองของความเชือต่างๆ spiritual โอเคคะ (ผูว้ิจยัมี

อธิบายแทรกเป็นระยะเพือความเขา้ใจทีตรงกนั( 

อ  .พรทิพย์ : ทีนีปัจจยัเรืองคนมนัซาํไม๊คะพอดีเห็นใน input แลว้ก็มาเห็นใน process 

ดว้ย (ผูว้ิจยัอธิบายขยายความว่าในส่วนของ input เราดูตงักะตอนเอาเขา้กระบวนการ แต่ส่วนใน 

process เป็นกระบวนการทีเราทาํอะไรกบัคนบา้งเช่นการฝึกอบรม( 

อ .ปวีณา : ประเด็นเดียวกบัผูว้ิจยัคือ คนในตอนเขา้มา กบัคนทีเขา้มาแลว้ทาํงานเราใส่

อะไรไป )ส่วน work ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายเสริม เกียวกบัการทาํงาน procedure ทงัหลาย  ( 

อ  .นนัทพร ไดเ้สริมถามเกียวกบั machine ว่าอยูใ่นนีนีดว้ยไม ๊ผูว้ิจยัไดเ้สริม ว่าเป็นขอ้

ยอ่ยเรืองของการดูแลซ่อมบาํรุงในกระบวนการ 

อ  .พิจิตรา ในส่วนของ  output อนันีก็น่าจะโอเคเพราะตรงกบั ทฤษฎีภูเขานาํแข็งทีมี

ความเสียเกิดขึน ทงัทางตรงทีอยู่เหนือนาํ และส่วนทีมองไม่เห็นคือใตน้าํ เป็นทางออ้ม ค่าใชจ่้าย

ต่างๆเช่นการรักษาพยาบาลทีเห็นชดัเจนถือว่าเป็นทางตรง ส่วนทางออ้มก็ไดแ้ก่ความเสียหายต่างๆ

ต่อชือเสียงเป็นตน้ 

อ.ปวีณา ทีนีมาตรง ergonomic จะมี 2 ประเด็นใช่ไมค๊ะคือเป็นเรืองของ 

ผูว้ิจยั  คนให้เหมาะกบังานและงานให้เหมาะกบัคน ขอ้คาํถามก็จะเป็นเรืองของการ

ออกแบบงานใหเ้หมาะกบัคนและหาคนใหเ้หมาะกบังาน 

อ .ปวีณา อนันีก็เป็น concept ของ ergonomic อยูแ่ลว้ 

อ .ปวีณา ทีนีมาที out put 

ผูว้ิจ ัย เราตอ้งการสองประเด็นสําคญัคือ ตวัคนเองตอ้งไม่เกิดอุบัติเหตุ และ ไม่เกิด

ความเสียหายต่อธุรกิจ อนันีอา้งจากแผนแม่บทความปลอดภยัแห่งชาติซึงเจออนัเดียว คือเรืองของ
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คนไม่เกิดอุบติัเหตุ แต่อีกอนั ผูว้ิจยัไดเ้สริมเขา้ไป และอยากขอความเห็นจากอาจารยว์่ามีความ

เกียวขอ้งหรือไม่ ควรใส่ไปดว้ยหรือไม่ 

อ .ปวีณา ก็ควรใส่ เพราะเวลาเราประเมินความเสียงเราก็ประเมินทงัสองส่วน คือ คน

เสียหายและทรัพยสิ์นชือเสีย 

อ .นนัทพร น่าจะเอาหลกัการของ assessment มาอธิบาย 

อ .ปวีณา ตรง experience )ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายเพิมเติมว่า จะเ กียวขอ้งกบัระยะเวลาทีทาํงาน

มา ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในงานดา้นความปลอดภยั มีการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั และ

ภาวะผูน้าํ( 

ผูว้ิจยั สุดทา้ยในส่วนของ outcome ผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงมาจากแผนแม่บทของกระทรวง

แรงงาน คือ วฒันธรรมความปลอดภยั แลว้เอาทฤษฎีของ cooper มาจบัเป็นระดบัต่างๆ 3 ระดบั คือ 

ระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง มีตวัอยา่งเช่น พนกังงานรู้สึกอยากทีจะทาํใหเ้กิดความปลอดภยั

ในองคก์ร 

อ .ปวีณา อนันีก็เป็น perception ตอ้งแยกขอ้คาํถามออกเป็น สามขอ้นะ(ผูว้ิจยัมีคาํถาม 

แยกเป็นสามระดบัในแบบสอบถามทีร่างมาอยูแ่ลว้( 

อ  .นันทพร  อยากให้อาจารยช่์วยเพิมตรงประสบการณ์ เป็นคาํถามปลายเปิด เช่น

ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุ สงสยักรอบ มีการเปลียนลกูศรเกิดจากอะไร 

ผูว้ิจยั ลกูศรเกิดจากการทีเรารีวิวเอกสาร แลว้มาถามความเห็นจากอาจารย ์ว่ามีความ

เหมาะสมหรือไม่ สามารถแนะนาํไดเ้ลย อาจมีการกลบัสลบัได ้

อ แนะนาํว่าไม่ควรเป็นเสน้ประเพราะมนัคือหัวขอ้ย่อย เพราะมนัคือประเด็นเดียวกนั 

จะไดไ้ม่งง  

อ  .โอเคคะประเด็นประมาณนีนะคะ  

3. กลุ่มเจา้หนา้ทีความปลอดภยัวิชาชีพ ทีปฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

 3.1 นางสาว ประภสัสร ธรรมพิทกัษ ์บริษทั Thai-penta Ocean 

 3.2 นาย ธนกฤษ พิทกัษเ์พิง บริษทั HMC Polymer 

 3.3 นาย สิทธิชยั สิงห์สุ บริษทัไทยนาํทิพย ์จาํกดั 

3.4 ว่าที ร้อยโท ชานนท ์สุจิตวนิช บริษทัมหาชนเด็บโก ้

3.5 นางสาวนนัทะฉตัร  ระฮุง  บริษทั ศารายา เอม็เอฟจี (ไทยเเลนด)์ จาํกดั 
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ภาพที 53 สมัภาษณ์กลุ่มเจา้หนา้ทีความปลอดภยัวิชาชีพ ทีปฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

 

ผูว้ิจยั โมเดลนีเราจะหามิติสัมพนัธ์ว่า ปัจจยัอะไรบา้งทีเกียวขอ้งกบัวฒันธรรมความ

ปลอดภยัตามทฤษีของ Cooper โดยใชท้ฤษฎีระบบ หาความสัมพนัธ์ว่า ก่อนทีจะเกิดวฒันธรรม

ความปลอดภยัมี อะไรบา้งทีมีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุทีจะนาํไปสู่วฒันธรรมความปลอดภยั โดย

เริมตน้จากการคน้ควา้เอกสารทีเกียวขอ้ง จนไดแ้บบจาํลองดงัทีทุกท่านเห็น เพือขอความเห็นจาก

ผูป้ฏิบติังาน วนันีมีผูร่้วมแสดงความเห็น 4 ท่านคือ คุณประภสัสร คุณธนกฤษ คุณสิทธิชยั และคุณ

ชานนท ์เจา้หนา้ทีความปลอดภยัวิชาชีพทีปฏิบติัตามสถานทีต่างๆ 

ผูว้ิจยั เริม จาก Input ก่อน ทีผมใชท้ฤษฎี 4M เขา้มาจบั ส่วนเรืองของ process จะเป็น

เรืองของคนกบัเรืองของงานว่าเราจะใส่อะไรไปให้ คน กบัระบบงานบา้ง ต่อไปเป็นเรืองของ out 

put ทีเราอา้งอิงมาจากแผนแม่บท ความปลอดภยัแห่งชาติ ของสํานักงานความปลอดภัย ทีเค้า

ตอ้งการเรืองของการลดอุบติัเหตุ ไม่มีความเสียหายต่อธุรกิจ สุดทา้ยเป็นเรืองของ outcome ทีใช้

ทฤษฎีของ Cooper มาจบั มีสามระดบัคือ ระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง ในส่วนของ 3E ทีจะ 

support ทฤษฎีระบบ ไดแ้ค่เรืองของ สภาวะแวดลอ้ม การยศาสตร์ และประสบการณ์ของคนว่าจะ

ทาํให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างไร โมเดลนีจะเอาไปวิเคราะห์ต่อโดยใช้สถิติลิสเรล ในการหา

ความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผล โดยการแจกแบบสอบถามให้ จป ประมาณ 300  คน ในแต่ละขอ้จะมีขอ้

คาํถามยอ่ยไปให ้จป เคา้ลงระดบัความเห็นดว้ย จะเป็นการ confirm สองขนัตอน โดยส่วนนีจะเป็น

งานวิจยัเชิงคุณภาพโดยผูเ้ชียวชาญ 3  กลุ่ม คือกลุ่มนักวิชาการ อาจารย ์กลุ่มที  2  เป็น จป วิชาชีพ 

และสุดทา้ยจะเป็นกลุ่มผูอ้อกนโยบายในส่วนภาครัฐ ในกลุ่มแรกเราไดคุ้ยกนัไปเรียบร้อยแลว้ วนันี
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จะเป็นกลุ่ม จป วิชาชีพ ส่วนแบบสอบถามก็จะมีขอ้คาํถามยอ่ยๆ เช่น ถา้เราพดูถึงคน เราก็จะถามว่า

พนกังานควรมีการสาํรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ ก่อนทาํงาน  เรามาเริมทีละประเด็นก่อน ใน

ตวั input ทางกลุ่ม จป มีความเห็นว่าอย่างไรบา้ง ใน กรณี 4  M โดยมี 3  E ข้างล่างจะเป็นตัว

สนบัสนุน 

คุณชานนท ์ในเชิงของวิศวกรรม เราจะมีเรืองของ Productivity เขา้มาเกียวขอ้ง  

ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า Productivity เป็น output สุดทา้ยหรือไม่ ซึงอาจจะเพิมในส่วนของ 

output หรือไม่ 

ประเด็น Man ทุกคนมีความเป็นว่าอย่างไรบา้ง น่าจะโอเคไม๊ครับ  อนัที 2  เป็นเรือง

ของ material รวมถึง machine ดว้ยนะครับ อนันีเรารวมกนัไปแลว้ อนัทีสามเป็นเรืองของเงิน  แลว้

ก็อนัทีสีเป็นเรืองของวิธีการต่างๆ จากนนัก็จะเป็นเรือง process ของคนกบัของงาน ของคนก็จะเนน้

ไปทีการฝึกอบรม งานก็จะเป็นเรืองของ SOP ต่างๆทีจะใส่ในกระบวนการทาํงาน 

กลุ่ม มีคาํถามว่า Man ใน process ต่างกบั Man ใน input อย่างไร  )ผูว้ิจยัไดอ้ธิบาย

เพิมเติม และยกตวัอยา่งขอ้คาํถามทีต่างกนัในแต่ละอนั(  

กลุ่มซกัถามเรืองของการ Control การดูแลโดย leader 

กลุ่มเสนอความเห็นในส่วนของ Work ว่ามีความเห็นในประเด็นขนัตอนการทาํงาน 

SOP ต่างๆ WP WI  มาตรฐานต่างๆ และสภาวะแวดลอ้ม 

ผูว้ิจยั นาํเสนอว่า สภาวะแวดลอ้มจะอยูด่า้นล่างทีจะเอาไปสนบัสนุน input ซึงจะอยูใ่น

ประเด็นทา้ยๆแลว้จะเขา้มาดูรายละเอียดอีกครัง 

กลุ่มถามต่อว่า มนัจะรวมถึงการประเมิน สิงแวดลอ้ม กายภาพ ชีวะ สารเคมีต่างๆ

หรือไม่ 

ผูว้ิจยักลบัมาตรง Process ว่าจะเพิมในเรืองของ การ Control process ในขอ้คาํถาม

ตามทีกลุ่มแนะนาํ เพือใหมี้ความสมบูรณ์ยงิขึน 

กลุ่มมีคาํถามยอ้นมาเรืองของการบาํรุงรักษาเครืองมือ ซึงผูว้ิจยัไดอ้ธิบายเพิมเติมว่ามี

อยูใ่นส่วนขอ้คาํถาม Input อยูแ่ลว้ 

ผูว้ิจยั ขอขา้มไปที output เลยนะครับเรามองในสองประเด็นคือการเกิดอุบติัเหตุ กบั 

ความเสียหายต่อธุรกิจ ซึงเราอา้งอิงจากแผนแม่บทความปลอดภยั โดยประเด็นหลงัผูว้ิจยัมองเพิมว่า

น่าจะเกียวขอ้ง  ซึงกลุ่มอาจารยที์เคยคุยกนัแลว้ บอกว่าเป็นเรืองของความสูญเสียทางออ้ม ซึงเป็น

ทฤษฎีปกติอยูแ่ลว้ 
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กลุ่มพูดถึงทฤษฎีภูเขานําแข็ง ว่าในทฤษฎีของการเกิดอุบัติเหตุจะมีทางตรงกับ

ทางออ้ม ในส่วนของทางตรงจะเป็นเรืองของการสูญเสียค่ารักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายโดยตรง

อืนๆ ส่วนทีเรามองไม่เห็นคือดา้นล่าง คือผลกระทบต่อธุรกิจระยะยาว  

ผูว้ิจยั อนันีเหมือนกบักลุ่มอาจารยพ์ูดตรงกนั แสดงว่าทฤษฎีนีในกลุ่ม จป ใชอ้า้งอิง

เป็นมาตรฐานหรือไม่ 

กลุ่ม พดูว่าเป็นสิงทีพวกเราตระหนกัและใชม้นัอยู่เสมอ เป็นทฤษฎีแรกทีพวกผมตอ้ง

เรียนเลยคือ Iceberg  

ดงันนัจึงค่อนขา้งเห็นพอ้งกนั )แต่เสนอเพิมเติมในการจดัระดบัของการเกิดอุบติัเหตุ 

ว่าอยา่งไรจึงจะนับว่าเป็น ซึงอยู่นอกเหนืองานวิจยัครังนี  (และเสนอให้เปลียนคาํว่า  Accident ให้

เป็น Incident แทน อีกทงัการนับการเกิดจะเอาจาํนวนหรือความรุนแรง ยงัเป็นประเด็นทีตอ้ง

ถกเถียงกนัต่อไป 

ผูว้ิจยัแชร์ประสบการณ์ในโรงพยาบาลว่า จะนบัตวัเลขเฉพาะอุบติัการณ์ทีทาํให้ผูป่้วย

เสียชีวิต ส่วน near mis  จะเก็บเอาไวเ้พือการพฒันา  

กลุ่มเสนอว่าถา้จะให ้Cover ทุกอยา่งจะตอ้งใชค้าํว่า Incident แทน Accident เนืองจาก

จะรวมทุกอยา่งไวห้มด 

ผูว้ิจยัยกตวัอยา่งขอ้คาํถาม เช่น ควรมีการเกิดอุบติัภยั เป็นศนูย ์ กลุ่มทุกคนเห็นดว้ย ไม่

มีเหตุการณ์จากการทาํงานจนถึงขนัเสียชีวิต การไม่เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภยัซาํจากสาเหตุ

เดิม กลุ่มอยากให้เพิมตรงการสูญเสียอวยัวะ เพราะมนัไม่สามารถจะ Reverse กลบัได ้ผูว้ิจยันํา

ต่อไปถึง ความสูญเสียเชิงธุรกิจพร้อมยกตวัอยา่งขอ้คาํถาม ซึงกลุ่มเห็นพอ้งในประเด็นนี 

ผูว้ิจยันาํต่อไปถึง Outcome ว่ามีสามระดบัจากทฤษฎีของ Cooper  

กลุ่มมีความเห็นว่าควรมี Organization policy เป็นอนัดบัแรก เพราะถา้ไม่มีก็ไม่มีทาง

สาํเร็จ และควรใส่ตงัแต่ input เพราะเป็นขอ้กฎหมายดว้ย )ส่วนประเด็นอืนๆเป็นขอ้ถกเถียงเกียวกบั

ดา้นการตีความกฎหมาย จป อยากเรียกร้องใหมี้การแปลเป็นภาษาทีอ่านง่าย ซึงนอกเหนืองานวิจยั(  

กลุ่มเสนอความเห็นเพิมเติมว่า การสือสารมีความสาํคญัมากในเรืองของโมเดลนี ซึง

ผูว้ิจยัไดก้ล่าวยกตวัอยา่งในขอ้คาํถามทีเกียวกบัการสือสาร 

ในประเด็นของของสิงแวดล้อม  กลุ่มมีความเห็นด้วยในทุกส่วนและมีการแชร์

ประสบการณ์ในการสือสารกบัแรงงานขา้มชาติ ดว้ยรูปภาพ ล่ามและวีดีโอ  

ในประเด็นการยศาสตร์ กลุ่มไม่มีความเห็นเพิมเติม เพราะมนัคือหลกัการทางดา้นอาชี

วอนามยัอยูแ่ลว้ 
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ในประเด็นของประสบการณ์ กลุ่มมองว่าความถีในการอบรม มีความสาํคญัมากกว่า

จาํนวนวนั เพราะจะไดช่้วยยาํเตือน ไดดี้กว่า ในประเด็นภาวะผูน้าํ กลุ่มมองไปทีความน่าเชือถือ ทาํ

ใหผุ้ต้ามมนัใจและเต็มใจในการทาํตามนโยบายความปลอดภยั 

ผูว้ิจ ัยสรุปประเด็นโมเดลว่า ทาง จป เห็นด้วยกับโมเดลทีสร้างมา แต่มีประเด็นที

เพิมเติมจากขอ้เสนอแนะไดแ้ก่ การเพิมขอ้คาํถามเกียวกบั การ Control ใน Process ในส่วนของ 

culture อยากใหมี้ภาษาเขา้มาเกียวขอ้ง ในส่วนของ ergonomic เห็นไปในทางเดียวกนั  ในส่วนของ

ประสบการณ์ ตอ้งการความถีมากกว่าจาํนวนวนั 
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แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบ IOC 
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       แบบสอบถามเพอืการวจิยั 

เรือง   การพฒันาตวัแบบวฒันธรรมด้านความปลอดภยัเชิงรุกในระบบ

อุตสาหกรรมการผลติของประเทศไทย 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

………………………………………………………… 

คาํชีแจง 

     1 . แบบสอบถามฉบบันีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาการพฒันาตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั

เชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

     2 . แบบสอบถามฉบบันี แบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ   

 1 ( แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม            

       2 ( แบบสอบถามเพือหาทราบความเห็นดา้นความปลอดภยั  

 3 ( ขอ้เสนอแนะเพิมเติม  

     3  . แบบสอบถามฉบับนีใช้สําหรับการศึกษาวิจัยเท่านัน  การตอบแบบสอบถามนีจะไม่มี

ผลกระทบต่อท่านแต่อยา่งใด  

…………………………………………….. 

ตอนที 1  แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   ค ําชีแจง  โปรดทํา

เครืองหมาย ลงในช่อง(   )ทีตรงกบัสภาพเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ   (   ) ชาย           (    ) หญิง 

IOC -1 0 1 ขอ้เสนอแนะ: 

 

2. อาย ุ _____ ปี 

IOC -1 0 1 ขอ้เสนอแนะ: 

  

 3. ระดบัการศึกษา  (    )ตาํกว่าปริญญาตรี  (    )ปริญญาตรี   (    )ปริญญาโทขึนไป  

IOC -1 0 1 ขอ้เสนอแนะ: 
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4. ประเภทธุรกิจทีทาํงาน 

 (    )4.1.การทาํเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี  

  (    )4.2 .การทาํ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบาํรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริม

แต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทาํให้เสียหรือทาํลายซึงวตัถุหรือทรัพยสิ์น รวมทังการต่อเรือ การให้

กาํเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลงังานอยา่งอืน 

  (    )4.3.การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตงั ซ่อม ซ่อมบาํรุง ดดัแปลง หรือรือถอนอาคาร สนามบิน 

ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางนํา ถนน เขือน อุโมงค ์

สะพาน ท่อระบาย ท่อนาํ โทรเลข โทรศพัท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิงก่อสร้างอืน ๆ รวมทงั

การเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง 

               (    )4.4.การขนส่งคนโดยสารหรือสินคา้โดยทางบก ทางนาํ ทางอากาศ และรวมทงัการ

บรรทุกขนถ่ายสินคา้ 

 (    )4.5.สถานีบริการหรือจาํหน่ายนาํมนัเชือเพลิงหรือก๊ าซ 

 (    )4.6 โรงแรม 

 (    )4.7 หา้งสรรพสินคา้ 

  (    )4.8 สถานพยาบาล 

               (    )4.9 สถาบนัทางการเงิน 

  (    )4.10 สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 

   (    )4.11 สถานบริการบนัเทิง นนัทนาการ หรือการกีฬา 

  (    )4.12 สถานปฏิบติัการทางเคมีหรือชีวภาพ 

  (    )4.13 สาํนกังานทีปฏิบติังานสนบัสนุนสถานประกอบกิจการตาม 4.1-4.12  

 (    ) 4.14 กิจการอืน(ตามทีกระทรวงแรงงานประกาศกาํหนด)  

IOC -1 0 1 ขอ้เสนอแนะ: 

 

5.  อายกุารทาํงาน )เฉพาะธุรกิจทีระบุในขอ้ 4 )________ ปี  

IOC -1 0 1 ขอ้เสนอแนะ: 

 

  6 . ตาํแหน่งงาน  

  (     )หวัหนา้ส่วนงานและเป็นเจา้หนา้ทีความปลอดภยัวิชาชีพ  

  (     )เจา้หนา้ทีความปลอดภยัวิชาชีพ    

IOC -1 0 1 ขอ้เสนอแนะ: 
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ขอ้เสนอแนะอืนจากผูเ้ชียวชาญ  

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

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

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

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

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

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

ตอนที 2  แบบสอบถามเพอืทราบระดับความเห็นด้านความปลอดภัย  

คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัตามความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากทีสุด  

 

ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็น

ต่อไปนีในระดับใด 

คะแนน IOC ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1  

คน     

1. พนกังานควรมีการสาํรวจความเรียบร้อยของ

อุปกรณ์ก่อนการทาํงานทุกครัง 

    

2. พนกังานควรสวมเครืองมือป้องกนัอนัตรายตามที

บริษทักาํหนด 

    

3. เมือพบสิงผดิปกติควรรายงานหวัหนา้งานใหท้ราบ     

4. เมือเกิดสิงผดิปกติในร่างกายจะตอ้งรีบเขา้รับการ

ตรวจอยา่งเร่งด่วน 

    

5. ร่างกายถา้ไม่อยูใ่นสภาพทีพร้อมกบัการทาํงานเช่น

ไม่สบาย หรือเมาสุราควรหยดุทาํงาน 

    

6. การไม่ตงัใจ หรือมุ่งมนัหรือขาดสมาธิในการ

ทาํงานทาํใหอ้าจทาํใหไ้ม่ปลอดภยั 

    

7.ถา้งานนนัเกินความสามารถหรือทาํไม่ไหว ควร

หยดุปฏิบติัและแจง้ใหห้วัหนา้งานทราบ 

    

8.พนกังานตอ้งรําลึกถึงกฎขอ้ปฏิบติัดา้นความ

ปลอดภยัเสมอ 
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ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็น

ต่อไปนีในระดับใด 

คะแนน IOC ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1  

9.พนกังานมีความเชือมนัในนโยบายความปลอดภยั

ว่าจาํเป็นและสาํคญั 

    

10. การใหค้วามคิดเห็น แนะนาํประเดน็ดา้นความ

ปลอดภยัมีความสาํคญั 

    

อุปกรณ์และเครืองจกัร     

11.วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตสินคา้ตอ้งมาจากแหล่งทีดี

มีคุณภาพ 

    

12.วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตสินคา้ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิด

อนัตรายต่อคนทาํงาน 

    

13.วตัถุดิบทีใชต้อ้งไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษหรือของเสีย     

14.การจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ป้องกนัตามมาตรฐาน

ความปลอดภยั 

    

15.อุปกรณ์หรือเครืองมือในการทาํงานจะตอ้งมี

มาตรฐาน 

    

16. ตอ้งมีการบาํรุงรักษาตรวจเช็คเครืองมืออยา่ง

สมาํเสมอใหมี้ความพร้อมใช ้

    

17.ตอ้งมีการเปลียนอุปกรณ์การผลิตใหท้นัสมยัเสมอ

เพือป้องกนัอนัตรายจากการทาํงาน 

    

18.เครืองมือในการอาํนวยความสะดวกในการ

ทาํงานตอ้งทนัสมยัเสมอ 

    

19.อุปกรณ์ทีใชป้้องกนัความปลอดภยัตอ้งเปลียน

บ่อยๆใหท้นัสมยัเสมอ 

    

เงินและงบประมาณ     

20. การใชง้บประมาณในการตรวจสุขภาพช่วยลด

ความเสียงของอนัตรายจากการทาํงานได ้

    

21.การลงทุนซืออุปกรณ์ใหค้รบเพือป้องอนัตรายจาก

การทาํงานของพนกังาน 
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ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็น

ต่อไปนีในระดับใด 

คะแนน IOC ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1  

22.การรักษาโรคทีเกิดจากอุบติัเหตุจากการทาํงาน

ควรเกิดขึนนอ้ยทีสุด 

    

23. การใชเ้งินเพือชดเชยการบาดเจ็บจากการทาํงาน

ควรไม่เกิดขึน 

    

วธิีการ     

24.การทบทวนหลกัสูตรความปลอดภยัอยา่ง

สมาํเสมอ 

    

25.มีการจดักิจกรรมต่างๆเช่น safety week การ

ประกวดแนวทางการลดอุบติัเหตุจากการทาํงาน การ

ใหร้างวลัหรือการสร้างแรงจูงใจต่าง  ๆ

    

26.มีการอบรมและซอ้มแผนฉุกเฉินอยา่งาสมาํเสมอ     

27. การทบทวนขนัตอนการทาํงานอยา่งสมาํเสมอ     

28.มีการจดัสอบเกียวกบัขนัตอนการทาํงานอยา่ง

สมาํเสมอ 

    

29.มีการกาํหนดใหพ้นกังานมีการอ่านขนัตอนการ

ทาํงานอยา่งจริงจงั 

    

ระบบคน     

30.มีกระบวนการคน้หาความเสียงและหาแนว

ทางการป้องกนัเพือความปลอดภยัในกระบวนการ

ทาํงาน 

    

31. มีช่องทางการสือสารยอ้นกลบัจากพนกังานเพือ

หาแนวทางทีทาํใหก้ารทาํงานปลอดภยั 

    

3 2.  มีการส่งเสริมใหพ้ดูคุย สงัเกต รายงาน เกียวกบั

การปฏิบติังานทีดี 

    

33. .มีการจดัทาํมาตรฐานปฏิบติังานดา้นความ

ปลอดภยั 

    

34. การจดัทาํกฎระเบียบความปลอดภยัในการ

ทาํงาน 

    



199 
 

ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็น

ต่อไปนีในระดับใด 

คะแนน IOC ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1  

35.มีขนัตอนการปฏิบติัเรืองการรายงาน การ

สอบสวน อุบติัเหตุ /อุบติัการณ์  ทีเกิดขึน 

    

36. มีการวิเคราะห์ระบบการทาํงาน)Job safety 

analysis)ใหท้นัสมยั แกไ้ขความเสียงใหม่ๆทีคน้พบ

ได ้

    

37. มีการศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้จากธุรกิจเดียวกนั 

หรือต่างธุรกิจเพือพฒันาระบบการทาํงานเพือความ

ปลอดภยั 

    

3 8.  มีการนาํนวตักรรมการทาํงานทีทนัสมยัจาก

ต่างประเทศมาประยกุตใ์ชใ้นระบบการทาํงานให้

ทนัสมยั 

    

3 9. มีการตงัเป้าหมาย )KPIs) ความปลอดภยัทีวดัผล

ได ้

    

40 . การจดัทาํรายงาน วิเคราะห์ผลการทาํงาน รวมทงั

ติดตามแกไ้ข 

    

4 1 . มีการจดัตงัคณะกรรมการทีมีความรับผดิชอบ

ดา้นการติดตามและประเมินผลการทาํงาน 

    

4 2 . มีการกาํหนดใหมี้ผูค้วบคุมดูแลพืนที )หวัหนา้

งาน (หรือเจา้ของงานทาํหนา้ทีตดัสินใจเรืองความ

ปลอดภยัของพนกังาน  

    

4 3 . กาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นหวัหนา้ทีมทบทวน

ความปลอดภยั เมือมีกระบวนการผลิต /โครงการใหม่ 

หรือการปรับเปลียนมาตรฐานการปฏิบติังานอยา่ง

ปลอดภยั 

    

44. กาํหนดใหมี้การประเมินความเสียงทีแฝงอยูใ่นแต่

ละขนัตอนการทาํงานของพนกังานร่วมกบั

ผูบ้งัคบับญัชา 

    

45.ควรนาํหุ่นยนตม์าใชแ้ทนคนเพือความปลอดภยั     
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ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็น

ต่อไปนีในระดับใด 

คะแนน IOC ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1  

46.มีการนาํเครืองจกัรทีทนัสมยัมาใชแ้ทน

แรงงานคนเพือผลผลิตทีมากขึน ประหยดั และไม่

เกินอนัตรายในการทาํงาน 

    

46.มีการนาํเครืองจกัรทีทนัสมยัมาใชแ้ทน

แรงงานคนเพือผลผลิตทีมากขึน ประหยดั และไม่

เกินอนัตรายในการทาํงาน 

    

47.มีการทบทวนหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัทีไดรั้บ

การอบรมไปแลว้อยา่งสมาํเสมอ 

    

48.มีการอบรมเรืองความปลอดภยั ขอ้กาํหนด และ

กฎระเบียบความปลอดภยั 

    

49.มีการจดัอบรมหลกัสูตรปฐมพยาบาลเบืองตน้

ใหก้บัหวัหนา้งานและพนกังานทีเกียงขอ้ง 

    

50.มีการจดัอบรมและซอ้มแผนฉุกเฉินเป็นประจาํ     

51.มีการสอนงานใหพ้นกังานรู้วิธีการทาํงานอยา่ง

เหมาะสม 

    

อตัราการเกดิอุบัตเิหต ุ     

52.ควรมีอตัราการเกิดอุบติัภยัเป็นศนูย ์     

53.ไม่มีเหตุการณ์จากการทาํงานจนถึงขนัเสียชีวิต     

54.การไม่เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภยัซาํจาก

สาเหตุเดิม 

    

55. ไม่การเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภยัจากทีเคย

วิเคราะห์ความเสียงไว ้

    

ความเสียหายต่อธุรกจิ     

56.ธุรกิจสามารถดาํเนินกิจการต่อไดโ้ดยไม่สะดุด     

57.ไม่เป็นเหตุใหเ้กิดการเสือมเสียชือเสียง     

58.ไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น เงินทอง ของ

นายจา้ง 

    

59. ไม่ทาํใหก้ระบวนการทาํงานตอ้งหยดุไป     
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ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็น

ต่อไปนีในระดับใด 

คะแนน IOC ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1  

บรรยากาศ     

60.ผงัของงานแต่ละจุดในการทาํงานความเป็นไปใน

ทิศทางทีเหมาะสม ไม่สบัสนไปมา 

    

61.สิงอาํนวยความสะดวก เช่น อ่างลา้งมือ หอ้งนาํ 

หอ้งพกัผอ่น หอ้งอาหาร หอ้งพยาบาล หอ้งใหน้ม 

เป็นตน้ 

    

62.อากาศ นาํสะอาด สถานทีมองแลว้สบายตา สบาย

ใจ 

    

63. พืนทีตงัเหมาะสมคนทีทาํงานสะดวก     

ด้านสิงอาํนวยความสะดวก     

64.มีการจดัอุปกรณ์ในการทาํงานทีพอเหมาะกบัแต่

ละคนในการทาํงาน 

    

65.มีอุปกรณ์ทีใชป้้องกนัการทาํงานใหเ้หมาะสมกบั

งานและมีความเพียงพอ เช่น แวน่ตา เสือคลุม ถุงมือ 

หนา้กาก อุปกรณ์ป้องกนัเสียง เป็นตน้ 

    

66. อุปกรณ์เครืองใชมี้มาตรฐานใชป้้องกนัอนัตราย

จากการทาํงานได ้

    

67. อุปกรณ์เครืองใชมี้จาํนวนเพียงต่อคนทาํงาน     

วฒันธรรมทีแตกต่าง     

68.ความแตกต่างของศาสนา เช่น ช่วงเวลาถือศีลอด 

ทาํใหเ้กินความไม่ปลอดภยัในการทาํงาน 

    

69.การดืมแอลกอฮอลใ์นช่วงเทศกาลหรือประเพณี

ต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์งานแต่ง งานบวช เป็น

ตน้ 

    

70.ความเชือ เช่น พญานาค ภูตผ ีโชคลาง การบน

บานศาลกล่าว 

    

71. การใหค้วามเคารพตามสายบงัคบับญัชา เชือฟัง

ผูน้าํ ทาํใหมี้ผลต่อวฒันธรรมความปลอดภยั 
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ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็น

ต่อไปนีในระดับใด 

คะแนน IOC ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1  

72. การบริหารแบบมีส่วนร่วมทาํใหเ้กิดวฒันธรรม

ความปลอดภยั 

    

ลกัษณะงาน     

73. ตอ้งการออกแบบท่าทางการเคลือนไหวของ

ร่างกายใหเ้หมาะสมกบังาน เช่น ท่าทางการยกของ 

การเข็นของ การหยบิของ เอียวตวั เป็นตน้ 

    

74. การใหล้กัษณะงานใหเ้หมาะกบัรูปลกัษณะของ

คน เช่น ความสูง นาํหนกั ตาบอดสี โรคประจาํตวั 

โครงสร้างร่างกาย 

    

75. การกาํหนดลกัษณะคนใหเ้หมาะสมกบังานตงัแต่

ขนัตอนการรับคนทาํงานมีความสาํคญั 

    

76. มีการหมนัสงัเกตและตรวจสอบความเหมาะสม

ของคนกบังานอยูเ่ป็นประจาํ 

    

ลกัษณะคน     

77. ตามความสามารถในการรับรู้และประมวลผลและ

การคิดวิเคราะห์ 

    

78. ความสามารถในการเรียนรู้และการต่อยอดความรู้

จากประสบการณ์ 

    

79. วฒันธรรมเชือชาติศาสนา เช่นการถือศีลอดของ

ศาสนาอิสลามเป็นตน้ 

    

80. อาย ุเพศ โรคประจาํตวั ส่วนสูง นาํหนกั     

ระยะเวลาทีเคยทํา     

81. จาํนวนชวัโมงของการทาํงานดา้นความปลอดภยั     

82. การไดเ้คยทาํงานดา้นความปลอดภยัในระยะเวลา

หนึง 

    

83. ระยะเวลาทีทาํงานดา้นความปลอดภยัร่วมกบั

แผนกอืน 

    



203 
 

ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็น

ต่อไปนีในระดับใด 

คะแนน IOC ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1  

84. ระยะเวลาทาํงานดา้นความปลอดภยัจาก

หน่วยงานอืนก่อนมาทาํทีหน่วยงานนี 

    

การได้มส่ีวนร่วม     

85. การไดมี้ส่วนร่วมในงานทีเกียวขอ้งกบัความ

ปลอดภยัทาํใหมี้การเรียนรู้มากขึน 

    

86. พนกังานควรไดร่้วมกนัทาํกิจกรรมต่างๆ 

ดาํเนินงาน และพฤติกรรมทีเกียวกบัความปลอดภยั 

รวมทงัพนัธะสญัญาของผูบ้ริหารทีมีต่อเรืองความ

ปลอดภยั 

    

87. การไดรั้บการฝึกฝนระหว่างทาํงานเกียวกบัดา้น

ความปบอดภยั 

    

88. การไดร่้วมมือกบัหน่วยงานต่างๆดา้นความ

ปลอดภยั 

    

การได้เคยรับการอบรม     

89. การไดรั้บการฝึกฝนจากการทาํงาน     

90. มีความถีของการฝึกอบรมทีเพียงพอ     

91. มีจาํนวนวนัของการฝึกอบรมทีเพียงพอ     

92. จาํนวนหลกัสูตรทีเหมาะสมและเพียงพอ     

ภาวะผู้นํา     

93. การมีภาวะผูน้าํ จากการสงัสมประสบการณ์การ

ทาํงาน 

    

94. การมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนดา้นความ

ปลอดภยัมากกว่าผูอื้น 

    

95. การมีบทบาทสาํคญัทีทาํใหห้น่วยงานบรรลุ

เป้าหมายดา้นความปลอดภยั 

    

96. ไดรั้บเลือกจากผูอื้นใหเ้ป็นผูน้าํดา้นความ

ปลอดภยั 
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ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็น

ต่อไปนีในระดับใด 

คะแนน IOC ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1  

ด้านการรับรู้     

97. พนกังานรู้ว่าการทาํใหเ้กิดความปลอดภยัองคก์ร

เป็นสิงทีดี 

    

98. พนกังานรู้ว่าความปลอดภยัควรมีในหน่วยงาน

ตนเอง 

    

99. พนกังานรู้ว่ามีกิจกรรมดา้นความปลอดภยัใน

หน่วยงาน 

    

100. พนกังานงานเห็นความสาํคญัของการทาํงานดว้ย

ความปลอดภยั 

    

ด้านพฤตกิรรม     

101 .พนกังานร่วมกิจกรรมดา้นความปลอดภยั      

102 .พนกังานปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภยัใน

การทาํงาน 

    

103 .พนกังานรายงานเมือพบเห็นสิงทีอาจทาํใหไ้ม่

เกิดความปลอดภยัในการทาํงาน 

    

104 .พนกังานเขียนรายงานดา้นความปลอดภยัในการ

ทาํงานอยา่งสมาํเสมอ 

    

ด้านจติวทิยาภายใน     

105.องคก์รควรมีนโยบาย ระเบียบปฏิบติังาน 

กฎระเบียบ โครงสร้างองคก์ร ระบบบริหารจดัการ 

ระบบควบคุมงาน และระบบสือสารองคก์ร 

    

106. พนกังานทาํงานอยากดว้ยความปลอดภยัดว้ย

ตวัเองโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการควบคุม 

    

107. พนกังานรู้สึกอยากใหทุ้กกระบวนการทาํงานมี

ความปลอดภยั 

    

108. พนกังานมีความสุขกบัการทาํงานในวิถีทางของ

ความปลอดภยั 
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ขอ้เสนอแนะอืนจากผูเ้ชียวชาญ  

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

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

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

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

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

 

ตอนที 3  ข้อเสนอแนะเพมิเตมิเกยีวกบัการพฒันารูปแบบวฒันธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุกใน

ระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

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

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

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

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

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

 

 ขอขอบพระคุณทีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

                   นาย ยทุธภูมิ มีประดิษฐ ์ 

นศ.หลกัสูตรปรัชญาดุษฎิบณัฑิต สาขาการจดัการ  

 คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ขอ้เสนอแนะอืนจากผูเ้ชียวชาญ (โดยรวม( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ลงนาม  .................................... 
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ภาคผนวก ค 

ผลการตรวจสอบความเทยีงตรงของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือการวิจยั 

เรือง  การพฒันาตวัแบบดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงรุก 

ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย  

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ประเด็นคาํถาม 
ค่า IOC ความ

สอดคลอ้ง 

คน   

1.พนกังานควรมีการสาํรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนการทาํงาน

ทุกครัง 

1.00 สอดคลอ้ง 

2. พนกังานควรสวมเครืองมือป้องกนัอนัตรายตามทีบริษทักาํหนด  สอดคลอ้ง 

3.เมือพบสิงผดิปกติควรรายงานหวัหนา้งานใหท้ราบ  สอดคลอ้ง 

4.เมือเกิดสิงผดิปกติในร่างกายจะตอ้งรีบเขา้รับการตรวจอยา่งเร่งด่วน 1.00 สอดคลอ้ง 

5. ร่างกายถา้ไม่อยูใ่นสภาพทีพร้อมกบัการทาํงานเช่นไม่สบาย หรือเมา

สุราควรหยดุทาํงาน 

1.00 สอดคลอ้ง 

6.การไม่ตงัใจ หรือมุ่งมนัหรือขาดสมาธิในการทาํงานทาํใหอ้าจทาํให้

ไม่ปลอดภยั 

1.00 สอดคลอ้ง 

7.ถา้งานนนัเกินความสามารถหรือทาํไม่ไหว ควรหยดุปฏิบติัและแจง้

ใหห้วัหนา้งานทราบ 

1.00 สอดคลอ้ง 

8.พนกังานตอ้งรําลึกถึงกฎขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัเสมอ  สอดคลอ้ง 

9.พนกังานมีความเชือมนัในนโยบายความปลอดภยัว่าจาํเป็นและ

สาํคญั 

 สอดคลอ้ง 

10. การใหค้วามคิดเห็น แนะนาํประเดน็ดา้นความปลอดภยัมี

ความสาํคญั 

 สอดคลอ้ง 

อุปกรณ์และเครืองจกัร   

11.วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตสินคา้ตอ้งมาจากแหล่งทีดีมีคุณภาพ 1.00 สอดคลอ้ง 

12.วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตสินคา้ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ

คนทาํงาน 

1.00 สอดคลอ้ง 

13.วตัถุดิบทีใชต้อ้งไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษหรือของเสีย 1.00 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นคาํถาม 
ค่า IOC ความ

สอดคลอ้ง 

14.การจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ป้องกนัตามมาตรฐานความปลอดภยั 0.67 สอดคลอ้ง 

15.อุปกรณ์หรือเครืองมือในการทาํงานจะตอ้งมีมาตรฐาน 1.00 สอดคลอ้ง 

16.ตอ้งมีการบาํรุงรักษาตรวจเช็คเครืองมืออยา่งสมาํเสมอใหมี้ความ

พร้อมใช ้

1.00 สอดคลอ้ง 

17.ตอ้งมีการเปลียนอุปกรณ์การผลิตใหท้นัสมยัเสมอเพือป้องกนั

อนัตรายจากการทาํงาน 

1.00 สอดคลอ้ง 

18.เครืองมือในการอาํนวยความสะดวกในการทาํงานตอ้งทนัสมยั

เสมอ 

0.67 สอดคลอ้ง 

19.อุปกรณ์ทีใชป้้องกนัความปลอดภยัตอ้งเปลียนบ่อยๆให้ทนัสมยั

เสมอ 

1.00 สอดคลอ้ง 

เงินและงบประมาณ   

20.การใชง้บประมาณในการตรวจสุขภาพช่วยลดความเสียงของ

อนัตรายจากการทาํงานได ้

1.00 สอดคลอ้ง 

21.การลงทุนซืออุปกรณ์ใหค้รบเพือป้องอนัตรายจากการทาํงานของ

พนกังาน 

1.00 สอดคลอ้ง 

22.การรักษาโรคทีเกิดจากอุบติัเหตุจากการทาํงานควรเกิดขึนนอ้ยทีสุด 1.00 สอดคลอ้ง 

23. การใชเ้งินเพือชดเชยการบาดเจ็บจากการทาํงานควรไม่เกิดขึน 1.00 สอดคลอ้ง 

วธิีการ   

24.การทบทวนหลกัสูตรความปลอดภยัอยา่งสมาํเสมอ 0.67 สอดคลอ้ง 

25.มีการจดักิจกรรมต่างๆเช่น safety week การประกวดแนวทางการ

ลดอุบติัเหตุจากการทาํงาน การใหร้างวลัหรือการสร้างแรงจูงใจต่างๆ 

1.00 สอดคลอ้ง 

26.มีการอบรมและซอ้มแผนฉุกเฉินอยา่งาสมาํเสมอ 1.00 สอดคลอ้ง 

27. การทบทวนขนัตอนการทาํงานอยา่งสมาํเสมอ 1.00 สอดคลอ้ง 

28.มีการจดัสอบเกียวกบัขนัตอนการทาํงานอยา่งสมาํเสมอ 1.00 สอดคลอ้ง 

29.มีการกาํหนดใหพ้นกังานมีการอ่านขนัตอนการทาํงานอยา่งจริงจงั 

 

 

1.00 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นคาํถาม 
ค่า IOC ความ

สอดคลอ้ง 

ระบบคน   

30.มีกระบวนการคน้หาความเสียงและหาแนวทางการป้องกนัเพือ

ความปลอดภยัในกระบวนการทาํงาน 

0.67 สอดคลอ้ง 

31. มีช่องทางการสือสารยอ้นกลบัจากพนกังานเพือหาแนวทางทีทาํให้

การทาํงานปลอดภยั 

1.00 สอดคลอ้ง 

32.มีการส่งเสริมใหพ้ดูคุย สงัเกต รายงาน เกียวกบัการปฏิบติังานทีดี 1.00 สอดคลอ้ง 

33. .มีการจดัทาํมาตรฐานปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั  1.00 สอดคลอ้ง 

34. การจดัทาํกฎระเบียบความปลอดภยัในการทาํงาน 0.67 สอดคลอ้ง 

35.มีขนัตอนการปฏิบติัเรืองการรายงาน การสอบสวน อุบติัเหตุ/

อุบติัการณ์ ทีเกิดขึน 

1.00 สอดคลอ้ง 

36. มีการวิเคราะห์ระบบการทาํงาน)Job safety analysis)ใหท้นัสมยั 

แกไ้ขความเสียงใหม่ๆทีคน้พบได ้

1.00 สอดคลอ้ง 

37. มีการศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้จากธุรกิจเดียวกนั หรือต่างธุรกิจเพือ

พฒันาระบบการทาํงานเพือความปลอดภยั 

1.00 สอดคลอ้ง 

38. มีการนาํนวตักรรมการทาํงานทีทนัสมยัจากต่างประเทศมา

ประยกุตใ์ชใ้นระบบการทาํงานใหท้นัสมยั 

0.67 สอดคลอ้ง 

39. มีการตงัเป้าหมาย )KPIs) ความปลอดภยัทีวดัผลได ้ 1.00 สอดคลอ้ง 

40.การจดัทาํรายงาน วิเคราะห์ผลการทาํงาน รวมทงัติดตามแกไ้ข 1.00 สอดคลอ้ง 

41.มีการจดัตงัคณะกรรมการทีมีความรับผดิชอบดา้นการติดตามและ

ประเมินผลการทาํงาน 

0.67 สอดคลอ้ง 

42. มีการกาํหนดใหมี้ผูค้วบคุมดูแลพืนที )หวัหนา้งาน (หรือเจา้ของ

งานทาํหนา้ทีตดัสินใจเรืองความปลอดภยัของพนกังาน 

0.67 สอดคลอ้ง 

43.มีกา กาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นหวัหนา้ทีมทบทวนความ

ปลอดภยั เมือมีกระบวนการผลิต /โครงการใหม่ หรือการปรับเปลียน

มาตรฐานการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั 

1.00 สอดคลอ้ง 

44.กาํหนดใหมี้การประเมินความเสียงทีแฝงอยูใ่นแต่ละขนัตอนการ

ทาํงานของพนกังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา 

 

1.00 สอดคลอ้ง 
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สอดคลอ้ง 

45.ควรนาํหุ่นยนตม์าใชแ้ทนคนเพือความปลอดภยั 1.00 สอดคลอ้ง 

46.มีการนาํเครืองจกัรทีทนัสมยัมาใชแ้ทนแรงงานคนเพือผลผลิตทีมาก

ขึน ประหยดั และไม่เกินอนัตรายในการทาํงาน 

0.67  

สอดคลอ้ง 

ระบบงาน   

47.มีการทบทวนหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัทีไดรั้บการอบรมไปแลว้

อยา่งสมาํเสมอ 

1.00  

สอดคลอ้ง 

48.มีการอบรมเรืองความปลอดภยั ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบความ

ปลอดภยั 

1.00 สอดคลอ้ง 

49.มีการจดัอบรมหลกัสูตรปฐมพยาบาลเบืองตน้ใหก้บัหวัหนา้งาน

และพนกังานทีเกียงขอ้ง 

0.67 สอดคลอ้ง 

50.มีการจดัอบรมและซอ้มแผนฉุกเฉินเป็นประจาํ 1.00 สอดคลอ้ง 

51.มีการสอนงานใหพ้นกังานรู้วิธีการทาํงานอยา่งเหมาะสม 1.00 สอดคลอ้ง 

อตัราการเกดิอุบัตเิหต ุ   

52.ควรมีอตัราการเกิดอุบติัภยัเป็นศนูย ์ 0.67 สอดคลอ้ง 

53.ไม่มีเหตุการณ์จากการทาํงานจนถึงขนัเสียชีวิต 1.00 สอดคลอ้ง 

54.การไม่เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภยัซาํจากสาเหตุเดิม 1.00 สอดคลอ้ง 

55.ไม่การเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภยัจากทีเคยวิเคราะห์ความเสียง

ไว ้

0.67 สอดคลอ้ง 

ความเสียหายต่อธุรกจิ   

56.ธุรกิจสามารถดาํเนินกิจการต่อไดโ้ดยไม่สะดุด 0.67 สอดคลอ้ง 

57.ไม่เป็นเหตุใหเ้กิดการเสือมเสียชือเสียง 1.00 สอดคลอ้ง 

58.ไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น เงินทอง ของนายจา้ง 1.00 สอดคลอ้ง 

59.ไม่ทาํใหก้ระบวนการทาํงานตอ้งหยดุไป 1.00 สอดคลอ้ง 

บรรยากาศ   

60.ผงัของงานแต่ละจุดในการทาํงานความเป็นไปในทิศทางที

เหมาะสม ไม่สบัสนไปมา 

 

0.67 สอดคลอ้ง 
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สอดคลอ้ง 

61.สิงอาํนวยความสะดวก เช่น อ่างลา้งมือ หอ้งนาํ หอ้งพกัผอ่น 

หอ้งอาหาร หอ้งพยาบาล หอ้งใหน้ม เป็นตน้ 

1.00 สอดคลอ้ง 

62.อากาศ นาํสะอาด สถานทีมองแลว้สบายตา สบายใจ 1.00 สอดคลอ้ง 

63. พืนทีตงัเหมาะสมคนทีทาํงานสะดวก 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านสิงอาํนวยความสะดวก   

64.มีการจดัอุปกรณ์ในการทาํงานทีพอเหมาะกบัแต่ละคนในการ

ทาํงาน 

0.67 สอดคลอ้ง 

65.มีอุปกรณ์ทีใชป้้องกนัการทาํงานใหเ้หมาะสมกบังานและมีความ

เพียงพอ เช่น แว่นตา เสือคลุม ถุงมือ หนา้กาก อุปกรณ์ป้องกนัเสียง 

เป็นตน้ 

1.00 สอดคลอ้ง 

66. อุปกรณ์เครืองใชมี้มาตรฐานใชป้้องกนัอนัตรายจากการทาํงานได ้ 1.00 สอดคลอ้ง 

67. อุปกรณ์เครืองใชมี้จาํนวนเพียงต่อคนทาํงาน 0.67 สอดคลอ้ง 

วฒันธรรมทีแตกต่าง   

68.ความแตกต่างของศาสนา เช่น ช่วงเวลาถือศีลอด ทาํใหเ้กินความไม่

ปลอดภยัในการทาํงาน 

1.00 สอดคลอ้ง 

69.การดืมแอลกอฮอลใ์นช่วงเทศกาลหรือประเพณีต่างๆ เช่น ปีใหม่ 

สงกรานต ์งานแต่ง งานบวช เป็นตน้ 

1.00 สอดคลอ้ง 

70.ความเชือ เช่น พญานาค ภูตผ ีโชคลาง การบนบานศาลกล่าว 0.67 สอดคลอ้ง 

71. การใหค้วามเคารพตามสายบงัคบับญัชา เชือฟังผูน้าํ ทาํใหมี้ผลต่อ

วฒันธรรมความปลอดภยั 

1.00 สอดคลอ้ง 

72.การบริหารแบบมีส่วนร่วมทาํใหเ้กิดวฒันธรรมความปลอดภยั 0.67 สอดคลอ้ง 

ลกัษณะงาน   

73. ตอ้งการออกแบบท่าทางการเคลือนไหวของร่างกายใหเ้หมาะสม

กบังาน เช่น ท่าทางการยกของ การเข็นของ การหยบิของ เอียวตวั เป็น

ตน้ 

1.00 สอดคลอ้ง 

74. การใหล้กัษณะงานใหเ้หมาะกบัรูปลกัษณะของคน เช่น ความสูง 

นาํหนกั ตาบอดสี โรคประจาํตวั โครงสร้างร่างกาย 

 

1.00 สอดคลอ้ง 
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สอดคลอ้ง 

75. การกาํหนดลกัษณะคนใหเ้หมาะสมกบังานตงัแต่ขนัตอนการรับ

คนทาํงานมีความสาํคญั 

0.67 สอดคลอ้ง 

76. มีการหมนัสงัเกตและตรวจสอบความเหมาะสมของคนกบังานอยู่

เป็นประจาํ 

1.00 สอดคลอ้ง 

ลกัษณะคน   

77. ตามความสามารถในการรับรู้และประมวลผลและการคิดวิเคราะห์ 0.67 สอดคลอ้ง 

78.ความสามารถในการเรียนรู้และการต่อยอดความรู้จากประสบการณ์ 1.00 สอดคลอ้ง 

79. วฒันธรรมเชือชาติศาสนา เช่นการถือศีลอดของศาสนาอิสลามเป็นตน้ 0.67 สอดคลอ้ง 

80. อายเุพศ โรคประจาํตวั ส่วนสูง นาํหนกั 1.00 สอดคลอ้ง 

ระยะเวลาทีเคยทํา   

81.จาํนวนชวัโมงของการทาํงานดา้นความปลอดภยั 1.00 สอดคลอ้ง 

82. การไดเ้คยทาํงานดา้นความปลอดภยัในระยะเวลาหนึง 0.67 สอดคลอ้ง 

83.ระยะเวลาทีทาํงานดา้นความปลอดภยัร่วมกบัแผนกอืน 1.00 สอดคลอ้ง 

84. ระยะเวลาทาํงานดา้นความปลอดภยัจากหน่วยงานอืนก่อนมาทาํที

หน่วยงานนี 

1.00 สอดคลอ้ง 

การได้มส่ีวนร่วม   

85. การไดมี้ส่วนร่วมในงานทีเกียวขอ้งกบัความปลอดภยัทาํใหมี้การ

เรียนรู้มากขึน 

0.67 สอดคลอ้ง 

86. พนกังานควรไดร่้วมกนัทาํกิจกรรมต่างๆ ดาํเนินงาน และ

พฤติกรรมทีเกียวกบัความปลอดภยั รวมทงัพนัธะสญัญาของผูบ้ริหารที

มีต่อเรืองความปลอดภยั 

1.00 สอดคลอ้ง 

87. การไดรั้บการฝึกฝนระหว่างทาํงานเกียวกบัดา้นความปบอดภยั 0.67 สอดคลอ้ง 

88.การไดร่้วมมือกบัหน่วยงานต่างๆดา้นความปลอดภยั 1.00 สอดคลอ้ง 

การได้เคยรับการอบรม   

89.การไดรั้บการฝึกฝนจากการทาํงาน 1.00 สอดคลอ้ง 

90.มีความถีของการฝึกอบรมทีเพียงพอ 

 

1.00 สอดคลอ้ง 
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91. มีจาํนวนวนัของการฝึกอบรมทีเพียงพอ 1.00 สอดคลอ้ง 

92.จาํนวนหลกัสูตรทีเหมาะสมและเพียงพอ 1.00 สอดคลอ้ง 

ภาวะผู้นํา   

93. การมีภาวะผูน้าํ จากการสงัสมประสบการณ์การทาํงาน 1.00 สอดคลอ้ง 

94.การมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนดา้นความปลอดภยัมากกว่าผูอื้น 0.67 สอดคลอ้ง 

95.การมีบทบาทสาํคญัทีทาํใหห้น่วยงานบรรลุเป้าหมายดา้นความ

ปลอดภยั 

1.00 สอดคลอ้ง 

96.ไดรั้บเลือกจากผูอื้นใหเ้ป็นผูน้าํดา้นความปลอดภยั 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการรับรู้   

97. พนกังานรู้ว่าการทาํใหเ้กิดความปลอดภยัองคก์รเป็นสิงทีดี 0.67 สอดคลอ้ง 

98. พนกังานรู้ว่าความปลอดภยัควรมีในหน่วยงานตนเอง 1.00 สอดคลอ้ง 

99. พนกังานรู้ว่ามีกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในหน่วยงาน 1.00 สอดคลอ้ง 

100. พนกังานเห็นความสาํคญัของการทาํงานดว้ยความปลอดภยั 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านพฤตกิรรม   

101. พนกังานร่วมกิจกรรมดา้นความปลอดภยั 1.00 สอดคลอ้ง 

102.พนกังานปฏิบติัตามระเบียบความปลอดภยัในการทาํงาน 0.67 สอดคลอ้ง 

103. พนกังานรายงานเมือพบเห็นสิงทีอาจทาํใหไ้ม่เกิดความปลอดภยั

ในการทาํงาน 

1.00 สอดคลอ้ง 

104. พนกังานเขียนรายงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานอยา่ง

สมาํเสมอ  

1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านจติวทิยาภายใน   

105.องคก์รควรมีนโยบาย ระเบียบปฏิบติังาน กฎระเบียบ โครงสร้าง

องคก์ร ระบบบริหารจดัการ ระบบควบคุมงาน และระบบสือสารองคก์ร 

1.00 สอดคลอ้ง 

106. พนกังานทาํงานอยากดว้ยความปลอดภยัดว้ยตวัเองโดยไม่

จาํเป็นตอ้งมีการควบคุม 

1.00 สอดคลอ้ง 

107. พนกังานรู้สึกอยากใหทุ้กกระบวนการทาํงานมีความปลอดภยั 1.00 สอดคลอ้ง 

108. พนกังานมีความสุขกบัการทาํงานในวิถีทางของความปลอดภยั 1.00 สอดคลอ้ง 
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              แบบสอบถามเพอืการวจิยั 

เรือง   การพฒันาตวัแบบวฒันธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก 

ในระบบอุตสาหกรรมการผลติของประเทศไทย 

            หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

………………………………………………………… 

คาํชีแจง 

     1.  แบบสอบถามฉบบันีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาการพฒันาตวัแบบวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั 

เชิงรุกในระบบอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย 

   2. แบบสอบถามฉบบันี แบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ   

  2.1 แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม            

         2.2 แบบสอบถามเพือหาทราบความเห็นดา้นความปลอดภยั  

         2.3 ขอ้เสนอแนะเพิมเติม  

 3.  แบบสอบถามฉบบันีใชส้าํหรับการศึกษาวิจยัเท่านนั การตอบแบบสอบถามนีจะไม่มี

ผลกระทบต่อท่านแต่อยา่งใด  

…………………………………………….. 

ตอนที 1  แบบสอบถามเกยีวกบัข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   คาํชีแจง  โปรดทาํ

เครืองหมาย ลงในช่อง(   )ทีตรงกบัสภาพเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ   (   ) ชาย           (    ) หญิง 

2. อาย ุ _____ ปี 

 3. ระดบัการศึกษา  (    )ตาํกว่าปริญญาตรี  (    )ปริญญาตรี   (    )ปริญญาโทขึนไป  

4. ประเภทธุรกิจ 

 (    ) 4.1. การทาํเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 

 (    ) 4.2. การทาํ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบาํรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริม 

แต่ง ดดัแปลง แปรสภาพ ทาํให้เสียหรือทาํลายซึงวตัถุหรือทรัพยสิ์น รวมทงัการต่อเรือ การ  ให้

กาํเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลงังานอยา่งอืน 

  (    ) 4.3.การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตงั ซ่อม ซ่อมบาํรุง ดดัแปลง หรือรือถอนอาคาร สนามบิน 

ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางนํา ถนน เขือน อุโมงค ์

สะพาน ท่อระบาย ท่อนาํ โทรเลข โทรศพัท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิงก่อสร้างอืน ๆ รวมทงั

การเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง 
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 (    ) 4.4.การขนส่งคนโดยสารหรือสินคา้โดยทางบก ทางนาํ ทางอากาศ และรวมทงัการ 

บรรทุกขนถ่ายสินคา้ 

 (    ) 4.5. สถานีบริการหรือจาํหน่ายนาํมนัเชือเพลิงหรือก๊าซ 

 (    ) 4.6 โรงแรม 

 (    ) 4.7 หา้งสรรพสินคา้ 

 (    )  4.8 สถานพยาบาล 

           (    ) 4.9 สถาบนัทางการเงิน 

  (    ) 4.10 สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 

  (    ) 4.11 สถานบริการบนัเทิง นนัทนาการ หรือการกีฬา 

   (    ) 4.12 สถานปฏิบติัการทางเคมีหรือชีวภาพ 

  (    ) 4.13 สาํนกังานทีปฏิบติังานสนบัสนุนสถานประกอบกิจการตาม 4.1-4.12  

  (    ) 4.14 กิจการอืน (ตามทีกระทรวงแรงงานประกาศกาํหนด) 

 5.  อายกุารทาํงาน (เฉพาะธุรกิจทีระบุในขอ้ 4 )________ ปี  

 6. ตาํแหน่งงาน  (     ) หวัหนา้ส่วนงานและเป็นเจา้หนา้ทีความปลอดภยัวิชาชีพ 

                 (     ) เจา้หนา้ทีความปลอดภยัวิชาชีพ 

   

ตอนที 2  แบบสอบถามเพอืทราบระดับความเห็นด้านความปลอดภัย 

คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกบัตามความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากทีสุด  

 

ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็นต่อไปนี

ในระดับใด 

ระดับการเหน็ด้วย  

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

ปัจจยันําเข้า 

คน      

1. พนกังานควรมีการสาํรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์

ก่อนการทาํงานทุกครัง 

     

2.พนกังานควรสวมเครืองมือป้องกนัอนัตรายตามที

บริษทักาํหนด 

     

3.เมือพบสิงผดิปกติควรรายงานหวัหนา้งานใหท้ราบ 
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ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็นต่อไปนี

ในระดับใด 

ระดับการเหน็ด้วย  

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

4. เมือเกิดสิงผดิปกติในร่างกายจะตอ้งรีบเขา้รับการ

ตรวจอยา่งเร่งด่วน 

     

5. ร่ายงกยถา้ไม่อยูใ่นสภาพทีพร้อมกบัการทาํงานเช่น

ไม่สบาย หรือเมาสุราควรหยดุทาํงาน 

     

6.การไม่ตงัใจ หรือมุ่งมนัหรือขาดสมาธิในการทาํงาน

ทาํใหอ้าจทาํใหไ้ม่ปลอดภยั 

     

7.ถา้งานนนัเกินความสามารถหรือทาํไม่ไหว ควรหยดุ

ปฏิบติัและแจง้ใหห้วัหนา้งานทราบ 

     

8.พนกังานตอ้งรําลึกถึงกฎขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยั

เสมอ 

     

9.พนกังานมีความเชือมนัในนโยบายความปลอดภยัว่า

จาํเป็นและสาํคญั 

     

10. การใหค้วามคิดเห็น แนะนาํประเดน็ดา้นความ

ปลอดภยัมีความสาํคญั 

     

อุปกรณ์และเครืองจกัร      

11.วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตสินคา้ตอ้งมาจากแหล่งทีดีมี

คุณภาพ 

     

12.วตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตสินคา้ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิด

อนัตรายต่อคนทาํงาน 

     

13.วตัถุดิบทีใชต้อ้งไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษหรือของเสีย      

14.การจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ป้องกนัตามมาตรฐาน

ความปลอดภยั 

     

15.อุปกรณ์หรือเครืองมือในการทาํงานจะตอ้งมี

มาตรฐาน 

     

16.ตอ้งมีการบาํรุงรักษาตรวจเช็คเครืองมืออยา่งสมาํเสมอ

ใหมี้ความพร้อมใช ้

     



219 
 

ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็นต่อไปนี

ในระดับใด 

ระดับการเหน็ด้วย  

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

17.ตอ้งมีการเปลียนอุปกรณ์การผลิตใหท้นัสมยัเสมอ

เพือป้องกนัอนัตรายจากการทาํงาน 

     

18.เครืองมือในการอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน

ตอ้งทนัสมยัเสมอ 

     

19.อุปกรณ์ทีใชป้้องกนัความปลอดภยัตอ้งเปลียนบ่อยๆ

ใหท้นัสมยัเสมอ 

     

เงินและงบประมาณ      

20.การใชง้บประมาณในการตรวจสุขภาพช่วยลดความ

เสียงของอนัตรายจากการทาํงานได ้

     

21.การลงทุนซืออุปกรณ์ใหค้รบเพือป้องอนัตรายจาก

การทาํงานของพนกังาน 

     

22.การรักษาโรคทีเกิดจากอุบติัเหตุจากการทาํงานควร

เกิดขึนนอ้ยทีสุด 

     

23.การใชเ้งินเพือชดเชยการบาดเจ็บจากการทาํงานควร

ไม่เกิดขึน 

     

วธิีการ      

24.การทบทวนหลกัสูตรความปลอดภยัอยา่งสมาํเสมอ      

25.มีการจดักิจกรรมต่างๆเช่น safety week การประกวด

แนวทางการลดอุบติัเหตุจากการทาํงาน การใหร้างวลั

หรือการสร้างแรงจูงใจต่าง  ๆ

     

26.มีการอบรมและซอ้มแผนฉุกเฉินอยา่งาสมาํเสมอ      

27.การทบทวนขนัตอนการทาํงานอยา่งสมาํเสมอ      

28.มีการจดัสอบเกียวกบัขนัตอนการทาํงานอยา่ง

สมาํเสมอ 

     

29.มีการกาํหนดใหพ้นกังานมีการอ่านขนัตอนการ

ทาํงานอยา่งจริงจงั 
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ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็นต่อไปนี

ในระดับใด 

ระดับการเหน็ด้วย  

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

ปัจจยักระบวนการ 

ระบบคน      

30.มีกระบวนการคน้หาความเสียงและหาแนวทางการ

ป้องกนัเพือความปลอดภยัในกระบวนการทาํงาน 

     

31. มีช่องทางการสือสารยอ้นกลบัจากพนกังานเพือหา

แนวทางทีทาํใหก้ารทาํงานปลอดภยั 

     

32.มีการส่งเสริมใหพ้ดูคุย สงัเกต รายงาน เกียวกบัการ

ปฏิบติังานทีดี 

     

33. .มีการจดัทาํมาตรฐานปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั       

34. การจดัทาํกฎระเบียบความปลอดภยัในการทาํงาน      

35.มีขนัตอนการปฏิบติัเรืองการรายงาน การสอบสวน 

อุบติัเหตุ /อุบติัการณ์ ทีเกิดขึน  

     

36. มีการวิเคราะห์ระบบการทาํงาน)Job safety analysis)

ใหท้นัสมยั แกไ้ขความเสียงใหม่ๆทีคน้พบได ้

     

37. มีการศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้จากธุรกิจเดียวกนั หรือ

ต่างธุรกิจเพือพฒันาระบบการทาํงานเพือความปลอดภยั 

     

38.มีการนาํนวตักรรมการทาํงานทีทนัสมยัจาก

ต่างประเทศมาประยกุตใ์ชใ้นระบบการทาํงานให้

ทนัสมยั 

     

39. มีการตงัเป้าหมาย )KPIs) ความปลอดภยัทีวดัผลได ้      

40.การจดัทาํรายงาน วิเคราะห์ผลการทาํงาน รวมทงั

ติดตามแกไ้ข 

     

41. มีการจดัตงัคณะกรรมการทีมีความรับผดิชอบดา้น

การติดตามและประเมินผลการทาํงาน 

     

42. มีการกาํหนดใหมี้ผูค้วบคุมดูแลพืนที )หวัหนา้งาน (

หรือเจา้ของงานทาํหนา้ทีตดัสินใจเรืองความปลอดภยั

ของพนกังาน 
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ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็นต่อไปนี

ในระดับใด 

ระดับการเหน็ด้วย  

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

43.กาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นหวัหนา้ทีมทบทวน

ความปลอดภยั เมือมีกระบวนการผลิต /โครงการใหม่ 

หรือการปรับเปลียนมาตรฐานการปฏิบติังานอยา่ง

ปลอดภยั 

     

44.กาํหนดใหมี้การประเมินความเสียงทีแฝงอยูใ่นแต่ละ

ขนัตอนการทาํงานของพนกังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา 

     

45.ควรนาํหุ่นยนตม์าใชแ้ทนคนเพือความปลอดภยั      

46.มีการนาํเครืองจกัรทีทนัสมยัมาใชแ้ทนแรงงานคน

เพือผลผลิตทีมากขึน ประหยดั และไม่เกินอนัตรายใน

การทาํงาน 

     

ระบบงาน      

47.มีการทบทวนหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัทีไดรั้บ

การอบรมไปแลว้อยา่งสมาํเสมอ 

     

48.มีการอบรมเรืองความปลอดภยั ขอ้กาํหนด และ

กฎระเบียบความปลอดภยั 

     

49.มีการจดัอบรมหลกัสูตรปฐมพยาบาลเบืองตน้ใหก้บั

หวัหนา้งานและพนกังานทีเกียงขอ้ง 

     

50.มีการจดัอบรมและซอ้มแผนฉุกเฉินเป็นประจาํ      

51.มีการสอนงานใหพ้นกังานรู้วิธีการทาํงานอยา่ง

เหมาะสม 

     

ปัจจยัด้านผลลพัธ์ 

อตัราการเกดิอุบัตเิหต ุ      

52.ควรมีอตัราการเกิดอุบติัภยัเป็นศนูย ์      

53.ไม่มีเหตุการณ์จากการทาํงานจนถึงขนัเสียชีวิต      

54.การไม่เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภยัซาํจากสาเหตุ

เดิม 
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ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็นต่อไปนี

ในระดับใด 

ระดับการเหน็ด้วย  

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

55. ไม่การเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภยัจากทีเคย

วิเคราะห์ความเสียงไว ้

     

ความเสียหายต่อธุรกจิ      

56.ธุรกิจสามารถดาํเนินกิจการต่อไดโ้ดยไม่สะดุด      

ปัจจยัด้านสิงแวดล้อมในการทํางาน 

57.ไม่เป็นเหตุใหเ้กิดการเสือมเสียชือเสียง      

58.ไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น เงินทอง ของ

นายจา้ง 

     

59.ไม่ทาํใหก้ระบวนการทาํงานตอ้งหยดุไป      

บรรยากาศ      

60.ผงัของงานแต่ละจุดในการทาํงานความเป็นไปใน

ทิศทางทีเหมาะสม ไม่สบัสนไปมา 

     

61.สิงอาํนวยความสะดวก เช่น อ่างลา้งมือ หอ้งนาํ 

หอ้งพกัผอ่น หอ้งอาหาร หอ้งพยาบาล หอ้งใหน้ม เป็น

ตน้ 

     

62.อากาศ นาํสะอาด สถานทีมองแลว้สบายตา สบายใจ      

63.พืนทีตงัเหมาะสมคนทีทาํงานสะดวก      

ด้านสิงอาํนวยความสะดวก      

64.มีการจดัอุปกรณ์ในการทาํงานทีพอเหมาะกบัแต่ละ

คนในการทาํงาน 

     

65.มีอุปกรณ์ทีใชป้้องกนัการทาํงานใหเ้หมาะสมกบังาน

และมีความเพียงพอ เช่น แว่นตา เสือคลุม ถุงมือ 

หนา้กาก อุปกรณ์ป้องกนัเสียง เป็นตน้ 

     

66.อุปกรณ์เครืองใชมี้มาตรฐานใชป้้องกนัอนัตรายจาก

การทาํงานได ้

     

67.อุปกรณ์เครืองใชมี้จาํนวนเพียงต่อคนทาํงาน      
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ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็นต่อไปนี

ในระดับใด 

ระดับการเหน็ด้วย 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

วฒันธรรมทีแตกต่าง      

68.ความแตกต่างของศาสนา เช่น ช่วงเวลาถือศีลอด ทาํ

ใหเ้กินความไม่ปลอดภยัในการทาํงาน 

     

69.การดืมแอลกอฮอลใ์นช่วงเทศกาลหรือประเพณีต่างๆ 

เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์งานแต่ง งานบวช เป็นตน้ 

     

70.ความเชือ เช่น พญานาค ภูตผ ีโชคลาง การบนบาน

ศาลกล่าว 

     

71.การใหค้วามเคารพตามสายบงัคบับญัชา เชือฟังผูน้าํ 

ทาํใหมี้ผลต่อวฒันธรรมความปลอดภยั 

     

72.การบริหารแบบมีส่วนร่วมทาํใหเ้กิดวฒันธรรมความ

ปลอดภยั 

     

ปัจจยัด้านการยศาสตร์      

ลกัษณะงาน      

73. ตอ้งการออกแบบท่าทางการเคลือนไหวของร่างกาย

ใหเ้หมาะสมกบังาน เช่น ท่าทางการยกของ การเข็นของ 

การหยบิของ เอียวตวั เป็นตน้ 

     

ลกัษณะคน      

74.ตามความสามารถในการรับรู้และประมวลผลและ

การคิดวิเคราะห์ 

     

75.ความสามารถในการเรียนรู้และการต่อยอดความรู้

จากประสบการณ์ 

     

76.วฒันธรรมเชือชาติศาสนา เช่นการถือศีลอดของ

ศาสนาอิสลามเป็นตน้ 

     

77.อาย ุเพศ โรคประจาํตวั ส่วนสูง นาํหนกั      

      

      



224 
 

 

ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็นต่อไปนี

ในระดับใด 

ระดับการเหน็ด้วย 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

ปัจจยัด้านประสบการณ์ 

ระยะเวลาทีเคยทํา      

78.จาํนวนชวัโมงของการทาํงานดา้นความปลอดภยั      

79. การไดเ้คยทาํงานดา้นความปลอดภยัในระยะเวลา

หนึง 

     

80. ระยะเวลาทีทาํงานดา้นความปลอดภยัร่วมกบัแผนก

อืน 

     

81.ระยะเวลาทาํงานดา้นความปลอดภยัจากหน่วยงาน

อืนก่อนมาทาํทีหน่วยงานนี 

     

การได้มส่ีวนร่วม      

82.การไดมี้ส่วนร่วมในงานทีเกียวขอ้งกบัความ

ปลอดภยัทาํใหมี้การเรียนรู้มากขึน 

     

83.พนกังานควรไดร่้วมกนัทาํกิจกรรมต่างๆ ดาํเนินงาน 

และพฤติกรรมทีเกียวกบัความปลอดภยั รวมทงัพนัธะ

สญัญาของผูบ้ริหารทีมีต่อเรืองความปลอดภยั 

     

84.การไดรั้บการฝึกฝนระหว่างทาํงานเกียวกบัดา้นความ

ปบอดภยั 

     

85.การไดร่้วมมือกบัหน่วยงานต่างๆดา้นความปลอดภยั      

การได้เคยรับการอบรม      

86.การไดรั้บการฝึกฝนจากการทาํงาน      

87.มีความถีของการฝึกอบรมทีเพียงพอ      

88. มีจาํนวนวนัของการฝึกอบรมทีเพียงพอ      

89.จาํนวนหลกัสูตรทีเหมาะสมและเพียงพอ      

ภาวะผู้นํา      

90.การมีภาวะผูน้าํ จากการสงัสมประสบการณ์การ

ทาํงาน 
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ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็นต่อไปนี

ในระดับใด 

ระดับการเหน็ด้วย 

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

91.การมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนดา้นความปลอดภยั

มากกว่าผูอื้น 

     

92.การมีบทบาทสาํคญัทีทาํใหห้น่วยงานบรรลุเป้าหมาย

ดา้นความปลอดภยั 

     

93.ไดรั้บเลือกจากผูอื้นใหเ้ป็นผูน้าํดา้นความปลอดภยั      

วฒันธรรมด้านความปลอดภัย 

ด้านการรับรู้      

94.พนกังานรู้ว่าการทาํใหเ้กิดความปลอดภยัองคก์รเป็น

สิงทีดี 

     

95.พนกังานรู้ว่าความปลอดภยัควรมีในหน่วยงาน

ตนเอง 

     

96.พนกังานรู้ว่ามีกิจกรรมดา้นความปลอดภยัใน

หน่วยงาน 

     

97.พนกังานงานเห็นความสาํคญัของการทาํงานดว้ย

ความปลอดภยั 

     

ด้านพฤตกิรรม      

98.พนกังานร่วมกิจกรรมดา้นความปลอดภยั      

99.พนกังานปฏิบติัตามระเบียบความปลอดภยัในการ

ทาํงาน 

     

100.พนกังานรายงานเมือพบเห็นสิงทีอาจทาํใหไ้ม่เกิด

ความปลอดภยัในการทาํงาน 

     

101.พนกังานเขียนรายงานดา้นความปลอดภยัในการ

ทาํงานอยา่งสมาํเสมอ 

     

ด้านจติวทิยาภายใน      

102.องคก์รควรมีนโยบาย ระเบียบปฏิบติังาน 

กฎระเบียบ โครงสร้างองคก์ร ระบบบริหารจดัการ 

ระบบควบคุมงาน และระบบสือสารองคก์ร 
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ท่านมคีวามเหน็ด้านความปลอดภัย ในประเด็นต่อไปนี

ในระดับใด 

ระดับการเหน็ด้วย  

มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุด 

103.พนกังานทาํงานอยากดว้ยความปลอดภยัดว้ยตวัเอง

โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการควบคุม 
     

104.พนกังานรู้สึกอยากใหทุ้กกระบวนการทาํงานมี

ความปลอดภยั 

     

105.พนกังานมีความสุขกบัการทาํงานในวิถีทางของ

ความปลอดภยั 

     

 

ตอนที 3  ข้อเสนอแนะเพมิเตมิเกยีวกบัการพฒันาตวัแบบวฒันธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุกใน

ระบบอุตสาหกรรมการผลติของประเทศไทย 

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

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

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

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

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

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

 

 

ขอขอบพระคุณทีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

นาย ยทุธภูมิ มีประดิษฐ ์

นศ.หลกัสูตรปรัชญาดุษฎิบณัฑิต สาขาการจดัการ 

คณะวิทยาการจดัการ   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ประวตัผิู้วจิยั 
 
ชือ – สกุล นายยทุธภูมิ มีประดิษฐ ์

ทีอยู ่ 3/216 หมู่บา้นอยูเ่จริญ ถนนเทิดราชนั แขวงสีกนั เขตดอนเมือง 

 กรุงเทพ 10210 

ทีทาํงาน สาขาวิชาเภสชัสงัคมและการบริหาร คณะเภสชัศาสตร์  

 มหาวิทยาลยับูรพา 

ประวติัการศึกษา  

    พ.ศ. 2534 สาํเร็จการศึกษาเภสชัศาสตร์บณัฑิต คณะเภสชัศาสตร์  

  มหาวิทยาลยัศิลปากร   

พ.ศ. 2453 สาํเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาการจดัการ 

  ระดบัสูง (Ex-MBA) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 พ.ศ. 2554 ศึกษาต่อระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ. 2534-2536 หวัหนา้แผนกเภสชักรรม โรงพยาบาลลาํดวน 

พ.ศ. 2536-2538 เภสชักรประจาํ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ 

พ.ศ. 2538-2539 เภสชักรแผนกยานาํ องคก์ารเภสชักรรม 

พ.ศ. 2545-2547 หวัหนา้แผนกเภสชักรรม โรงพยาบาลเอกปทุม 

พ.ศ. 2547-2549 หวัหนา้แผนกเภสชักรรม โรงพยาบาลนวมินทร์ 

พ.ศ. 2549-2550 ผูจ้ดัการร้าน Boots 

พ.ศ. 2550-2551 ผูจ้ดัการทวัไป โรงพยาบาลนวมินทร์ 3 

พ.ศ. 2551-2552 ผูจ้ดัการฝ่ายสินคา้คงคลงั เครือข่าย โรงพยาบาล กรุงเทพ 

พ.ศ. 2552-2553 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาและปรับปรุงกระบวนการ บริษทั National 

 Healthcare Systems. 

พ.ศ. 2553-2554  ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ เครือข่าย โรงพยาบาล กรุงเทพ 

พ.ศ. 2554-2555 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานบริหารโรงพยาบาลนวมินทร์   

พ.ศ. 2555-ปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาเภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร คณะ

 เภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
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