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บทที่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 เน่ืองจากปัจจุบนัการปฏิบติังานโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเสมอ คือ ความปลอดภยั
โดยเฉพาะในการผลิตในภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีความเส่ียงสูงในการท่ีจะไดรั้บอนัตรายในการท างาน
หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพอก็จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้ งต่อตัวผูป้ฏิบัติงานเอง   วตัถุดิบ   
ผลผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ และบริษทั ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือค่าใชจ่้าย
เป็นจ านวนมาก   การลงทุนเพื่อป้องกนัมิใหอุ้บติัเหตุเกิดข้ึนจึงเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 
ซ่ึงเป็นการลดตน้ทุนในการผลิตวิธีหน่ึง    การด าเนินการให้สภาพการท างานของคนงานในโรงงานมี
ความปลอดภยัจึงเป็นส่ิงส าคญั  เพราะการท างานอยา่งปลอดภยันอกจากจะเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุใน
ตวัแลว้ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรมยงัก่อใหเ้กิดผลผลิตเพิ่มข้ึน ตน้ทุนการผลิตลดลง    ก าไรมาก
ข้ึนสงวนทรัพยากรมนุษยแ์ก่ประเทศชาติและความปลอดภยัในการด ารงชีวิตการเกิดอุบติัเหตุในแต่ละ
คร้ังไม่ไดเ้กิดจากโชคชะตาหรือเคราะห์กรรมของแต่ละคน หากแต่มีสาเหตุท่ีสามารถช้ีวดัลงไปได้
อุบติัเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาทและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตวัผูป้ฏิบติังานเอง  เคร่ืองจกัรและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความปลอดภยัในการท างานเป็นความพอใจอย่างหน่ึงท่ีทุกฝ่ายควรมีแก่
กนัซ่ึงนบัวา่เป็นหวัใจของการท างานการเสริมสร้างความปลอดภยัในการท างานจะเกิดข้ึน    ไดโ้ดยการ
แกไ้ขและป้องกนัท่ีสาเหตุของอุบติัเหตุเราควรฝึกเสียตั้งแต่เร่ิมแรกเม่ือเรามีความรู้และความเขา้ใจแลว้
นั่นหมายความว่าการท างานของเราจะไม่ประสบอนัตรายและไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนบริษทัประกอบ
กิจการบรรจุภณัฑ์พลาสติกจากการศึกษาข้อมูลการประสบอุบติัเหตุในปี พ.ศ. 2559 ( มกราคม – 
ธนัวาคม) พบว่า สถิติการเกิดอุบติัเหตุท่ีท าให้พนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิตตอ้งหยุดงานและไม่
หยุดงาน ซ่ึงเป็นอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการโดนเคร่ืองจกัรทบัน้ิวและการโดนมีดบาดและมีดแทงทอ้ง เป็น
ตน้) ท าใหต้อ้งสูญเสียเวลาในการท างาน ผลผลิตของ  บริษทั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจะตามมาซ่ึงสถิติการ
เกิดอุบติัเหตุของบริษทัสอดคล้องกบัสถิติของสถาบนัความปลอดภยัในการท างานท่ีในปี 2559 มีผู ้
ไดรั้บ 
 จากสถิติดงักล่าวผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นบุคคลหน่ึงท่ีปฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรม และอยู่
ในบริษทั เล็งเห็นถึงความปลอดภยัในสุขภาพชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานและบริษทัฯ จึงตอ้งการ
ศึกษาเพื่อวางมาตรการความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิตในบริษทั  
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ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับบริษทัฯ ในการหาแนวทางการป้องกันและการแก้ไขการประสบอนัตราย 
รวมถึงการลดสถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดหรือไม่มีการเกิดอุบติัเหตุเกิดข้ึนอีก
เลย นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท าการศึกษา
หรือน าไปประยกุตใ์ชต่้อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
 1.2.1 ศึกษาปัญหาท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุระหว่างการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่าย
ผลิต ทางด้านพฤติกรรมในการท างาน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านการท างานในการใช้มีดตดัแต่งขวด
พลาสติก ดา้นเคร่ืองจกัร และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
 1.2.2 เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ
ฝ่ายการผลิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 1.2.3 เพื่อวดัผลการด าเนินงานภายหลงัการหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขการเกิดอุบติัเหตุจาก
การท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิต  
 

1.3 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 ศึกษาเพื่อวางมาตรการดา้นความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิตของ
บริษทั 
 1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ ฝ่ายผลิตของบริษทั
ตวัอยา่ง  
 1.3.2 ขอบเขตดา้น 
      1) แบบสอบถาม  
                     (1) ดา้นบุคคล  
                     (2) ดา้นประสบการณ์ในการไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่งการท างาน 
                    (3) ดา้นองคป์ระกอบในการท างาน 
                     - ดา้นความรู้ความสามารถในการท างาน 
    - ดา้นความเคร่งครัดในการปฏิบติังาน 
    - ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
    - ดา้นการควบคุมและติดตาม   
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  2) การวางแนวทางการป้องกนั และแกไ้ขการเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน 
  3) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลงัการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 1.3.3ขอบเขตเวลา  
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษารวบรวมขอ้มูล คือ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 15 เดือนมีนาคม 
2561 ถึง  วนัท่ี เดือน 31 พฤษภาคม 2561 
 

1.4 ขั้นตอนในกำรศึกษำวจิัย 
 1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการผลิตบรรจุภณัฑป์ระเภทพลาสติกอยา่งละเอียด 
 2. ศึกษาการเกิดอุบติัเหตุระหว่างการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิต โดยการ
แจกแบบสอบถามท่ีก าหนดไว ้
 3. ท  าการวางแผนการแกไ้ขปัญหา และทดลองปฏิบติัจริง 
 4. ท  าการวิเคราะห์การเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิต
ภายหลงัการแกไ้ขปัญหา 
 5. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุระหว่างการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิตทั้งก่อน และหลงั 
 6. สรุปแนวทางหรือวธีิการการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ทราบพฤติกรรมในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิตของบริษทัในดา้น
บุคคล ดา้นการท างานในการใชมี้ดตดัแต่งขวดพลาสติก ดา้นเคร่ืองจกัร และดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 
 1.5.2 สามารถแกไ้ขปัญหาการเกิดอุบติัเหตุระหว่างการท างานของพนกังาน ระดบัปฏิบติัการ
ฝ่ายผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.5.3 เป็นประโยชน์กับบริษทั ในการก าหนดเกณฑ์ในการรับสมัครพนักงานในระดับ
ปฏิบติัการฝ่ายผลิตในอนาคต 
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 1.5.4 ท าให้ไดข้อ้มูลอนัเป็นแนวทางให้ บริษทั น าไปใช้ก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัใน
การท างานในอนาคต 



 

 

บทที ่2 
 

เอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเก่ียวกบัการวางมาตรการดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานของพนักงานท่ีระดับปฏิบัติการฝ่ายการผลิต ด้านการท างานในการใช้มีดตัดแต่งขวด
พลาสติก ดา้นเคร่ืองจกัร และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท างานของพนกังานดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการคน้ควา้ทฤษฎี 
แนวคิด และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขั้นตอนการท างานต่างๆ ท่ีสามารถน ามาปะยุกติใช้
ในการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุระหวา่งการท างาน โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
  2.1. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2. แนวคิด และทฤษฎีท่ีน ามาใช ้
 

2.1 แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1 กระบวนการขึน้รูปพลาสติก 

 พลาสติกนั้นสังเคราะห์มาจากส่วนประกอบท่ีไม่ใช่โลหะ มนัสามารถข้ึนรูปไดห้ลากหลาย
รูปแบบส าหรับการใชด้า้นเชิงพาณิชย ์ผลิตภณัฑท่ี์ข้ึนรูปมาจากพลาสติกนั้นพบไดท้ัว่ไป แมก้ระทัง่
คียบ์อร์ดและเมาส์ท่ีคุณใชเ้ป็นประจ าก็ยงัผา่นกระบวนการข้ึนรูปพลาสติกมาแลว้ ตวัอยา่งอ่ืนๆ เช่น 
เหยือก หมวกนิรภยั หลอดพลาสติก ของเล่น ขวด กล่อง เคร่ืองประดบัเคร่ืองใช้ในครัวและอีก
มากมาย 
   2.1.1.1 กระบวนการฉีดข้ึนรูป (Injection Molding) 
ในกระบวนการฉีดข้ึนรูป พลาสติกท่ีละลายนั้นถูกใส่ลงไปในช่องแม่พิมพ ์เม่ือเยน็ตวัลงแล้วจึง
สามารถน าแม่พิมพ์ออก กระบวนการข้ึนรูปพลาสติกแบบน้ีนั้นถูกน ามาใช้มากกบัการผลิตใน
จ านวนมากๆ เช่น เคร่ืองใชใ้นครัว ของเล่น ฝาขวด และแท่นวางมือถือ เป็นตน้ 
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รูปท่ี 2.1 เคร่ืองฉีดพลาสติก 

 
  2.1.1.2 กระบวนการเป่าข้ึนรูป (Blow Molding) 
กระบวนการเป่าข้ึนรูปนั้นเหมือนกบักระบวนการฉีดข้ึนรูปเวน้แต่ว่าพลาสติกนั้นตอ้งถูกเทลงใน
ท่อหลอมละลายในแนวด่ิง จากนั้นแม่พิมพจ์ะเคล่ือนตวัมาประกบแล้วเป่าลมลงไป  เพื่อให้เป็น
รูปทรงตามแม่พิมพ ์เม่ือเยน็ตวัลงแลว้ขา้งในก็จะกลวง ตวัอย่างของผลิตภณัฑ์ท่ีข้ึนรูปมาจากการ
เป่า คือ ขวด หลอดและภาชนะใส่ของ   

 
รูปท่ี 2.2 การข้ึนรูปพลาสติกดว้ยวธีิการเป่า 
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  2.1.1.3 กระบวนการข้ึนรูปโดยการอดัข้ึนรูป (Compression Molding) 
คือพลาสติกร้อนในแม่พิมพท่ี์ร้อนและถูกน ามาบีบอดัเป็นรูปทรง ส่วนกระบวนการให้ความร้อน
หรือท่ีเรียกวา่การหลอมจะท าใหแ้น่ใจวา่ส่วนทา้ยจะเป็นรูปสมบูรณ์ เม่ือข้ึนเป็นรูปทรงแลว้ก็จะถูก
เอาออกจากแม่พิมพ ์หากใชพ้ลาสติกท่ีเป็นแผน่ ตอ้งเอามาตดัก่อนในแม่พิมพ ์ขั้นตอนการข้ึนรูปน้ี
นั้นเหมาะมากๆ ส าหรับส่วนผสมก าลงัสูงเช่น เทอร์โมเซ็ทต้ิง เรซิน(thermosetting resins) ไฟ
เบอร์กล๊าส (fiberglass)และพลาสติกเสริมแรง(reinforced plastics) คุณสมบติัความแข็งแรงท่ี
เหนือกวา่ของวสัดุท่ีใชใ้นการข้ึนรูปโดยการอดันั้น ท าให้กระบวนการท่ีล ้าค่าส าหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต ์
  

 
รูปท่ี 2.3 การข้ึนรูปพลาสติกดว้ยวธีิการอดัข้ึนรูป 

 
  2.1.1.4 กระบวนการข้ึนรูปโดยการใส่ฟิลม์ (Film Insert Molding) 
เทคนิคการข้ึนรูปพลาสติกน้ีจะฝังรูปเขา้ไปขา้งใตผ้ิวดา้นนอกของส่วนท่ีจะถูกข้ึนรูป วสัดุท่ีจะถูก
ใส่เขา้ไปในแม่พิมพน์ั้นคือ ฟิลม์หรือผา้ จากนั้นจึงฉีดพลาสติกตามเขา้ไป 
   2.1.1.5 การใชแ้ก๊สมาช่วยในการข้ึนรูป (Gas Assist Molding) 
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หรืออีกช่ือหน่ึงคือกระบวนการฉีดพลาสติกท่ีใช้แก๊สมาช่วย กระบวนการน้ีถูกน ามาใช้สร้าง
ช้ินส่วนพลาสติกท่ีข้างในมีลักษณะกลวง พลาสติกจะถูกฉีดคร่ึงหน่ึงก่อนแล้วตามด้วยการฉีด
พลาสติกท่ีเหลือท่ีใชแ้ก๊สความดนัสูงมาเติมใหเ้ตม็แม่พิมพ ์
  2.1.1.6 การข้ึนรูปแบบแม่พิมพห์มุน (Rotational Molding) 
กระบวนการน้ีใชอุ้ณหภูมิสูงและการเคล่ือนท่ีแบบหมุนเพื่อเคลือบดา้นในแม่พิมพแ์ละข้ึนรูป การ
หมุนท่ีสม ่าเสมอของแม่พิมพน์ั้นจะสร้างแรงเหวี่ยงศูนยก์ลางซ่ึงจะท าให้ผลิตภณัฑ์มีความหนาของ
ผนงัท่ีเท่ากนั มนัจึงเหมาะมากส าหรับภาชนะใส่ของ เช่น ถงัน ้ า มนัเป็นกระบวนการท่ีชา้ อยา่งไรก็
ตาม กระบวนการน้ีมีการส้ินเปลืองของพลาสติกน้อยและส่วนพลาสติกท่ีเหลือสามารถน ากลบัมา
ใชใ้หม่ได ้ท าใหป้ระหยดัและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
   2.1.1.7 การข้ึนรูปแบบผลิตโฟม (Structural Foam Molding) 
การข้ึนรูปแบบการผลิตโฟมนั้นเป็นกระบวนการข้ึนรูปพลาสติกท่ีตอ้งการผนังท่ีหนามากกว่า
กระบวนการแบบฉีดทัว่ไป การท่ีใส่ไนโตรเจนหรือสารเคมีจ านวนเล็กน้อยเขา้ไป มนัจะท าให้
พลาสติกมีผนังท่ีหนา โฟมนั้นก็คือพลาสติกท่ีละลายแล้วท่ีใส่ลงไปในช่องแม่พิมพ์ การข้ึนรูป
พลาสติกประเภทน้ีถูกน ามาใชก้บัเทอร์โมพลาสติกใดๆ ท่ีสามารถข้ึนรูปโดยการฉีดได ้
 

2.2 แนวคดิ และทฤษฎทีีน่ ามาใช้ 
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วข้องกบัความปลอดภัยในการท างาน  

                 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในการท างาน มีดงัน้ี สถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (ม.ป.ป.) ไดใ้ห้ความหมายของความปลอดภยัว่า หมายถึงการควบคุมความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุซ่ึงเก่ียวข้องกับการบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพย์สิน เสียหาย และความสูญเสียเน่ืองจาก
กระบวนการผลิต การควบคุมจะหมายรวมถึงการป้องกนัไม่ให้เกิด อุบติัเหตุและการด าเนินการให้
สูญเสียนอ้ยท่ีสุด เม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึน 
 (สุรพล พยอมแยม้ , 2541) กล่าวว่า ความปลอดภัยในการท างาน หมายถึง การท่ี 
ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ขดัขวาง ซ่ึงอุปสรรคนั้นอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ อุปสรรคท่ีทราบและคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ตามขอ้มูลท่ีมีอยู ่และอุปสรรคท่ีไม่คาดคิด
และ มิไดค้วบคุมไวก่้อน อุปสรรคประเภทหลงัน้ีเรียกรวมๆ กนัวา่ “อุบติัเหตุ (accident)” 
 (โชคชยั บุเสมอ, 2542)กล่าววา่ ความปลอดภยั หมายถึง สภาวการณ์ปราศจากภยั หรือการ
พน้ภยั รวมไปถึงการปราศจากอนัตราย การบาดเจบ็ การเส่ียงภยั หรือการสูญเสีย  
 (วฑูิร สิมะโชคดี และ วรีพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์, 2542)ไดใ้หค้วามหมายของความ ปลอดภยัวา่ 
หมายถึง โดยปกติทัว่ไปหมายถึง “การปราศจากภยั” ซ่ึงในทางปฏิบติัเป็นไปไม่ไดท่ี้ขจดั ภยัทุก
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ชนิดใหห้มดไปโดยส้ินเชิง ความปลอดภยัจึงให้รวมถึง การปราศจากอนัตรายท่ีมีโอกาสจะ เกิดข้ึน
ดว้ย ในความหมายเชิงวิศวกรรมความปลอดภยั นอกจากความหมายขา้งตน้แลว้ยงัมี ความหมาย
ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้มีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนการผลิตตามปกติ ท าให้เกิด
ความล่าช้า หยุดชะงกั หรือเสียเวลา แมจ้ะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือพิการข้ึนก็ตาม เอกวินิต 
พรหมรักษา (อา้งใน มาสโลว(์Maslow), 2555) ว่ามนุษยทุ์กคนมีความ ตอ้งการท่ีจะสนองความ
ตอ้งการใหก้บัตนเองทั้งส้ิน และความตอ้งการของมนุษยมี์มากมายหลาย อยา่งดว้ยกนั ซ่ึงตอ้งไดรั้บ
ความพึงพอใจจากความตอ้งการพื้นฐานหรือต่างสุดเสียก่อนจึงจะผา่นข้ึนไป ยงัความตอ้งการขั้นสูง
ตามล าดบั ดงัน้ี   
  1. ความตอ้งการทางร่างกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการ ขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยเ์พื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค อากาศ น ้ า ด่ืม การ
พกัผอ่น เป็นตน้   
  2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (security or safety needs) เม่ือมนุษย์
สามารถตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายไดแ้ลว้ มนุษยก์็จะเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ี สูงข้ึน
ต่อไป เช่น ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความตอ้งการความมัน่คงในชีวิต 
และหนา้ท่ีการงาน  
  3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (belongingness and love needs) 
ความตอ้งการน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกาย และความตอ้งการความ ปลอดภยัไดรั้บ
การตอบสนองแลว้ บุคคลตอ้งการไดรั้บความรักและความเป็นเจา้ของโดยการสร้าง ความสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้น เช่น ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับ การตอ้งการไดรั้บความช่ืนชมจากผูอ่ื้น เป็นตน้ 
  4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจใน ตนเอง เป็น
ความตอ้งการการไดรั้บการยกย่อง นบัถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความตอ้งการไดรั้บ ความ
เคารพนบัถือ ความตอ้งการมีความรู้ความสามารถ เป็นตน้  
  5. ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (self-actualization) เป็นความ ตอ้งการสูงสุด
ของแต่ละบุคคล เช่น ความตอ้งการท่ีจะท าทุกส่ิงทุกอย่างไดส้ าเร็จ ความตอ้งการท าทุก อย่างเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เป็นตน้  
 จากความหมายของความปลอดภยัขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความปลอดภยั หมายถึงสภาวการณ์ 
ปราศจากภยั อนัตราย การบาดเจ็บ การเส่ียงภัย หรือการสูญเสียทั้งความสูญเสียทางตรง และความ 
สูญเสียทางออ้ม ซ่ึงความปลอดภยัเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยทุ์กคนตามแนวความคิด
ความ ตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คงของ มาสโลว(์Maslow) 
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2.2.2 ทฤษฎโีดมิโนของการเกดิอุบัติเหตุ Domino Theory 
 ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของการเกิดอุบติัเหตุ สามารถเช่ือมโยงกบัปรัชญาความ
ปลอดภยัของ H.W. Heinrich เก่ียวกบัสาเหตุของอุบติัเหตุไดท้ฤษฎีโดมิโน กล่าวไวว้า่ การบาดเจ็บ
และความเสียหายต่างๆ เป็นผลท่ีสืบเน่ืองโดยตรงมาจากอุบติัเหตุและอุบติัเหตุเป็นผลมาจากการ
กระท าท่ีไม่ปลอดภยัหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั ซ่ึงเปรียบไดเ้หมือนตวัโดมิโนท่ีเรียงกนัอยู่ 5 
ตวัใกลก้นั เม่ือตวัแรกลม้ยอ่มส่งผลกระทบท าให้ตวัโดมิโนตวัถดัไปลม้ตามกนัไปดว้ย ตวัโดมิโน
ทั้ง 5 ตวั ไดแ้ก่ 
  1. สภาพแวดลอ้มหรือภูมิหลงัของบุคคล (Social Environment or Background) 
  2. ความบกพร่องผดิปกติของบุคคล (Defects of Person) 
  3. การกระท าหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Acts/Unsafe Conditions) 
  4. อุบติัเหตุ (Accident) 
  5. การบาดเจบ็หรือเสียหาย (Injury/Damages) 
 สภาพแวดลอ้มของสังคมหรือรูปแบบการด าเนินชีวิต สภาพครอบครัวฐานะความเป็นอยู ่
การศึกษาอบรม ลว้นเป็นปัจจยัท่ีอาจก่อให้เกิดทศันคติต่อความปลอดภยัท่ีไม่ถูกตอ้ง ชอบเส่ียง มกั
ง่าย ก่อใหเ้กิดการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัหรือตกอยูใ่นสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั และน าไปสู่การเกิด
อุบติัเหตุ ท าให้เกิดการบาดเจ็บหรือความสูญเสียตามมา ทฤษฎีโดมิโนน้ี มีผูเ้รียกช่ือใหม่เป็น 
“ลูกโซ่ของอุบติัเหตุ (Accident Chain) 
 
 การป้องกนัอุบติัเหตุตามทฤษฎีโดนิโน          
 ตามทฤษฎีโดมิโน หรือลูกโซ่ของอุบติัเหตุ เม่ือโดมิโนตวัท่ี 1 ลม้ ตวัถดัไปก็ลม้ตาม ดงันั้น
หากไม่ให้โดมิโนตวัท่ี4 ล้ม (ไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ) ก็ตอ้งเอาโดมิโนตวัท่ี 3 ออก (ก าจดัการกระท า
หรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั) การบาดเจ็บหรือความเสียหายก็จะไม่เกิดข้ึนการป้องกนัอุบติัเหตุ
ตามทฤษฎีโดมิโนหรือลูกโซ่อุบัติเหตุ ก็คือ การตัดลูกโซ่อุบัติเหตุ โดยก าจัดการกระท าหรือ
สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัออกไปอุบติัเหตุก็ไม่เกิดข้ึน ส่วนการท่ีจะแกไ้ข ป้องกนัท่ีโดมิโนโนตวัท่ี 
1 (สภาพแวดลอ้มของสังคมหรือภูมิหลงัของบุคคล) หรือตวัท่ี 2 (ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล) 
เป็นเร่ืองท่ีแกไ้ขไดย้ากกวา่ เพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนและปลูกฝังเป็นคุณสมบติัส่วนบุคคลแลว้ 
 

2.2.3 ทฤษฎคีวามเอนเอยีงในการเกดิอุบัติเหตุ (Accident-Proneness Theory)  
 ทฤษฎีความโน้มเอียงของการเกิดอุบติัเหตุเกิดข้ึนโดยนักวิจัยอังกฤษ 2 คนคือ Major 
Greenwood และHilda M. woods ท่ีไดท้  าการศึกษาการเกิด อุบติัเหตุของคนงานในประเทศองักฤษ 
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โดยอธิบายถึงการเกิดอุบติัเหตุซ ้ าๆ คือ การท่ีบางบุคคลเกิดอุบติัเหตุ มากกวา่คนอ่ืนๆ แต่ความโนม้
เอียงท่ีจะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุอธิบายถึงวา่ “ ท าไมบุคคลนั้นจึงเกิดอุบติัเหตุมากกวา่คนอ่ืนๆ ” 
 ความโนม้เอียงท่ีจะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุเป็นการคาดการณ์ ล่วงหนา้ซ่ึงแต่ละคนยอ่มมีโอกาส
เกิดอุบติัเหตุไดเ้ท่าๆ กนั 
 
ความโนม้เอียงท่ีจะท าใหบุ้คคลเกิดอุบติัเหตุ 
  1.  ความโนม้เอียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุมีก าหนดเวลาในช่วงสั้นๆ โดย เกิดผลในระยะ
วิกฤต คือ ในสภาพบุคคลท่ีเครียด แต่เม่ือระยะวิกฤตเหล่านั้นหมดไป บุคคลก็จะปรับตวัในสภาพ
เดิมได้ แต่อยู่ภายใตค้วามรู้สึกกดดนัท่ีมี ความโน้มเอียงจะท าให้เกิดอุบติัเหตุได้ เช่น บุคคลท่ีอยู่
ระยะพกัฟ้ืนจะมีความอ่อนเพลียซ่ึงความอ่อนเพลียน้ีจะเป็นเหตุสนบัสนุนใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้
  2.  ความโน้มเอียงท่ีจะท าให้เกิดอุบติัเหตุของแต่ละบุคคล มีสาเหตุใหญ่มาจาก
แหล่งภายในท่ีประกอบดว้ย บุคลิก สภาพจิตใจและสภาพ ร่างกาย 
   2.1 บุคลิกลกัษณะ พวกน้ีจะมีบุคลิกลกัษณะท่ีต่อตา้นสังคม มีพฤติกรรม
ท่ี เปิดเผยชอบแหวกกฎ (ท าลายกฎเกณฑ)์ 
   2.2 สภาพจิตใจ คือ พวกอารมณ์รุนแรงต่างๆเช่น อาการซึมเศร้า ฉุนเฉียว
ง่าย มีความเครียดสูงและพวกท่ีมีกฎเกณฑ์จะมีแนวโน้มเอียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุสภาพร่างกาย เช่น 
สายตาผิดปกติ ความชรา เป็นตน้ เหล่าน้ี จะท าให้บุคคลเสียความสามารถในอนัจะท าให้เกิดความ
ปลอดภยั 
 
 Karl Marbe (1926) นกัจิตวทิยาชาวเยอรมนัไดเ้สนอความโนม้เอียงในการเกิดอุบติัเหตุ อนั
เป็นลักษณะบุคลิกภาพซ่ึงมีแนวโน้มให้บุคคลได้รับอุบัติเหตุ ซ่ึงแนวคิดน้ีได้ศึกษาลักษณะ
ธรรมชาติของบุคคลท่ีมีส่วนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบติัเหตุได ้ซ่ึงแยกประเภทบุคคลหรืออาจเรียกว่า 
เป็นปัจจยัซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัภยัไวเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

- บุคคลประเภทเอก็ซ (Type X) มีความเอนเอียงท่ีจะไม่เกิดอุบติัเหตุ (Non-Accident-Prone) 
1. ผูท่ี้มีระเบียบแบบแผน 
2. ผูท่ี้มีเป้าหมายในการด ารงชีวติ  
3. ผูท่ี้พอใจในชีวิตประจ าวนั 
4. ผูท่ี้เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
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5. ผูท่ี้ไม่เผด็จการ 
6.ผูท่ี้ไม่ชอบโตเ้ถียงหรือทะเลาะววิาท 
7. ผูท่ี้นึกถึงผูอ่ื้น 

- บุคคลประเภทวาย (Type Y) มีความเอนเอียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ (Accident-Prone) 
1. ผูท่ี้ไม่มีระเบียบแบบแผน 
2. ผูท่ี้ไม่มีเป้าหมายในการด ารงชีวติ 
3. ผูท่ี้ไม่พอใจในชีวติประจ าวนั 
4. ผูท่ี้ไม่สนใจในสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
5. ผูท่ี้ไม่มีมนุษยสัมพนัธ์ 
6. ผูท่ี้ระงบัอารมณ์ ความรู้สึกเกลียดชงัยาก 
7. ผูท่ี้นึกถึงแต่ตวัเอง 

 
 Shaw and Sichel ไดร้วบรวมลกัษณะบุคลิกภาพของคนเราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุ
ไว ้โดยพิจารณาลกัษณะบุคคลท่ีเส่ียงต่ออุบติัเหตุและไม่เส่ียงต่ออุบติัเหตุดงัน้ี 
 ลกัษณะของผูเ้ส่ียงอุบติัเหตุมาก 
  1.  ผูท่ี้บกพร่องทางจิตใจ เป็นโรคจิต โรคประสาท 

2.  ผูท่ี้ไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไม่รู้จกัสังเกต 
3.  ผูท่ี้ขาดระเบียบวนิยั 
4.  ผูท่ี้ปรับตวัไม่ดี หรือปรับตวัไม่ได ้
5.  ผูท่ี้มีอารมณ์ไม่มัน่คง ขาดการควบคุมอารมณ์ อารมณ์ฉุนเฉียว 
6.  ผูท่ี้ชอบริษยา ไม่มีความพึงพอใจ 
7.  ผูท่ี้ขาดความอดทน ถูกครอบง าและข่มขู่ง่าย 
8.  ผูท่ี้เห็นแก่ตวั ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน 
9.  ผูท่ี้มีความเช่ือโบราณ ไม่มีเหตุผล 
10. ผูท่ี้มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกบัวยั ขาดวฒิุภาวะ 
11. ผูท่ี้ไม่รู้จกัช่วยตนเอง ไม่กลา้ตดัสินใจ 
12. ผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ตวัเองสูงเกินไป 
13. ผูท่ี้ชอบการแข่งขนัมาก 
14. ผูท่ี้มีทศันคติต่อตา้นสังคม หรือมีแนวโนม้ท่ีจะก่ออาชญากรรม 
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 ลกัษณะของผูท่ี้เส่ียงอุบติัเหตุนอ้ย 
1.  ผูท่ี้ควบคุมตวัเองไดดี้ มีวฒิุภาวะ และมีสุขภาพดี 
2.  ผูท่ี้ปรับตวัเขา้กบัสังคมไดแ้ละมีความรับผดิชอบ 
3.  ผูท่ี้ควบคุมอารมณ์ได ้ไม่กา้วร้าวมากเกินไป 
4.  ผูท่ี้สามารถประเมินสถานการณ์และตดัสินใจได ้
5.  ผูท่ี้เรียนรู้ไดเ้ร็ว โดยเฉพาะจากประสบการณ์และการท าผดิพลาด 
6.  ผูท่ี้เป็นมิตร ร่าเริง และรู้จกัการยอมรับ 
 

 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละช่วงชีวิต ย่อมมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุได้
เสมอ ดังนั้นผูท่ี้มีแนวโน้มว่าจะเกิดอุบติัเหตุ ก็มิใช่ว่าจะเป็นบุคคลท่ีได้รับอุบติัเหตุเสมอ หรือ
อุบติัเหตุซ ้ าซาก (Accident-repetitiveness) และผูท่ี้มีความละเอนเอียงท่ีจ าไม่เกิดอุบติัเหตุก็มิใช่จะ
รับประกนัไดว้า่ เป็นบุคคลท่ีมีภูมิตา้นทานการเกิดอุบติัเหตุไดต้ลอดไป ทุกคนมีสิทธิและโอกาสท่ี
จะเกิดอุบติัเหตุไดเ้สมอ 
 ในเร่ืองพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุนั้น ไดศึ้กษาถึงความเปล่ียนแปลงในชีวิต ของ
คนงานซ่ึงมีผลต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและการเกิดอุบติัเหตุของคนงาน โดย Alkorได้ตั้ ง
หน่วยวดัข้ึนเรียกวา่ “หน่วยการเปล่ียนแปลงในชีวิต” (Life Change Units) และให้มูลค่าส าหรับ
ความเปล่ียนแปลงต่างๆ เรียงตามล าดบัความส าคญัไว ้แลว้สรุปเป็นตวัเลขว่าในช่วงเวลาสั้นหาก
บุคคลใดได้รับหรือพบกับความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ จนมีค่าเกินระดับหน่ึงแล้ว จะได้รับผลต่อ
ร่างกายอยา่งแน่นอน 
 จากผลการวิจยัของ Alkor สรุปไดว้า่ “สภาพความเปล่ียนแปลง และความเป็นอยูท่างบา้น
ของคนงาน มีผลต่ออารมณ์ และสภาพจิตใจของคนงาน และสภาพอารมณ์และจิตใจท่ีเส่ือมทราม
ของคนงาน ยอ่มจะเป็นสาเหตุในการก่ออุบติัเหตุข้ึนได ้
 นอกจากนั้นอายุของคนงานก็มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอนัตราการเกิดอุบติัเหตุดว้ย ดงัท่ี Joseph 
Tiffin ได้ศึกษาอัตราการเข้าโรงพยาบาล ของคนงานเทียบกับอายุของคนงาน และอายุการ
ปฏิบติังานจากคนงาน 9,000 คน ในโรงงานถลุงเหล็กกล้า ซ่ึ งพบว่าคนงานท่ีมีอายุ 18-23 ปี มี
แนวโน้มท่ีจะไดรั้บอนัตราย เพิ่มมากข้ึนตามอายุ และมีอตัราการเขา้โรงพยาบาลสูงสุด ประมาณ 
1.25 คร้ังต่อปี ในช่วงอายุ 23-25 ปี ส่วนคนงานท่ีมีอายุมากกว่า 25 ปี มกัมีแนวโน้มท่ีจะได้รับ
อนัตรายจนตอ้งเขา้โรงพยาบาล ลดนอ้ยลงตามอายท่ีุเพิ่มมากข้ึน 
      จิตส านึกต่อความปลอดภยั (Safety Conscious) ของคนงาน จึงอาจกล่าวไดว้า่ มีสาเหตุมาจาก
หลายประการ เช่น วฒิุภาวะ สถานภาพทางครอบครัว การศึกษาอบรม ประสบการณ์ ฯลฯ 
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2.2.4 ทฤษฎมูีลเหตุเชิงซ้อน (Multiple Causation Theory)  

 ถึงแมท้ฤษฎีโดมิโนของ (Heinrich) จะใชป้้องกนัแกไ้ขการเกิดอุบติัเหตุไดแ้ต่ความถ่ีและ
ความรุนแรงยงัไม่เป็นศูนย ์การมองอุบติัเหตุยงัไม่ครอบคลุมลึกลงไปถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงต่างๆ จึงท า
ไดเ้พียงการแกไ้ขสภาพการกระท าของคน ดงันั้นจึงมีการเสนอทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ้อนของ แดน ปี
เตอร์สัน (Dan Peterson) 1971 จากหนงัสือเรียนเทคนิคของการจดัการความปลอดภยั (Technique of 
safety Management) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ อุบติัเหตุยอ่มเกิดข้ึนไดจ้ากเหตุต่างๆ หลายอยา่งซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงั 
และสาเหตุต่างๆ เหล่านั้นรวมกนัมากเขา้ย่อมท าให้เกิดอุบติัเหตุได ้นอกจากนั้นยงัได้เสนอว่าไม่
ควรแก้ไขสภาพและการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัเท่านั้น จะตอ้งคิดแก้ไขเบ้ืองหลงัของส่ิงเหล่านั้น 
นอกจากนั้นยงัแสดงให้เห็นว่าสภาพและการกระท าเป็นเพียงอาการท่ีปรากฏให้เห็นไดจ้ากความ
บกพร่องของระบบการท างาน แต่ความบกพร่องหรือสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุ คือ การ
บริหารและการจดัการ ตวัอยา่งเช่น อุบติัเหตุเกิดจากการตกบนัไดของอาคารเรียนท่ีโรงเรียน หาก
เป็นการสอบสวนอุบติัเหตุตามแนวของทฤษฎีโดมิโนก็คือการกระท าท่ีไม่ปลอดภยั คือ การใช้
บนัไดท่ีมีขั้นบนัไดช ารุดสภาพไม่ปลอดภยั คือ บนัไดท่ีมีขั้นช ารุด ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข คือ 
ก าจดับนัไดขั้นช ารุด ไม่น ามาใชอี้กแต่ถา้เป็นทฤษฎีมูลเหตุเชิงซอ้น  
 อาจมีการวเิคราะห์สาเหตุของอุบติัเหตุโดยใชค้  าถามวา่ 
        1. ท าไมไม่มีการตรวจบนัไดท่ีช ารุดในขณะท่ีมีการตรวจปกติ 

  2. ท าไมยงัปล่อยใหมี้การใชบ้นัใดน้ี 
3. คนท่ีตกบนัไดหรือผูท่ี้ไดรั้บอุบติัเหตุนั้นรู้หรือไม่วา่เขาไม่ควรใชบ้นัไดน้ี 
4. มีการจดัการอบรมเร่ืองความปลอดภยัหรือไม่ 
5. ผูเ้ก่ียวขอ้งยงัคงไม่ใชบ้นัไดนั้นอีกหรือไม่ 
6. ผูค้วบคุมดูแลการท างานได้มีการตรวจสภาพแวดล้อมก่อนลงมือท างาน
หรือไม ่  
 

 เม่ือได้มีการพิจารณาอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนท าให้ทราบถึงความบกพร่องต่างๆ ท่ีท าให้เป็น
สาเหตุของอุบติัเหตุนั้น แลว้ควรสรุปวา่ควรแกไ้ขดงัน้ี 
       1. ควรปรับปรุงการตรวจความปลอดภยั 
      2. ควรปรับปรุงการฝึกอบรมผูป้ฏิบติังาน 
        3. ควรก าหนดงานความรับผดิชอบใหช้ดัเจน 
        4. ควรมีการวางแผน การนิเทศการควบคุมการท างาน 
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 โดยสรุปทฤษฎมีมูลเหตุเชิงซ้อนนน้ีเนน้การป้องกนัอุบติัเหตุโดยการบริหารจดัการโดยจดั
ให้มีองค์กรความปลอดภยั สาเหตุของการเกิดอบติัเหตุจากการท างานอุบติัเหตุจากการท างานนั้น
สามารถแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆ คือ 
 1. สาเหตุจากการปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe act) เป็นการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัของ
คนงานในขณะปฏิบติังานเป็นผลท าใหเ้กิดอุบติัเหตุไดถึ้งร้อยละ 88 ของอุบติัเหตุ เช่น 

     1.1 การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีเป็นเคร่ืองจกัรกลต่างๆ โดยพลการหรือไม่ได้รับ
มอบหมาย 
     1.2 การท างานท่ีมีอตัราเร่งความเร็วของงานและเคร่ืองจกัรเกินก าหนด 
     1.3 การถอดอุปกรณ์ป้องกนัออกจากเคร่ืองจกัรโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
     1.4 การดูแลซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เคร่ืองจกัรในขณะท่ีก าลงัท างาน 
     1.5 การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีช ารุดและไม่ถูกวธีิ 
     1.6 ไม่ใส่ใจในค าแนะน าหรือค าเตือนความปลอดภยั 
     1.7 ท าการเคล่ือนยา้ยหรือยกวสัดุท่ีมีขนาดใหญ่ มีน ้ าหนักมาก ด้วยวิธีการท่ีไม่
ปลอดภยั 
     1.8 ไม่ส่วมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
     1.9 การคึกคะนองหรือเล่นตลกขณะท างาน 

 
 2. สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย คือสภาพแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัยโดยรอบตัวของ
ผูป้ฏิบติังานขณะท างานซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุได ้เช่น 

      2.1 เคร่ืองจกัรท่ีไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 
      2.2 อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีออกแบบไม่เหมาะสมกบัการใชง้าน 
      2.3 บริเวณพื้นท่ีของการปฏิบติังานไม่เหมาะสม 
      2.4 การจดัเก็บวสัดุส่ิงของอยา่งไม่ถูกวธีิ 
      2.5 การจดัเก็บสารเคมีหรือสารไวไฟท่ีเป็นอนัตรายไม่ถูกวธีิ 
      2.6 ไม่มีการจัดระเบียบและดูแลความสะดวกของสถานท่ีให้ถูกต้องตาม
สุขลกัษณะ 
      2.7 แสงสวา่งไม่เพียงพอ 
      2.8 ไม่มีระบบระบายและถ่ายเทอากาศท่ีเหมาะสม 
      2.9 ไม่มีระบบเตือนภยัท่ีเหมาะสม 
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 แนวทางการป้องกนัการประสบอนัตราย 
 สถานประกอบการท่ีมีผูป้ฏิบติังานทุกแห่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งให้ความคุม้ครองดูแล 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกในความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยเพื่อให้สามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างมีความสุขอยู่ในสังคมและส่ิงแวดล้อมร่วมกันได้อย่างสันติ โดยปราศจาก
อนัตรายใดๆ โดยการก าหนดมาตรการป้องกนัและควบคุมอนัตรายท่ีเหมาะสมชดัเจนดงัต่อไปน้ีคือ 
  1. การก าหนดมาตรการความปลอดภยั โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการท างานควร
ศึกษาขอ้มูลเก่ียวขอ้งและผลกระทบต่างๆ ดา้นความปลอดภยั เพื่อเป็นแนวทางก าหนดมาตรฐาน
ด้านความปลอดภยั เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูเ้ก่ียวข้องในการก าหนดระเบียบปฏิบติัด้านความ
ปลอดภยัของหน่วยงานอย่างชดัเจนเหมาะสม เช่น มาตรฐานในการผลิตอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ 
ส าหรับงานอุตสาหกรรม การก าหนดหลกัการปฏิบติั 
  2. การตรวจความปลอดภยั โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีเพื่อท า
การตรวจดา้นความปลอดภยัในการท างานตามท่ีระบุไวต้ามกฎหมายอย่างเหมาะสมถูกตอ้ง เพื่อ
เป็นกฎขอ้บงัคบัให้กบันายจา้ง สถานประกอบการให้ยึดปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยัและ
รับผิดชอบต่อสุขภาพและความปลอดภยัของคนงาน และให้ค  าแนะน ากระตุ้นการปฏิบติัตาม
มาตรการความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ 
  3. กฎหมายความปลอดภยั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมแรงงาน 
ควรได้มีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายดา้นความปลอดภยัในการท างานให้มีขอบเขตสอดคลอ้ง
เหมาะสมและคุม้ครองแรงงานไดอ้ย่างเหมาะสมและมีการบงัคบัใช้อยา่งจริงจงั ทั้งทางดา้นสภาพ
การท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบการ ด้านค่าตอบแทน การ
รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ สวสัดิการต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานมากยิง่ข้ึน 
  4. การศึกษาวิจยัความปลอดภยั เพื่อการปรับปรุง พฒันา งานวิชาการดา้นความ
ปลอดภยัใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัสูงสุด 
  5. ดา้นการศึกษา สถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในการท างานควร
มีการบรรจุวชิาการดา้นความปลอดภยัเพิ่มในหลกัสูตรการศึกษา เพื่อเป็นการวางพื้นฐานและสร้าง
ทศันคติท่ีดีดา้นความปลอดภยัใหเ้กิดมีข้ึนในผูศึ้กษาก่อนท่ีจะออกไปสู่ตลาดแรงงาน 
  6. การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งดา้น
ความปลอดภยัในการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิด ข้ึนระหวา่งการปฏิบติังานพร้อมทั้งสร้างจิตส านึก
ดา้นความปลอดภยัใหเ้กิดมีข้ึนกบัผูใ้ชแ้รงงานทุกคนทุกระดบั 
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  7. การสร้างเสริมทศันคติดา้นความปลอดภยั ทุกองคก์รหน่วยงานควรจดัให้มีการ
รณรงค ์การสร้างเสริมทศันคติท่ีดี และจิตส านึกดา้นความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
  8. การก าหนดมาตรการความปลอดภยัในสถานประกอบการ เพื่อให้ทุกคนทุกฝ่าย
ปฏิบติัอย่างเคร่งครัด โดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีหรือคณะกรรมการด้านความปลอดภยัในการ
ก าหนดกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์การท างานอยา่งต่อเน่ือง 
  9. การปรับปรุงสภาพการท างานและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน สถานประกอบการ
ควรมีการด าเนินการอยา่งจริงจงัเก่ียวกบัการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยั เพื่อด ารงรักษาไวซ่ึ้งการมีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน เช่น การจดัระเบียบการ
ท างานใหถู้กสุขลกัษณะมีความปลอดภยัและสวสัดิการท่ีดีข้ึน 
  10. การประกนัการประสบอุบติัเหตุ หน่วยงานหรือสถาบนัดา้นการประกนัการ
ประสบอนัตรายควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริม มาตรการการป้องกนัอุบติัเหตุและโรคจากการ
ท างานและเป็นการปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
 

2.2.5 ทฤษฎีเทคนิคการส่ือสารผ่านการมองเห็น (visual control) 
 เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการส่ือสารผ่านการมองเห็น โดยแสดงให้เห็นผลการปฏิบติังาน เห็น
ความผิดปกติ หรือส่ือสารความหมายบางอย่างให้เห็นได้อย่างสะดวก ชัดเจน และเขา้ใจได้ง่าย
ข้ึน Visual Control จึงอาจอยูใ่นรูปสัญลกัษณ์แผน่ป้าย สัญญาณไฟ แถบสี รูปภาพ กราฟ ฯลฯ โดย
สามารถแบ่ง 
ประเภทของ Visual Control ตามประโยชน์ในการประยกุตใ์ชง้าน ไดด้งัต่อไปน้ีคือ 

-              เพื่อความปลอดภยั เช่น สัญลกัษณ์ความปลอดภยัแบบต่าง ๆ 
-              เพื่อปรับปรุงคุณภาพ เช่น ตวัอยา่งลกัษณะงานดี งานเสีย 
-              เพื่อการบริหารสินคา้คงคลงั เช่น ป้ายบอกประเภทสินคา้ต่าง ๆ 
-              เพื่อการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร เช่น ขีดบอกระดบัสูงสุด ต ่าสุดของน ้ามนัเคร่ือง 
-              เพื่อการส่งเสริมการขาย เช่น ป้ายโฆษณาสินคา้ 
-              เพื่อติดตามผลการปฏิบติังาน เช่น กราฟแสดงผลการปฏิบติังานของแต่ละแผนก 
 

 โดยสามารถแสดงตวัอยา่งส่ือ Visual Control ตามลกัษณะการส่ือสาร ไดด้งัตารางดา้นล่าง 
ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงตวัอยา่งส่ือ Visual Control ตามลกัษณะการส่ือสาร 
 

ส่ือ Visual 
Control 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 
 

สี เช่น สีเส้ือกีฬาสี สีประจ าโรงเรียน สีธนบตัรหรือเหรียญ ซ่ึงสีบางสีมกัถูกใช้
ในการส่ือความหมายท่ีค่อนขา้งยอมรับเป็นสากล จึงตอ้งควรศึกษาและ
ระมดัระวงัในการเลือกใชเ้ช่น สีเขียว ส่ือความหมายถึง ความปลอดภยั หรือ
ความเป็นธรรมชาติ ไม่เป็นพิษหรือไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม สีเหลือง 
ส่ือความหมายถึง ใหร้ะวงัเพราะอาจเกิดความผดิพลาดหรืออนัตรายได ้

ป้ายไฟ เช่น สัญญาณไฟจราจร ป้ายไฟรถแทก็ซ่ี แถบสะทอ้นแสงใหเ้ห็นเวลา
กลางคืน ป้ายไฟบอกสถานะการท างานของเคร่ืองจกัร ไซเรนรถต ารวจหรือ
รถพยาบาล ซ่ึงการเลือกใชสี้ป้ายไฟควรพิจารณาถึงความหมายของสี
ประกอบดว้ย เช่น สีของสัญญาณไฟจราจร 

สัญลกัษณ์ หรือ
เคร่ืองหมาย 

เช่น เคร่ืองหมายจราจร ทางมา้ลาย เคร่ืองหมายความปลอดภยั เคร่ืองหมาย
ลูกเสือเคร่ืองหมายบอกยศของทหาร ต ารวจ เคร่ืองหมายการคา้หรือโลโก้
ของบริษทัต่าง ๆ รวมทั้งรอยขีด รอยบากต่าง ๆ 

ภาพถ่าย หรือ
ภาพวาด 

เช่น ภาพถ่ายตวัอยา่งนกัเรียนท่ีแต่งกายถูกระเบียบ ภาพถ่ายตวัอยา่งอาหารใน
เมนูอาหาร หรือในกรณีของการรณรงคเ์พื่อลดอุบติัเหตุมกัใชภ้าพถ่ายความ
เสียหายหรือการบาดเจบ็จริงเพื่อกระตุน้ให้เกิดจิตส านึกในการป้องกนั
อุบติัเหตุจากการเห็นภาพถ่ายจริง 

ช้ินงานตวัอยา่ง
จริง หรือ 
แบบจ าลอง 
 

เช่น ตวัอยา่งเง่ือนแบบต่าง ๆ ในวชิาลูกเสือ ตวัอยา่งเคร่ืองหมายลูกเสือท่ี
โรงเรียนอนุญาตใหใ้ช ้แบบจ าลองอาคารต่าง ๆ ภายในโรงเรียน หุ่นจ าลอง
แสดงอวยัะต่าง ๆ ในตวัคน โครงกระดูกจ าลอง ตวัอยา่งเหรียญหรือธนบตัร
ปลอม 

แบบแปลน 
แผนผงั 

เช่น ผงัแสดงอาณาบริเวณบริเวณโรงเรียน แผนท่ีในการเดินทาง ผงั
โครงสร้างองคก์ร ผงัแสดงส่วนประกอบของเคร่ืองจกัร 

กราฟ แผนภูมิ เช่น กราฟเส้นแสดงยอดขายของร้านคา้ในเดือนต่าง ๆ กราฟแท่งแสดง
จ านวนนกัเรียนระดบัชั้นต่าง ๆ กราฟวงกลมแสดงอตัราส่วนระหวา่งนกัเรียน
ชายและนกัเรียนหญิง 
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ตาราง เช่น ตารางแสดงประเภทและจ านวนเหรียญรางวลัท่ีไดใ้นการแข่งกีฬาท่ีแต่
ละสีได ้ตารางบอกคะแนนในสนามแข่งขนับาสเก็ตบอล 

ขอ้ความต่าง ๆ เช่น ป้ายช่ือโรงเรียน ป้ายค าขวญัวนัเด็ก ป้ายค าขวญัประจ าโรงเรียน พระ
บรมราโชวาทท่ีส าคญั ป้ายช่ือแผนกในโรงพยาบาล ป้ายบอกทางริมถนน 
ป้ายรณรงคส่์งเสริมต่าง ๆ 

ตวัเลข เช่น หมายเลขรถประจ าทาง หมายเลขชานชาลารถไฟ หมายเลขประจ าตวัท่ี
เส้ือนกักีฬา นาฬิกาดิจิตอล สกอร์บอร์ดในสนามกีฬา 

เคร่ืองแบบ เช่น เคร่ืองแบบนกัเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ต ารวจ ทหาร พยาบาล ธงชาติหรือ 
ธงประจ าหน่วยงานต่าง ๆ 

อ่ืน ๆ เช่น ประภาคารบนเกาะกลางทะเลหรือริมชายฝ่ัง 
 

2.2.6 ทฤษฎกีารเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
 โดยทางทฤษฎีการเสริมสร้างความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ
นั้นตอ้งอาศยัหลกัพื้นฐาน 3 ประการ ไดแ้ก่  
 
 1. Engineering  (วศิวกรรมศาสตร์) 
 2. Education  (การศึกษา) 
 3. Enforcement  (การออกกฎบงัคบั) 
 
  E ตวัแรก คือ Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) คือ การใชค้วามรู้ทางวิชาการดา้น
วิศวกรรมศาสตร์ ในการค านวณและออกแบบเคร่ือง จกัรเคร่ืองมือท่ีมีสภาพการใชง้านท่ีปลอดภยั
ท่ีสุด การติดตั้งเคร่ืองป้องกนัอนัตรายให้แก่ส่วนท่ี เคล่ือนไหวหรืออนัตรายของเคร่ืองจกัรการวาง
ผงัโรงงาน ระบบไฟฟ้า แสงสวา่ง เสียง การระบาย อากาศ เป็นตน้ 
  E ตวัท่ีสอง คือ Education (การศึกษา) คือ การให้การศึกษา หรือการฝึกอบรมและ
แนะน าคนงานหัวหน้างานตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการท างาน ให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ป้องกนัอุบติัเหตุและการเสริมสร้างความ ปลอดภยัในโรงงาน ใหรู้้วา่อุบติัเหตุจะเกิดข้ึนและป้องกนั
ไดอ้ยา่งไร และจะท างานวธีิใดจึงจะปลอดภยัท่ีสุด เป็นตน้  
  E ตวัสุดทา้ย คือ Enforcement (การออกกฎขอ้บงัคบั) คือ การก าหนดวิธีการ
ท างานอย่างปลอดภยั และมาตรการควบคุมบงัคับให้คนงานปฏิบัติตาม เป็นระเบียบปฏิบติัท่ี
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ตอ้งการประกาศให้ทราบทัว่กนั หากผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม จะตอ้งถูกลงโทษ เพื่อให้เกิด
ความส านึกและหลีกเล่ียงการท างานท่ีไม่ถูกตอ้งหรือเป็นอนัตราย 
 ในการป้องกนัอุบติัเหตุ  ควรเน้นทั้ง  3E  พร้อม ๆ กนั  โดยเฉพาะตวัท่ี 2  Education  
เพราะจะท าให้พนกังานรู้วิธีการท างานท่ีปลอดภยั  การป้องกนัอุบติัเหตุมีขั้นตอน  และระดบัการ
ปฏิบติัการหลายระดบั  ดงัน้ี 

1. การจดัวางผงัโรงงานใหป้ลอดภยั 
2. การจดัระบบและกระบวนการท างานท่ีปลอดภยั 
3. การท าใหเ้คร่ืองจกัรกลมีความปลอดภยั 
4. การออกแบบลกัษณะการท างานท่ีปลอดภยั 
5. การอบรมวธีิการท างานท่ีปลอดภยัแก่คนงาน 
6. การปฏิบติัตามวธีิการท างานท่ีปลอดภยั  ฯลฯ  

 2.2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 พงษเ์สฐียร เหลืองอลงกต (2551) ไดศึ้กษาถึงเร่ือง การพฒันารูปแบบการป้องกนั อุบติัเหตุ
ในโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานใน โรงงานทดลอง
หลงัได้รับฝึกอบรมมีความรู้เร่ืองความปลอดภยัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุสูงกว่าก่อน ฝึกอบรม โดย
พนกังานมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 30.35 โรงงานทดลองหลงัใช้รูปแบบการป้องกนั อุบติัเหตุมีสถิติ
การเกิดอุบติัเหตุต่างกว่าก่อนใช้รูปแบบการป้องกันอุบติัเหตุโดยอุบติัเหตุลดลง ร้อยละ 91.66 
โรงงานทดลองท่ีใชรู้ปแบบการป้องกนัอุบติัเหตุมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุต่างกวา่โรงงาน ควบคุมท่ี
ไม่ไดใ้ชรู้ปแบบการป้องกนัอุบติัเหตุ พนกังานกลุ่มทดลอง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ การป้องกนั
อุบติัเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกขนาดเล็กในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการป้องกันอุบติัเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกขนาดเล็ก ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 นยันา สุภาพ (2557) ไดศึ้กษา (1) ระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีในการท างาน 
(2) ระดบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน (3) ระดบัอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ของบุคลากรท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน กลุ่มตวัอย่างคือ
พนกังานบริษทั พี.เอส.อินทรูเมน้แอนดค์อนสตคัชัน่ จ  ากดั จ  านวน 133 คน เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ
โดยวเิคราะห์ทาง สถิติตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ผลวจิยัพบวา่ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี
ท างานและ ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบริษทัพี.เอส.อินทรูเมน้ทแ์อนด์คอนสตรัคชัน่ 
ทุกดา้นอยูใ่น ระดบัมาก ส่วนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน พบวา่
ปัจจยัดา้นสภาพ การปฏิบติังานดา้นการติดต่อส่ือสาร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน



21 
 

 

ดา้นความรวดเร็วใน การท างาน ส่วนปัจจยัดา้นความมัน่คงปลอดภยั และดา้นการติดต่อส่ือสาร จะ
มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพดา้นลดขั้นตอนการท างาน 
 สุรดา ลดัลอย (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้ความปลอดภยัต่อพฤติกรรมความปลอดภยัใน 
การท างานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทผลิตภัณฑ์พลาสติก เขตจังหวดัสมุทรปราการ มี 
วตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาระดบัการรับรู้ความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน (2) ศึกษาระดบั 
พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน (3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความ 
ปลอดภยักบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน (4) เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ดา้น 
ความปลอดภยัก่อนและหลงัการจดัโปรมแกรมปรับปรุงและพฒันาการรับรู้ของพนักงาน กลุ่ม
ตวัอย่าง ท่ีศึกษาคือ พนกังานฝ่ายผลิต บริษทั มาลาพลาส จ ากดั จ  านวน 112 คน ใช้แบบสอบถาม
เป็น เคร่ืองมือ และวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ผลการศึกษาพบว่า ผล 
การศึกษาพบวา่ (1) ระดบัการรับรู้ความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน มีบางขอ้ท่ีอยูใ่นระดบั 
คะแนนปานกลาง คือ ขอ้ 3.8 ท่านรู้วา่สภาพแวดลอ้มในการท างานใดท่ีอาจท าให้ท่านเกิดอนัตราย
ได้ ขณะท างาน (2) ระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน มีบางขอ้อยู่ใน
ระดบั คะแนนปานกลาง คือ ขอ้ 2.9 ท่านสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เม่ือตอ้งท างาน
เส่ียงต่างๆ และขอ้ 2.10 เม่ือท่านตอ้งสัมผสังานร้อนๆ มีการสวมใส่ถุงมือหนงัเพื่อกนัร้อน (3) การ
รับรู้ความ ปลอดภยัในการท างานกบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานในแต่ละด้านของ
พนกังาน พบวา่ มี ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01 (4) เปรียบเทียบการรับรู้
ด้านความปลอดภยั ก่อนและหลังการจัดโปรมแกรมปรับปรุงและพฒันาการรับรู้พบว่าระดับ
คะแนนสูงข้ึน โดยผูว้ิจยัไดน้ า หัวขอ้ในแบบสอบถามท่ีได้ระดบัคะแนนต ่ากว่าระดบัคะแนนสูง 
โดยมีการจดัท าส่ือคู่มือความปลอดภยัในการท างานเป็นภาษาท่ีพนกังานเขา้ใจง่ายมีการเนน้เน้ือหา
ท่ีเก่ียวกบัการท างาน 
 วทิิต กมลรัตน์ (2552) ไดท้  ากาศึกษาเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบติังาน
ของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังาน ของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการของ บริษทั อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(ฟอสเฟตดีวิชัน่) 2) เพื่อระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ 
บริษทั อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ฟอสเฟต ดีวิชัน่) 3) เพื่อคน้หาแนวทางใน
การด าเนินกิจกรรมเพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุในโรงงานท่ีเกิดจากพฤติกรรมการท างานท่ีไม่ปลอดภยั
ของ พนกังาน บริษทั อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ฟอสเฟตดีวิชัน่) ผลการศึกษา
สรุปตามวตัถุประสงค์พบว่า  1.ระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัซ่ึงมี 4 ดา้นคือ ดา้นการปฏิบติังาน 
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ดา้นเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นการจดัการโดยภาพรวม พบวา่กลุ่มประชากร
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภยัดา้นสภาพแวดลอมสูงถึงสูงมาก  
2. ปัจจยัท่ีมีผลพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 3 ตวัคือเพศ (ชาย) อายุงาน และทศันคติ
โดยตวัแปรเพศ (ชาย) เป็นความสัมพนัธ์ในทางลบ (Beta = -0.232) ส่วนอีก 2 ตวัแปรคือ ทศัคติฯ 
(Beta =0.199) และความรู้ เป็นความสัมพนัธ์ทางบวก นัน่คือเพศชายมีพฤติกรรมความปลอดภยัฯ 
นอ้ยกวา่เพศหญิง ผูมี้อายงุานนานกวา่ และผูมี้ทศันคติดีกวา่จะมีพฤติกรรมความปลอดภยัฯ มากกวา่ 
3. แนวทางในการด าเนินกิจกรรมเพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุในโรงงานท่ีเกิดจากพฤติกรรมการท างาน
ท่ีไม่ปลอดภยัของพนกังาน คือกิจกรรมของฝ่ายการบริหาร, กิจกรรมดา้นการส่งเสริมและกิจกรรม
ดา้นการฝึกอบรม 
 พิสุทธ์ิ รัตนแสนวงษ,์ วรพจน์ พนัธ์ุคง, พงศภ์มร ปักเข็ม (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การ
ลดอุบติัเหตุในโรงงาน กรณีศึกษา Decreasing an Accident with in Factory Case Study มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนและเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบติัเหตุก่อน
และหลงัการปรับปรุงแกไ้ข โดยเขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลภายในโรงงานโดยการสอบถามการลงมือ
ปฏิบติังานจริงและการศึกษาลกัษณะวธีิการปฏิบติังานของพนกังานรวมถึงการศึกษาสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานมาท าการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีจะท าให้เกิดอุบติัเหตุ โดยใชแ้ผนภูมิแสดงเหตุและผล
พบว่าอุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการโดนวสัดุหรือช้ินงานบาด ท่ิม แทง และอวยัวะท่ีเกิดเหตุมาก
ท่ีสุดไดแ้ก่มือและน้ิวมือ ดงันั้นจึงไดน้ าเอาสาเหตุต่างๆมาท าการปรับปรุงแกไ้ขโดยน าเอาหลกัการ 
3E และทฤษฎีโดมิโน เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุในการท างานและลดจ านวนอุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึน จาก
การศึกษาและตรวจสอบจากสถิติการเกิดอุบติัเหตุในเดือนกนัยายน ถึง ธนัวาคม 2551 จึงไดมี้การ
จดัการด าเนินการแกไ้ข และปรับปรุงในจุดท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ หลงัจากการด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ท าใหมี้ 
อุบติัเหตุเกิดข้ึน 1 รายต่อเดือน เม่ือเปรียบเทียบกบัอุบติัเหตุก่อนท าการแก้ไขปรับปรุงซ่ึงเกิดข้ึน 
4.50 รายต่อ 
เดือน จะเห็นไดว้่าจ  านวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนหลงัการปรับปรุงแกไ้ขลดลง เม่ือเปรียบ เทียบกนัแลว้
ลดลง 3.50 รายต่อเดือน ดงันั้นเห็นไดว้า่จ  านวนอุบติัเหตุไดล้ดลง 
 Clarke (2006) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง สภาพความปลอดภยัในโรงงานการ ผลิตช้ินส่วน
รถยนต์ถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทา งาน การส่ือสารงานและทศันคติ ด้านความ
ปลอดภยัตามอุบติัเหตุและพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยัซ่ึงมีวตัถุประสงค์การศึกษาเพื่อ ตรวจสอบถึง
ทศันคติดา้นความปลอดภยัของคนงาน หัวหนา้งานและผูจ้ดัการในอุตสาหกรรมการ ผลิตรถยนต์
ในประเทศองักฤษ และความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยัและอุบติัเหตุ ผลการวิจยัพบว่า 
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โครงสร้างปัจจยัของสภาพความปลอดภยัในโรงงานประกอบไปดว้ย 3 ปัจจยั คือ ความสนใจของ
ผูจ้ดัการในเร่ืองความปลอดภยั คนงานตอบสนองในเร่ืองความปลอดภยัและการ ขดัแยง้ระหว่าง
การผลิตและความปลอดภยัท่ีซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัการศึกษาก่อนหน้าท่ี ศึกษาในส่วนของ
โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไปในประเทศองักฤษ ในขณะท่ีสภาพความปลอดภยัไม่ สามารถพยากรณ์
อุบติัเหตุเก่ียวขอ้งกบัโรงงาน ส่วนคนงานตอบสนองในเร่ืองความปลอดภยัและ การขดัแยง้ระหวา่ง
การผลิตและความปลอดภยัมีลกัษณะส าคญั ต่อพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยั การ เขา้ใจสภาพแวดลอ้ม
พน้ท่ีท างาน ว่ามีผลกระทบท่ีส าคญั จะเป็นตวัพยากรณ์ท่ีส าคญัถึงอุบติัเหตุและ พฤติกรรมท่ีไม่
ปลอดภยั แมว้่าการส่ือสารในงานจะลม้เหลวก็จะสามารถทา นายผลของความ ปลอดภยั มีความ
แตกต่างเล็กนอ้ยในเร่ืองของความมัน่คงของสภาพความปลอดภยัท่ีตรงกนัขา้มกบั ระดบัการบงัคบั
บญัชา   
 Cheyne, O.A., Tomás, J.M., Cox, S. (2002) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง โครงสร้างของ
ทศันคติพนักงานต่อความปลอดภยัในส่วนการผลิต โดยท าการศึกษาถึง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่วนประกอบของหน่วยงานความปลอดภยั ประกอบด้วยทศันคติของ พนักงานต่อองค์กรและ
หน่วยงานความปลอดภยั การเข้าใจสภาพการท างานทางกายภาพและการ เข้าใจส าหรับพื้นท่ี
อนัตรายและเก่ียวกบัระดบัการรายงานของกิจกรรมดา้นความปลอดภยั 
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วธีิการด าเนินงานวจิยั 
 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาเพื่อวางมาตรการดา้นความปลอดภยัในการท างาน
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิตของบริษทัในดา้นบุคคล ดา้นการท างางานในการใช้มีดตดั
แต่งขวดพลาสติก ดา้นเคร่ืองจกัร และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และการหาแนวทางป้องกนั
และแก้ไขการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิตของบริษทัผลิต
บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยมีวิธีการ
ด าเนินงานวจินัดงัต่อไปน้ี 
   3.1 วธีิการศึกษา 
   3.2 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
   3.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
   3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  
    

3.1 วธิีการศึกษา 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวจิยัไดท้  าการศึกษา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ท าการทบทวนวรรณกรรม ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสาร ทฤษฎีแนวคิดและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบเป็นองคค์วามรู้เพิ่มเติมในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
  2. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกับอุบติัเหตุระหว่างการปฏิบติังานของ
พนกังานฝ่ายผลิต ของบริษทัผลิตบรรจุภณัฑป์ระเภทพลาสติก  
  3. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังท่ี 1 เพื่อไดผ้ลการด าเนินงานโดยปกติทัว่ไป 
  4. วิเคราะห์และพิจารณาจากขอ้มูลท่ีด าเนินการเก็บคร้ังท่ี 1 เพื่อหาปัญหาจาการ
ท างานท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุระหว่างการท างาน และน ามาพฒันาและแกไ้ขปัญหาการเกิดอุบติัเหตุ
ระหวา่งการท างานของพนกังาน 
  5. ท  าการทดลองวิธีการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการท างานของ
พนักงาน โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีได้มาจากการทบทวน
วรรณกรรม 
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  6. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังท่ี 2 เพื่อได้ผลการด าเนินงานภายหลงัการ
แกไ้ขปัญหาการเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างานของพนกังาน (โดยใชแ้บบสอบถามเหมือนกบัการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังท่ี 1) 
  7. ท  าการเปรียบเทียบผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 เพื่อทราบ
ถึงผลการวจิยัผลท่ีสามารถแกไ้ขการเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างานของพนกังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3.2 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ประชากร (Population) 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานแผนกผลิตบรรจุภณัฑ์ประเภท
พลาสติก จ านวน 108 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานแผนกผลิตบรรจุภณัฑ์ประเภท
พลาสติกทั้งหมด จ านวน 108 คน  

3.3 ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษารวบรวมขอ้มูล คือ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 15 เดือนมีนาคม 
2561 ถึง วนัท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2561 

3.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

 งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงทดลอง โดยการวดัผลข้อมูลจากการส ารวจ (Survey 
research)  เป็นการท าการเปรียบเทียบกนัระหวา่งการปฏิบติังานโดยปกติ และภายหลงัการแกไ้ข
ปัญหา เพื่อไดท้ราบว่าการแกไ้ขปัญหาสามารถน ามาใช้ในการปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในลกัษณะใด โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึนมาโดยการศึกษาคน้ควา้แนวคิดและ
ขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ แลว้น ามาสร้างแบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (Close-ended Questionnaires)  จึงเกิดเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ
วจิยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถามจ านวน 108 ชุด ใชใ้นการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 2 รอบ ไดแ้ก่ ก่อน
การแกไ้ข และหลงัการแกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุระหวา่งการท างาน โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามดา้นบุคคล จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้สถานภาพ 
ระยะเวลาการท างาน ค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaires) ลกัษณะของค าถาม
เป็นแบบค าตอบหลายตวัเลือก (Multiple choice questions) 
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 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามด้านประสบการณ์ในการไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการท างาน 
จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุจากการท างาน ความถ่ีในการเกิดอุบติัเหตุ
ระหว่างการท างาน เกิดอุบติัเหตุจากการท างานในขั้นตอนใด  ค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-
ended Questionnaires) ลกัษณะของค าถามเป็นแบบค าตอบหลายตวัเลือก (Multiple choice 
questions) 
              ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามดา้นองคป์ระกอบการท างาน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความรู้ความสามารถในการท างาน , ด้านความเคร่งครัดในกฏระเบียบการปฏิบติังาน ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และด้านการควบคุมและการติดตาม โดยค าถามเป็นแบบปลายปิด 
(Close-ended Questionnaires) ลกัษณะของค าถามเป็นแบบค าตอบ  ประยุกตต์ามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั จดัเป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval scale) โดย
การวดัค่าระดบัของพฤติกรรมในการท างานของพนกังาน ดงัน้ี 
   ระดับ    เกณฑ์การให้คะแนน 
   มากท่ีสุด    5 
   มาก     4 
   ปานกลาง    3 
   นอ้ย     2 
   นอ้ยท่ีสุด    1 
 
 เกณฑป์ระเมินผลในแต่ละระดบัชั้น ดงัน้ี (ชชัวาล เรืองประพนัธ์,2539 :15) 
  

 สามารถแสดงสาเหตุท่ีคาดวา่จะเป็นส่วนท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างานในรูปแบบ
แผนภูมิกา้งปลา ดงัน้ี 
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Cause       Effect 

 
รูปท่ี 3.1 แผนภูมิกา้งปลา 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์สถิติในรูปแบบการพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เพื่อให้
ไดค้่าสถิติประเภท ร้อยละ (Percentage) และการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) การหา
ค่าต ่าสุดและค่าสูงสุด (Minimum and Maximum) เพื่อน ามาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหวา่ง
ก่อนการแกไ้ขปัญหาเพื่อลดอุบติัเหตุระหวา่งการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิต 
และผลการด าเนินงานหลงัการแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบติัเหตุระหว่างการปฏิบติังานของพนักงาน
ระดับปฏิบติัการฝ่ายผลิต ทั้งน้ีเพื่อให้ข้อมูลจากการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงน าไปสู่การ
ปรับปรุงพฒันา และแกไ้ขแนวทางการลดอุบติัเหตุระหวา่งการท างานใหเ้กิดผลดีมากท่ีสุด 
 
 

การเกิดอุบติัเหตุ

ระหวา่งการท างานของ

พนกังานในระดบั

ปฏิบติัการฝ่ายการผลิต 

ความรู้ความสามารถใน

การท างานของพนกังาน 

ความเคร่งครัดในกฏ

ระเบียบการปฏิบติังาน 

สภาพแวดลอ้ม 

ในการปฏิบติังาน 

การควบคุม 

และการติดตาม 



 

 

บทที ่4 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ในบทน้ีเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงาน และขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกบัการวาง
มาตรการดา้นความปลอดภยัในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายการผลิต โดยขอ้มูล
แบบสอบถามจะน าไปใช้ประโยชน์ในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาด้านความปลอดภยัใน
สถานการณ์ปกติ (การเก็บแบบสอบถามคร้ังท่ี1) น าขอ้มูลจากแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 มาด าเนินการ
วางมาตรการการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวท่ีเกิด และท าการวดัผลการทดสอบทางดา้นความปลอดภยัท่ี
เกิดข้ึนกบัพนกังาน ในสถานการณ์ท่ีมีการแกไ้ขปัญหา (การเก็บแบบสอบถามคร้ังท่ี2) ผูว้ิจยัไดท้  า
การเก็บขอ้มูลจากประชากรท่ีเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายการผลิตทุกคนจ านวน 108 ราย โดย
แบบสอบถามไดม้าจากการสังเคราะห์จากงานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพแลว้ เม่ือไดข้อ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจะน ามาท าการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นส่วนๆและเปรียบเทียบกนัระหว่างขอ้มูลในคร้ังท่ี 1 ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลก่อนการแกไ้ขปัญหา และคร้ังท่ี 2 ขอ้มูลหลงัจากการแกไ้ขปัญหา เพื่อให้ไดม้าตรการความ
ปลอดภยัท่ีสามารถลดการเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากท่ีสุด 

                4.1 ผลข้อมูลจากเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการ
ปฏบิัติงานของพนักงานระดับปฏบิัติการฝ่ายผลติ (คร้ังที ่1) 
 น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบค่าความถ่ี และค่าร้อยละในส่วนของแบบสอบถามด้านขอ้มูล
บุคคล และด้านประสบการณ์ในการได้รับอุบติัเหตุระหว่างการท างาน และน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
                              4.1.1 ข้อมูลด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ อายุการท างาน 
 

ตารางท่ี 4.1 ความถ่ี ร้อยละ ของขอ้มูลดา้นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ รายได ้อายกุารท างาน 
 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 73 67.6 
หญิง 35 32.4 

รวม 108 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 ความถ่ี ร้อยละ ของขอ้มูลดา้นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได ้อายุการท างาน 
(ต่อ) 
 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 
21-30 ปี 26 24.1 
31-40 ปี 38 35.2 
40 ปีข้ึนไป 44 40.7 

รวม 108 100.00 

รายได้ ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 6 5.6 
10,001-20,000 บาท 88 81.5 
20,001 บาทข้ึนไป 14 13.0 

รวม 108 100.00 

สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
โสด 34 31.5 
แต่งงาน 66 61.1 
หยา่ร้าง 8 7.4 

รวม 108 100.00 

อายุการท างาน ความถี่ ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 16 14.8 
1 - 5 ปี 27 25.0 
6 - 10 ปี  25 23.1 
11 ปีข้ึนไป 40 37.0 

รวม 108 100.00 
 
 

 จากตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลแบบสอบถามดา้นบุคคลพบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิต
เป็นเพศชาย 73 คน คิดเป็น 67.6% และเป็นเพศหญิง 35 คน คิดเป็น 32.4% มีอายุ 40 ปีข้ึนไปมาก
ท่ีสุด 44 คน คิดเป็น 40.7% อายุ 31-40 ปี 38 คน คิดเป็น 35.2% รองลงมา และอายุ 21-30 ปี 26 คน 
คิดเป็น 24.1% มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001-20,000 บาทมากท่ีสุด 88 คน คิดเป็น 81.5% รองลงมาคือ 
20,001 บาทข้ึนไป 14 คน คิดเป็น 13.0% อยู่ในสถานะแต่งงานมากท่ีสุด 66 คน คิดเป็น 61.1 
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สถานะโสด 34 คน คิดเป็น 31.5% และหยา่ร้าง 8 คน คิดเป็น 7.4% มีอายุการท างานในช่วง งาน 11 
ปีข้ึนไป 40 คน คิดเป็น 37.0% 1-5 ปี 27 คน คิดเป็น 25.0% อายุงาน 6-10 ปี 25 คน คิดเป็น 23.1% 
และอายงุานนอ้ยกวา่ 1 ปี 16 คน คิดเป็น 14.8% อาย ุตามล าดบั 
 
  4.1.2 ข้อมูลด้านประสบการณ์ในการได้รับอุบัติเหตุระหว่างการท างาน 

 

ตารางท่ี 4.2 ความถ่ี ร้อยละ ของขอ้มูลดา้นประสบการณ์ในการไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่งการท างาน 

 
ได้รับอุบัติเหตุจากการท างานภายใน

ระยะเวลา 1 เดือนหรือไม่ 
ความถี่ ร้อยละ 

ไดรั้บ 80 74.1 
ไม่ไดรั้บ 28 25.9 

รวม 108 100.00 

ความถี่ในการเกดิอุบัติเหตุระหว่าง 
การท างานภายในระยะเวลา 1 เดือน 

ความถี่ ร้อยละ 

ไม่ไดรั้บ 28 25.9 
1 คร้ัง /เดือน 32 29.6 
2 คร้ัง /เดือน 41 38.0 
3 คร้ัง /เดือน 4 3.7 
มากกวา่ 4 คร้ัง/เดือน 3 2.8 

รวม 108 100.00 

ได้รับอุบัติเหตุจากการท างานในรูปแบบ ความถี่ ร้อยละ 
ไม่ไดรั้บ 28 25.9 
อุปกรณ์การท างานบาด 65 60.2 
วตัถุกระแทกหรือชน - - 
วตัถุกระเด็นใส่ 15 13.9 
วตัถุหนีบ - - 
วตัถุหล่นทบั                               - - 
อ่ืนๆ - - 

รวม 108 100.00 
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          จากข้อมูลแบบสอบถามพบว่า พนักงานได้รับอุบัติเหตุจากการท างานภายใน
ระยะเวลา 1 เดือนท่ีผา่นมา 80 คน คิดเป็น 74.1% และไม่ไดรั้บอุบติัเหตุจากการท างาน 28 คน คิด
เป็น 25.9% พนกังานท่ีเคยไดรั้บอุบติัเหตุจากการท างานเกิดมีความถ่ีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ 2 คร้ัง /เดือน 
41 คน คิดเป็น 38.0% ไดรั้บอุบติัเหตุ 1 คร้ัง /เดือน 32 คน คิดเป็น 29.6% ไดรั้บอุบติัเหตุ 3 คร้ัง /
เดือน 4 คน คิดเป็น 3.7% และไดรั้บอุบติัเหตุมากกว่า 4 คร้ัง/เดือน 3 คน คิดเป็น 2.8% ตามล าดบั 
พนกังานท่ีเคยไดรั้บอุบติัเหตุจากการท างานไดรั้บอุบติัเหตุจากการโดนอุปกรณ์การท างานบาดมาก
ท่ีสุด 65 คน คิดเป็น 60.2% และวตัถุกระเด็นใส่ 15 คน คิดเป็น 13.9% ตามล าดบั 
 
                              4.1.3 ข้อมูลด้านองค์ประกอบการท างาน    

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49   หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความหมายระดบัของขอ้มูลดา้นองคป์ระกอบการ
ท างาน  ดา้นความรู้ความสามารถในการท างาน  
 

ด้านความรู้ความสามารถในการท างาน   S.D. ระดับ 
1.) ท่านไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการปฏิบติังานจริง 2.88 .637 ปานกลาง 
2.) ท่านสามารถท างานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 3.71 .684 มาก 
3.) ท่านมีความช านาญในการท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 3.74 .647 มาก 
4.) ท่านไดรั้บค าแนะน าระหวา่งการปฏิบติังานสม ่าเสมอ 3.28 .771 มาก 
5.) ท่านมีการเพ่ิมเติมความรู้เก่ียวกบัการท างาน 3.35 .727 มาก 

รวม 3.40 .70 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่าความรู้ความสามารถในการท างานของพนักงานอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.40 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า พนกังานมีความช านาญในการท างานตามท่ี
ได้รับมอบหมายมีค่าฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 3.74 รองลงมา พนักงานสามารถท างานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย มีค่าเฉล่ีย 3.71 ถดัมาคือ พนกังานมีการเพิ่มเติมความรู้เก่ียวกบัการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.35 
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ถดัมาคือ พนกังานไดรั้บค าแนะน าระหวา่งการปฏิบติังานสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.28 และสุดทา้ยคือ
พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการปฏิบติังานจริง มีค่าเฉล่ีย 2.88 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความหมายระดบัของขอ้มูลดา้นองคป์ระกอบการ
ท างาน  ดา้นความเคร่งครัดในกฏระเบียบการปฏิบติังาน  
 

ด้านความเคร่งครัดในกฏระเบียบการปฏิบัติงาน   S.D. ระดับ 
1.) ท่านปฏิบติัตามขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ีก าหนดไว ้ 3.38 .488 ปานกลาง 
2.) ท่านปฏิบติัตามกฏขอ้หา้ม และค าเตือนต่างๆอยา่ง     
     เคร่งครัด 3.29 .684 

 
ปานกลาง 

3.) ท่านแต่งกายขณะปฏิบติังานตามยนิูฟอร์มท่ีก าหนด 3.14 .755 ปานกลาง 
4.) ท่านสวมอุปกรณ์ป้องกนัขณะปฏิบติัการท างาน 3.10 .820 ปานกลาง 
5.) ท่านเลือกใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการท างานอยา่งถูกตอ้ง 3.94 .708 มาก 

รวม 3.37 .691 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ความเคร่งครัดในกฏระเบียบการปฏิบติังานของพนกังานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.37 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ พนกังานเลือกใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการ
ท างานอย่างถูกต้องมีค่าฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 3.94 รองลงมา พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานท่ีก าหนดไว ้มีค่าเฉล่ีย 3.38 ถดัมาคือ พนกังานปฏิบติัตามกฏขอ้ห้าม และค าเตือนต่างๆ
อย่างเคร่งครัดมีค่าเฉล่ีย 3.29 ถดัมาคือ พนกังานแต่งกายขณะปฏิบติังานตามยนิูฟอร์มท่ีก าหนด มี
ค่าเฉล่ีย 3.14 และสุดทา้ยคือพนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกนัขณะปฏิบติัการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.10 
ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความหมายระดบัของขอ้มูลดา้นองคป์ระกอบการ
ท างาน  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน   S.D. ระดบั 
1.) สถานท่ีปฏิบติังานมีความเรียบร้อย เป็นระเบียบ 3.12 .448 ปานกลาง 
2.) เพ่ือนร่วมงานตั้งใจปฏิบติังานไม่สร้างความร าคานใจ 4.06 .695 มาก 
3.) สถานท่ีปฏิบติังานไม่มีมลพิษทางเสียงท่ีท าใหเ้สียสมาธิ 3.52 .676 มาก 
4.) ท่านไดรั้บแรงจูงใจในการปฏิบติังานจากสภาพแวดลอ้ม 4.27 .605 มาก 
5.) ท่านมีทศันคติเชิงบวกกบัสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี 4.11 .616 มาก 

รวม 3.82 .608 มาก 
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                จากตารางท่ี 4.5 พบว่าสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงานอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.82 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า พนักงานได้รับแรงจูงใจในการปฏิบติังานจาก
สภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 4.27 รองลงมา พนกังานมีทศันคติเชิงบวกกบัสภาพแวดลอ้ม
ของสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย 4.11 ถดัมาคือ เพื่อนร่วมงานตั้งใจปฏิบติังานไม่สร้างความร าคานใจ มี
ค่าเฉล่ีย 4.06 ถดัมาคือ สถานท่ีปฏิบติังานไม่มีมลพิษทางเสียงท่ีท าให้เสียสมาธิ มีค่าเฉล่ีย 3.52 และ
สุดทา้ยคือ สถานท่ีปฏิบติังานมีความเรียบร้อย เป็นระเบียบ มีค่าเฉล่ีย 3.12 ตามล าดบั 
ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความหมายระดบัของขอ้มูลดา้นองคป์ระกอบการ
ท างาน  ดา้นการควบคุมและการติดตาม 

ด้านการควบคุมและการตดิตาม   S.D. ระดบั 
1.) มีความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 3.50 .848 มาก 
2.) มีการตรวจสอบความพร้อมในการท างานของอปุกรณ์ 3.36 .676 ปานกลาง 
3.) มีการเตรียมตวัใหพ้ร้อมก่อนการลงมือปฏิบติังานเสมอ 3.59 .762 มาก 
4.) เม่ือมีปัญหามกัแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 3.86 .779 มาก 
5.) ไดรั้บการติดตามและประเมินผลเป็นระยะสม ่าเสมอ 2.94 .584 นอ้ย 

รวม 3.45 0.7298 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่การควบคุมและการติดตามอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.45 
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า พนกังานมกัแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองมีค่าฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 3.86 รองลงมา 
พนักงานมีมีการเตรียมตวัให้พร้อมก่อนการลงมือปฏิบติังานเสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.59 ถัดมาคือ 
พนกังานมีความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 3.50 ถดัมาคือ พนกังานมีการตรวจสอบ
ความพร้อมในการท างานของอุปกรณ์ มีค่าเฉล่ีย 3.36 และสุดทา้ยคือ พนกังานไดรั้บการติดตามและ
ประเมินผลเป็นระยะสม ่าเสมอมีค่าเฉล่ีย 3.12 ตามล าดบั 

4.2 การวางมาตรการแก้ไขสาเหตุทีท่ าให้เกดิอบัุติเหตุระหว่างการปฏบัิติงาน 

 จากการวดัผลความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิต โดย
การใชแ้บบสอบถามดา้นความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังาน  ท าให้ทราบถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลของพนกังาน  ทราบถึงประสบการณ์การไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการท างาน และระดบัของ
พฤติกรรมของพนกังานและองคป์ระกอบของการท างาน ผูศึ้กษาวิจยัตอ้งการลดอุบติัเหตุระหว่าง
การท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิตใหน้อ้ยลง โดยมุ่งเนน้ท าการแกไ้ขปัญหาการโดน
อุปกรณ์การท างานบาด และ วตัถุกระเด็นใส่ รวมถึงการแกไ้ขปัญหาองคป์ระกอบการท างานทั้ง 4
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ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความสามารถในการท างาน, ดา้นความเคร่งครัดในการปฏิบติังาน, ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน, ดา้นการควบคุมและติดตาม และท าการคดัเลือกสาเหตุท่ีคาดวา่ให้เกิด
ปัญหาดังกล่าวจากข้อมูลแบบสอบถามท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ถึงระดับน้อยท่ีสุด โดยแสดง
แผนภูมิกา้งปลาการเกิดปัญหาและสาเหตุจากการวดัผลความปลอดภยัจากการเก็บแบบสอบถามใน
คร้ังท่ี 1 ได ้โดยการแสดงแผนภูมิกา้งปลาออกเป็นดงัรูปท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

    Cause      Effect 
 

รูปท่ี 4.1 แผนภูมิกา้งปลาการเกิดอุบติัเหตุอุปกรณ์ท างานบาดของพนกังาน 
 
 

การเกิดอุบติัเหตุระหวา่ง
การท างานของพนกังาน 

-  อุปกรณ์ท างานบาด 

ความรู้ความสามารถใน

การท างานของพนกังาน 

ความเคร่งครัดในกฏ

ระเบียบการปฏิบติังาน 

สภาพแวดลอ้ม 

ในการปฏิบติังาน 

การควบคุม 

และการติดตาม 

จั ด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
หลักสูตร 3 รูปแบบ
ก่อนการปฏิบติังานจริง 
เพื่อให้ความรู้ ความ
เขา้ใจ ป้องกนัการโดน
อุปกรณ์บาด 

ดูแล และจัดการความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสถานท่ีปฏิบติังาน
อยู่สม ่ าเสมอ เพื่อให้
เ กิ ด ระ เ บียบในการ
ท างาน และมีสมาธิจด
จ่อกบัการท างาน 

การตรวจสอบคว าม
พ ร้อมในการท า ง าน 
ของอุปกรณ์ เพื่อให้เกิด
ความสะดวก ความง่าย 
แ ล ะ ค ว า มปลอดภั ย
ระหว่างการท างานของ
พนกังาน 

 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้โดย
มีการกระตุ้นความคิด
เก่ียวกับความปลอดภัย
ในการท างาน เพื่ อให้
พนกังานปฏิบติังานดว้ย     
     ความระมดัระวงั 

การควบคุมและติดตาม
กา รสวม อุปกรณ์ ข อ ง
พนักงานเพื่อลดปัญหา
อุปกรณ์การท างานบาด
โดยอวยัวะ เช่น น้ิวมือ 

มี ก า ร ก า ห น ด
เคร่ืองแบบการแต่ ง
กายขณะปฏิบัติงาน
เพิ่ม เติมเพื่อป้องกัน
ความปลอดภัยของ
พนกังาน 

มี ก า ร ก า ห น ด
เคร่ืองแบบการแต่ ง
กายขณะปฏิบัติงาน
เพิ่ม เติมเพื่อป้องกัน
ความปลอดภัยของ
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    Cause      Effect 
 

รูปท่ี 4.2 แผนภูมิกา้งปลาการเกิดอุบติัเหตุวตัถุกระเด็นใส่ของพนกังาน 
 
 
 ผูศึ้กษาวจิยัท าการประยกุตใ์ชแ้นวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหา และก าหนดแนวทางในวางมาตรการความปลอดภยัระหวา่งการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิต รวมถึงด าเนินปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวพ้ร้อมกนัทุกดา้น โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

การเกิดอุบติัเหตุระหวา่ง
การท างานของพนกังาน 

- วตัถุกระเด็นใส่ 

ความรู้ความสามารถใน

การท างานของพนกังาน 

ความเคร่งครัดในกฏ

ระเบียบการปฏิบติังาน 

สภาพแวดลอ้ม 

ในการปฏิบติังาน 

การควบคุม 

และการติดตาม 

จั ด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
หลักสูตร 3 รูปแบบ
ก่อนการปฏิบติังานจริง 
เพื่อให้ความรู้ ความ
เขา้ใจ ป้องกนัการโดน
วตัถุกระเด็นใส่ 

 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้โดย
มีการกระตุ้นความคิด
เก่ียวกับความปลอดภัย
ในการท างานเสมอ 

การควบคุมและติดตาม
กา รสวม อุปกรณ์ ข อ ง
พนักงานเพื่อลดปัญหา
วตัถุกระเด็นโดนผิวหนงั 

น าทฤษฎี victual control มา
ประยุกต์ใช้ในการแจ้งกฏการ
ปฏิบติังานตามกฏขอ้ห้าม และ
ค าเตือนต่างๆอยา่งเคร่งครัด 

มี ก า ร ก า ห น ด
เค ร่ืองแบบการแต่ ง
กายขณะปฏิบัติงาน
เพิ่ม เติมเพื่อป้องกัน
ความปลอดภัยของ
พนกังาน 

ดูแล และจัดการความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสถานท่ีปฏิบติังาน
อยู่สม ่ าเสมอ เพื่อให้
เ กิ ด ระ เ บียบในการ
ท างาน และเกิดความ
ปล อ ด ภั ย ร ะ ห ว่ า ง
ท างาน 

 

การตรวจสอบคว าม
พ ร้อมในการท า ง าน 
ของอุปกรณ์ เพื่อให้เกิด
ความสะดวก ความ 
สามารถในการควบคุม
ทิ ศท า งข อ ง อุปกรณ์
ระหวา่งการท างาน  
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สาเหตุที ่1 ด้านความรู้ความสามารถในการท างานของพนักงาน 
  

ตารางท่ี 4.7 การวางมาตรการแกไ้ขดา้นความรู้ความสามารถในการท างานของพนกังาน 
 

เร่ือง มาตรการแก้ไข 
- การฝึกอบรมก่อนการปฏิบติังาน 
 

- จดัการฝึกอบรมให้แก่พนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่าย
ผลิตท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ี (รวมถึงพนกังานใหม่)
ทุกๆ 3 เดือน โดยอบรมในลกัษณะ 3 รูปแบบ ดงัน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายหลงัการจดัอบรม 3 รูปแบบ ให้มีการประเมิน
พนักงานหลงัการอบรม จากการท างานจริง ภายใต้
การประเมินและควบคุมของบุคคลท่ีมีความช านาญ
ในการปฏิบติังานนั้นๆ หากมีพนกังานท่ีประเมินได้
ในระดบัต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ควบคุมและดูแล
อยา่งเคร่งครัด 

1. อบรมพนกังานเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตาม
หน้าที่ที่ ไ ด้ รับมอบหมาย โดยมีการชีแ้จง
รายละเอียดการปฏิบตัิงานทกุขัน้ตอน  

2. อบรมพนกังานเก่ียวกับวิธีการและขัน้ตอน
การใช้วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองจักรต่างๆภายใน
แผนกการท างานอย่างถูกต้อง รวมถึงกฏ
ระเบียบที่ก าหนดไว้อยา่งชดัเจน 

3. อบรม และให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ปฏิบัติ ตนใ ห้ เ กิดความปลอดภัยในการ
ปฏิบตัิงานภายในแผนงาน 
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   ส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวางมาตรการการจดัฝึกอบรมก่อนการปฏิบติังานจริง คือ สามารถ
ช่วยให้พนักงานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิตมีความรู้ความสามารถ และความเขา้ใจในหน้าท่ีท่ี
ตนเองตอ้งปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง รวมถึงไดมี้การฝึกภายใตก้ารควบคุมดูแลของบุคคลท่ีมีความ
เช่ียวชาญช านาญในหนา้ท่ีนั้นๆ จะท าใหก้ารเกิดขอ้สงสัยระหวา่งการท างานลดนอ้ยลง สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการทางความรู้ในการท างานไดดี้ ซ่ึงส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุระหว่างการ
ท างานลดนอ้ยลงในล าดบัต่อไป 

 
สาเหตุที ่2 ความเคร่งครัดในกฎระเบียบการปฏิบัติงาน 
ตารางท่ี 4.8 การวางมาตรการแกไ้ขดา้นความเคร่งครัดในกฎระเบียบการปฏิบติังาน 
 

เร่ือง มาตรการแก้ไข 
- การปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีก าหนด

ไว ้
- จดัท าป้ายบอร์ดขนาดใหญ่ท่ีแสดงรายละเอียดของ

การท างานในแต่ละหน้าท่ี เพื่อเป็นการเน้นย  ้า และ
กระตุน้ใหพ้นกังานด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนด
ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

- จัดท าแ ฟ้มทะเ บียนประจ า จุดการท างานของ
พนักงานในแต่ละคน เพื่อท าการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานโดยหัวหน้า ท่ีมีความช านาญในการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละคนว่า มีความเค ร่งค รัดในการ
ปฏิบติังานตามขั้นตอนหรือไม่ โดยการติดตามผล
การปฏิบติังานจะท าจากการสุ่มตรวจ แบบไม่แจ้ง
ล่วงหนา้ 

- หากการประเมินของหัวหน้าระบุว่าพนกังานคนใด
ไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนการท างานท่ีก าหนดไว ้ จะ
ลงโทษพนักงานบุคคลนั้นๆ ตามเกณฑ์ประเมินท่ี
ก าหนด โดยบทลงโทษเร่ิมตั้งแต่ การตกัเตือน การ
ลดเงินเดือน การพกังาน และการไล่ออก ฯ 

- หากการประเมินของหัวหน้าระบุว่าพนกังานคนใด
ปฏิบติัตามขั้นตอนการท างานท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งดี
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เยี่ยมจะมีรางวลัให้แก่พนักงานบุคคลนั้ นๆ ตาม
เกณฑ์ประเมิน ตั้ งแต่การประกาศรายช่ือ ให้เงิน
รางวลัฯ  
 

  
    ส่ิงท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการด าเนินมาตรการแกไ้ขในเร่ืองปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
คือ พนักงานมีความเคร่งครัดในการท างานมากยิ่งข้ึน นึกถึงความปลอดภยัของตนเองโดยให้
ความส าคญักบัการปฏิบติัหน้าท่ีตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ไดรั้บการลงโทษเม่ือไม่ปฏิบติังานตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนด และไดร้างวลัเม่ือปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีก าหนด โดยความเคร่งครัดในการ
ปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีก าหนดจะช่วยลดอุบติัเหตุจากการท างานได ้นอกจากนั้นแลว้จะท าให้
การท างานของพนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนส่งผลให้คุณภาพของผลิตภณัฑ์ของธุรกิจ
เป็นไปในทิศทางเชิงบวก 

เร่ือง มาตรการแก้ไข 
- การปฏิบติัตามกฏขอ้หา้ม และค า

เตือนต่างๆอยา่งเคร่งครัด 
- จดัท าบอร์ดท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบักฎขอ้ห้าม

ของการปฏิบติังาน และค าเตือนท่ีเส่ียงอนัตรายใน
การปฏิบติังานอย่างชดัเจน เพื่อเป็นส่ิงกระตุน้และ
เตือนใจแก่พนกังานท่ีปฏิบติังาน รวมถึงมีการแสดง
รูปภาพประกอบเก่ียวอุบติัเหตุท่ีเคยเกิดข้ึนภายใน
การปฏิบัติงานให้พนักงานทุกคนได้เ กิดความ
ตระหนัก และมีสติ สมาธิในการปฏิบัติงานอย่าง
สม ่าเสมอ 
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   ส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวางมาตรการแกไ้ขเร่ืองการปฏิบติัตามกฏขอ้ห้าม และค าเตือนต่างๆ
อย่างเคร่งครัด คือ ท าให้พนกังานตระหนกัถึงอุบติัเหตุท่ีคาดไม่ถึงอยู่ตลอดเวลา ตอ้งปฏิบติัตวั
ตามกฏระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีก าหนด การนึกถึงความปลอดภยัในการท างานของ
ตนเองอยูต่ลอดเวลา จะช่วยลดความเส่ียงในการอุบติัเหตุระหวา่งการปฏิบติังานของตนเอง 

- การสวมอุปกรณ์ป้องกนัขณะ
ปฏิบติัการท างาน 

- ด าเนินการควบคุม ติดตาม มีการตรวจการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัขณะการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด เพื่อ
ลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุระหว่างการท างาน 
โดยพนกังานท่ีไม่มีการสวมอุปกรณ์ป้องกนัขณะการ
ท างานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด จะมีการลงโทษตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 

      

     ส่ิงท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการวางมาตรการแกไ้ขเร่ืองการสวมอุปกรณ์ป้องกนัขณะปฏิบติัการ
ท างาน คือ ท าให้พนกังานเกิดระเบียบในการปฏิบติังาน มีการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุระหว่าง
การท างานเบ้ืองตน้ นอกจากน้ีจะท าให้พนกังานเกิดพฤติกรรมความเคยชินในการสวมอุปกรณ์
ป้องกนัขณะท างานไดอี้กดว้ย 

เร่ือง มาตรการแก้ไข 
- การแต่งกายขณะปฏิบติังาน - มีการตรวจสอบการแต่งกายในชุดยูนิฟอร์มท างาน

ก่อนการเขา้สถานท่ีปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัดทุกคร้ัง 
- เพิ่มยูนิฟอร์ม ในลกัษณะปลอกแขนผา้บาง ไม่ร้อน 

เพื่อป้องกนัเศษจากวตัถุกระเด็นใส่ร่างกายพนกังาน
ขณะปฏิบติังาน 
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- เพิ่มการใส่แว่นตานิรภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ป้องกนัวตัถุต่างๆกระเด็นเขา้ตา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ส่ิงท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวางมาตรการแก้ไขเร่ืองการแต่งกายขณะปฏิบติังาน คือ ท าให้
พนกังานเกิดความปลอดภยัในการปฏิบติังาน สร้างความเป็นระเบียบ มีมาตรฐาน และสร้างความ
รับผดิชอบ เป็นการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างาน  

 
สาเหตุที ่3 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 

ตารางท่ี 4.9 การวางมาตรการแกไ้ขดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
 

เร่ือง มาตรการแก้ไข 
- ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สถานท่ีปฏิบติังาน 

- มีการจดัท าผงัสถานท่ีการปฏิบติังานของพนักงาน 
โดยการแบ่งออกเป็นสัดส่วนอยา่งชดัเจน 

 
 
 
 
 
- จัดสถานท่ีปฏิบัติ ง านให้ มีความเ ป็นระ เ บียบ

เรียบร้อย มีการเก็บส่ิงของ วตัถุ อุปกรณ์ในขอบเขต
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ท่ีก าหนด 
- รณรงค์ร่วมมือร่วมใจ  รักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของสถานท่ีปฏิบติังานแก่พนกังานทุกๆคน 
 

     ส่ิงท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการวางมาตรการแกไ้ขเร่ืองการสวมอุปกรณ์ป้องกนัขณะปฏิบติัการ
ท างาน คือ ท าใหพ้นกังานเกิดระเบียบในการปฏิบติังาน มีการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการ
ท างานเบ้ืองต้น นอกจากน้ีจะท าให้พนักงานเกิดพฤติกรรมความเคยชินในการสวมอุปกรณ์
ป้องกนัขณะท างานไดอี้กดว้ย 

 
สาเหตุที ่4 การควบคุมและการติดตาม 
 

ตารางท่ี 4.10 การวางมาตรการแกไ้ขดา้นการควบคุมและการติดตาม 
 

เร่ือง มาตรการแก้ไข 
- การตรวจสอบความพร้อมในการ
ท างานของอุปกรณ์ 

- ท าการตรวจสอบความเส่ือมของอุปกรณ์ โดยช่างท่ีมี
ความเช่ียวชาญทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบว่า
อุปกรณ์ช้ินใดมีความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดอุบติัเหตุ 
และท าการปรับเปล่ียนเป็นอุปกรณ์ช้ินใหม่ทดแทน 
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากอุปกรณ์ท่ีช ารุด หรือ
เส่ือมสภาพ 

- ก่อนการลงมือปฏิบัติงานในแต่ละคร้ัง ก าชับให้
พนักงานทุกคนตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีตนเองตอ้งใช้
งานเพื่อปฏิบติังานก่อนเบ้ืองตน้ 

         ส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวางมาตรการแกไ้ขเร่ืองการตรวจสอบความพร้อมในการท างาน
ของอุปกรณ์ คือ ช่วยลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุจากความเส่ือม การช ารุดของอุปกรณ์การ
ท างาน ทั้งยงัเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบติังานของพนกังานเองดว้ย 

4.3 ผลข้อมูลจากเก็บแบบสอบถามหลังการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการ
ปฏบิัติงานของพนักงานระดับปฏบิัติการฝ่ายผลติทีก่ าหนดไว้ (คร้ังที ่2) 
 น าเสนอข้อมูลในรูปแบบค่าความถ่ี และค่าร้อยละในส่วนของแบบสอบถามด้าน
ประสบการณ์ในการได้รับอุบติัเหตุระหว่างการท างาน เพื่อเปรียบเทียบว่าการด าเนินการตาม
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มาตรการท่ีก าหนดสามารถลดอุบติัเหตุระหว่างการท างานได้มีประสิทธิภาพเพียงใด จากการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 
                   4.3.1 ข้อมูลด้านประสบการณ์ในการได้รับอุบัติเหตุระหว่างการท างาน (ภายหลงัการ
ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย) 
 

ตารางท่ี 4.11 ความถ่ี ร้อยละ ของขอ้มูลดา้นประสบการณ์ในการไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่งการท างาน 
 

ได้รับอุบัติเหตุจากการท างานภายใน
ระยะเวลา 1 เดือนหรือไม่ 

ความถี่ ร้อยละ 

ไดรั้บ 47 43.5 
ไม่ไดรั้บ 61 56.5 

รวม 108 100.00 

ความถี่ในการเกดิอุบัติเหตุระหว่าง 
การท างานภายในระยะเวลา 1 เดือน 

ความถี่ ร้อยละ 

ไม่ไดรั้บ 61 56.5 
1 คร้ัง /เดือน 33 30.6 
2 คร้ัง /เดือน 12 11.1 
3 คร้ัง /เดือน 1 .9 
มากกวา่ 4 คร้ัง/เดือน 1 .9 

รวม 108 100.00 

ได้รับอุบัติเหตุจากการท างานในรูปแบบ ความถี่ ร้อยละ 
ไม่ไดรั้บ 61 56.5 
อุปกรณ์การท างานบาด 37 34.3 
วตัถุกระแทกหรือชน - - 
วตัถุกระเด็นใส่ 10 9.3 
วตัถุหนีบ - - 
วตัถุหล่นทบั                               - - 
อ่ืนๆ - - 

รวม 108 100.00 
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                  จากขอ้มูลแบบสอบถามพบวา่ มีพนกังานไดรั้บอุบติัเหตุจากการท างานภายในระยะเวลา 
1 เดือนท่ีผา่นมาหลงัจากปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยั 47 คน คิดเป็น 43.5% และไม่ไดรั้บ
อุบติัเหตุจากการท างาน 61 คน คิดเป็น 56.5% พนกังานท่ีไดรั้บอุบติัเหตุจากการท างานมีความถ่ีท่ี
ไดรั้บอุบติัเหตุ 1 คร้ัง /เดือน 33 คน คิดเป็น 30.6% ไดรั้บอุบติัเหตุ 2 คร้ัง /เดือน 12 คน คิดเป็น 
11.1% ไดรั้บอุบติัเหตุ 3 คร้ัง /เดือน 1 คน คิดเป็น 0.9% และไดรั้บอุบติัเหตุมากกวา่ 4 คร้ัง/เดือน 1 
คน คิดเป็น 0.9% ตามล าดบั พนักงานท่ีไดรั้บอุบติัเหตุจากการท างานไดรั้บอุบติัเหตุจากการโดน
อุปกรณ์การท างานบาดมากท่ีสุด 37 คน คิดเป็น 34.3% และวตัถุกระเด็นใส่ 10 คน คิดเป็น 9.3% 
ตามล าดบั 

4.4 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลจากเก็บแบบสอบถามก่อน-หลัง การปฏิบัติตามมาตรการ
ความปลอดภัยในการปฏบิัติงานของพนักงานระดับปฏบิัติการฝ่ายผลติทีก่ าหนดไว้ 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 แผนภูมิเปรียบเทียบการเกิดอุบติัเหตุ 
ระหวา่งก่อนและหลงัการวางมาตรการป้องกนัและแกไ้ข ในระยะเวลา 1 เดือน 

                     จากภาพท่ี 4.2 พบว่า การไดรั้บอุบติัเหตุของพนกังานก่อนการวางมาตรการป้องกนั
และแกไ้ข เกิดอุบติัเหตุระหว่างการท างานคิดเป็น 74.10% ของพนกังานทั้งหมด เม่ือท าการแกไ้ข

ได้รับอบุตัิเหต ุ 
74.10% 

ได้รับอบุตัิเหต ุ
 43.50% 

ไมไ่ด้รับอบุตัิเหต ุ
25.90% 

ไมไ่ด้รับอบุติัเหต ุ
56.50% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

ก่อนการวางมาตรการ หลงัการวางมาตรการ 

การเปรียบเทยีบการเกดิอุบัติเหตุจากการท างานในระยะเวลา 1 เดือน  
ระหว่างก่อน และหลงัการวางมาตรการป้องกนัและแก้ไข 

ไดรั้บอุบติัเหตุ 

ไม่ไดรั้บอุบติัเหตุ 
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สาเหตุท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุระหว่างการท างาน มีการวางแผนมาตรการป้องกนัและ แกไ้ข รวมถึง
ด าเนินปฏิบติัตามมาตรการนั้นๆทนัที ภายหลังการวางมาตรการและน ามาใช้ พบว่า การได้รับ
อุบติัเหตุของพนกังานหลงัการวางมาตรการป้องกนัและแกไ้ข เกิดอุบติัเหตุระหว่างการท างานคิด
เป็น 43.50% ของพนกังานทั้งหมด  
 ซ่ึงการเกิดอุบติัเหตุระหว่างการท างานภายหลงัการวางมาตรการป้องกนัและแกไ้ข ลดลง
จากก่อนการวางมาตรการป้องกนัและแกไ้ขคิดเป็น 30.60% ภายในระยะเวลา 1 เดือนถดัมา 
 

 
รูปท่ี 4.3 แผนภูมิเปรียบเทียบความถ่ีในการเกิดอุบติัเหตุ 

ระหวา่งก่อนและหลงัการวางมาตรการป้องกนัและแกไ้ข ในระยะเวลา 1 เดือน 
                จากรูปท่ี 4.3 พบว่า ความถ่ีในการได้รับอุบติัเหตุของพนักงานก่อนการวางมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ข ความถ่ีของการเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างานส่วนใหญ่อยูท่ี่ 2คร้ัง/เดือน คิดเป็น 

38.0% รองลงมา คือ 1คร้ัง/เดือน คิดเป็น 29.60% ถดัมาคือ 3คร้ัง/เดือน คิดเป็น 3.70% และ 4คร้ังข้ึน

ไป/เดือน คิดเป็น 2.80% ตามล าดบั เม่ือท าการแกไ้ขสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุระหว่างการท างาน 

มีการวางแผนมาตรการป้องกนัและ แกไ้ข รวมถึงด าเนินปฏิบติัตามมาตรการนั้นๆทนัที ภายหลงั

การวางมาตรการและน ามาใช้ พบว่า ความถ่ีในการได้รับอุบัติเหตุของพนักงานหลังการวาง

25.90% 

56.50% 

29.60% 30.60% 

38% 

11.10% 

3.70% 
0.90% 

2.80% 
0.90% 
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20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

ก่อนการวางมาตรการ หลงัการวางมาตรการ 

การเปรียบเทยีบความถี่ในการเกดิอุบัติเหตุจากการท างานในระยะเวลา 1 เดือน  
ระหว่างก่อน และหลงัการวางมาตรการป้องกนัและแก้ไข 

ไม่ไดรั้บอุบติัเหตุ 

1คร้ัง/เดือน 

2คร้ัง/เดือน 

3คร้ัง/เดือน 

4 คร้ังข้ึนไป/เดือน 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ข ความถ่ีของเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างานส่วนใหญ่อยูท่ี่ 1คร้ัง/เดือน 

คิดเป็น 30.60% รองลงมา คือ 2คร้ัง/เดือน คิดเป็น 11.10% ถดัมาคือ 3คร้ัง/ และ 4คร้ังข้ึนไป/เดือน มี

ความถ่ีคิดเป็น 0.90% เท่ากนัตามล าดบั  

 ซ่ึงความถ่ีในการเกิดอุบติัเหตุระหว่างการท างานภายหลงัการวางมาตรการป้องกนัและ

แกไ้ข จากส่วนใหญ่เกิดอุบติัเหตุ 2 คร้ัง/เดือน ลดลงจากก่อนการวางมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

เหลือเพียง 1คร้ัง/เดือน ภายในระยะเวลา 1 เดือนถดัมา 

 

รูปท่ี 4.4 แผนภูมิเปรียบเทียบรูปแบบในการเกิดอุบติัเหตุ 
ระหวา่งก่อนและหลงัการวางมาตรการป้องกนัและแกไ้ข ในระยะเวลา 1 เดือน 

                        จากรูปท่ี 4.4 พบว่า รูปแบบการไดรั้บอุบติัเหตุของพนกังานก่อนการวางมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ข เกิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างานส่วนใหญ่เกิดจากอุปกรณ์การท างานบาด คิดเป็น 
60.20% และวตัถุกระเด็นใส่ 14.0% เม่ือท าการแกไ้ขสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างาน 
มีการวางแผนมาตรการป้องกนัและ แกไ้ข รวมถึงด าเนินปฏิบติัตามมาตรการนั้นๆทนัที ภายหลงั
การวางมาตรการและน ามาใช ้พบวา่ การไดรั้บอุบติัเหตุของพนกังานหลงัการวางมาตรการป้องกนั

25.90% 

56.50% 
60.20% 

34.30% 

14% 

9.30% 
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ก่อนการวางมาตรการ หลงัการวางมาตรการ 

การเปรียบเทยีบรูปแบบในการเกดิอุบัติเหตุจากการท างานในระยะเวลา 1 เดือน  
ระหว่างก่อน และหลงัการวางมาตรการป้องกนัและแก้ไข 

ไม่ไดรั้บอุบติัเหตุ 

อุปกรณ์การท างานบาด 

วตัถุกระเด็นใส่ 
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และแกไ้ข เกิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างานในแต่ละรูปแบบ คือ เกิดจากอุปกรณ์การท างานบาด คิด
เป็น 34.30% และวตัถุกระเด็นใส่ 9.30% 
 ซ่ึงการเกิดอุบติัเหตุระหว่างการท างานภายหลงัการวางมาตรการป้องกนัและแกไ้ข ในแต่
ละรูปแบบเปอร์เซนต์ท่ีลดลงจากก่อนการวางมาตรการป้องกันและแก้ไขคือ อุบติัเหตุรูปแบบ
อุปกรณ์การท างานบาด จากคิดเป็น 60.20% เหลือ 34.30% ลดลงมา 25.9% และอุบติัเหตุรูปแบบ
วตัถุกระเด็นใส่จาก 14.0% เหลือ 
9.30% ลดลงมา 4.7% ภายในระยะเวลา 1 เดือนถดัมา 



 

 

บทที ่5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทน้ีจะเป็นการน าเสนอผลสรุปจากการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะต่างๆในการ
ท าการศึกษาเก่ียวกบัการวางมาตรการความปลอดภยัในการท างาน และมาตรการแกไ้ขปัญหาการ
เกิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายการผลิต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
 5.1.1 สรุปผลการด าเนินงานก่อนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
  จากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามเร่ือง มาตรการความปลอดภยัในการปฏิบติังาน
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิต (คร้ังท่ี1) พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 40 ปีข้ึน
ไป มีรายไดส่้วนใหญ่อยูใ่นช่วง  10,001-20,000  บาท สถานภาพแต่งงาน และมีอายุการท างาน 11 
ปี ข้ึนไป  
  โดยก่อนการวางมาตรการป้องกนัและแกไ้ข พนกังานท่ีปฏิบติังานฝ่ายผลิตไดรั้บ
อุบติัเหตุระหวา่งการท างานภายในระยะเวลา 1 เดือน มากถึง 74.1% ของพนกังานทั้งหมด มีความถ่ี
ในการไดรั้บอุบติัเหตุส่วนใหญ่ 2 คร้ังต่อเดือน และรูปแบบของอุบติัเหตุท่ีพนกังานฝ่ายผลิตไดรั้บ
คือ อุปกรณ์การปฏิบติังานบาด และโดนวตัถุกระเด็นใส่ 
  ผลขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามดา้นองคป์ระกอบการท างาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความรู้ความสามารถในการท างาน, ด้านความเคร่งครัดในกฎระเบียบการปฏิบติังาน ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นการควบคุมและการติดตาม เพื่อน ามาพิจารณาแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาการเกิดอุบติัเหตุระหว่างการปฏิบติังานของพนกังาน โดยผูศึ้กษาได้ท าการเลือก
ปัญหายอ่ยรายขอ้ของทั้ง 4 ดา้น ท่ีมีผลขอ้มูลอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ระดบัปานกลาง จนถึงนอ้ยท่ีสุด มา
วางมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างาน ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5.1 ปัญหารายขอ้ของแต่ละดา้นท่ีตอ้งด าเนินการป้องกนัและแกไ้ข 
 

ด้าน ปัญหารายข้อ 

ด้านความรู้ความสามารถในการท างาน - การฝึกอบรมก่อนการปฏิบติังานจริง 
ด้านความเคร่งครัดในกฎระเบียบการ
ปฏิบัติงาน 

- การปฏิบติัตามขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ี
ก าหนด 

- ปฏิบติัตามกฏขอ้หา้ม และค าเตือนอยา่ง 
เคร่งครัด 

- การแต่งกายขณะปฏิบติังานตามยนิูฟอร์มท่ี
ก าหนด 

- การสวมอุปกรณ์ป้องกนัขณะปฏิบติัการท างาน 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน - สถานท่ีปฏิบติังานมีความเรียบร้อย เป็น

ระเบียบ 
ด้านการควบคุมและการติดตาม - การตรวจสอบความพร้อมในการท างานของ

อุปกรณ์ 
 
                     5.1.2 สรุปผลการด าเนินงานการวางมาตรการป้องกนั และแก้ไขความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
 จากการพิจารณาสาเหตุรายขอ้ในแต่ละดา้น ผูศึ้กษาวจิยัไดท้  าการวางแผนมาตรการป้องกนั 
และแก้ไข เร่ืองความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนักงานระดับปฏิบติัการฝ่ายผลิต โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ
ฝ่ายการผลิต ใหล้ดนอ้ยลงไดอ้ยา่งเหมาะสมมากท่ีสุด ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5.2 การวางมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหารายขอ้ของแต่ละดา้น 
  

ด้าน ปัญหารายข้อ การวางมาตรการป้องกนัและแก้ไข 

ด้านความรู้
ความสามารถ 
ในการท างาน 

- การฝึกอบรมก่อนการ
ปฏิบติังานจริง 

- จดัการฝึกอบรม 3 รูปแบบ ทุกๆ 3 
เดือน 

- มีการประเมินการปฏิบติังานของ
พนกังานภายหลงัการอบรม 

ด้านความเคร่งครัด 
ในกฏระเบียบ 
การปฏิบัติงาน 

- การปฏิบติัตามขั้นตอนใน
การปฏิบติังานท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
- ปฏิบติัตามกฏขอ้หา้ม และ

ค าเตือนอยา่ง เคร่งครัด 
 
 
- การแต่งกายขณะปฏิบติังาน

ตามยนิูฟอร์มท่ีก าหนด 
 
 
 
 
- การสวมอุปกรณ์ป้องกนั

ขณะปฏิบติัการท างาน 

- มีป้ายบอร์ดขนาดใหญ่แสดง
รายละเอียดการปฏิบติังาน 

- จดัท าแฟ้มทะเบียนประจ าจุดการ
ท างานของพนกังานในการติดตาม
ผลการท างาน 

- มีการประเมินการปฏิบติังานของ
พนกังานโดยหวัหนา้งาน 

 
- จดัท าบอร์ดท่ีแสดงรายละเอียด

เก่ียวกบักฏขอ้หา้มของการ
ปฏิบติังาน และค าเตือนท่ีเส่ียง
อนัตรายในการปฏิบติังานอยา่ง
ชดัเจน 

- มีการตรวจสอบการแต่งการในชุดยู
นิฟอร์มท างาน 

- เพิ่มยนิูฟอร์มปกคลุมอวยัวะของ
พนกังาน 

- เพิ่มการใส่แวน่ตานิรภยั 
 

- ด าเนินการควบคุม ติดตามในการ
ตรวจการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
ขณะการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด 

ด้านสภาพแวดล้อม - สถานท่ีปฏิบติังานมีความ - การจดัท าผงัสถานท่ีการปฏิบติังาน
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ในการท างาน เรียบร้อย เป็นระเบียบ ของพนกังาน 
- จดัสถานท่ีปฏิบติังานใหมี้ความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
- รณรงคร่์วมมือร่วมใจ  รักษาความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ด้านการควบคุม 
และการติดตาม 

- การตรวจสอบความพร้อม
ในการท างานของอุปกรณ์ 

- ท าการตรวจสอบความเส่ือมของ
อุปกรณ์ โดยช่างท่ีมีความเช่ียวชาญ
ทุกๆ 2 สัปดาห์ 

- ก่อนการลงมือปฏิบติังานในแต่ละ
คร้ัง ก าชบัใหพ้นกังานทุกคน
ตรวจสอบอุปกรณ์ 

 
 เม่ือมีวางมาตรการป้องกนัแลว้นั้น ผูศึ้กษาวิจยัไดท้  าการน าเสนอไปยงับริษทัดงักล่าว เพื่อ
ท าการทดลองใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการฝ่ายการผลิต เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนท าการประเมินผล  
 
         5.1.3 สรุปผลการด าเนินงานหลงัการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
 ในการเก็บแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 ผูว้ิจยัท าการเก็บแบบสอบถามจากพนกังานกลุ่มเดิม โดย
ให้ท าแบบสอบถามตามหมายเลขชุดเดิมกบัตอนเก็บแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 โดยผลสรุปของขอ้มูล
การเก็บแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ภายหลงัการวางมาตรการป้องกนัและแกไ้ข และด าเนินการน าไปใชจ้ริง พบวา่ พนกังานท่ี
ปฏิบติังานฝ่ายผลิตไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการท างานภายในระยะเวลา 1 เดือน ลดลงเหลือเพียง 
43.5% ของพนกังานทั้งหมด มีความถ่ีในการไดรั้บอุบติัเหตุส่วนใหญ่เหลือเพียง 1 คร้ังต่อเดือน และ
รูปแบบของอุบติัเหตุท่ีพนกังานฝ่ายผลิตไดรั้บคือ อุปกรณ์การปฏิบติังานบาด และโดนวตัถุกระเด็น
ใส่ มีเปอร์เซ็นตล์ดลงทั้ง 2 รูปแบบ  
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 5.1.4 สรุปเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานก่อน และหลงัการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
 
ตารางท่ี 5.3 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อน และหลงัการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
 

แบบสอบถาม เปรียบเทยีบผลการด าเนินงาน 

ก่อน หลงั 

มีพนักงานได้รับอุบัติเหตุ 74.10% 43.50% 
ความถี่ในการเกดิอุบัติเหตุ 2 คร้ังต่อเดือน 1 คร้ังต่อเดือน 
รูปแบบการเกดิอุบัติเหตุ 

- อุปกรณ์การท างานบาด 
- วตัถุกระเด็นใส่ 

 
60.20% 
14.0% 

 
34.30% 
9.30% 

 
 จากตารางท่ี 5.3 พบว่า  1 เดือนถดัมาหลงัจากปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขการ
เกิดอุบติัเหตุระหว่างการท างานของพนักงาน มีพนักงานได้รับอุบติัเหตุจาก 74.10% เหลือเพียง 
43.50% ลดลงมาก่อนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นความปลอดภยัถึง 30.6% ความถ่ีในการเกิด
อุบติัเหตุท่ีจากเดิมพนกังานส่วนใหญ่เกิดอุบติัเหตุดว้ยความถ่ี 2 คร้ังต่อเดือน ลดลงเหลือ 1 คร้ังต่อ
เดือน และจากการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบติัเหตุของพนักงานท าให้
รูปแบบการเกิดอุบติัเหตุแบบ อุปกรณ์การท างานบาด จาก 60.20% เหลือเพียง 34.30% ซ่ึง
ลดลงถึง 25.9% และอุบติัเหตุรูปแบบวตัถุกระเด็นใส่ จาก 14.0% เหลือเพียง 9.30% ซ่ึงลดลงมา 
4.7%  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการวางมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเกิดอุบติัเหตุระหว่างการปฏิบติังานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายการผลิตของแต่ละบริษทันั้น ตอ้งค านึงถึงสภาพการณ์จริงท่ีบริษทั
นั้นๆเผชิญอยู ่การน ามาตรการวางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจึงตอ้งมีการพิจารณาอยา่งถ่ี
ถว้นก่อนการน าไปใช ้
 ผูศึ้กษาวจิยั เสนอแนะวา่บริษทัท่ีสามารถน าแผนมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเกิด
อุบติัเหตุระหว่างการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการฝ่ายการผลิตได้นั้น ควรจดัอยู่ใน
ประเภทธุรกิจชนิดเดียวกนั มีลกัษณะการท างานท่ีคลา้ยคลึงกนั คือบริษทัผลิตบรรณจุภณัฑ์แบบ
พลาสติก เป็นต้น  หากบริษัทอ่ืนๆ ท่ีมีความแตกต่างในการด าเนินงาน วิธีการปฏิบัติงานท่ี
นอกเหนือจากภายในงานวิจยัเล่มน้ีก าหนดตอ้งการวางแผนมาตรการความปลอดภยัเพื่อลดการเกิด
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อุบติัเหตุระหวา่งการปฏิบติังานของพนกังาน ควรใช้วิธีการศึกษาสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุของ
บริษัทตนเองโดยเฉพาะ เพื่อท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด  
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