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การศึกษาความรู้และทักษะที่จําเป็ นในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์
สุ ทธิมน อินทพิชยั 1* สมนึก วิสุทธิแพทย์2 ธีรวุฒิ บุณยโสภณ3
บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ตามความเห็นของหัวหน้างาน และศึกษาความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นในการบริ หาร
ความปลอดภัยการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายการผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานระดับหัวหน้า
งานฝ่ ายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตชิ้ นส่ วนรถยนต์ ในเขตพื้นที่จงั หวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิ งเทรา
สําหรับวิธีการดําเนินการวิจยั นั้น ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น สถิติที่ใช้
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(x� = 4.08) รวมถึ ง ปั จ จัย แต่ ล ะด้า นก็ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มากทั้ง หมด ส่ ว นด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ด้า น
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (x� = 4.23) ด้านบุคคลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x� = 3.94) และความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นของ
หัวหน้างานในการบริ หารจัดการอย่างปลอดภัยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x� = 4.00) โดยด้านความรู ้ในการ
ปฏิบตั ิงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x� = 4.08) ซึ่งทักษะของผูน้ าํ ที่ดีของหัวหน้างานหรื อผูบ้ ริ หารระดับต้นจะต้องใช้ทกั ษะ
ด้านเทคนิ ค รวมทั้งความรู ้ความเชี่ ยวชาญในด้านการปฏิบตั ิงานของแผนกนั้นๆ เพื่อการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น กับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

คําสําคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการทํางาน, การปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
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A Study on Knowledge and Skills Essential for Work Safety in
Automotive Factories
Sutthimon Inthapichai1* Somnoek Wisuttipaet2 Teravuti Boonyasopon3
Abstract

The objectives of this study were to study the factors that affect the work safety of employees in the
automotive parts manufacturing industry according to the supervisor's opinion and study the knowledge and skills
necessary to manage the safety in the operation of employees in the automotive parts production line. The samples
were the supervisor of the production department of the automotive parts manufacturing industry in the areas of
Rayong, Chonburi and Chachoengsao. Questionnaires and statistics used in the analysis were frequency, percentage,
mean and standard deviation. The results showed that the factors that affect the safety of the employees in the
automotive parts manufacturing industry as a whole were at a high level. (x� = 4.08) Including factors on each side,
with an average of all levels, The most average aspect is the working environment. (x� = 4.23) The person with the
lowest. (x� = 3.94) The knowledge and skills necessary for the supervisor to manage safely in the overall picture were
at a high average. (x� = 4.00) Especially the knowledge of the operation is the highest average. (x� = 4.08) Which the
skills of good leaders that the supervisor or the senior management must use a lot of technical skills including
knowledge and expertise in the operations of that department to resolve problems with subordinates.
Keywords : The factors that affect the work safety, Operational safety
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1. บทนํา

(สมาคมส่ ง เสริ มความปลอดภัย และอนามัย ในการ
ทํางาน, 2560)
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัยต่างๆ ก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิ ดการเพิ่มความเสี่ ย ง
เสมอไป เครื่ องจักรสมัยใหม่มีประสิ ทธิ ภาพที่สูงและมี
ความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าเครื่ องจักรรุ่ นเก่ า
แต่ก็ยงั พบว่ามีการประสบอุบตั ิ เหตุบ่อยครั้งจากการที่
สถานที่ในการทํางานไม่เอื้ออํานวย เช่น แสงสว่างในที่
ทํางานมีไม่มากพอ การวางสิ่ งของขีดขวางทางเดิน หรื อ
มีการระบายอากาศที่ไม่ดีพอ ทําให้เพิ่มโอกาสการเกิด
อุบตั ิเหตุมากขึ้น ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่าความรู ้และทักษะการ
ปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องนั้นจะช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิด
อุ บัติ เ หตุ ทํา ให้ ผูว้ ิ จัย สนใจศึ ก ษาความรู ้ แ ละทักษะที่
จําเป็ นในการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
จากการที่ ไ ด้ไ ปศึ ก ษา [3] อนุ ศ ัก ดิ์ (2559) ได้แ บ่ง
สาเหตุ ข องอุ บัติ เ หตุ ใ นงานอุ ต สาหกรรมออกเป็ น 3
ประเภท คือ
1. ความผิดพลาดของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดงั นี้
1.1 อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นในขณะทํางานเครื่ องมืออุปกรณ์
ไม่ปลอดภัย ชิ้นส่ วนของเครื่ องมือเครื่ องจักรกําลังหมุน
หรื อกําลังเคลื่อนที่ และลักษณะ การทํางานไม่เหมาะสม
เช่น การปี นเครื่ องจักรเพื่อซ่ อมแซมท่อสายไฟฟ้ าที่สูง
เกินไป ควรใช้นงั่ ร้านเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
1.2 อุ บัติ เหตุ เกิ ดขึ้นในขณะทํางานกับเครื่ องจักร
โดยไม่ มี ค วามรู ้ ใ นการใช้เ ครื่ องจัก ร ไม่ ใ ช้อุ ป กรณ์
ป้ องกันภัยส่ วนบุคคล และไม่ปฏิบตั ิตามกฎของความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่ องจักร
1.3 อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นจากการทํางานโดยใช้เครื่ องมือ
ไม่เหมาะสม หรื อเครื่ องมือชํารุ ดเสี ยหาย

อุ ต สาหกรรมการผลิ ต รถยนต์ ใ นประเทศไทยมี
พัฒนาการต่อเนื่องมากว่า 50 ปี และมีความสามารถด้าน
การผลิ ตสู งสุ ดในอาเซี ยน โดยเฉพาะภายหลังรั ฐบาล
ประกาศนโยบายเปิ ดเสรี ยานยนต์ ใ นปี 2534 ยอด
จําหน่ ายยานยนต์ในประเทศและการประกอบรถยนต์
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการผลิต การตลาด การ
จ้างงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และความเชื่ อมโยงต่อ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ รวมทั้งการลงทุนในประเทศ
ประเทศไทยถือเป็ นฐานการผลิตของผูผ้ ลิตยานยนต์ทวั่
โ ล ก แ ล ะ เ ป็ น ฐ าน กา ร ผ ลิ ต ร ถ ย น ต์ ปิ กอั พ และ
รถจักรยานยนต์อนั ดับต้น ๆ ของโลก [1] (ศูนย์ข้อมูล
ข่าวอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์, 2559)
การที่อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ขยายตัวขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งนั้น นอกจากการพัฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
เป็ นไปอย่างรวดเร็ วแล้ว ยังเป็ นผลโดยต่อตรงการเกิ ด
อุบัติเหตุ ทั้งต่อทรั พย์สินและพนักงาน ซึ่ งพนักงานที่
ได้รับอันตรายจากการทํางานส่ วนใหญ่มกั ขาดความเอา
ใจใส่ ในเรื่ องของการป้องกันอุบตั ิเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัว
บุคคลและทรัพย์สินของโรงงานหรื อสถานประกอบการ
อี ก ทั้ง สถานประกอบการบางแห่ ง ไม่ มี น โยบายเรื่ อง
สุ ขอนามัยและความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเพียงพอและ
ขาดการฝึ กอบรม ให้ ค วามรู ้ และทั ก ษะด้า นความ
ปลอดภัย ในการทํา งาน การบัง คับ ใช้ ก ฎหมายของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ ด้ า นการบริ หารความ
ปลอดภัย ดังนั้นผูร้ ับผิดชอบในด้านความปลอดภัย จึง
จํ า เป็ นที่ จ ะต้ อ งเข้ า ใจ และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ความ
ปลอดภัยโดยเคร่ งครัด เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุและอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานหรื อทรัพย์สินของโรงงาน [2]
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ต้อ งไม่ อ ยู่ ใ นสภาพการปฏิ บัติ ง านที่ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด
อุ บัติ เ หตุ ต่ อ ร่ า งกายหรื อเป็ นโรคที่ เ กิ ด จากสารพิ ษ
นอกจากนี้ ยัง หมายถึ ง ความปลอดภัย ของโรงงาน
เกี่ยวกับทรัพย์สินด้วย
อุบตั ิเหตุในโรงงานสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะ โดยมี
สาเหตุและองค์ประกอบซึ่ งมาจากการประมาทเลินเล่อ
ของทั้งผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งส่ งผลให้เกิดความ
สู ญเสี ยทั้งทรัพย์สินและตัวบุคคลทําให้ผูป้ ระกอบการ
ต้องสู ญเสี ยทรัพย์สินหรื อล้มละลายได้ ดังนั้น ผูบ้ ริ หาร
โรงงานจะต้องมีส่วนร่ วมในการสร้างสภาพแวดล้อมใน
โรงงานและใช้ ห ลัก จิ ต วิ ท ยาในการจู ง ใจเพื่ อ ความ
ปลอดภัย ให้ กับ พนัก งาน ตลอดจนให้ ค วามสนใจใน
เรื่ องความปลอดภั ย ในการทํา งาน โดยการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการดูแลเรื่ องความปลอดภัย จัดทําโปสเตอร์
เกี่ ย วกับ การรั ก ษาความปลอดภัย การจัด ระบบให้ มี
ข้อเสนอแนะจากพนักงานและมีการประชุมเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยในโรงงานอยูเ่ สมอ
นอกเหนื อจากการป้ องกันความสู ญเสี ยซึ่ งเกิ ดจาก
อุบัติเหตุแล้ว ผูบ้ ริ หารบริ ษทั /โรงงานจะต้องคํานึ งถึง
ความสู ญเสี ยที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนการผลิตด้วย เช่น การควบคุมสภาพแวดล้อมใน
โรงงาน การควบคุมของเสี ย การควบคุมพลังงาน การ
ควบคุ ม ค่ า แรง การควบคุ ม ค่ า ใช้จ่า ยในการซ่ อ มและ
บํารุ งรักษาเครื่ องมือ เครื่ องจักร การสู ญเสี ยเวลาในการ
ผลิ ต ค่ า ดอกเบี้ ย ซึ่ งไม่ ค วรเสี ย ไป เป็ นต้น ค่ า ใช้จ่ า ย
เหล่านี้เป็ นค่าใช้จ่ายที่ผูบ้ ริ หารสามารถจะควบคุมได้ถา้
มีการวางแผนการบริ หารงานอย่างรัดกุมและมีทีมงานที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคอยช่ ว ยสอดส่ อ งดู แ ลคอยติ ด ตาม
ประเมินผลและรายงานผลให้ทราบทุกระยะ ทั้งนี้ ฝ่าย
บริ หารของบริ ษทั /โรงงานต้องมีหลักจิตวิทยาในการจูง

2. สภาพแวดล้อม เกิดจากสาเหตุดงั นี้
2.1 สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ไม่เหมาะสม เช่น
อุณหภูมิสูงหรื อความชื้นสู ง ซึ่งส่งผลต่อสภาวะจิตใจใน
การทํางาน
2.2 สภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีฝนละออง
ุ่
และ
ควัน มาก ซึ่ งทํา ให้ ก ารหายใจลํา บากส่ ง ผลให้ เ กิ ด
อุบตั ิเหตุในการทํางานได้
2.3 การวางผังโรงงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการวาง
ผัง โรงงาน ทํา ให้ ก ารเคลื่ อ นย้า ยวัส ดุ การทํา งานไม่
คล่องตัวและเกิดอุบตั ิเหตุได้
3. เครื่ องจักรอุปกรณ์ เกิดจากสาเหตุดงั นี้
3.1 เครื่ องจักรขาดการบํารุ งรักษาหรื อบํารุ งรักษาไม่
ถูกวิธี
3.2 เครื่ องจักรไม่มีการ์ด (Guard) หรื อกําบังในส่ วน
ที่เป็ นอันตรายต่อการทํางาน
3.3 การออกแบบเครื่ องจั ก รไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ
เครื่ องจักรมีสภาพเก่า
ธีรวุฒิ และวีรพงษ์ (2556) [4] การที่มีโรงงานเกิดขึ้น
มากๆ ปั ญหาที่ตามมาก็คือ สถิติคนงานได้รับอุบตั ิเหตุ
จากการทํางานสู งขึ้น และอุบตั ิเหตุเกี่ยวกับเพลิงไหม้ก็
สู ง ขึ้ นเช่ น กั น ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากโรงงานบางแห่ ง ไม่ มี
มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย รัฐบาลจึงต้องเข้า
มาควบคุมเสี ยเอง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ โดยให้
โรงงานที่ จ ะขออนุ ญ าตประกอบกิ จ การค้า ทุ ก แห่ ง
จัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานของตนให้ถูกต้อง
ตามระเบี ยบข้อบังคับของพระราชบัญญัติโรงงาน ว่า
ด้วยการควบคุมความปลอดภัยในโรงงาน (มาตรา 39)
ธี รวัช (2562 : 112) [5] ได้ให้ความหมายของความ
ปลอดภัย ไว้ว่ า ความปลอดภัย คื อ สภาพการไม่ มี ภ ัย
อันตรายของพนักงานในขณะปฏิบตั ิงานในโรงงาน ซึ่ ง
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ใจให้ ช่ ว ยกัน สอดส่ อ งดู แ ลด้า นความปลอดภัย เพื่ อ
ป้ อ งกัน หรื อ ลดจํา นวนอุ บัติ เ หตุ ล ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส่ ง ผล
กระทบต่อต้นทุนการผลิตสิ นค้าและเสี ยโอกาสในการ
แข่งขันทางการค้ากับบริ ษทั คู่แข่ง
[5] และธี รวัช (2562) ยังได้กล่าวถึงทักษะของความ
เป็ นผูน้ าํ ที่ดี โดยแยกออกได้เป็ น 3 ชนิด คือ ด้านเทคนิค
ด้านบุคคลและด้านความคิดพื้นฐาน แม้ว่าในทางปฏิบตั ิ
จะต้อ งใช้ทัก ษทั้ง 3 ชนิ ด นี้ ร่ ว มกัน ก็ต าม แต่ ส ามารถ
พิจารณาแยกได้ ดังนี้
1. ทั ก ษะด้ า นเทคนิ ค (Technical Skill) คื อ ความ
ชํานาญหรื อเชี่ยวชาญในงานเทคนิคต่างๆ เช่น กรรมวิธี
การผลิ ตด้านวัสดุ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งทักษ
ของนักบัญชี นักการเงิน เป็ นต้น ความรู ้ความสามารถ
ดังกล่าวเป็ นไปเพื่อการปฏิบตั ิในแต่ละหน้าที่น้ นั ๆ เมื่อ
ได้รับเลื่ อนตําแหน่ งมาเป็ นผูน้ ําในสายงานนั้น ความ
จําเป็ นต้องใช้ทักษะในแต่ละสายงานก็หมดไป เพราะ
ผลงานจะขึ้นอยู่กบั ทักษะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และใน
หลายกรณี พบว่า ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ ํา ไม่มีโอกาสได้ใช้
ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบตั ิงานอีกเลย
2. ทักษะด้านบุคคล (Human Skill) คือ ความชํานาญ
ในการทํา งานร่ ว มกัน ระหว่ า งผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน
ผู ้บ ริ ห ารต้อ งมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจต่ อ พฤติ ก รรมของ
พนัก งาน วิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ จ ะใช้กับพนัก งานที่ มีปัญหา
แบบแปลกๆ รวมทั้งความสามารถในการทําให้เกิดการ
ทํางานเป็ นทีมได้ดี
3. ทักษะด้านพื้นฐานความคิด (Conceptual Skill) คือ
ความสามารถที่ จ ะใช้ความคิดความอ่ า นในการสร้ าง
แผนงาน และแก้ไขปัญหาของงานที่เป็ นนามธรรมได้ดี

Conceptual Skills
Human Skills
Technical Skills
Supervisor

Middle Managers Top Executive

รู ปที่ 1 แสดงระดับความจําเป็ นในการใช้ทกั ษะสําหรับ
ผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ
จะเห็ น ได้ชัด เจนว่ า ผู ้บ ริ ห ารระดับ ต้น จะต้อ งใช้
ทัก ษะด้า นเทคนิ ค มากพอๆ กับ ด้า นบุ ค คล เมื่ อ เลื่ อ น
ระดับการทํางานสู งขึ้น ความจําเป็ นด้านเทคนิคจะลดลง
ส่ วนที่ เพิ่มมากขึ้นคือทักษะด้านพื้นฐานความคิด และ
เมื่ อ ก้ า วหน้ า มากขึ้ น ไปสู่ ผู ้บ ริ หารระดั บ สู ง ทั ก ษะ
ทางด้า นเทคนิ ค จะลดลงอี ก ส่ ว นทัก ษะด้า นพื้ น ฐาน
ความคิดจะเพิ่มขึ้น จนกระทัง่ เป็ นส่ วนใหญ่ของทักษะ
ทั้งหมดที่ตอ้ งใช้ในการทํางาน
โดยในงานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ คือ
1. ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความปลอดภัย ในการ
ทํา งานของพนั ก งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต
ชิ้นส่วนรถยนต์ตามความเห็นของหัวหน้างาน
2. ศึ ก ษาความรู ้ แ ละทัก ษะที่ จาํ เป็ นในการบริ หาร
ความปลอดภัย ในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานใน
สายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ขอบเขตของการวิ จัย ในด้า นเนื้ อ หานั้น จะศึ ก ษา
ความรู ้ แ ละทัก ษะที่ จาํ เป็ นด้า นความปลอดภัย ในการ
ปฏิ บัติงานของพนักงานระดับหัวหน้างานในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ใ นด้า นปั จ จัย ส่ ว น
บุ ค คลและปั จ จัย ความรู ้ แ ละทัก ษะที่ จ ํา เป็ นต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างปลอดภัย
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มี ล ัก ษณะเป็ นมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale)
ตามแบบของ Likert (อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540)
มี 5 ระดับ โดยให้ผูต้ อบแบบสอบถามพิจารณาความรู ้
และทักษะในการปฏิบตั ิงานมีความจําเป็ นว่าอยูใ่ นระดับ
ใด โดยกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ้และทักษะที่
จํา เป็ นของหั ว หน้ า งานในการบริ ห ารจัด การงาน ที่
พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย โดยแบบสอบถาม
มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี
5 ระดับ โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามพิจารณาความรู ้และ
ทักษะในการปฏิบตั ิงานมีความจําเป็ นว่าอยู่ในระดับใด
โดยกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน 5 ระดับ
ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการสมรรถนะที่จาํ เป็ นของหัวหน้างานที่ มีผ ล
ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งปลอดภั ย ของพนั ก งานใน
สายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
เมื่ อสร้ างแบบสอบถามเสร็ จแล้วจะนําไปทดสอบ
ความตรงประเด็นของเนื้อหาตามเทคนิคการคํานวณหา
ค่ า ดั ช นี ความสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน โดย
ผลที่ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องต้องอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง
1.0 แล้วนําแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขโดย
ผ่านจากผูเ้ ชี่ยวชาญ มาดําเนินการแจกแบบสอบถามกับ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Try out) ที่ มี ส ภาพใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ ม
ตัว อย่ า งจริ ง จํา นวน 30 คน เพื่ อ ตรวจสอบค่ า ความ
เชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยการวิ เ คราะห์ ป ระมวลหา
ค่ า ครอนบาร์ ค แอลฟ่ า (Cronbach’s Alpha Analysis
Test) โดยค่าที่คาํ นวณได้ตอ้ งมากกว่า 0.80 ข้อคําถามจึง
จะพิจารณานาไปใช้ในการศึกษาได้

ส่ ว นขอบเขตงานวิ จั ย ในด้ า นพื้ น ที่ จ ะศึ ก ษาใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ที่มีพนักงาน
ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไปและดําเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ 5 ปี
ขึ้นไป ในเขตพื้นที่จงั หวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

2. วิธีการดําเนินการวิจัย

2.1 กลุ่มตัวอย่าง
หัว หน้า งานฝ่ ายการผลิ ต ในโรงงานอุ ตสาหกรรม
ผลิ ตชิ้ นส่ วนรถยนต์ที่มีพนักงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป
และดําเนินกิจการมาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป ในเขตพื้นที่จงั หวัด
ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ได้จากสมการคํานวณการกําหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง
ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยกํา หนดความ
เชื่ อ มั่น ที่ 95% ซึ่ ง จากการคํา นวณ ได้ข นาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 296 คน
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การดําเนิ นการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
โดยสร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ เอกสาร
วารสาร ตํา รา แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ต่ า งๆที่
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของเครื่ องมือ ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบสํารวจรายการ
(Check List) ประกอบด้ ว ยเพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ ใ นการทํา งาน ประสบการณ์ ใ นการ
ฝึ กอบรมด้า นความปลอดภัย ประสบการณ์ ก ารเกิ ด
อุบตั ิเหตุ และตําแหน่งงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งปลอดภัย ของพนั ก งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ [6] โดยแบบสอบถาม
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2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว ผูว้ ิจยั จึงดําเนิ นการ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลแล้วนําเสนอในรู ปแบบของ
ความเรี ยง และตารางประกอบคําอธิ บาย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. แบบสอบถามที่ เ ป็ นแบบเลื อ กตอบ และเติ ม
ข้ อ ความลงในช่ อ งว่ า งที่ เ ป็ นข้ อ มู ล เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ ิ จัย ดํา เนิ น การ
วิเคราะห์ การหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale)
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของหั ว หน้ า งานที่
เกี่ยวกับปัจจัยการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ โดยผูว้ ิจยั
ดําเนินการวิเคราะห์ ดังนี้
[7] การแปลค่ า ผลเฉลี่ ย ที่ ไ ด้ตามเกณฑ์ข องเบสท์
(Best, 1978: 179) อ้างโดย กัลยาณี (2541: 60)
4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ปั จ จั ย ในแต่ ล ะด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นบริ บทองค์ ก ร ด้ า น
กฎหมาย กฎระเบียบความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํา งาน ด้ า นบุ ค คล ด้ า นอุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ
เครื่ อ งจัก ร วิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง าน และทัศ นคติ ด้า นความ
ปลอดภัย ก็ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มากเช่ น กั น อาจ
เนื่ อ งมาจากบริ ษ ัทถื อว่ า ความปลอดภัย มี ความสําคัญ
อย่างยิ่ง และเป็ นส่ วนสําคัญที่ จะทําให้บริ ษทั ประสบ
ความสําเร็ จได้ ผูบ้ ริ หารโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้มีการ
กําหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างเด่นชัดโดยมีการติด
ประกาศให้พนักงานทราบ และมีการมอบหมายหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบในเรื่ องความปลอดภัย ให้ กั บ
ผูเ้ กี่ยวข้องได้นาํ ไปปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎของโรงงาน
แต่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ ยมากที่สุดคือด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(x� = 4.23) ซึ่ งสอดคล้องกับ อนุศกั ดิ์ ฉิ่ นไพศาล (2559)
[3] ที่ ก ล่ า วว่ า ถ้า สภาพแวดล้อ มในการทํา งานที่ ไ ม่
เหมาะสม เช่น อุณหภูมิสูงหรื อความชื้นสู งจะส่ งผลต่อ
สภาวะจิตใจในการทํางานของพนักงาน และการวางผัง
โรงงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการวางผังโรงงานจะทําให้
การเคลื่อนย้ายวัสดุในการทํางานไม่คล่องตัว ทําให้เกิด
อุบตั ิเหตุได้ ต่อให้สภาพร่ างกายของพนักงานพร้อมมาก
แค่ไหน ใส่ อุปกรณ์ ป้องกันทุกครั้ งที่ปฏิ บตั ิ งาน ก็อาจ
เกิ ด อุ บัติ เ หตุ ข้ ึ น ได้ ถ้า สภาพแวดล้อ มในการทํา งาน
ไม่ได้ตามมาตรฐานสากล พนักงานระดับหัวหน้างาน
ฝ่ ายการผลิตจึงมีความเห็นว่าทางด้านสภาพแวดล้อมใน
การทํา งานเป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ซึ่ งส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยของพนักงานมากที่สุด และข้อ
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ในด้า นสภาพแวดล้อ มในการ
ทํางานคือ มีพ้ืนที่แยกจัดเก็บวัตถุอนั ตรายไว้ชดั เจน ซึ่ ง
สอดคล้อง กับธี รวุฒิ และวีรพงษ์ (2556) [4] ที่กล่าวว่า

3. ผลการวิจัย

3.1 ปั จ จั ย ที่ ส่ งต่ อ การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งปลอดภั ย ของ
พนักงาน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามความคิดเห็น
ของพนักงานระดับหัวหน้างานฝ่ ายการผลิต จํานวน 296 คน
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยของ
พนักงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x� = 4.08) รวมถึ ง
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ไม่มีมาตรการด้านการรั กษาความปลอดภัย รั ฐบาลจึง
ต้องเข้ามาควบคุมเสี ยเอง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ
โดยให้โ รงงานที่ จะขออนุ ญาตประกอบกิ จการค้าทุก
แห่ ง จัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานของตนให้
ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บข้ อ บั ง คับ ของพระราชบั ญ ญัติ
โรงงาน ว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยในโรงงาน
(มาตรา 39)
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ที่
ผู ้วิ จัย ได้ค้น พบนั้น ขวัญ ฤทัย [8] ได้อ้า งจากทฤษฎี
รู ปแบบระบบความปลอดภัยของบ๊อบ ฟี เรนซ์ ในการ
ผลิตงานหรื อทํางานในแต่ละชิ้น ผูป้ ฏิบตั ิงานจําเป็ นต้อง
ตัดสิ นใจ (Decision) เลื อกวิธีปฏิ บตั ิ อย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่ อ ให้ ง านบรรลุ เ ป้ า หมาย แต่ ก ารตัด สิ น ใจในการ
ดํา เนิ น งานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายในแต่ ล ะครั้ งนั้น ย่อ มมี
ความเสี่ ย ง (Risks) แอบแฝงอยู่ เ สมอ ดัง นั้ น ในการ
ตัดสิ นใจแต่ละครั้ง ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องมีขอ้ มูลข่าวสาร
(Information) ที่เพียงพอ ถ้าหากข้อมูลข่าวสารดี ถูกต้อง
ก็จะทําให้การตัดสิ นใจถูกต้อง เช่นเดียวกับด้านอุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องจักร ที่ว่าอุปกรณ์เครื่ องจักรที่ใช้ในการ
ผลิ ต จะต้อ งมี ค วามพร้ อ มปราศจากข้อ ผิ ด พลาด ถ้า
อุปกรณ์เครื่ องจักรออกแบบไม่ถูกต้อง ไม่ถูกหลักหรื อ
ขาดการบํารุ งรักษาที่ดี ย่อมทําให้กลไกของเครื่ องจักร
ปฏิ บัติงานผิดพลาดซึ่ งจะนําไปสู่ การเกิ ดอุบัติเหตุ ซึ่ ง
ผูว้ ิ จัย มี ค วามเห็ น ว่ า ภารกิ จ ด้า นการป้ อ งกัน อุ บัติเหตุ
ทั้ ง ตั ว บุ ค คลและทรั พ ย์ สิ นของโรงงานนั้ น สถาน
ประกอบการควรจะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ทํา
หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลเรื่ องความปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงานและทรั พย์สินของโรงานให้ถูกต้องตาม
กฎหมายแรงงาน

การเสี ย ดสี ข องชิ้ น ส่ ว นเครื่ องจัก ร ประกายไฟจาก
เครื่ องจักร แก๊ส และไฟฟ้า เหล่านี้เป็ นเหตุให้เกิดความ
ร้อนพอที่จะไปจุดสารไวไฟ เช่น นํ้ามัน หรื อสารไวไฟ
ต่างๆ ภายในบริ เวณใกล้ๆ ให้ลุกไหม้ได้ ถ้าไม่มีพ้ืนที่
จัดเก็บให้ดี
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยด้านที่
ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านบุคคล (x� = 3.94) [8] ตามที่
สาเหตุ ข องอุ บั ติ เหตุ (Causes of Accidents) H.W.
Heinrich (อ้างถึ งใน แก้วฤทัย, 2548: 9) ได้กล่าวไว้ว่า
สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากคนมีจาํ นวนสู งที่สุดถึง
ร้ อ ยละ 88 ของการเกิ ด อุ บัติ เ หตุ หรื อแม้แ ต่ ท ฤษฎี
โดมิโน ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภัยของบ๊อบ
ฟี เรนซ์ และทฤษฎี รู ปแบบการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ข อง
กองทัพบกสหรัฐอเมริ กา ก็ยงั กล่าวถึงการเกิดอุบตั ิเหตุที่
เกิดขึ้นจากบุคคลนั้นเป็ นประเด็นสําคัญ ทั้งจากวิธีการ
ทํางานที่ไม่ปลอดภัย ความผิดพลาดทางร่ างกาย ขาดการ
ฝึ กอบรมอย่ า งเพี ย งพอ หรื อขาดการกระตุ้ น หรื อ
แรงจูงใจในการทํางาน
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยด้าน
บริ บทองค์กรตามที่ธีรวัช (2562 : 112) [5] ที่กล่าวว่า
ผู ้ บ ริ หารโรงงานจะต้ อ งมี ส่ วนร่ วมในการสร้ าง
สภาพแวดล้อมในโรงงานและใช้หลักจิตวิทยาในการจูง
ใจเพื่อความปลอดภัยให้กบั พนักงาน ตลอดจนให้ความ
สนใจในเรื่ องความปลอดภัย ในการทํา งาน จั ด ทํา
โปสเตอร์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การจัดระบบ
ให้ มี ข้ อ เสนอแนะจากพนั ก งานและมี ก ารประชุ ม
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในโรงงานอยูเ่ สมอ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบความปลอดภัย [4] ซึ่ งสอดคล้อง
กับธีรวุฒิ และวีรพงษ์ (2556) ที่กล่าวว่าโรงงานบางแห่ ง
94

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิ งหาคม 2562
The Journal of Industrial Technology, Vol. 15 No.2 May-August 2019

3.2 ความรู้ และทักษะที่จําเป็ นของหัวหน้ างานในการ
บริหารจัดการงานอย่างปลอดภัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามความคิดเห็น
ของพนักงานระดับหัวหน้างานฝ่ ายการผลิตในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ นส่ ว นรถยนต์ พบว่ า ความรู ้ แ ละ
ทัก ษะที่ จ ํา เป็ นของหัว หน้า งานในการบริ ห ารจัด การ
อย่า งปลอดภัย ในภาพรวม มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับมาก
(x� = 4.00) รวมไปถึงความรู ้และทักษาะในแต่ละด้าน
ของหัวหน้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสู งทุกด้านเช่นกัน ทํา
ให้เห็ นว่าความรู ้และทักษะในการทํางานของหัวหน้า
งานฝ่ ายการผลิ ตมี ผลต่อความปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงาน [9] สอดคล้องกับกฤตยา, ขวัญฤทัย และ
ทักษ์ดนัย (2560) ที่ว่าหัวหน้างานเป็ นผูบ้ ริ หารระดับต้น
ที่ ปฏิ บัติงานอยู่ในระดับใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุด
หัวหน้างานจึงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานต่างๆ
ของบุคคลที่ตนรับผิดชอบให้ทาํ งานให้เกิดผลสําเร็ จตาม
เป้าหมายและนโยบายขององค์การ ซึ่งด้านความรู ้ในการ
ปฏิบตั ิงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x� = 4.08) สอดคล้องกับ
ธี ร วัช (2562) [3] ที่ ก ล่ า วถึ ง ทัก ษะของผู ้นํา ที่ ดี ข อง
หัวหน้างานหรื อผูบ้ ริ หารระดับต้นจะต้องใช้ทกั ษะด้าน
เทคนิ ค ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญในด้านการปฏิ บัติง าน
ของแผนกนั้ นๆ เพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ
ผู ้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาแต่ เ มื่ อ ได้รั บ การเลื่ อ นตํา แหน่ ง ให้
สู งขึ้น ความจําเป็ นที่ ต้องใช้ความรู ้ และทักษะในด้าน
การลงมื อปฏิ บัติงานด้วยตนเองจะลดลง เพราะจะไป
เน้นทักษะด้านความคิดในการบริ หารงานและบริ หาร
คนมากขึ้นแทน

4. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
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1. จากงานวิ จั ย พบว่ า ปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การ
ปฏิ บัติ ง านอย่า งปลอดภัย ของพนัก งานในภาพรวมมี
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับมาก (x� = 4.08) อาจเนื่ อ งมาจาก
บริ ษทั ถื อว่าความปลอดภัยมี ความสําคัญอย่างยิ่ง และ
เป็ นส่ วนสําคัญที่จะทําให้บริ ษทั ประสบความสําเร็ จได้
ผู ้บ ริ หารโรงงานอุ ต สาหกรรมจึ ง ได้ มี ก ารกํา หนด
นโยบายความปลอดภั ย อย่ า งเด่ น ชั ด โดยมี ก ารติ ด
ประกาศให้พนักงานทราบ และมีการมอบหมายหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบในเรื่ องความปลอดภัย ให้ กั บ
ผูเ้ กี่ยวข้องได้นาํ ไปปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎของโรงงาน
แต่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ ยมากที่สุดคือด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(x� = 4.23) ซึ่ งสอดคล้องกับอนุศกั ดิ์ ฉิ่ นไพศาล (2559)
[3] ที่ ก ล่ า วว่ า ถ้า สภาพแวดล้อ มในการทํา งานที่ ไ ม่
เหมาะสม เช่น อุณหภูมิสูงหรื อความชื้นสู งจะส่ งผลต่อ
สภาวะจิตใจในการทํางานของพนักงาน และการวางผัง
โรงงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการวางผังโรงงานจะทําให้
การเคลื่อนย้ายวัสดุในการทํางานไม่คล่องตัว ทําให้เกิด
อุบตั ิเหตุได้ ต่อให้สภาพร่ างกายของพนักงานพร้อมมาก
แค่ไหน ใส่ อุปกรณ์ ป้องกันทุกครั้ งที่ปฏิ บตั ิ งาน ก็อาจ
เกิ ด อุ บัติ เ หตุ ข้ ึ น ได้ ถ้า สภาพแวดล้อ มในการทํา งาน
ไม่ได้ตามมาตรฐานสากล พนักงานระดับหัวหน้างาน
ฝ่ ายการผลิตจึงมีความเห็นว่าทางด้านสภาพแวดล้อมใน
การทํา งานเป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ซึ่ งส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยของพนักงานมากที่สุด
2. พบว่า ความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นของหัวหน้างาน
ในการบริ หารจัดการอย่างปลอดภัย ด้านความรู ้ในการ
ปฏิบตั ิงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x� = 4.08) สอดคล้องกับ
ธี ร วัช (2562) [3] ที่ ก ล่ า วถึ ง ทัก ษะของผู ้นํา ที่ ดี ข อง
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หัวหน้างานหรื อผูบ้ ริ หารระดับต้นจะต้องใช้ทกั ษะด้าน
เทคนิ ค ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญในด้านการปฏิ บัติง าน
ของแผนกนั้ นๆ เพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ
ผู ้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาแต่ เ มื่ อ ได้รั บ การเลื่ อ นตํา แหน่ ง ให้
สู งขึ้น ความจําเป็ นที่ ต้องใช้ความรู ้ และทักษะในด้าน
การลงมื อปฏิ บัติงานด้วยตนเองจะลดลง เพราะจะไป
เน้นทักษะด้านความคิดในการบริ หารงานและบริ หาร
คนมากขึ้นแทน
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งนี้ได้ทาํ การศึกษาเฉพาะพนักงาน
ระดับหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วน
รถยนต์ ถ้าต้องการให้ผลการวิจัยสามารถนําไปใช้ได้
กว้างขวางยิ่งขึ้นควรทําการศึกษากับกลุ่มประชากรใน
อุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ
2. ควรศึกษาด้านความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล
ต่อการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
3. ควรมีการศึกษาโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบ
อื่นๆ ร่ วมกับการใช้แบบสอบถาม เช่ น การสัมภาษณ์
การสังเกต เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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