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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท 
เอส.เค.บัสซีท แอนด สตีล จํากัด และเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
จําแนกตามสถานภาพบุคคล ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก พนักงานฝายผลิตเบาะรถบัส บริษัท เอส.เค.บัส
ซีท แอนด สตีล จํากัด จํานวน 38 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม และสถิติที่ ใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี  รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (one-way 
ANOVA) และ Scheffe’s method ผลการวิจัยพบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 38 คน แบงเปนเพศ
ชายจํานวน 31 คน และเพศหญิงจํานวน 7 คน มีอายุระหวาง 21 -30 ป จํานวน 15 คน รองลงมามีอายุ
ระหวาง 31-40 ป จํานวน 14 คน มีประสบการณทํางาน 4-6 ป จํานวน 14 คน รองลงมามีประสบการณ
ทํางาน 7-9 ป จํานวน 10 คน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตนหรือต่ํากวา จํานวน 27 คน รองลงมาสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ ปวช. จํานวน 11 คน (2) พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานโดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับสูงที่สุด รองลงมาคือ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานการใชเครื่องมือและอุปกรณ และ
ต่ําที่สุดไดแก พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานดานสภาพแวดลอม ตามลําดับ (3) เมื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานที่มีขอมูลสถานภาพบุคคลแตกตางกัน  แตเมื่อทดสอบ
ความแตกตางของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานดานการปฏิบัติงานจําแนกขอมูลสวนบุ
คลตามประสบการณทํางานแตกตางกันเปนรายคู พบวาจากการทดสอบรายคูดวยวิธี Scheffe’s method ไม
พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

คําสําคัญ : พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน, แผนกผลิตเบาะรถบัส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 380 -



  

ABSTRACT 

 The goal of this research is to study the safety procedure for employees completed 
by S.K. Bus Seat & Steel Co., Ltd to compare safety level across the board within the 
company. The research focus on employees in the production portion of the company 
which involves 38 employees. Data collection includes formal questionnaires which are now 
able to analyze data by category: frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-
test (one way ANOVA), and Scheffe’s method. The study found: (1) The completed 
questionnaires include a total of 38 participants. There were 31 males – 81.6 percent; and 7 
females – 18.4 percent. The total by age between 21-30 is 15 people (39 percent); 
participants between 31-40 years of age in the total of 14 people (36.8 percent) with work – 
experience of 4-6 years; then followed by 10 individuals (26.3 percent) with 7-9 years of 
work experience. 27 of those have completed their high school diploma or lower (27 
percent). Only 11 of those in data collection completed high school diploma or higher 
education (28.9 percent) (2) The safety protocol and practice in the workplace demonstrated 
a high standard level with an average of 3.17. The measurement of workplace safe practice 
is followed highest during the production (average 3.25); followed by the safety measure in 
operation performance using tools and equipment (average 3.12); and the lowest safety 
measure in this study, however; is workplace related environment (average 3.09), 
respectively. (3) According to the research, demographics of the study participants shows the 
correlation between workplace safety protocol and practice as following; when tested 
different behavior for safety practice protocols of employees in pair followed Scheffe 
method, it is found that there is no different in statistically insignificant at 0.05 level. 
 
Keywords : Safety behavior in the workplace, Department of Bus Seat Production 
 

บทนํา 
  ความปลอดภัยในการทํางานหมายถึง

สภาวะสมดุลที่ไมเกิดอันตรายประกอบดวยความ
สมดุลระหวางเคร่ืองจักร คน และสภาพแวดลอม 
ในอีกประเด็นหนึ่งความหมายของความปลอดภัย
ในการทํางานจะรวมถึงสุขภาพอนามัยของผู
ประกอบอาชีพจึงแทนดวย คําวาความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยและองคการแรงงานระหวาง
ประเทศไดเพ่ิมคําขึ้นมาอีกหน่ึงคําคือสภาพการ
ทํ า ง านและสิ่ ง แ วดล อม โดย มี เ จตนาจะ ให
ความหมายของความปลอดภัยในการทํางาน

หมายถึง Working Conditions Environment 

Occupation and Health ทั้งนี้เพ่ือนายจางให
การดูแลผูใชแรงงานไดครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้น
คือจะตองดูแลทั้งดานเศรษฐกิจสังคมสวัสดิการ 
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของผูใชแรงงานเพ่ือ
ปองกันมิใหผูใชแรงงานไดรับการบาดเจ็บพิการ
หรือตายจากการ เกิดอุบัติเหตุในท่ีทํางานและเพ่ือ
ปองกันมิใหสุขภาพอนามัยของผูใชแรงงานตอง
เสื่อมทรุดโทรมจนทําให เกิดการบาดเจ็บหรือเปน
โรคจากการทํางาน (วิทยา เมฆขํา, 2545, หนา 7) 
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            บริษัท เอส.เค.บัสซีท แอนด สตีล จํากัด 
บริษัทตั้งอยูที่ 50/51 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ          
จ.นนทบุรี 11140 ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตอะไหล
ของรถบัสโดยสารสงขายภายในประเทศไทย ซึ่ง
ปจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้นจํานวน 40 คน โดย
แบงเปนพนักงานฝายผลิตเบาะรถบัส จํานวน 38 
คน และฝายธุรการ 2 คน โดยฝายผลิตเบาะรถบัส
แบงเปน 6 แผนก ไดแก ชางเชื่อม ชางตัดและเย็บ 
ชางไฟ ชางทําสี ชางกลึง และชางประกอบ  
 ทางบริษัท เอส.เค.บัสซีท แอนด สตีล 
จํากัด ไดใหความสําคัญตอความปลอดภัยของ
พนักงานในบริษัทเปนอยางมาก จึงไดจัดทํา
นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยใหกับพนักงานใน
บริษัท รวมท้ังจัดการใหความรูและฝกอบรมเรื่อง
ความปลอดภัยในการทํางานใหแกพนักงานทุกคน 
เพ่ือใหพนักงานทุกคนน้ันไดทํางานดวยความ
ปลอดภัย อยางไรก็ตามจากการท่ี บริษัท เอส.เค.
บัสซีท แอนด สตีล จํากัด ไดศึกษาขอมูลการ
ประสบอุบัติเหตุของพนักงานในป 2561 ที่เกิด
ทั้งหมดจํานวน 18 ครั้ง ไมตองหยุดงาน 16 ครั้ง 
เชน เดินเตะเหล็กเสนที่วางไว เปนตน และตอง
หยุดงาน 2 ครั้ง เชน เหล็กตกใสเทา เปนตน ทําให
ตองสูญเสีย เวลาในการทํางาน  ผลผลิตและ
คาใชจายอื่นๆ ที่จะตามมา 
             จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษัท 
เอส.เค.บัสซีท แอนด สตีล จํากัด ผูวิจัยจึงมีความ
ประสงคที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานของพนักงานแผนกผลิตเบาะรถบัสใน
บริษัท เอส.เค.บัสซีท แอนด สตีล จํากัด เพ่ือท่ีจะ
ไดเปนแนวทางในการปองกันและแกไข ใหเกิด
ความปลอดภัยสู งสุ ด ในการปฏิบัติ ง านของ
พนักงาน  ซึ่ งจะชวยให เกิดผลดีตอพนักงาน 
ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในนโยบายทางดานความ

ปลอดภัยของบริษัท เอส.เค.บัสซีท แอนด สตีล 
จํากัด อีกดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานของพนักงานแผนกผลิตเบาะรถบัส
บริษัท เอส.เค. บัสซีท แอนด สตีล จํากัด 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานแผนกผลิต
เบาะรถบัสบริษัท เอส.เค. บัสซีท แอนด สตีล 
จํากัด ที่มีขอมูลสวนบุคคลแตกตางกัน 

 

ระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย 

   เรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยที่มีผลตอ
การทํางานของบริษัท เอส.เค. บัสซีท แอนด สตีล 
จํากัด ผูวิจัยไดศึกษาโดยการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการศึกษา 

1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ แบบสอบถามโดยแบงเปน 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอมูลพื้นฐานโดยเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
(Check list) ซึ่งประกอบดวย เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณทํางาน ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check 

list) 

  ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถาม
ขอมูลพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานแผนกผลิตเบาะรถบัสบริษัท เอส.เค. บัส
ซีท แอนด สตีล จํากัด ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 
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  ตอนท่ี 3 เปนการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการทํางานท่ีมีผลตอความปลอดภัย ใน
ทั้ ง  3 ดาน  ไดแก  ดานการปฏิบัติ งาน  ดาน
เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ และ ดานสิ่งแวดลอม 

2. การสรางแบบสอบถาม 

   การสรางแบบสอบถามประกอบไปดวย
ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้  
  2.1 ศึกษาคุณลักษณะที่ควรจะ
วัดการศึกษาคุณลักษณดูไดจากกรอบแนวความคิด
จากนั้นจึงศึกษาตัวแปรที่จะวัดใหเขาใจอยาง
ละเอียดท้ังเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติการ 
  2.2 กําหนดประเภทของคําถาม
แบบปลายปด  ผูตอบเลือกตอบจากคําถามที่
กําหนดไวเทานั้น  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
   ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและ
รับกลับคืนดวยตัวเอง โดยการรวบรวมขอมูลใน
พ้ืนที่ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ที่ใชใน
การวิจัยและทําการเก็บขอมูล ดวยตนเอง จํานวน 
38 ชุด ทําการตรวจสอบความถูกตองของ
แบบสอบถามอีกคร้ัง หลังจากนั้น  นําไป
ประมวลผล และวิเคราะหขอมูล 

 4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   ขอมูลที่ไดจากการสํารวจจะตองผาน
การวิ เ คราะหทางส ถิติ  ด วย โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอรใน การวิเคราะห  
   ตอนท่ี 1 และตอนที่ 2 เปนการ
วิเคราะหขอมูลพ้ืนของผูตอบแบบสอบถาม และ 

พฤติกรรมการในการทํางาน  ใชสถิติความถี่ 
(Frequency) และรอยละ (Percentage) 

   ตอนที่ 3 เปนการวิเคราะห พฤติกรรม
ในการทํางานของพนักงานแผนกผลิตเบาะรถบัส
บริษัท เอส.เค. บัสซีท แอนด สตีล จํากัด วิเคราะห

ขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency), 

คา เฉ ล่ีย  (Mean),     ค า เบี่ ยง เบนมาตรฐาน 
(standard deviation, S.D.) การทดสอบคาที (T-

test) การทดสอบความแปรปรวน  
(F-test) โดยวิธี one–way analysis of variance 

(one – way ANOVA) และทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe ( ฤดี นิยมรัตน, 
2551) 

 

ผลการวิจัย 

  ผ ล ก า ร วิ จั ย ท่ี ไ ด จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานแผนกผลิตเบาะรถบัส บริษัท เอส.เค. บัส
ซีท แอนด สตีล จํากัด มีขอคนพบดังนี้ 
  1. ขอมูลสวนบุคคล พนักงานบริษัท 
เอส . เค .  บัส ซีท  แอนด  สตีล  จํากัด  มีผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 38 คน เปนเพศชายมากกวา
เพศหญิง โดยมีเพศชายจํานวน 31 คน หรือรอย
ละ 81.6 และเพศหญิงจํานวน 7 คน หรือรอยละ 
18.4 ชวงอายุของการตอบแบบสอบถามที่มี
จํานวนมากที่สุดมีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 
15 คน (หรือรอยละ 39.5) รองลงมามีอายุระหวาง 
31-40 ป จํานวน 14 คน (หรือรอยละ 36.8) 
ประสบการณการทํางานที่มีจํานวนมากท่ีสุดอยูที่
ชวง 4-6 ป จํานวน 14 คน (หรือรอยละ 36.8 ) 
รองลงมาคือชวง 7-9 ป จํานวน 10 คน (หรือรอย
ละ 26.3) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตนหรือต่ํา
กวา จํานวน 27 คน (หรือรอยละ 71.1) รองลงมา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ ปวช . 
จํานวน 11 คน (หรือรอยละ 28.9) 

  2. พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํ า ง าน โดยรวมอ ยู ใน ระ ดับมาก  ( X̄=3.17 , 
S.D.=0.35) โดยพบวาทุกดานอยูในระดับมากมี
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คาเฉลี่ย เ รียงตามลําดับคือ  พฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานดานการปฏิบัติงาน มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับสูงที่สุด (X̄=3.25, S.D.=0.31) 

รองลงมาคือ พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานดานการใชเครื่องมือและอุปกรณ (X̄=3.12, 

S.D.=0.47) และต่ําที่สุดไดแก พฤติกรรมความ
ปลอดภัย ในการทํางานดานสภาพแวดลอม 
(X̄=3.09, S.D.=0.47) ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
เปนรายดานมีขอคนพบดังนี้ 
   2.1 พฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานดานการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับ
มาก     (X̄=3.25, S.D.=0.31) เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยรายขอพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด 1 ขอ 
สวนอีก 9 ขออยูในระดับมาก สามลําดับแรกคือ 
การด่ืมแอลกอฮอล กอนเขางานขณะทํางานหรือ
ชวงพัก (X̄=3.97, S.D.=0.16) รองลงมาคือ การ
สูบบุหรี่ในบริเวณเครื่องจักร (X̄=3.45, S.D.=0.82) 
การแตงกายเหมาะสมกับงานขณะปฏิบัติงาน (X̄=
3.29, S.D.=0.69) ตามลําดับ 

   2.2 พฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานดานเครื่องมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ
โดยรวมอยูในระดับมาก (X̄=3.12, S.D.=0.47) 
เมื่อพิจารณาพบวาอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ สวน
อีก 7 ขออยูในระดับมาก สามอันดับแรกคือ การ
ใสรองเทาsafety ผาปดปาก และ ถุงมือ ในขณะ
ทํางาน (X̄=3.61, S.D.=0.71) รองลงมาคือ การใส
หรือใชอุปกรณปองกันในระหวางเครื่องจักรทํางาน 
(X̄=3.29, S.D.=0.65) การเก็บเคร่ืองมืออันตราย
ไวในที่เหมาะสม (X̄=3.24, S.D.=0.54) ตามลําดับ 

   2.3 พฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานดานสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก 
(X̄=3.09, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาพบวา อยูใน
ระดับมาก 6 ขอ สามลําดับแรกคือ การจัดสถานท่ี

ทํ า ง าน ให ส ะอาด  เ ป น ระ เบี ยบ  ( X̄=3.39 , 
S.D.=0.49) รองลงมาคือ การทํางานในที่ที่มี
อากาศถายเทสะดวก (X̄=3.13, S.D.=0.52) การ
ทํางานท่ีตองสูดกลิ่นหรือสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง 
(X̄=3.13, S.D.=0.70) ตามลําดับ 

  3. เปรียบเทียบพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานท่ีมีขอมูลสถานภาพบุคคล
แตกตางกันดังนี้ 
      3.1 พนักงานเพศชายและเพศหญิง 
มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

      3.2 พนักงานที่มีอายุตางกันมี
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

      3.3 พนักงานที่มีระดับการศึกษา
ตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ดานการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.035) 

      3.4 พนักงานท่ีมีประสบการณการ
ทํางานที่ตางกันจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานดานปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P = 0.04) เมื่อ
ทดสอบความแตกต างของพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานดานการ
ป ฏิ บั ติ ง า น จํ า แ น ก ข อ มู ล ส ว น บุ ค ล ต า ม
ประสบการณทํางานแตกตางกันเปนรายคู พบวา
จากการทดสอบรายคูดวยวิธี Scheffe ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิ จั ย เ รื่ อ ง  พฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานแผนกผลิต
เบาะรถบัส บริษัท เอส.เค. บัสซีท แอนด สตีล 
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จํากัด มีประเด็นของขอคนพบท่ีนําสูการอภิปราย
ผลไดดังนี้ 
  1. จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานแผนกผลิต
เบาะรถบัส บริษัท เอส.เค. บัสซีท แอนด สตีล 
จํากัด โดยทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก ดานที่มี
คาเฉล่ียมากที่สุดไดแก พฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางานดานการปฏิบัติ งาน  ( X̄=3.25, 
S.D.=0.31) รองลงมาคือดานเครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณ (X̄=3.12, S.D.=0.47) และต่ําที่สุด
ไดแก ดานสภาพแวดลอม (X̄=3.09, S.D.=47) 
จากการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางาน พบวาสอดคลองกับ (เมธัส ไชยศิลป , 
2553; หนา7) การปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึง
การกระทําอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัย
ในการทํางานเชน การแตงกายใหเหมาะสมกับการ
ทํางาน ไมทํางานนอกเหนือจากหนาที่รับผิดชอบ 
การไมใชเครื่องมือผิดประเภท การใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลทุกครั้งเมื่อ
ปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียง รวมถึงการแนะนําเพ่ือน
รวมงานท่ีทํางานอยางไมปลอดภัยใหปฏิบัติงาน
อยางถูกตองปลอดภัย 

  2. จากการวิจัยพบวาพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานแผนกผลิต
เบาะรถบัส บริษัท เอส.เค. บัสซีท แอนด สตีล 
จํากัด ทั้ง 3 ดานอยูในระดับมากไดแก ดานการ
ปฏิบัติงาน ดานการใชเครื่องมือและอุปกรณ ดาน
สภาพแวดลอม ไมแตกตางกันนั้นทั้ง น้ีเกิดจาก
พนักงานเคยชินกับงานท่ีกระทําเปนประจําทุกวัน 
และพนักงานมีความต้ังใจที่จะปฏิบัติงาน จึงทําให
พนักงานมีความเชื่อมั่นตอความปลอดภัยในการ

ปฏิบั ติ ง าน  จากการศึกษาพฤติ กรรมความ
ปลอดภัยในการทํางาน พบวาสอดคลองกับ  
(สุรพล พยอมแยม, 2541; หนา 286) การท่ี
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยไมมีอุปสรรค
ใด ๆ ขัดขวาง ซึ่งอุปสรรคนั้นอาจแบงไดเปน 2 
ประเภท คือ อุปสรรคท่ีทราบและคาดการณไว
ลวงหนาตามขอมูลที่มีอยู และอุปสรรคท่ีไมคาดคิด
และมิไดควบคุมไวกอน อุปสรรคประเภทหลังนี้
เรียกรวมๆ กันวา “อุบัติเหตุ (accident)” สรุปได
ว า ความปลอดภั ย ในการ ทํา ง าน  หมาย ถึ ง 
เหตุการณที่ปราศจากอันตรายหรือการทํางานท่ีไม
มี อันตราย  ไม เสี่ ยงตอการเกิดอุบัติ เหตุ  การ
บาดเจ็บ พิการ การสูญเสีย เกิดโรค จากการ
ทํางาน และความเสียหายในชีวิตและทรัพยสิน 
และการใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการ
ทํางานเปนเปนสิ่งสําคัญมากท้ังตอตัวพนักงานและ
ระดับผูบริหารเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานยอม
สงผลกระทบตอท้ังองคกร ความปลอดภัยเปนสวน
ที่สํ าคัญสวนหนึ่ งของงาน  ดังนั้นทุก ท่ีควรให
ความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงาน 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานแผนก
ผลิตเบาะรถบัส บริษัท เอส.เค. บัสซีท แอนด สตีล 
ขอมูลที่ไดแสดงถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานบริษัท เอส.เค. บัสซีท แอนด 
สตีล  ดี  ซึ่ งขอมูล ดังกลาวสามารถนําไปเปน
แนวทางในการปองกันเพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน เปนแนวทางในการแกไขและปรัง
แกการดําเนินงาน หรือนําไปสูการวางแผนในดาน
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ตาง ๆ ดังนั้นผูวิจัยจึงใครขอใหขอเสนอแนะ
สําหรับนักวิจัย หรือผูสนใจทั่วไปดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไป
ใชงาน 

        1.1.จากการวิจัยพบวา พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานแผนก
ผลิตเบาะรถบัส บริษัท เอส.เค. บัสซีท แอนด สตีล 
จํากัด ถึงทุกดานจะมีการปฏิบัติที่ดีมากแตดานที่มี
คาเฉลี่ยรายขอต่ําที่สุด ไดแกดานสภาพแวดลอม 
โดยเฉพาะเร่ืองเสียงรอบขางในโรงงานที่มีเสียงดัง
เกิน 85 เดซิเบลและแสงสวางขณะเวลาพนักงาน
ปฏิบัติงาน ดังน้ันพนักงานแผนกผลิตเบาะรถบัส 
บริษัท เอส.เค. บัสซีท แอนด สตีล ควรทํารายงาน
สง ไปยังผู บริหาร  ใหดํ า เนินงานแก ไขตามที่
พนักงานของบริษัทประสบปญหา เพ่ือลดโอกาส
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน เชน นําท่ีอุด
หู กั น เ สี ย ง  ( Earplugs)  มา ใ ช ใ น เ ว ล าที่ ต อ ง
ปฏิบัติงานแลวเกิดเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล หรือนํา
หลอดไฟมาติดเพ่ิมในที่ที่มีแสงสวางนอยเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
เปนตน 
        1.2 จากการวิจัยพบวา พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานแผนก
ผลิตเบาะรถบัส บริษัท เอส.เค. บัสซีท แอนด สตีล 
จํากัด จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลท่ีมีพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานที่แตกตางกันในดาน
ปฏิบั ติ ง าน ใน หัวข อ  ระดับการ ศึกษา  และ
ประสบการณการทํางาน ซึ่งพนักงานมีความเคย
ชินในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันขึ้นอยูกับ ระดับ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน ดังนั้น
บริษัท เอส.เค.บัสซีท แอนด สตีล จํากัด ควรจัด
อบรมและใหความรู เ ร่ื องพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

เกี่ยวกับสถานที่ในการทํางานและการปฏิบัติงาน
ใหถูกตอง เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุใน
การปฏิบัติงาน และลดความไมปลอดภัยใหอยูใน
ขีดความสามารถท่ีควบคุมได 

 2.ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 

        2 .1  ศึกษาและทํ าการวางแผน
เกี่ยวกับการบริหารงานดานความปลอดภัยใน
บริษัทท่ีมีมาตรฐานใหไดเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกับ
บริษัทอ่ืน ๆ ที่มีระบบความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับสูงกวาเพ่ือยกระดับมาตรฐานของบริษัทใหมี
คุณภาพดานความปลอดภัยที่สูงขึ้นกวาเดิม 
        2.2 ศึกษาความตองการและความ
พึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานดาน
ความปลอดภัย ระบบการรักษาความปลอดภัยใน
การทํางาน เชน การฝกอบรมประจําป การนํา
เทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในการทํางาน การจัด
งานสัปดาหสงเสริมความปลอดภัย การประกวด
สถานประกอบการดานความปลอดภัย และการ
ควบคุมข้ันตอนการทํางานที่ไดมาตรฐาน 
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