
การศึกษาการสนับสนุนจากองคการท่ีมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมความปลอดภัย 
ของพนักงานบริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็งแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงราย 
สุกัญญา  ยอดยัง, ทิพยเกสร ชูลิน, มณีรัตน สวนมวง และ จิราภรณ เศษจันทร 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาการสนับสนุนจากองคการที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน 
บริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็งแหงหน่ึงในจังหวัดเชียงราย  เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง                 
เพ่ือศึกษาระดับการสนับสนุนจากองคการและระดับพฤติกรรมความปลอดภัย และเพ่ือศึกษาการสนับสนุน
จากองคการท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็งแหง
หนึ่งในจังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใชกลุมประชากรทั้งหมด คือ พนักงานบริษัทผลิต
ผลไมและผักแชแข็งแหงหน่ึงในจังหวัด จํานวน 130 คน ใชเครื่องมือ คือแบบสอบถาม ตรวจสอบตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน และนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางพนักงาน
บริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็งแหงหน่ึงในอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกันกับ
ประชากร ไดคาความเช่ือม่ัน (Reliability) เทากับ 0.94 พบวา ระดับการสนับสนุนของบริษัทดานบุคลากรอยู
ในระดับมาก μ=3.84 (σ=0.55) ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานบริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็ง
แหงหนึ่งในจังหวัดเชียงราย  ดานการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก μ=4.44 (σ= 0.51) ความสัมพันธของการ
สนับสนุนดานบุคลกรกับพฤติกรรมความปลอดภัยดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.03  
คําสําคัญ : การสนับสนุนจากองคการ, พฤติกรรมความปลอดภัย, บริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็ง 
 

บทนํา 
 จากการมุงพัฒนาประเทศเขาสูประเทศ
อุตสาหกรรม ทําใหภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอยาง
รวดเร็ว ผูคนสวนใหญตางมุงหนาเขาสูโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือหางานทําในอุตสาหกรรมทุก
ประเภท ทั้งผลิตเพ่ือขายในประเทศ และสงออก
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  ทั้ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ บ า  แ ล ะ
อุตสาหกรรมหนัก สิ่งท่ีมักจะเกิดขึ้นในโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนของควบคูกัน นั่นคืออุบัติเหตุโดย
สาเหตุของพฤติกรรมการเกิดอุบัติ เหตุในการ
ปฏิบัติงานมักเกิดไดจากหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุที่
เกิดไดโดยตรงจากการกระทําที่ไมปลอดภัย เชน 
การแตงกายไมรัดกุม ใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรไมถูก
วิธี เปนตน และเกิดจากสภาพการทํางานที่ไม
ปลอดภัย เชน เครื่องมือเครื่องจักรชํารุด แสงสวาง 
ไม เ พียงพอ เปนตน หรืออาจเกิดจากสาเหตุ
สนับสนุน ซึ่งมีปจจัยมาจากคนงาน ไดแก สภาพ

รางกายที่ไมพรอมปฏิบัติงาน และปจจัยที่เกี่ยวกับ
การบริหารหรือการจัดการ ไดแก ขาดการสอนงาน 
อบรมหรือนิ เทศงานความปลอดภัย ไมจัดหา
อุปกรณปองกันอันตรายใหคนงานใชระหวาง 
ปฏิบัติงานท่ีมีอันตราย  (ปรีชญา ไชยสุวรรณ , 
2559) 
 การสนับสนุนจากองคการเปนกระบวนการ
ที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาองคการ ชวยสรางขวัญ
กําลังใจและเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรผูปฏิบัติงานใน
องคการ เพราะผูปฏิบัติงานมีความตองการแตกตาง
กันออกไปไมวาจะเปน เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนง ประสบการณในการ
ทํางาน สถานภาพการทํางาน รายไดตอเดือน การ
สนับสนุนจากองคการถือเปนการสนับสนุนทางสังคมที่
เปนแรงกระตุนภายในอยางหน่ึง มีผลทําใหสมาชิกของ
องคการ มีความรู  มีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน หากไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอจาก
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หนวยงาน เชน ขาดงบประมาณ เครื่องมือ และวัสดุ
อุปกรณท่ีใช ขาดอํานาจหนาที่ ขาดการชวยเหลือจาก
ผูเก่ียวของ และขั้นตอนการปฏิบัติงานไมยืดหยุน เปน
ตน สิ่งเหลานี้มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคคล  
 ดังนั้นการสนับสนุนการทํางานใหมีความ
ปลอดภัยจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง สถานประกอบการ
ตองสนับสนุนงาน เพ่ือใหพนักงานมีพฤติกรรมการ
ทํางานที่มีความปลอดภัย และใหความสําคัญตองาน
ดานความปลอดภัยเพ่ือเปนการสงเสริมและสรางความ
ตระหนักใหพนักงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน                 
ที่ปลอดภัยมากขึ้น และเปนการปองกันความสูญเสีย   
ที่อาจเกิดขึ้นดวยดวยเหตุดังกลาวคณะผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนจากองคการท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย เพ่ือหา
แนวทางในการปองกันและลดอุบัติเหตุในโรงงานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการสนับสนุนจาก

องคการและระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของ
พนักงานบริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็งแหงหนึ่งใน
จังหวัดเชียงราย  
 2. เพ่ือศึกษาการสนับสนุนจากองคการท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยของ
พนักงาน บริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็งแหงหนึ่งใน
จังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวิธีวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
แ บ บ ภ า ค ตั ด ข ว า ง  ( Cross–Sectional 
Descriptive Research)  โดยการเก็บขอมูลแบบ
เชิงปริมาณเพ่ือศึกษาการสนับสนุนจากองคการท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยของ
พนักงานบริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็งแหงหนึ่ง 
ในจังหวัดเชียงราย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ พนักงาน
บริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็งแหงหนึ่งในจังหวัด
เชียงราย จํานวน 130 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือ คือแบบสอบถาม ซึ่ง
แบงออกเปน 3 สวน สวนท่ี 1 คือ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน 
บริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็งแหงหนึ่งในจังหวัด
เชียงราย สวนที่ 2 คือแบบสอบถามเก่ียวกับระดับ
การสนับสนุนจากองคการและระดับพฤติกรรม
ความปลอดภัยของพนักงานบริษัทผลิตผลไมและ
ผักแชแข็งแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงราย สวนท่ี 3 คือ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนจากองคการท่ี
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยของ
พนักงาน บริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็งแหงหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงราย ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวของ และผานการ
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือตามเกณฑที่กําหนด     
ทําการตรวจสอบความตรง โดยผานผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน เพ่ือหาคาความเชื่อมั่น โดยการนํา
เครื่ องมือไปทดลองใชกับกลุ มตัวอย าง  ซึ่ งมี
ลักษณะคลายคลึงกันกับประชากร ไดคาความ
เที่ยงเทากับ 0.94 
 

สถิติในการวิเคราะห 
4.1 สถิติเชิงพรรณนา 

คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส  ระดั บการศึ กษา  ตํ าแหน ง  
ประสบการณในการทํางาน สถานภาพการทํางาน และ
รายไดตอเดือน โดยกรณีขอมูลเปนตัวแปรแจงนับ 

ระดับการสนับสนุนจากองคการและระดับ
พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานบริษัทผลิต
ผลไมและผักแชแข็งแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงรายกรณี
ขอมูลมีการแจกแจงขอมูลแบบปกติ ใชสถิติ จํานวน 
รอยละ คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการแปรผล 
4.2 สถิติเชิงอนุมาน 

ใชสถิติทดสอบ (Fisher’s exact)  ในการ
วิ เคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสเกล
แบงกลุมและสเกลอันดับตัวแปรตนที่เปนตัวแปร
สเกลแบงกลุมไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
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ระดับการศึกษา ตําแหนง  ประสบการณในการ
ทํางาน สถานะภาพการทํางาน และรายไดตอเดือน 
ใชสถิติไคสแควร วิเคราะหแบบสอบถามโดยเสนอ
ในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ จํานวน รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือหา
ความสั ม พันธ ระหว า งป จจั ยส วนบุ คคล กับ
พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผู วิ จั ยดํ าเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

หลังจากผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
วิ จั ย ในมนุ ษย  จากสถาบั นวิ จั ยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 
15 สิงหาคม 2562 หนังสือเลขที่ อว 0611.08/1013 
 

ผลการวิจัย 
1. ดานขอมูลทั่วไป  

จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 83.80) โดยมีอายุ
ระหวาง 45-52 ป รอยละ 36.90 มีสถานภาพ
สมรส รอยละ 82.30 จบการศึกษาสูงสุดระดับ
มั ธ ยมศึ กษาห รือ เที ยบ เท า  ร อ ยละ  51. 50                       
มีตําแหนงฝายผลิตเตรียมการ รอยละ 32.30                  
มีประสบการณการทํางานระหวาง 6-10 ป รอยละ 
44.60 สถานะเปนพนักงานประจํา รอยละ 63.10
มีรายไดระหวาง 9,001-12,000 บาท/เดือน รอย
ละ 52.30 
2. ระดับการสนับสนุนของบริษัทผลิตผลไมและ
ผักแชแข็งแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงราย   

ผลการศึกษา ระดับการสนับสนุนจาก
องคการของกลุมตัวอยาง พบวา ในภาพรวมกลุม
ตัวอยางมีระดับการสนับสนุนจากองคการอยูใน
ระดับมาก =3.79 ( =0.59) เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานบุคลากรอยูในระดับมาก =3.84 
( =0.55) ดานงบประมาณอยูในระดับ มาก 

=3.63 ( =0.60) ดานวัสดุอุปกรณอยูในระดับ
มาก =3.89 ( =0.65) ดานการบริหาร อยูใน
ระดับมาก =3.78 ( =0.59) ดานเวลา           
อยูในระดับมาก =3.81 ( =0.59)  

3. ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน
บริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็งแหงหนึ่งใน
จังหวัดเชียงราย 

ผลการศึกษา  ระดับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยของกลุมตัวอยาง พบวา ในภาพรวมกลุม
ตัวอยางมีระดับระดับพฤติกรรมความปลอดภัยอยู
ในระดับมาก  =4.31 (  = 0.61) เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานการปฏิบัติงาน อยูในระดับ
มาก =4.44 ( = 0.51) ดานการใชเครื่องมือ
เครื่องจักรและอุปกรณอยูในระดับมาก =4.28 
(S.D.=0.62) ดานสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก 

=4.30 ( = 0.59) ดานการจัดการความ
ป ล อ ด ภั ย อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก =4.25                     
( = 0.74)  
4. การวิเคราะหหาความสัมพันธ 

ความสัมพันธของการสนับสนุนดาน
บุคลากรกับพฤติกรรมความปลอดภัยดานใช
เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ความสัมพันธของการสนับสนุนดาน
งบประมาณกับพฤติกรรมดานการจัดการความ
ปลอดภัย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 

ความสัมพันธของการสนับสนุนดานการ
บริหารกับพฤติ กรรมด านการ จัดการความ
ปลอดภัย มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
1. ระดับการสนับสนุนจากองคการของ 

บริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็งแหงหนึ่งใน
จังหวัดเชียงราย 

1.1 ดานบุคลากร 
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ก า ร

สนับสนุนจากองคการดานบุคลากร พบวา ระดับ
การสนับสนุนจากองคการดานบุคลากรอยูในระดับ
มาก  =3.84 (  =0.55) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัย (ญาณิน หนองหารพิทักษ และประจักร
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บัวผัน, 2556) พบวา ระดับการสนับสนุนจาก
องคการด านบุคลากรในการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรทางสาธารณสุขในโรงพยาบาลอยูในระดับ
มาก เนื่องจากมีการวางแผนอัตรากําลังคนในการ
ทํางานอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณงาน มีการ
สรรหาบุคลากรในการทํางานอยางเหมาะสม มีการ
พัฒนาความรู ทักษะในการทํางานใหแกบุคลากร 
มีแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่สูงขึ้น มีการเตรียมความพรอมกอน
เกษียณอายุใหแกบุคลากรในหนวยงานอยาง
เหมาะสม จากผลการศึกษาพบวา ประชากรไดรับ
การสนับสนุนจากองคการดานบุคลากรอยูในระดับ
มากแสดงวาพนักงานไดรับการสนับสนุนจาก
องคการดานบุคลากรที่ดีในการปฏิบัติงาน 

1.2 ดานงบประมาณ 
ผลการศึกษาระดับการสนับสนุน

จากองคการดานงบประมาณ พบวา ระดับการ
สนับสนุนจากองคการดานงบประมาณอยูในระดับ 
มาก =3.63 ( =0.60) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 
(วีระวรรณ เหลาวิทวัส และประจักรบัวผัน, 2556; 
ญาณิน หนองหารพิทักษ และประจักร  บัวผัน , 
2556) พบวาระดับการสนับสนุนจากองคการดาน
งบประมาณในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
สาธารณสุขในโรงพยาบาล  อยู ในระดับมาก 
เนื่องจากองคการ มีการจัดทําแผนงบประมาณท่ีมี
ความสอดคลองกับการทํางาน  มีการจัดสรร
งบประมาณในการทํางานอยางเพียงพอและ
เหมาะสม มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหเปน
คาตอบแทนอ่ืนๆที่ เหมาะสม  มีการควบคุม
งบประมาณในการทํางานอยางเหมาะสม มีการ
ตรวจสอบการใชงบประมาณในการทํางานอยาง
เหมาะสม มีการติดตามประเมินผลการใชจาย
งบประมาณ ในการทํางานอยางเหมาะสม จากผล
การศึกษาพบวา ประชากรไดรับการสนับสนุนจาก
องคการดานงบประมาณอยูในระดับมากแสดงวา
พนักงานไดรับการสนับสนุนจากองคการดาน
งบประมาณท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

1.3 ดานวัสดุอุปกรณ 
ผลการศึกษาระดับการสนับสนุน

จากองคการดานวัสดุอุปกรณ พบวา ระดับการ
สนับสนุนจากองคการดานวัสดุอุปกรณอยูในระดับ 
มาก =3.89 ( =0.65) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย 
งานวิจัย (วีระวรรณ เหลาวิทวัส และประจักร     
บัวผัน, 2556; ญาณิน หนองหารพิทักษ และประ
จักรบัวผัน, 2556) พบวาระดับการสนับสนุนจาก
องคการดานวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางสาธารณสุขในโรงพยาบาล อยูใน
ระดับมาก เนื่องจากองคการมีการสนับสนุนดาน
วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ มีการ
วางแผนกําหนดความตองการใชวัสดุอุปกรณ เพ่ือ
ใชในการทํางานอยางเหมาะสม มีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณเพ่ือใชในการทํางานอยางเพียงพอและ
เหมาะสม มีการจัดสรรวัสดุอุปกรณใหนําไปใชใน
การทํางานเหมาะสมกับสภาพความตองการ มีการ
ฝ กอบรมทักษะการใช วั สดุ  อุปกรณ ในการ
ปฏิบัติงานอยางถูกตอง ตอเนื่องทุกป มีการซอม
บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณใหอยูในสภาพที่พรอมใช
งานไดอยางเหมาะสมอยูเสมอ มีการจําหนายวัสดุ
อุปกรณที่ชํารุดเสื่อมสภาพหรือเสียหายตาม
กาลเวลาอยางเหมาะสม จากผลการศึกษาพบวา 
ประชากรไดรับการสนับสนุนจากองคการดานวัสดุ
อุปกรณอยูในระดับมากแสดงวาพนักงานไดรับการ
สนับสนุนจากองคการดานวัสดุอุปกรณเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

1.4 ดานกระบวนการบริหาร 
ผลการศึกษาระดับการสนับสนุน

จากองคการดานกระบวนการบริหาร พบวา ระดับ
การสนับสนุนจากองคการดานกระบวนการบริหาร 
อยูในระดับมาก =3.78 ( =0.59) ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัย (วีระวรรณ เหลาวิทวัส และประจักร
บัวผัน, 2556; ญาณิน หนองหารพิทักษ และประ
จักร บัวผัน,2556) พบวา ระดับการสนับสนุนจาก
องคการดานกระบวนการบริหารในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางสาธารณสุขในโรงพยาบาล อยูใน
ระดับมาก เนื่องจากองคการมีการวางแผนท่ีมี
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เปาหมายของงานที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได 
มีการจัดโครงสรางขององคการที่ เ อ้ือตอการ
ปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มีการกําหนดบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของแตละลักษณะงาน ที่เหมาะสม
กับความรู ความสามารถของบุคลากร มีนโยบายที่
ดี มีการควบคุมกํากับการทํางานใหเปนไปตาม
มาตรฐาน มีระเบียบขอบังคับ/ขอตกลงในการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด จากผลการศึกษาพบวา 
ประชากรไดรับการสนับสนุนจากองคการดานการ
บริหารอยูในระดับมากแสดงวาพนักงานไดรับการ
สนับสนุนจากองคการดานการบริหารที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

1.5 ดานเวลา 
ผลการศึกษาระดับการสนับสนุน

จากองคการดานเวลา พบวา ระดับการสนับสนุน
จากองคการดานเวลาอยูในระดับ มาก  =3.81 
( =0.59) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (วีระวรรณ 
เหลาวิทวัส และประจักรบัวผัน, 2556; ญาณิน 
หนองหารพิทักษ และประจักร  บัวผัน , 2556) 
พบวาระดับการสนับสนุนจากองคการดานเวลาใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางสาธารณสุขใน
โรงพยาบาล อยูในระดับมาก เน่ืองจากองคการ
ไดรับการสนับสนุนดานเวลาท่ีดี มีการกําหนดการ
ดําเนินงาน ในการปฏิบัติงานตามเวลาที่เหมาะสม  
มีการจัดลําดับความสําคัญของงานตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม มีการจัดสรรเวลาในการทํางานอยาง
เหมาะสม สนับสนุนใหบุคลากรมีเวลาที่เพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน มีการติดตามการดําเนินกิจกรรม
ดานการทํางาน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด จากผล
การศึกษาพบวา ประชากรไดรับการสนับสนุนจาก
องคการด านเวลาอยู ในระดับมาก  แสดงว า
พนักงานไดรับการสนับสนุนจากองคการดานเวลา
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

2. ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของ
พนักงาน บริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็งแหง
หนึ่ง ในจังหวัดเชียงราย 

2.1 ดานการปฏิบัติงาน  

ผลการศึกษาระดับพฤติกรรม
ความปลอดภัยดานการปฏิบัติงาน พบวา ระดับ
พฤติกรรมความปลอดภัยดานการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก  =4.44 (  = 0.51) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัย  (วิทิต กมลรัตน, 2552) พบวา ระดับ
พฤติกรรมความปลอดภัยดานการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝายปฏิบัติการบริษัท อดิตยา เบอรลา 
เคมีดักส (ประเทศไทย) จํากัด (ฟอตเฟต ดีวิชั่น)
สวนใหญมีพฤติกรรมความปลอดภัยดานการ
ปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก เนื่องจากพนักงาน
ไดรับการจัดการจากหนวยงานที่ดี มีการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ มีลักษณะการปฏิบัติงานที่ดีและ
ถูกตอง  จากผลการศึกษาพบวา ประชากรมี
พฤติกรรมความปลอดภัยดานการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก แสดงวาพนักงานมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยดานการปฏิบัติงานที่ดี 

2.2 ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณ 

ผลการศึกษาระดับพฤติกรรม
ความปลอดภัยดานดานการใชเครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณพบวา ระดับพฤติกรรมความปลอดภัย
ดานการใชเครื่องมือเคร่ืองจักรและอุปกรณอยูใน
ระดับมาก =4.28 (S.D.=0.62) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัย (วิทิต กมลรัตน , 2552) พบวา ระดับ
พฤติกรรมความปลอดภัยดานการใช เคร่ืองมือ
เครื่องจักรและอุปกรณของพนักงานฝายปฏิบัติการ
บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีดักส (ประเทศไทย) จํากัด 
(ฟอตเฟต ดีวิชั่น) สวนใหญมีพฤติกรรมความปลอดภัย
ดานการปฏิบัติงาน อยูในระดับ มาก เนื่องจากทาง
หนวยงานมีการจัดการที่ดี มีความใสใจเรื่องการใช
เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ มีการใหความรูเรื่อง
การใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ พนักงานจึงมี
พฤติกรรมการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณที่ดี 
จากผลการศึกษาพบวา ประชากรมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ
อยูในระดับ มาก แสดงวาพนักงานมีพฤติกรรมการใช
เครื่องมือเคร่ืองจักรและอุปกรณที่ด ี

 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 568 -



2.3 ดานสภาพแวดลอม 
ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมความ

ปลอดภัยดานการสภาพแวดลอม พบวา ระดับ
พฤติกรรมความปลอดภัยดานการสภาพแวดลอม 
อยูในระดับมาก  =4.30( = 0.59) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัย  (นัยนา  สุภาพ , 2557) 
พบว า ระดับพฤติ กรรมความปลอดภั ยด าน
สภาพแวดลอม ของพนักงานบริษัท พี.เอส.อินทรู
เมนแอนดคอนสตัคชั่น จํากัด มีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยดานสภาพแวดลอม อยูในระดับมากท่ีสุด 
เนื่องจากพนักงานมีหนวยงานคอยจัดการเร่ือง
สภาพแวดลอม ใสใจเรื่องสภาพแวดลอมที่ไมมาก
เทากัน พนักงานจึงมีพฤติกรรมการทํางานท่ีมี
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยในระดับมาก จากผล
การศึกษาพบวา ประชากรมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยดานสภาพแวดลอมอยูในระดับ  มาก 
แสดงวาพนักงานมีพฤติกรรมความปลอดภัยดาน
สภาพแวดลอมที่ด ี

2.5 ดานการจัดการความปลอดภัย  
ผลการศึกษาระดับพฤติกรรม

ความปลอดภัยดานการจัดการความปลอดภัย 
พบวา ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยดานการ
จัดการความปลอดภัยอยูในระดับมาก =4.25 
( = 0.74)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (วิทิต กมล
รัตน, 2552) พบวาระดับพฤติกรรมความปลอดภัย
ดานการจัดการความปลอดภัย ของพนักงานฝาย
ปฏิบัติการบริษัท  อดิตยา  เบอรล า  เคมีดักส 
(ประเทศไทย) จํากัด (ฟอตเฟต ดีวิชั่น) สวนใหญมี
พฤติกรรมความปลอดภัยดานการจัดการความ
ปลอดภัย อยูในระดับ มาก เนื่องจาก พนักงาน
ไดรับการอบรมเรื่องความปลอดภัยจากหนวยงาน
เปนอยางดี และมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด จึง
ทําใหมีพฤติกรรมการจัดการความปลอดภัยที่ดี 
จากผลการศึกษาพบวา ประชากรมีพฤติกรรม
ความปลอดภัยดานการปฏิบัติงาน อยูในระดับ 
มาก แสดงวาพนักงานมีพฤติกรรมความปลอดภัย
ดานการจัดการความปลอดภัยที่ดี 

3.  การสนับสนุนจากองคการ ท่ี มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยของ
พนักงานบริษัทผลิตผลไมและผักแชแข็งแหงหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงราย  

3 . 1  ค ว า ม สั ม พั น ธ ข อ ง ก า ร
สนับสนุนดานบุคลากรกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยดานใชเคร่ืองมือเครื่องจักรและอุปกรณ 

จากการวิเคราะหความสัมพันธ
ของการสนับสนุนดานบุคลกรกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยดานใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ 
พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (พชรพร 
ครองยุทธ, 2549) พบวาภาพรวมการสนับสนุน
องคการมีความสัมพันธทางบวกระดับสูงกับการ
ปฏิบัติ ง านของคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอําเภอจังหวัดขอนแกน (r = 
0.837, p-value < 0.001) เมื่อวิเคราะหรายดาน
พบวาด านบุคลากรมีความสัมพันธ ระดับสู ง
ทางบวกกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ จังหวัด
ขอนแกนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 
0.001, r = 0.721, 0.756 และ0.813 ตามลําดับ) 
เนื่องจากมีการวางแผนอัตรากําลังคนในการทํางาน
อยางเหมาะสม มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณงาน มีการสรรหา
บุคลากรในการทํางานอยางเหมาะสม มีการพัฒนา
ความรู ทักษะในการทํางานใหแกบุคลากร มีการ
สนับสนุนดานบุคลากรท่ีดีทําใหการปฏิบัติงานดี
ตามดวย เพราะมีการใสใจ สนับสนุนใหมีความลง
ตัวไมมีภาระมากเกินไป มีการใหความรูและทักษะ
ที่ดีจึงสงผลใหมีการจัดการในการปฏิบัติงานดีไป
ดวย 

3.2 ความสัมพันธของการสนับสนุน
ดานงบประมาณกับพฤติกรรมดานการจัดการ
ความปลอดภัย 

จากการวิเคราะหความสัมพันธของ
การสนับสนุนดานงบประมาณกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยดานการจัดการความปลอดภัย พบวา มี
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ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย  (สิทธิพร นามมา, 
2552) พบวาภาพรวมการสนับสนุนจากองคการมี
ความสัมพันธระดับสูงทางบวกกับการปฏิบัติงาน
ปองกันควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงของหัวหนา
ศูนยสุขภาพชุมชนจังหวัดขอนแกนอยามีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (r = 0.763, p-value < 0.001) เมื่อ
วิเคราะหรายดานพบวา การสนับสนุนจากองคการ
ดานงบประมาณท่ีมีความสัมพันธทางบวกระดับสูง
กับการจัดการปฏิบัติ งานพัสดุของเจาหนาที่
สาธารณสุข จังหวัดหนองคาย (r = 0.731, p-
value < 0.001) เนื่องจากมีการสนับสนุนดาน
งบประมาณที่ดี มีการจัดทําแผนงบประมาณที่มี
ความสอดคลองกับการทํางาน  มีการจัดสรร
งบประมาณในการทํางานอยางเพียงพอและ
เหมาะสม มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหเปน
คาตอบแทนอ่ืนๆที่เหมาะสม ทําใหเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงาน จึงมีการปฏิบัติงานท่ีดี มีการจัดการกับ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงบประมาณ
เพียงพอการปฏิบัติงานจึงดําเนินไปดวยดี 

3.3 ความสัมพันธของการสนับสนุน
ดานกระบวนการบริหารกับพฤติกรรมดานการ
จัดการความปลอดภัย  

จากการวิเคราะหความสัมพันธของ
การสนั บสนุ นด านกระบวนการบริ หา รกั บ
พฤติกรรมความปลอดภัยดานการจัดการความ
ปลอดภัย  พบวา  มีความสัมพันธกัน  อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 
(มาลิณี อนวิเศษ , 2554) พบวา การรับรูการ
สนับสนุนจากองคการดานการสนับสนุนจาก
หัวหนางานมี ความสัมพันธทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(r= .388) ถาการรับรูการสนับสนุนจากองคการ
ด านการสนับสนุนจากหัวหน างาน  ผลการ
ปฏิบัติงานจะสูงตามไป ดวย ตามผลการศึกษา 
Meta Analysis ของ Rhoades & Eisenberger 
(2002) พบวาหัวหนางาน เปน 1 ใน 3 ปจจัยหลัก
ในการรับรูการสนับสนุนจากองคการ เนื่องจาก 

พนักงานมักมีความกังวลในเร่ืองการเล็งเห็นคุณคา
ของพนักงานท่ีไดรับจากท้ัง องคการ และหัวหนา
งาน เนื่องจากหัวหนางานเปรียบเสมือนตัวแทน
ขององคการที่จะมีผลตอ พนักงานในดานการ
ประ เมิน  และควบคุมผลงานของพนั ก งาน 
พนักงานจะพิจารณาวาตนเองเปน ท่ี ชื่นชอบ 
ยอมรับหรือไมในสายตาของหัวหนางาน ซึ่งบงบอก
ไดถึงการรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางาน เม่ือ
พนักงานรับรูวาหัวหนางานมีการสนับสนุนจะสงผล
ใหพนักงานมีทัศนคติทางบวกกับหัวหนางาน และ
สงผลไปถึงการรับรูวาองคการสนับสนุน และมี
ทัศนคติทางบวกแกองคการเชนเดียวกัน ผูวิจัยจึง
เห็นวาการมีทัศนคติทางบวกของพนักงานนั้นจะ
สงผลใหพนักงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ดีตามมา  

 
ขอเสนอแนะ 

1. บริษัทควรเนนย้ํา ตลอดจนสงเสริม
ใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางาน
ใหกับพนักงานมากขึ้น  เ พ่ือ ทําใหพนักงานมี
พฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 

2. บริษัทควรจัดกิจกรรมใหพนักงาน 
เกิดความรวมมือประสานงาน และตระหนักใน
ความสําคัญของการเสริมสรางความปลอดภัยใน
การทํางานใหแกตนเองและเพ่ือน รวมงาน 

3. บริษัทควรจัดฝกอบรมใหกับพนักงาน 
โดยสงเสริมใหมีการอบรมอยางตอเนื่อง ตั้งแตการ
อบรมใหกับพนักงานใหม พนักงานเกาแตมีการ
ย ายงานใหม  มีการ นํา เครื่ อ งจั กร ใหม เข าสู 
สายการผลิต อบรมประจําปเพ่ือทบทวน ซึ่งในการ
อบรมแตละครั้งนอกจากการใหพนักงานไดรูจัก       
วิธีการทํางานท่ีถูกตองและกฎขอบังคับตาง ๆ ของ
โรงงานแลว ตองมีการนําเสนอเพ่ือใหพนักงาน
ทราบถึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและ
ชี้ใหเห็นวาอุบัติเหตุไมใชเรื่องของเคราะหกรรม 
สามารถปองกันได โดยเนนใหเห็นวาพนักงานทุก
คนสามารถปองกันอุบัติเหตุของตนและผูอ่ืนได 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 คว รมี ก า รศึ กษา โ ดย ใช วิ ธี ก า ร
ร ว บ ร วมข อ มู ล แบบ อ่ื น  ๆ  ร ว ม กั บก า ร ใ ช
แบบสอบถาม เชน การสังเกต เพ่ือใหไดขอมูลที่
สมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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