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บริษัท จํารัสคอนสตรัคช่ันแอนดซัพพลาย จํากัด 

ธนพล  นารี, พลอยนภัส  เอกรอดรัตน  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ   
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการทํางานเพ่ือความปลอดภัย และเพ่ือเปรียบเทียบการทํางาน
เพ่ือความปลอดภัยของพนักงานฝายผลิต บริษัทจํารัสคอนสรัคชั่นแอนดซัพพลาย จํากัดจําแนกตามสถานภาพบุคคล 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก พนักงานฝายผลิตจํานวน 108 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (one-way 
ANOVA) และ Scheffe’s method  
 ผลการวิจัยพบวาการทํางานความปลอดภัยของพนักงานฝายผลิตในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาทั้ง 5 ดานซึ่งประกอบดวย ดานการปฏิบัติงาน ดานการใชเครื่องมือและอุปกรณ ดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ดานสุขภาพรางกายและจิตใจอยูในระดับมาก สวนดานความเส่ียงจากการบริหารอยูในระดับปานกลาง ผล
การเปรียบเทียบการทํางานเพ่ือความปลอดภัยของพนักงานฝายผลิตจําแนกตามอายุ ประสบการณทํางาน ระดับ
การศึกษา และตําแหนงงานพบวาพนักงานฝายผลิตที่มีระดับการศึกษาและตําแหนงงานแตกตางกัน มีการทํางานเพ่ือ
ความปลอดภัยในภาพรวมแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
คําสําคัญ : การทํางานเพ่ือความปลอดภัย, พนักงานฝายผลิต, สภาพแวดลอมในการทํางาน, สุขภาพรางกายและจิตใจ, 
ความเสี่ยงจากการบริหาร 
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บทนํา 
 “ความปลอดภัยในการทํางาน” หมายถึงสภาวะ
สมดุลระหวางคน เครื่องจักรและสภาพแวดลอม ในอีก
ประเด็นหนึ่งความหมายของความปลอดภัยในการ
ทํางานรวมถึงสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพดวย 
หรือตรงกับคําวา “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” 
และองคกรแรงงานระหวางประเทศไดเ พ่ิมคํา วา 
“สภาพการทํางานและสิ่งแวดลอม” โดยมีเจตนาจะให
ความหมายของความปลอดภัยในการทํางานหมายถึง 
สภาพการทํางานและสภาพแวดลอมของงาน รวมทั้ง
สุขภาพ (Working Conditions, Environment 
Occupation, and Health) ทั้งนี้เพ่ือใหนายจางได
ดูแลอยางครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้น คือจะตองดูแลทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม ใหสวัสดิการ ความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของพนักงาน เพ่ือปองกันมิใหไดรับบาดเจ็บ
พิการ หรือตายจากการเกิดอุบัติเหตุในที่ทํางานและ
เพ่ือปองกันมิใหสุขภาพอนามัยของพนักงานตองเส่ือม
ทรุดโทรมจนทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเปนโรคจากการ
ทํางาน (วิทยา  เมฆขํา, 2559, น.7) 
 นับตั้งแตประเทศไทยไดมีการพัฒนาประเทศ
จากโครงสรางการผลิตแบบเกษตรกรรมเปล่ียนแปลง
มา สู การผลิ ตแบบ อุตสาหกรรม  ทํ า ให เ กิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจของโลกไดขยายตัว และมีการแขงขัน
ทางการคาที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น มีการนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ซึ่งทําใหไมไดตระหนักถึง
ความสําคัญกับความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของ
บุคลากรที่ตองเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุที่เปนอันตราย
มากยิ่งขึ้น (สมใจ ลักษณะ, 2552, น.7) การเกิด
อุบัติเหตุเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆป สวนใหญเปนกรณีหยุด
งานไมเกิน 3 วัน ตอป (รอยละ 68.58) รองลงมาคือ
กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน ตอป (รอยละ 29.32) สาเหตุที่
ทําใหลูกจางประสบอันตรายสูงสุด คือ วัตถุสิ่งของ ตัด 
บาด ทิ่มแทง ตอป (รอยละ 23.57) ขนาดสถาน
ประกอบการท่ีมีลูกจางมากกวา 1,000 คน มีการ
ประสบอันตรายสูงสุด (รอยละ 22.89) ตอป ตําแหนง
หนาที่ที่ มีจํ านวนการประสบอุบัติ เหตุสู งสุด  คือ 
ผู ป ฏิ บั ติ ง า น ใน โ ร ง ง า น  ผู ค ว บ คุม เ ค รื่ อ ง จั ก ร 

ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ (สํานักงานประกันสังคม, 
2557 - 2561) 
 การ พัฒนาสถานประกอบการด านความ
ปลอดภัยในการทํางาน โดยการมีระบบการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัยอยางถูกตองจะสงผลให
คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้นควบคูไปกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑที่ผลิต ซึ่งแรงงานเหลานี้ในแตละปตางตอง
ประสบกับอุบัติเหตุจากการทํางานเปนจํานวนมาก
กอใหเกิดการสูญเสีย การหยุดงาน การทุพพลภาพ 
และสงผลกระทบถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานอยางหลีกเลี่ยงไมได (สมาคมเครื่องทํา
ความเย็นไทย, 2553) 
 ปญหาดังกลาวที่ไดเกิดขึ้นกับพนักงานนั้นงาน
กอสรางจึงประกอบดวยกิจกรรมท่ีมีความไมแนนอนแต
เปลี่ยนไปตามสถานการณและตองทํางานอยูภายใต
สภาวะที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก
ธรรมชาติของสถานท่ีทํางานที่ไมเปนระเบียบเรียบรอย 
เกี่ยวของกับแหลงความอันตรายจํานวนมากและ
หลากหลายประเภทสภาพแวดลอมเปดที่ควบคุมได
ยาก เกี่ยวของกับเครื่องจักรหนักและเครื่องมือกล และ
ใชแรงงานคนจํานวนมาก จึงทําใหงานกอสรางมีอัตรา
การเกิดอุบัติ เหตุในระหวางการทํางานไดสูงทั้ งที่
เล็กนอยจนถึงขั้นเสียชีวิต (รองศาสตราจารย ดร. วชร
ภูมิ เบญจโอฬาร, 2561) 
 บริษัทจํารัสคอนสตรัคชั่นแอนดซัพพลาย จํากัด 
ดําเนินธุรกิจรับเหมางานจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 
เพ่ือทํางานออกแบบ ผลิตขึ้นรูป และติดตั้งงานถังรับ
ความดัน เดินระบบทอโรงงานในอุตสาหกรรม วางแผน
ตรวจสอบและซอมบํารุง เครื่องจักร หมอตมน้ํา ของ
โรงไฟฟาและโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบที่ลูกคา
กําหนด (Originalequipment manufacturer: OEM) 
การทํางานของบริษัทจึงตองควบคุมใหไดมาตรฐานและ
ตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก  การปฏิบัติงาน
ของพนักงานตองมีความระมัดระวังเปนอยางสูง เพราะ
การทํางานของทางบริษัทนั้นเปนการรับเหมางานที่มี
การทํางานหลากหลาย ทั้งสถานที่ในการทํางานท่ีตองมี
การออกไปติดตั้ง ประกอบหนางาน และใชแรงานคน
เปนสวนมาก จึงอาจกอใหเกิดอุบัติ เหตุได ดังนั้น
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การศึกษาเร่ืองการทํางานเพ่ือความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานฝายผลิตของบริษัทจํารัสคอน
สตรัคชั่นแอนดซัพพลาย จํากัด ผลที่ไดจากการศึกษา
เปนขอมูลสําหรับฝายผลิต ตลอดจนหนวยงานท่ี
เกี่ยวของไดนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา และ
แกไขเร่ืองระบบบริหารงานดานความปลอดภัยในการ
ทํางานของฝายผลิต เพ่ือใหพนักงานมีพฤติกรรม
ทางดานความปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะนําไปสูการ
ปองกัน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของพนักงาน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการทํางานเพ่ือความปลอดภัย
พนักงานฝายผลิต บริษัทจํารัสคอนสตรัคชั่นแอนดซัพ
พลาย จํากัด 
 2.  เ พ่ือเปรียบเทียบการทํางานเ พ่ือความ
ปลอดภัยของพนักงานฝายผลิตบริษัทจํารัสคอน
สตรัคชั่นแอนดซัพพลาย จํากัด จําแนกตามสถานภาพ
บุคคล 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานฝาย
ผลิตบริษัทจํารัสคอนสตรัคชั่นแอนดซัพพลาย จํากัด 
จํานวน 108 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 
พนักงานฝายผลิตของบริษัทจํารัสคอนสตรัคชั่นแอนด
ซัพพลาย จํากัด จํานวน 83 คน 5 ตําแหนง ไดแก ชาง
กลึง ชางไฟ ชางเชื่อม ชางประกอบ และผูชวยชาง  
 2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปร
อิสระไดแกสถานภาพบุคคล จนวน 4 ขอคือ อายุ 
ระดับการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  และ
ตําแหนงงาน ตัวแปรตามไดแกการทํางานเพ่ือความ
ปลอดภัย  แบ งออกเปน  5  ด าน  ได แกด านการ
ปฏิบัติงาน ดานการใชเคร่ืองมือและอุปกรณ ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสุขภาพรางกายและ
จิตใจ และดานความเส่ียงจากการบริหาร 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบสอบถาม
ที่มีคาความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) เทากับ 
0.872 ประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถาม

ขอมูลสถานภาพบุคคลของพนักงานฝายผลิต ลักษณะ
การตอบเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) มี
จํานวน 4 ขอที่สอบถามเก่ียวกับ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณการทํางาน และตําแหนงงาน ตอนท่ี 2 
สอบถามการทํางานเพ่ือความปลอดภัย จํานวน 27 ขอ
จําแนกออกเปนขอคําถามเชิงบวก 4 ดาน ไดแก ดาน
การปฏิบัติงาน จํานวน 5 ขอ ดานการใชเครื่องมือและ
อุปกรณ จํานวน 5 ขอ ดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน จํานวน 6 ขอ และดานความเสี่ยงจากการ
บริหารจํานวน 5 ขอ ขอคําถามเชิงลบไดแก ดาน
สุขภาพรางกายและจิตใจ จํานวน 6 ขอ ลักษณะการ
ตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 
ระดับมีความหมายดังนี้ 
 สํ า ห รั บ ข อ คํ า ถ า ม เ ชิ ง บ ว ก  ( Positive 
statement) การใหคะแนน เปนดังนี้ 
ไดรบัผลจากการปฏิบัติหรือปฏิบัติประจํา 4 
ไดรับผลจากการปฏิบัติหรือปฏิบัติบอยคร้ัง 3 
ไดรับผลจากการปฏิบัติหรือปฏิบัติบางครั้ง 2 
ไดรับผลจากการปฏิบัติหรือปฏิบัตินานๆครั้ง 1 
ไมเคยไดรับผลจากการปฏิบัติเลย  
 สํ า ห รั บ ข อ คํ า ถ า ม เ ชิ ง ล บ  ( Negative 
Statement) การใหคะแนน เปนดังนี้ 
ไดรับผลจากการปฏิบัติหรือปฏิบัติประจํา 0 
ไดรับผลจากการปฏิบัติหรือปฏิบัติบอยคร้ัง 1 
ไดรับผลจากการปฏิบัติหรือปฏิบัติบางครั้ง 2 
ไดรับผลจากการปฏิบัติหรือปฏิบัตินานๆครั้ง 3 
ไมเคยไดรับผลจากการปฏิบัติเลย 4  
  4. การวิเคราะหและการแปลผลขอมูล มีดังนี้ 
  4.1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพบุคคล โดยหา
คาความถ่ี และคารอยละ   
  4.2 วิเคราะหขอมูลการทํางานเพ่ือความ
ปลอดภัย  โดยใชสถิติค า เฉลี่ ยและคา เบี่ ยง เบน
มาตรฐานรายขอ รายดาน และในภาพรวม การแปลผล
คาเฉลี่ยมีดังนี้ (Best, 1981, pp. 179-187) 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.00 หมายถึงมีการทํางานเพ่ือ
ความปลอดภัยระดับมากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึงมีการทํางานเพ่ือ
ความปลอดภัยระดับมาก  
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 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึงมีการทํางานเพ่ือ
ความปลอดภัยระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 0.50-1.49 หมายถึงมีการทํางานเพ่ือ
ความปลอดภัยระดับนอย  
 คาเฉลี่ย 0.00-0.49 หมายถึงมีการทํางานเพ่ือ
ความปลอดภัยระดับนอยท่ีสุด 
 4.3 เปรียบเทียบการทํางานเพ่ือความปลอดภัย
ของพนักงานฝายผลิตที่มีสถานภาพบุคคลแตกตางกัน 
2 กลุม โดยใชคาสถิติ t–tesและใชสถิติ F-test โดยวิธี 
one–way analysis of variance (one-way 
ANOVA) สําหรับสถานภาพบุคคลที่มากกวา 2 กลุม 
และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จะทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffe method) 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการทํางานเพ่ือความปลอดภัยของ
พนักงานฝายผลิต บริษัทจํารัสคอนสตรัคชั่นแอนดซัพ
พลาย จํากัดมีขอคนพบดังนี้ 
 1. พนักงานฝายผลิตที่เปนผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 83 คน พบวา สวนมากมีอายุ 26-30 ป (33 
คน รอยละ 39.8) รองลงมามีอายุ 31-35 ป (19 คน 
รอยละ 22.9) อายุ 36-40 ป (11 คน รอยละ 13.3) 
อายุ 20-25ป และ 41-50 ป (10 คน รอยละ 12.0) 
สวนมากมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี (66 คน 
รอยละ 79.5) รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (17 คน รอยละ 20.5) พนักงานฝายผลิตเกินครึ่ง
เล็กนอยมีประสบการณการทํางาน 1-3 ป (49 คน รอย
ละ 59.0) รองลงมามีประสบการณ 4-7 ป (19 คน 
รอยละ 22.9) นอยกวา 1 ป (12 คน รอยละ 14.5) 
และมากกวา 7 ป (3 คน รอยละ 3.6) ตามลําดับ 
พนักงานฝายผลิตสวนมากมีตําแหนง ชางประกอบ (58 
คน รอยละ 69.9) รองลงไดแกชางเชื่อม (14 คน รอย
ละ 16.9) ชางกลึงและผูชวยชางจํานวนเทากัน (4 คน 
รอยละ 4.8) และนอยที่สุดคือ ชางไฟ (3 คน รอยละ 
3.6) ตามลําดับ 
 2. การทํางานเพ่ือความปลอดภัยของพนักงาน
ฝายผลิตโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.96 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47) โดยพบมี 4 ดานอยูในระดับ
มาก สวนดานความเสี่ยงจากการบริหารมีการทํางาน
เพ่ือความปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายดานมีขอคนพบดังตอไปน้ี 
  2.1 การทํางานเพ่ือความปลอดภัยดานการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ สวนอีก 4 ขอ
อยูในระดับมาก ดังแสดงตามตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ทํางานเพ่ือความปลอดภัยดานการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การทํางานเพ่ือความปลอดภัยดานการใชเครื่องมือ
และอุปกรณโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยพบวาอยูใน
ระดับมากท้ัง 5 ขอ แสดงตามตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ทํางานเพ่ือความปลอดภัยดานการใชเครื่องมือและ
อุปกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 การทํางานเพ่ือความปลอดภัยดานสภาพแวดลอม
ในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา อยูใน
ระดับมากท้ัง 5 ขอ ดังแสดงตามตารางท่ี 3 
 
 
ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ทํางานเพ่ือความปลอดภัยดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 
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2.4 การทํางานเพ่ือความปลอดภัยดานสุขภาพรางกาย
และจิตใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา อยูใน
ระดับมาก 2 ขอ อยูในระดับปานกลาง 4 ขอ แสดง
ตามตารางท่ี 4  
  
ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ทํางานเพ่ือความปลอดภัยดานสุขภาพรางกายและ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 การทํางานเพ่ือความปลอดภัยดานความเสี่ยงจาก
การบริหารโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพบวาอยู
ในระดับมาก 2 ขอ อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ แสดง
ตามตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ทํางานเพ่ือความปลอดภัยดานความเสี่ยงจากการ
บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเพ่ือความ
ปลอดภัยของพนักงานฝายผลิตที่มีขอมูลสถานภาพ
บุคคลแตกตางกันมีขอคนพบดังนี้ 
  3.1 พนักงานท่ีมีอายุตางกันมีการทํางานเพ่ือ
ความปลอดภัยดานความเสี่ยงจากการบริหารแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = 0.008) 
  3.2 พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมี
การทํางานเพ่ือความปลอดภัยดานการปฏิบัติงาน (P = 
0.001) ดานสุขภาพรางกายและจิตใจ (P < 0.001) 
ดานความเสี่ยงจากการบริหาร (P = 0.037) และใน
ภาพรวม (P = 0.021) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   
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 3.3 พนักงานที่มีประสบการณการทํางานตางกัน
มีการทํางานเพ่ือความปลอดภัยดานการใชเครื่องมือ
และอุปกรณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (P = 0.046) 
 
ตารางท่ี 6 แสดงผลการเปรียบเทียบการทํางานเพ่ือ
ความปลอดภัยของพนักงานฝายผลิตที่มีสถานภาพ 
บุคคลแตกตางกัน 

 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องการทํางานเพ่ือความ
ปลอดภัยของพนักงานฝายผลิต บริษัทจํารัสคอน
สตรัคชั่นแอนดซัพพลาย จํากัด พบวาการทํางานความ
ปลอดภัยของพนักงานฝายผลิตในภาพรวมอยู* มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในระดับมาก (คาเฉล่ีย 

2.96) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทั้ง 4 ดานอยูใน
ระดับมาก ซึ่ งประกอบดวย  ดานการปฏิบัติ งาน 
(คาเฉลี่ย 3.42) ดานการใชเครื่องมือและอุปกรณ 
(คาเฉลี่ย 3.29) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(คาเฉลี่ย  3.31)  ดานสุขภาพรางกายและจิตใจ 
(คาเฉลี่ย 2.50) สวนดานความเสี่ยงจากการบริหารอยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.35) ผลการเปรียบเทียบ
การทํางานเพ่ือความปลอดภัยของพนักงานฝายผลิต
จําแนกตามอายุ ประสบการณทํางาน ระดับการศึกษา 
และตําแหนงงาน พบวาพนักงานฝายผลิตที่มีระดับ
การศึกษาและตําแหนงงานแตกตางกัน มีการทํางาน
เพ่ือความปลอดภัยในภาพรวมแตกตางกันอยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (P= .021 และ .002 
ตามลําดับ) 
  

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องการทํางานเพ่ือความปลอดภัย
ของพนักงานฝายผลิต บริษัทจํารัสคอนสตรัคชั่นแอนด
ซัพพลาย จํากัด มีประเด็นของขอคนพบที่นําสูการ
อภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. จากการวิจัยพบวา การทํางานเพ่ือความ
ปลอดภัยของพนักงานฝายผลิต บริษัทจํารัสคอน
สตรัคชั่นแอนดซัพพลาย จํากัด จํานวน 4 ดานอยูใน
ระดับมาก โดยดานการปฎิบัติงานอยูในลําดับสูงท่ีสุด 
(คาเฉลี่ย 3.42) และมีเพียง 1 ประเด็นจากขอคําถาม
ทั้งหมด 1 ขอ ที่อยูในระดับมากที่สุด ไดแกใสอุปกรณ
ปองกันอันตราย (PPE) (คาเฉล่ีย 3.51) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผูตอบเทากับพนักงานฝายผลิตหรือชาง
ตางๆ ไดแกชางกลึง ชางไฟ ชางเชื่อม ชางประกอบ 
และผูชวยชางที่ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ความปลอดภัย ทั้งอุปกรณปองกัน ขั้นตอนการทํางาน
กฎกฎและเคร่ืองหมายเตือน ทั้งนี้บริษัทควรสงเสริมให
พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติตาม
กฎและเครื่องหมายเตือนตอตนเอง และเพ่ือนรวมงาน  
 2. จากผลการเปรียบเทียบการทํางานเพ่ือความ
ปลอดภัยของพนักงานฝายผลิตจําแนกตามขอมูล
สถานภาพบุคคลดานอายุพบวา พนักงานฝายผลิตที่มี
อายุ 41-50 ป (คาเฉลี่ย 1.24) มีระดับการทํางานเพ่ือ

สถานภาพบุคคล อายุ ระดับ
การศึกษา 

ประสบการณ
การทํางาน 

ตําแหนง
งาน 

ดานการ
ปฏิบัติงาน .792 .001* .364 .075 

ดานการใช
เครื่องมือ 

และอุปกรณ 
.827 .494 .046* .681 

ดานสภาพ 

แวดลอมในการ
ทํางาน 

.651 .226 .448 .265 

ดานสุขภาพ
รางกายและ

จิตใจ 
.504 .000* .482 .000* 

ดานความเสี่ยง
จากการบริหาร .008* .037* .700 .003* 

รวม .131 .021* .391 .000* 
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ความปลอดภัยต่ํากวาทุกกลุมอายุ (20-40 ป) อันไดแก
การไดรับขอมูลขาวสารจากบริษัท การไดรับการอบรม 
คําชม และรางวัลตอบแทนจากบริษัท รวมทั้งการ
อบรมกอนเร่ิมทํางาน ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก พนักงานที่
มีอายุมากนั้นมีประสบการณมาก มีความเชี่ยวชาญใน
การทํางาน ไดรับการยอมรับไมตองการการอบรม จึง
ไดรับการปฏิบัติดานการอบรม คําชม และการอบรม
กอนเริ่มทํางานต่ํากวาผูที่มีอายุนอยกวา สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ (กนกวรรณ อาจแกว , วิชัย พฤกษ
ธาราธิกูล, สุนิสา ชายเกลี้ยง, 2561) พบวา การทํางาน 
ข อ ง พ นั ก ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว น
เครื่องปรับอากาศและอุปกรณทําความเย็น  
 3. จากผลการเปรียบเทียบการทํางานเพ่ือความ
ปลอดภัยของพนักงานฝายผลิตจําแนกตามขอมูล
สถานภาพบุคคลดานตําแหนงงานพบวา พนักงานฝาย
ผลิตตําแหนงชางประกอบ (คาเฉลี่ย 2.80) มีรับการ
ทํางานเพ่ือความปลอดภัยต่ํากวาตําแหนงอ่ืนๆ อีก 4 
ตําแหนง (ชางไฟ ชางกลึง ชางเชื่อม และผูชวยช าง) 
ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากชางประกอบไมตองใชเคร่ืองจักร
ในการทํางาน หรือสภาพการทํางานที่เกี่ยวของกับ
เครื่องจักรนอยกวาการทํางานในสภาพแวดลอมดาน
แสง เสียง กลิ่นดีกวา และไมมีเสียงดัง สอดคลองกับ
ทฤษฎีของ Firenze System Model กลาววา 
การศึกษาเร่ืองความปลอดภัยและอุบัติเหตุตองศึกษา
องคประกอบท้ังระบบซึ่งมีปฏิกิริยาสัมพันธเกี่ยวของ
กัน องคประกอบดังกลาวประกอบดวย คน (Man)  
เครื่ อ งจั กร  (Machine) และสิ่ งแวดลอม 
(Enviroment) (Bob Firenze, อางถึงใน เฉลิมชัย ชัย
กิตติภรณ, 2533, 21 - 22) 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. จากการวิจัยพบวา การทํางานเพ่ือความ
ปลอดภัยของพนักงานฝายผลิต บริษัทจํารัสคอน
สตรัคชั่นแอนดซัพพลาย จํากัดจํานวน 4 ดานอยูใน
ระดับมาก มีเพียงดานความเส่ียงจากการบริหาร ดาน
เดียวที่อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.35) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มี 3 ขอที่อยูในระดับปาน
กลางไดแก ไดรับขอมูลขาวสารกับทางบริษัท (2.49) 

ไดรับคําชมเพ่ือสรางกําลังใจจากทางบริษัท (2.00) 
และไดรับรางวัลตอบแทนจากบริษัทเมื่อปฏิบัติงานไดดี 
(1.86)  
 2. ศึกษาเก่ียวกับเรื่องอาชีวอนามัย และการย
ศาสตรแบบเฉพาะเจาะจงไปสูเรื่องสุขภาพรางกายและ
จิตใจจากการทํางานที่เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การ
ทดสอบ และการทดลอง 
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