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บทคดัย่อ 

 

บทความน้ีมุ่งเสนอการศึกษาเรื่อง ความสมัพันธ์ระหว่างระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (OHSAS 18001) กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการฝ่ายผลิต 

อายุระหว่าง 21-55 ปี ของบรษิทั บางกอกโคมตัส ุจาํกดั จาํนวน 190 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู สถติทีใ่ชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติกิาร

วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุคณู  

               ผลการวจิยัพบว่า  

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตร ี                 

มปีระสบการณ์ทาํงาน 6-10 ปี 

2. พนักงานส่วนใหญ่มีระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก              

เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัอยู่ในระดบัมากทุกดา้น  

3. พฤติกรรมความปลอดภยัในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการฝ่ายผลติโดยรวมอยู่ในระดบั 

มากทีส่ดุ 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

1. พนกังานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติ บรษิทั บางกอกโคมตัสุ จํากดั ทีม่ปีระสบการณ์ทํางานทีต่่างกนัมี

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยพบว่าพนักงานที่มี

ประสบการณ์ทํางาน 1-5 ปี มพีฤติกรรมความปลอดภยัในการทํางานตํ่ากว่าพนักงานที่มปีระสบการณ์ทํางาน            

6-10 ปี อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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2. ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติ บรษิทั 

บางกอกโคมตัส ุจาํกดัโดยรวม ไดแ้ก่ ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัดา้นนโยบาย (X1) ดา้นการ

สื่อสาร (X5) ดา้นการควบคุมปฏบิตัแิละการจดัทําเอกสาร (X7) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัและดา้นการ

วางแผน (X2) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 โดยตวัแปรทัง้ 4 ตวัน้ี สามารถ

อธบิายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความปลอดภยัในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการฝ่ายผลติ บรษิัท 

บางกอกโคมตัส ุไดร้อ้ยละ 16.00 

 

คาํสาํคญั: อาชวีอนามยั ความปลอดภยัในการทาํงาน พนกังานระดบัปฏบิตักิารฝา่ยผลติ 

 

Abstract 

 

               The aim of this feature was to present study the relationship of occupational health and safety 

management system (OHSAS 18001) with safe working behavior at the operational level of production 

workers in Bangkok Komatsu Co., Ltd. The samples consisted of one hundred and ninety production 

workers aged between twenty one to fifty five of age and have worked at an operational level in Bangkok 

Komatsu Co., Ltd. The questionnaire was used as the research tool and the collected data were 

analyzed by percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA, and multiple regression analysis. 

               The result of the study displayed are as follows: 

1. Most of the respondents were aged between thirty one to forty years of age. They mostly had 

work experiences of six to ten years and their educational level was below a bachelor’s degree.  

2. Most of the respondents recognized overall occupational health and safety management 

system at a high level. When considering each aspect, they also reported occupational health and safety 

management systems at high levels and in all aspects.  

3. The overall safety working behavior of production workers at operational level was found to 

be at a very high level.  

               The testing of the hypothesis revealed the following 

1. Production workers at operational level of in Bangkok Komatsu Co., Ltd. with different years 

of work experiences had different safe types of working behaviors. Production workers with only one to 

five years of work experiences had lower safety working behavior than production workers who had more 

than one to five years of work experiences at a statistically significant level of .05.  

2. The factors affecting safe working behavior included policy, communication, control and 

documentation. The relationships between these factors were directly proportional and planning which 

relation of this factor was inversely proportional at a statistically significant level of .05. These four factors 

could explain safety working behavior of production workers at operational level of in Bangkok Komatsu 

Co., Ltd. at an overall level of 16.00 percent.  

 

Keywords: Occupational Health, Safety Working, Operational Level of Production Workers 
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บทนํา 

               ถงึแมว้่าในปจัจุบนัมกีารใชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยั แต่ยงัจําเป็นต้องอาศยัแรงงานคนไทย และ

ต่างชาตทิัง้ระดบัปฏบิตักิารและระดบับรหิารในการดําเนินงาน กจิการผลติรถขุดตกัไฮดรอลคิเป็นกจิการทีต่้องใช้

เงนิลงทุนสูงและเทคโนโลยีข ัน้สูงจากต่างประเทศ เช่น เครื่องจกัรกลการผลติ อุปกรณ์สนับสนุนการผลิต และ

เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ โดยดําเนินการและควบคุมการผลิตโดยพนักงานคนไทย จึงทําให้พนักงานเหล่าน้ี

จาํเป็นตอ้งมคีวามสามารถเฉพาะทางทีแ่ตกต่างไปจากงานดา้นการผลติชนิดอื่นๆ และสิง่ทีต่อ้งคาํนึงถงึเป็นอนัดบั

แรกในอุตสาหกรรมการผลติน้ีคอืเรื่องความปลอดภยั องคก์รจงึจําเป็นทีจ่ะต้องนําระบบการจดัการอาชวีอนามยั

และความปลอดภยั (OHSAS 18001) เขา้มาใชใ้นองคก์รเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชี

วอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางานและเป็นการป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจจะเกดิขึน้ระหว่างปฏบิตังิาน ซึง่จะ

เป็นการสรา้งชื่อเสยีงและความน่าเชื่อถอืขององคก์รมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากการเกดิอุบตัิเหตุในแต่ละครัง้ทําใหเ้กดิ

การสญูเสยีขวญัและกําลงัใจของพนักงาน รวมถงึค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากค่ารกัษาพยาบาลและค่าทําขวญัแล้ว

องคก์รยงัจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการหยุดการผลติ และค่าใชจ้่ายในการสญูเสยีโอกาสในการดําเนินกจิการ ทัง้น้ียงั

สง่ผลกระทบโดยตรงต่อชื่อเสยีงและความน่าเชื่อถอืขององคก์รอกีดว้ย  

               ดว้ยเหตุน้ี นกับรหิารจงึหนัมาใหค้วามสาํคญัในการจดัทาํระบบการจดัการในดา้นความปลอดภยั โดย

เชื่อว่าจะทําให้เกิดประสิทธิผลขององค์กรที่ดีกว่า นัน่คือ “ระบบการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Occupational Health and Safety Management System / OHSAS 18001)” ซึ่งจะมคีวามสมัพนัธก์บั 

“พฤตกิรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติ” งานวจิยัน้ีจงึช่วยใหอ้งคก์รทราบ

ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยักบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการ

ทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการฝ่ายผลติ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรภายในองค์กรให้มคีวาม

ปลอดภยัในการดาํเนินงาน รวมถงึสขุภาพกายและจติใจทีด่ต่ีอไป  

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) 

กบัพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารฝา่ยผลติ บรษิทั บางกอกโคมตัส ุจาํกดั 

2. เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ ประสบการณ์ทาํงาน ทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารฝา่ยผลติ บรษิทับางกอกโคมตัส ุจาํกดั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับระบบการจัดการชีวอนามัยความปลอดภัย มอก. 18000 

(OHSAS 18001) ระบบการจดัการความปลอดภยัในการทํางาน เริม่ต้นทีป่ระเทศองักฤษ โดยในปี ค.ศ.1996 

(พ.ศ.2539) British Standard Institute (BSI) ได้กําหนดมาตรฐานขึน้ภายใต้ชื่อว่า BS8800 Guide to 

Occupational Health and Safety Management Systems (BSI) ไดก้ําหนดมาตรฐานจาก เฮทเอชอ ี (HSE) 

Guidance Successful Health and Safety Management Systems มพีืน้ฐานมาจาก Guidance Successful 

Health and Safety Management HS (G) 65 เรยีกว่า ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ต่อมาใน

ปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดจ้ดัทาํมาตรฐานเกีย่วกบัระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั คอื มอก.

18001 : 2540 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 18001: 2540) โดย สมอ.(สํานักงานมาตรฐาน

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม) เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการจดัทํามาตรฐานและรบัรองมาตรฐานอาชวีอนามยัและความ
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ปลอดภัย ซึ่งสมอ. ได้แต่งตัง้คณะกรรมการร่างมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย : 

ขอ้กาํหนด มอก. 18001:2540 โดยใชต้ามแนวทาง BS8800 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจดัการชีวอนามยัความปลอดภยั (Occupational 

health and safety management system standards) ตามอนุกรมมาตรฐาน มอก.18000 น้ี กาํหนดขึน้โดยใช ้BS 

8800 : 1996 Guide to occupational health and safety management systems เป็นแนวทางโดยมวีตัถุประสงค์

มุ่งเน้นใหอ้งค์กรใชเ้ป็นเกณฑ ์ในการจดัทําระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัและพฒันาปรบัปรุง

ระบบใหด้ยีิง่ขึน้อย่างต่อเน่ืองอนุกรมมาตรฐาน มอก. 18000 แบ่งออกเป็น 2 เล่ม ดงัน้ี 

1. มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัขอ้ กําหนด ตาม

มาตรฐานเลขที ่มอก. 18001 – 2542 (Occupational health and safety management system: specification) 

2. มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ขอ้แนะนําดา้น

เทคนิคและวิธีการนําไปปฏิบัติ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 18004 (Occupational health and safety 

management system: guide to technical and implementation) 

วตัถปุระสงคข์องมาตรฐานน้ี กําหนดขึน้เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการดําเนินการจดัการอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยัขององคก์รในดา้นต่างๆ คอื 

1. ลดความเสีย่งต่ออนัตรายอุบตัเิหตุต่างๆ ของพนกังานและผูเ้กีย่วขอ้ง 

2. ปรบัปรุงการดาํเนินงานของธุรกจิใหเ้กดิความปลอดภยั 

3. ช่วยสรา้งภาพพจน์ความรบัผดิชอบขององคก์รต่อพนกังานภายในองคก์ร ต่อองคก์รเองและสงัคม 

ขัน้ตอนหลกัในการจดัทาํระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

1. การทบทวนสถานะเริม่ต้น องคก์รจะต้องพจิารณาทบทวนระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยัทีม่อียู่ เพื่อทราบสานภาพปจัจุบนัขององคก์ร โดยมวีตัถุประสงคใ์นการกําหนดขอบเขตของการนําเอา

ระบบการจดัการไปใชแ้ละเพื่อใชใ้นการวดัผลความกา้วหน้า 

2. นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ผูบ้รหิารระดบัสูงขององค์กรจะต้องกําหนดนโยบายและ

จดัทาํเป็นเอกสารพรอ้มทัง้ลงนามเพื่อแสดงเจตจาํนงดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั แลว้มอบหมายใหม้กีาร

ดําเนินการตามนโยบายพร้อมทัง้จดัสรรทรพัยากรที่จําเป็นในการดําเนินการ ต้องให้พนักงานทุกระดบัเข้าใจ

นโยบาย ได้รบัการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมและความสามารถทีจ่ะปฏบิตังิานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบรวมทัง้

สง่เสรมิใหเ้ขา้มามสีว่นร่วมในระบบการจดัการ 

3. การวางแผน การชีบ้่งอนัตรายและประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้ชีบ้่งขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้น้ีเพื่อใช้

ในการจดัทาํแผนงานควบคุมความเสีย่งการวดัผลและการวดัผลและการทบทวนระบบการจดัการอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยัได้อย่างเหมาะสม พร้อมทัง้กําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ชดัเจน เพื่อให้สามารถจดัสรร

ทรพัยากรไดถู้กตอ้งทัง้ดา้นงบประมาณและบุคลากร 

4. การนําไปใชแ้ละการปฏบิตั ิองคก์ารต้องนําแผนงานทีก่ําหนดไวม้าปฏบิตัโิดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูเป็น

ผูร้บัผดิชอบโครงการจดัใหม้กีารฝึกอบรมบุคลากรเพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถทีเ่หมาะสมและจําเป็น จดัทํา

และควบคุมเอกสารใหม้คีวามทนัสมยั การประชาสมัพนัธเ์พื่อปลูกจติสาํนึกใหทุ้กคนในองคก์รตระหนักถงึความ

รบัผดิชอบร่วมกนั ให้ความสําคญัและร่วมมอืกนันําไปใช้ปฏบิตัิพร้อมทัง้ควบคุมการปฏบิตัิให้มัน่ใจว่ากจิกรรม

ดาํเนินไปดว้ยความปลอดภยัและสอดคลอ้งกบัแผนงานทีว่างไวร้วมถงึมกีารเตรยีมความพรอ้มสาํหรบักรณีทีเ่กดิ

ภาวะฉุกเฉินขึน้ 
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5. การตรวจสอบและแกไ้ข ผูบ้รหิารขององคก์รต้องกําหนดใหม้กีารตรวจตดิตามผลการปฏบิตังิานเป็น

ระยะๆ โดยการตรวจประเมนิเพื่อวดัผลการปฏบิตัแิละหาขอ้บกพร่องของระบบ แลว้นําไปวเิคราะหห์าสาเหตุและ

ทาํการแกไ้ข แลว้บนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6. การทบทวนการจดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รจะตอ้งกาํหนดใหม้กีารทบทวนระบบการจดัการอา

ชวีอนามยัและความปลอดภยัจากผลการดําเนินงาน ผลการตรวจประเมนิรวมทัง้ปจัจยัต่างๆ ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

นํามาปรบัปรุงการดาํเนินงานเพื่อลดความเสีย่งอย่างต่อเน่ืองและกาํหนดแผนงานในเชงิป้องกนั 

การนํามาตรฐานไปใช้  

การนํามาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัไปใช ้จะช่วย

เสริมสร้างความมัน่ใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ผู้ปฏบิตัิงานและประการสําคญัคอื ช่วยลดอตัราการเกิดอุบตัิเหตุภายในองค์กร ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความ

ห่วงใยขององค์กรที่มต่ีอพนักงานนําไปสู่ความมัน่ใจในการทํางาน เสรมิสร้างคุณภาพขององคก์ร อนัก่อให้เกดิ

ความไดเ้ปรยีบต่อองคก์รคู่แขง่ในตลาดการคา้และเป็นผูนํ้าในวงการธุรกจิ 

ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัน้ีสามารถนํามาใช้ได้กบัการจดัการขององค์กรไม่ว่า

ประเภทหรอืขนาดใดๆ การนํามาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

ไปใชใ้นองคก์รใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุนัน้ ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. ผู้บรหิารระดงัสงูมคีวามมุ่งมัน่และตัง้ใจแน่วแน่ในกรนําระบบมาใช้และให้การสนับสนุนอย่างจรงิจงั 

และต่อเน่ือง 

2. ทุกคนในองคก์รมคีวามเขา้ใจ ใหค้วามสาํคญัมสีว่นร่วมและใหค้วามร่วมมอือย่างจรงิจงั 

3. ไดร้บัการจดัสรรทรพัยากรอย่างเพยีงพอ 

4. มกีารตดิตามและปรบัปรุงระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง 

ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 

1. รกัษาป้องกนัชวีติและทรพัยส์นิอนัเน่ืองมาจากอุบตัเิหตุอนัอาจเกดิขึน้ในองคก์ร 

2. เป็นการเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัอุบตัเิหตุ และภาวะฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่จะช่วยลดความเสยีหาย 

และความสญูเสยีทัง้ดา้นชวีติและทรพัยส์นิ 

3. ลดรายจ่ายเงนิทดแทนจากกองทุนเงนิทดแทน เน่ืองจากอุบตัเิหตุลดลง 

4. สรา้งขวญัและกําลงัในแก่พนักงานใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในความปลอดภยัต่อชวีติการทํางานในองคก์ร 

ซึง่จะมผีลโดยตรงต่อการเพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงานและการผลติ 

5. ไดร้บัเครื่องหมายรบัรองฯ โดยองคก์รทีนํ่ามาตรฐาน มอก. 18000 ไปปฏบิตัสิามารถขอใหห้น่วยงาน

ใหก้ารรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ซึง่จะทําใหอ้งคก์รสามารถนําไปใชใ้นการโฆษณา 

และประชาสมัพนัธเ์พื่อเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์รใหด้ยีิง่ขึน้และเป็นทีย่อมรบัในสงัคม 

6. เตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูก่ารแขง่ขนัทางดา้นการคา้ในตลาดโลก 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมความปลอดภยั การทีจ่ะเขา้ใจพฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัในการ

ทํางาน หรอืสุขภาพอนามยัของบุคคลนัน้ส่วนใหญ่จะอาศยัแนวคดิและทฤษฎทีางจติวทิยา เพื่อแกป้ญัหาทาง

สุขภาพอนามยัของบุคคล จะต้องเปลี่ยนแปลงลกัษณะการดําเนินชวีติของบุคคลนัน้ ๆ และควบคุมปญัหา

สิง่แวดล้อมมากกว่าที่จะเป็นการให้บริการทางด้านการรกัษาพยาบาล โดยให้การศึกษาแก่บุคคลเกี่ยวกับ

ความสามารถและความรบัผดิชอบของตวัเขาในการทีจ่ะปกป้องสขุภาพของตนเอง ซึง่เป็นแนวคดิดา้นการป้องกนั 

และทฤษฎทีีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทางาน มดีงัน้ี 
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การปรบัพฤตกิรรมดว้ยการควบคุมตนเอง (Self-Control) คอืกระบวนการควบคุมตนเอง (Self-Control) 

ซึง่ Cormier (อา้งใน ภูษิต เกยีรตคุิณ. 2535: 76-77) กล่าวว่าเป็นวธิกีารหน่ึงทีใ่ชใ้นการปรบัพฤตกิรรม ซึง่มี

พืน้ฐานมาจากทฤษฎกีารเรยีนรูโ้ดยอาศยัหลกัการเรยีนรูเ้งื่อนไขผลกรรม ซึง่กระบวนการน้ีบุคคลจะใชว้ธิกีารหน่ึง 

หรอืหลายวธิร่ีวมกนัเพื่อเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคล จากพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค ์ ไปสู่พฤตกิรรมทีพ่งึ

ประสงคโ์ดยทีบุ่คคลนัน้เป็นผูก้ําหนดพฤตกิรรมเป้าหมาย กระบวนการทีน่าไปสู่เป้าหมายและควบคุมทัง้ตวัแปร

ภายในและภายนอกของบุคคล อนัจะมผีลต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคน์ัน้ดว้ยตนเองสว่นผูป้รบัพฤตกิรรมเป็นเพยีง

ผู้ให้คาปรกึษาหรือฝึกวิธกีารที่เหมาะสมให้เท่านัน้ ลกัษณะเช่นน้ีจะทาให้กระบวนการควบคุมตนเองมีความ

แตกต่างจากกระบวนการปรบัพฤติกรรมที่อาศยัการจดัการกระทาจากบุคคลภายนอก ในการควบคุมตนเอง 

เจา้ของพฤตกิรรมจะมบีทบาทในการเลอืกพฤตกิรรมเป้าหมายทีเ่ป็นปญัหา และประเมนิผลเป้าหมายดว้ยตนเอง 

เพื่อเปลี่ยนแปลงจากการตอบสนองที่ไม่มปีระสทิธภิาพไปสู่วธิกีารแก้ไขอย่างเป็นระบบ และมผีลระยะยาวให้

พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นใหม่น้ีมคีวามคงทนถาวร และจากแนวคดิทีเ่กีย่วกบัการปรบัพฤตกิรรมโดยการเรยีนรูเ้งื่อนไข

ผลกรรมดงักล่าวมาแลว้ พฤตกิรรมบางอย่างใหผ้ลกรรมทางบวกในปจัจุบนัแต่ใหผ้ลกรรมทางลบในอนาคต เช่น 

การดื่มสุรา การสบูบุหรี ่และพฤตกิรรมบางอย่างใหผ้ลกรรมทางลบในปจัจุบนั แต่ใหผ้ลกรรมทางบวกในอนาคต 

เช่น การทนเจบ็จากการถอนฟนั เป็นตน้  

เทคนิคทีใ่ชใ้นการควบคุมตนเอง สว่นใหญ่แลว้นกัปรบัพฤตกิรรมจะใชว้ธิกีารสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม

ตนเอง การประเมนิตนเอง การใหเ้สรมิแรงตนเอง และการตัง้เกณฑม์าตรฐานของตนเอง นอกจากน้ียงัไดม้กีารใช้

เทคนิคอื่น ๆ ประกอบ เช่น การสอนตน การลงโทษตนเอง และการทาสญัญากบัตนเอง แต่อย่างไรกต็ามในการ

ควบคุมตนเองมกัใชว้ธิกีารเหล่าน้ีควบคู่กนัไป และพบว่าการใชว้ธิกีารเหล่าน้ีมาผสมผสานกนัจะมปีระสทิธภิาพ

มากกว่าการใช้เทคนิคเพียงอย่างเดียวนอกจากน้ีการใช้เทคนิคในการควบคุมตนเองยังขึ้นอยู่กับบุคคล 

สภาพการณ์และพฤตกิรรมทีใ่ชอ้กีดว้ย 

ทฤษฎีการรบัรู้ประสิทธิภาพแห่งตน (Theory of Self-Efficiency) ทฤษฎน้ีีเป็นทฤษฎทีี ่ (สทิธโิชค 

วรานุสนัติกุล. 2539: 18; อ้างองิจาก Bandura. 1979) ไดพ้ฒันามาจากหลกัการเรยีนรู้ทางสงัคม (Social 

Learning Principles) ทฤษฎกีารรบัรู้ประสทิธผิลแห่งตนน้ีมขีอ้สมมตฐิานว่าคนเรานัน้มกีระบวนการเชงิปญัญา 

หรอืกระบวนการความรู ้(Cognitive Ability) ทีจ่ะสามารถแสดงพฤตกิรรมออกมาไดโ้ดยการคดิหรอืการดูตวัอย่าง

จากผูอ้ื่นหรอืการเลยีนแบบผูอ้ื่น โดยก่อนทีค่นเราจะแสดงพฤตกิรรมออกไปนัน้ คนเราจะมคีวามคาดหวงัเกดิขึน้

อย่างน้อย 2 อย่าง คอื การคาดหวงัผลของการกระทา (Outcome Expectation) ถ้าคาดว่าจะไดผ้ลกรรมทีน่่าพงึ

พอใจ กจ็ะกระทา และขณะเดยีวกนักค็าดหวงัเกีย่วกบัความสามารถของตนเอง (Efficacy Expectation) ทีจ่ะ

กระทาํพฤตกิรรมนัน้ดว้ย และจะไม่ทาํถา้พบว่าตวัเองไม่มคีวามสามารถทีจ่ะทาํได ้ 

สรุปดา้นพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทํางาน (Safety Working Behavior) หมายถงึ การกระทําหรอื

สิง่ที่พนักงานระดับปฏิบัติการกระทํา ที่ได้แสดงออกในขณะทํางานตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกบัความ

ปลอดภยัอย่างเคร่งครดั ไม่อยู่ในสภาพทีเ่สีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ โดยการทาํงานตามขัน้ตอนอย่างถูกตอ้ง การใช้

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ไม่หยอกลอ้กบัเพื่อนร่วมงานในขณะปฏบิตัิงาน และมคีวาม

พรอ้มดา้นร่างกายและจติใจในการทาํงาน 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี เป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติ ทีม่อีายุ 21-55 ปี ของบรษิทั 

บางกอกโคมตัสุ จํากดั จํานวน 363 คน (ขอ้มูลเมื่อ 5 มกราคม 2559) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็น

พนกังานระดบัปฏบิตักิารฝา่ยผลติ ทีม่อีายุ 21-55 ปี ของบรษิทั บางกอกโคมตัส ุจาํกดั จาํนวน 363 คน เน่ืองจาก
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ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้สามารถหาขนาดตวัอย่างไดจ้ากการเปิดตารางของ Taro Yamane หรอื

คาํนวณโดยใชส้ตูรหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง ดงัน้ี (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2548) 

ขัน้ตอนท่ี 1 ดําเนินการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิกีําหนดสดัส่วน (Proportional sampling) 

เทยีบสดัสว่นกลุ่มตวัอย่างจากประชากรในแต่ละสว่นงาน ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานระดบัปฏบิตัิการฝ่ายผลติ ของบรษิัท 

บางกอกโคมตัส ุจาํกดั จาํแนกตามสว่นงาน  

 

สว่นงาน      จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง (คน) 

    ประชากร                                  กลุ่มตวัอย่าง 

สว่นงานเชื่อม                                                  55                                               28 

สว่นงาน Finishing 54 27 

สว่นงานประกอบ (F2) 51 26 

สว่นงาน Core 51 26 

สว่นงาน Melting 26 14 

สว่นงานพ่นส ี 29 15 

สว่นงาน Molding 32 17 

สว่นงานประกอบ (F1) 16 9 

สว่นงาน Repair & Touch up 14 8 

สว่นงาน Machining 11 6 

สว่นงาน Shot Blast 7 4 

สว่นงาน Pattern 12 7 

สว่นงาน Working Gear 5 3 

รวม 363 190 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 การเลอืกตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็เฉพาะผูท้ีใ่ห้

ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

 

สรปุและอภิปรายผล  

จากผลการวจิยัครัง้น้ีปจัจยัลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ประสบการณ์ทํางาน อายุ มผีลต่อ

ความสมัพนัธ์ระหว่างระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) กบัพฤติกรรมความ

ปลอดภยัในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติ บรษิทั บางกอกโคมตัสุ จํากดั ซึง่จากผลการวจิยั

พบว่า 

ประสบการณ์ทํางาน ที่ต่างกนัของพนักงานระดบัปฏบิตัิการฝ่ายผลิต บริษัท บางกอกโคมตัสุ จํากดัมี

พฤตกิรรมความปลอดภยัในการทาํงานแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  เน่ืองจากพนักงานระดบั

ปฏบิตักิารฝา่ยผลติทีย่ิง่มปีระสบการณ์มากจะยิง่มคีวามชํานาญในการปฏบิตังิานการผลติมากขึน้ทําใหม้โีอกาสที่

จะเกดิความผดิพลาดในการปฏบิตังิานน้อยลง สง่ผลใหพ้นกังานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติทีม่ปีระสบการณ์ทํางาน

มากขึน้มพีฤตกิรรมความปลอดภยัในการทํางานมากขึน้ดว้ยอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิต ิซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
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ของ สธุาทพิย ์รองสวสัดิ ์(2554) เรื่องปจัจยัการรบัรูเ้รื่องความปลอดภยัในการทางาน ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการ

ทํางาน ของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ประจําการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จ.เชยีงใหม่ พบว่าระยะเวลาในการทํางาน 

(อายุการทํางาน) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการด้าน

ความพรอ้มทางร่างกายและจติใจของพนกังาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

อายุ ที่ต่างกนัของพนักงานระดบัปฏบิตัิการฝ่ายผลติ บรษิัท บางกอกโคมตัสุ จํากดัมพีฤติกรรมความ

ปลอดภยัในการทาํงานไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ .05 เน่ืองจากบรษิทัไดม้กีารใช้

เครื่องมอืเครื่องจกัรและเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพื่อช่วยในการผลติ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สธุาทพิย์ รองสวสัดิ ์

(2554) เรื่องปจัจยัการรบัรูเ้รื่องความปลอดภยัในการทาํงาน ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการทาํงาน ของพนกังานระดบั

ปฏบิตักิาร ประจําการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จ.เชยีงใหม่ พบว่า อายุไม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการ

ทาํงานในการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์ความปลอดภยั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001) ดา้นทีม่ผีลและไม่มผีลต่อพฤตกิรรม

ความปลอดภยัในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติ บรษิทั บางกอกโคมตัสุ จํากดั การวเิคราะห์

การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัดา้นนโยบาย ดา้นการวางแผน

ดา้นทรพัยากรและบทบาท ดา้นการพฒันาพนักงาน ดา้นการสื่อสาร ดา้นการมสี่วนร่วม ดา้นการควบคุมปฏบิตัิ

และการจดัทาํเอกสาร ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม ดา้นการตรวจสอบและเฝ้าตดิตาม ดา้นการทบทวนของผูบ้รหิาร

กบัพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติ บรษิทั บางกอกโคมตัสุ จํากดั 

สามารถทดสอบดว้ยสถติสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) โดยทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรดา้นระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัและตวั

แปรพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน แสดงผลดงัตารางในภาคผนวก ค อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยัเห็นว่า

พฤตกิรรมความปลอดภยัในการทาํงานสามารถเกดิจากผลของหลายตวัแปรประกอบกนั ซึง่ไม่สามารถอธบิายดว้ย

สถิติสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั  ทางผู้วจิยัจงึเลอืกทดสอบด้วยสถติิการวเิคราะห์ถดถอยเชงิ

พหุคณู (Multiple Regression Analysis) สามารถสรุปประเดน็ทีส่าํคญัมาอภปิรายไดด้งัน้ี 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการฝ่ายผลติ บรษิัท 

บางกอกโคมตัส ุจาํกดั ไดแ้ก่ 

ดา้นนโยบาย ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัมผีลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการ

ทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติ บรษิทั บางกอกโคมตัสุ จํากดั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั

ความเชื่อมัน่ .05 เน่ืองจากนโยบายระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของบรษิทัมุ่งสรา้งความ

ตระหนักให้แก่พนักงานในเรื่องความปลอดภยัอย่างจรงิจงัส่งผลให้พนักงานเกดิการตื่นตวัและมพีฤติกรรมความ

ปลอดภยัในการทาํงานมากยิง่ขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิวรรณ ศริริตัน์ และคณะ (2548) เรื่อง ปจัจยัที่

มอีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามปลอดภยัตามมาตรฐาน OHSAS 18001 ของพนักงานฝ่ายปฏบิตักิารบรษิทัไทยนิปปอน

สตลีเอน็จเินียริง่ แอนด ์คอนตรคัชัน่ คอปอรเ์รชัน่ จํากดั พบว่านโยบายและขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัมรีะดบั

การรบัรู้ระบบความปลอดภยัอยู่ในระดบัมาก นโยบายด้านการจดัการด้านความปลอดภยัจงึมคีวามสําคญัมาก 

ผูบ้รหิารควรดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง และเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการ เพื่อใหพ้นักงาน

สามารถนําไปปฏบิตัใินหน่วยงานของตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ดา้นการวางแผน ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัมผีลต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัใน

การทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติ บรษิทั บางกอกโคมตัสุ จํากดั ในทศิทางลบ อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากบรษิทัไดจ้ดัทําแผนปฏบิตัสิาํหรบัการชีบ้่งอนัตรายและการประเมนิความเสีย่งตาม

ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัไวอ้ย่างชดัเจน ซึง่หากว่าการวางแผนดงักล่าวมกีารเปลีย่นแปลง
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บ่อยครัง้ส่งผลให้พนักงานเกดิความสบัสนและมพีฤตกิรรมความปลอดภยัในการทํางานลดลงได้ สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ สุรชยั ตรยัศลิานันท์ (2552) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการรบัรูก้ารจดัการความปลอดภยัของพนักงาน

โรงงาน อุตสาหกรรมพลาสตกิในจงัหวดันครราชสมีา พบว่า ดา้นแผนงานความปลอดภยัมอีทิธพิลต่อการจดัการ

ความปลอดภยัของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั ในทางลบ เมื่อผูบ้รหิารมทีศันคตดิา้นแผนงานความปลอดภยัมากขึน้ 

จะทาํใหป้จัจยัดา้นการจดัการความปลอดภยัของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในภาพรวมลดลง  

ดา้นการสือ่สาร ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัมผีลต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการ

ทาํงานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารฝา่ยผลติ บรษิทั บางกอกโคมตัส ุจาํกดั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

เน่ืองจากบรษิัทมกีารเปิดช่องทางให้พนักงานระดบัปฏบิตักิารสื่อสารถึงหวัหน้าและผูบ้รหิาร เพื่อตอบสนองการ

สื่อสารขอ้มูลอาชวีอนามยัและความปลอดภยัส่งผลใหเ้กดิการแก้ไขและป้องกนัปญัหาด้านความปลอดภยัอย่าง

ทนัท่วงท ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิวรรณ ศริริตัน์ และคณะ (2555) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูค้วาม

ปลอดภยัตามมาตรฐาน OHSAS 18001 ของพนักงานฝ่ายปฏบิตัิการบรษิัทไทยนิปปอนสตีลเอน็จเินียริง่ แอนด ์

คอนตรคัชัน่ คอปอร์เรชัน่ จํากดั พบว่าการสื่อสารมอีทิธพิลต่อการรบัรู้ความปลอดภยัตามมาตรฐาน OHSAS 

18001 ซึ่งการสื่อสารเกี่ยวกบันโยบายด้านความปลอดภัย ควรทําอย่างต่อเน่ือง โดยให้หัวหน้างานมีหน้าที่

รบัผดิชอบในการเป็นสือ่กลางระหว่างผูบ้รหิารกบัพนักงานใต้บงัคบับญัชา โดยสามารถใหค้ําปรกึษาได ้ในกรณีที่

พนักงานมปีญัหาหรอืเกดิความสงสยัเกีย่วกบัการจดัการความปลอดภยั เพื่อให้พนักงานเขา้ใจและใส่ใจในเรื่อง

ความปลอดภยัมากขึน้ 

ดา้นการควบคุมปฏบิตัแิละการจดัทําเอกสาร ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัมผีลต่อ

พฤติกรรมความปลอดภยัในการทํางานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการฝ่ายผลติ บริษัท บางกอกโคมตัสุ จํากดั  

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เน่ืองจากบรษิัทได้ควบคุมการปฏบิตัิและกจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

อนัตรายที่ถูกชี้บ่งไว้สําหรบัความเสีย่งต่ออาชวีอนามยัและความปลอดภยัส่งผลให้พนักงานมพีฤติกรรมความ

ปลอดภยัมากยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ ภาณี ฤทธิม์าก และคณะ (2544) เรื่อง การปฏบิตังิานดา้นอาชวีอ

นามยัและความปลอดภยัของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานระดบัหวัหน้างานกรณีจงัหวดัขอนแก่น พบว่า

สถานประกอบการควรกําหนดกฎระเบยีบฯ ความปลอดภยัคลอบคลุมประเภทของงานและจดัทําเป็นมาตรฐาน 

การทาํงานดา้นความปลอดภยัในการปฏบิตังิานต่างๆ 

ปจัจยัทีไ่ม่มผีลต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติ บรษิทั 

บางกอกโคมตัส ุจาํกดั ไดแ้ก่ 

ดา้นทรพัยากรและบทบาท ดา้นการพฒันาพนกังาน ดา้นการมสีว่นร่วม ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม ดา้น

การตรวจสอบและเฝ้าตดิตาม ดา้นการทบทวนของผูบ้รหิาร ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัไม่มี

ผลต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารฝา่ยผลติ บรษิทั บางกอกโคมตัส ุจาํกดั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ .05 เน่ืองจากระบบอาชวีอนามยัและความปลอดภยัดา้นทรพัยากร

และบทบาท ด้านการเตรียมความพร้อมและด้านการพัฒนาพนักงานทางบริษัท บางกอกโคมัตสุ จํากดั ได้

กําหนดใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มต่อสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมกีารซ้อมประจําปี และดําเนินการใหก้ระบวนการ

ผลติมถุีงมอื หน้ากาก แว่นตาและอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลในระหว่างการทํางาน  มกีารมอบหมายหน้าที่

สาํหรบัพนกังานระดบัปฏบิตักิารฝา่ยผลติเมื่อมอุีบตัเิหตุเกดิขึน้  และมกีารจดัปฐมนิเทศน์อบรมพนกังานดา้นความ

ปลอดภยัทีด่อียู่แลว้ จงึไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความปลอดภยัในการทํางาน สอดคล้องกบังานวจิยัของ 

ภาณี ฤทธิม์าก และคณะ (2544) เรื่อง การปฏบิตังิานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของเจา้หน้าที่ความ

ปลอดภยัในการทํางานระดบัหวัหน้างานกรณีจงัหวดัขอนแก่น พบว่าควรมกีารปฐมนิเทศน์ อบรมพนักงานดา้น
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ความปลอดภยั และกฎระเบยีบต่างๆ จะสามารถช่วยให ้จป. หวัหน้างานกํากบัดูแลฯ ไดส้ะดวกขึน้ และแสดงให้

พนกังานเหน็ถงึการใหค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยัของสถานประกอบการ  

หากพจิารณาพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารฝา่ยผลติจะพบว่าส่วน

ใหญ่เป็นพฤตกิรรมความปลอดภยัระดบับุคคล ระบบการจดัการอาชวีอนามยัดา้นทีข่าดการถ่ายทอดขอ้มูลกบัตวั

บุคคลในระดบัปฏบิตัิการ จงึไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทํางานอย่างมนีัยสําคญั เช่น ด้านการ

ทบทวนของผูบ้รหิาร ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของบรษิทัและ ดา้นการมสี่วนร่วมทีบ่รษิทั

เปิดโอกาสใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการบ่งชีค้วามเสีย่งจากการทาํงาน ไม่สง่ผลต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการ

ทํางาน เน่ืองจากไม่มรีะบบการสะท้อนขอ้มูลย้อนกลบัไปทีพ่นักงานระดบัปฏบิตัิการ สําหรบัดา้นการตรวจสอบ

และเฝ้าตดิตาม ไดม้กีารกาํหนดใหพ้นกังานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติทําการตรวจสอบสภาพเครื่องมอื เครื่องจกัร

และอุปกรณ์เป็นรายวนั แต่ยงัไม่ไดม้เีจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัเขา้มาตรวจเชค็ว่าถูกต้องหรอืไม่ จงึทําใหไ้ม่มผีล 

ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการฝ่ายผลิต สอดคล้องกบังานวิจยัของ           

ภาณี ฤทธิม์าก และคณะ (2544) เรื่อง การปฏบิตังิานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของเจา้หน้าที่ความ

ปลอดภัยในการทํางานระดบัหัวหน้างานกรณีจงัหวัดขอนแก่น พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีระบบ

ตรวจสอบสภาพการทาํงาน เครื่องจกัรและอุปกรณ์ก่อนลงมอืปฏบิตังิานประจําวนั จป. หวัหน้างานส่วนใหญ่จงึยงั

มไิดม้กีารตรวจสอบอย่างทัว่ถงึและเป็นระบบ มกีารมอบหมายใหผู้้ปฏบิตัิงานมกีารตรวจสอบเอง แต่มไิด้มกีาร

ตดิตามผลการตรวจสอบฯ จงึยงัไม่เกดิผลในทางปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

(OHSAS 18001) กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการฝ่ายผลติ บรษิัท 

บางกอกโคมตัส ุจาํกดั สามารถสรุปขอ้เสนอแนะได ้ดงัน้ี 

1. ดา้นนโยบาย บรษิทัต้องพฒันาการกําหนดนโยบายระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

เน่ืองจากมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการฝ่ายผลิต โดยพัฒนา

ปรบัปรุงนโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภัยของบรษิัทที่ประกาศใช้ให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ และ

ขอ้กาํหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและมกีารอพัเดทใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ  

2. ดา้นการวางแผน บรษิทัต้องใหค้วามสําคญักบัการวางแผนระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภัย เน่ืองจากการวางแผนมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทํางานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ      

ฝา่ยผลติ โดยพฒันาปรบัปรุงการวางแผนอาชวีอนามยัและความปลอดภยัใหม้กีารกําหนดกจิกรรมทีม่คีวามเสีย่ง

และกจิกรรมทีไ่ม่มคีวามเสีย่งอย่างชดัเจนยิง่ขึน้ และเพื่อป้องกนัไม่ใหพ้นักงานเกดิความสบัสนควรลดจํานวนครัง้

ในการเปลีย่นแปลงแผนอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทาํใหพ้นกังานเกดิความเชื่อมัน่มากขึน้ 

3. ดา้นทรพัยากรและบทบาท แมว้่าดา้นทรพัยากรและบทบาทระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติ แต่บรษิทักค็วร

สรา้งความมัน่ใจในเรื่องการสนับสนุนทรพัยากรทีจ่ําเป็นต่อการจดัทําและปรบัปรุงระบบการ จดัการอาชวีอนามยั

และความปลอดภยัเพิม่ขึน้ และมกีารกระจายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

อย่างชดัเจน 

4. ด้านการพฒันาพนักงาน แม้ว่าด้านการพฒันาพนักงานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติ แต่บรษิทักค็วร

พฒันาในเรื่องการประเมนิความรู้ความเขา้ใจของพนักงานหลงัการฝึกอบรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและ 
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ความปลอดภยั รวมถงึการจดัเกบ็ผลการฝึกอบรมและขอ้เสนอแนะของพนกังานหลงัการฝึกอบรมระบบการจดัการ

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยนําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์พื่อนําไปปรบัปรุงเน้ือหาในการอบรมครัง้ต่อไป 

5. ด้านการสื่อสาร บริษัทต้องให้ความสําคญักบัการสื่อสารระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั เน่ืองจากมผีลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการฝ่ายผลติ โดย

พฒันาปรบัปรุงการสือ่สารขอ้มลูระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยักบัผูร้บัจา้งช่วงและผูเ้ยีย่มเยยีน

สถานทีท่าํงานในฝา่ยผลติ โดยจดัใหม้แีบบฟอรม์ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีเ่หน็ว่ามี

อนัตรายหรอืตอ้งการใหม้กีารปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ 

6. ดา้นการมสีว่นร่วม แมว้่าดา้นการมสี่วนร่วมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัไม่มผีล

ต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติ แต่บรษิทักค็วรสนับสนุนในเรื่อง

การกําหนดให้พนักงานที่เกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการทบทวนนโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยการ

เสนอผ่านหวัหน้างานของแต่ละสว่นงานในฝา่ยผลติ 

7. ดา้นการควบคุมปฏบิตัแิละการจดัทําเอกสาร บรษิทัต้องใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมปฏบิตัแิละการ

จดัทาํเอกสารระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั เน่ืองจากมผีลต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการ

ทํางานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการฝ่ายผลิต โดยพัฒนาปรบัปรุงระเบียบปฏิบัติเป็นเอกสารซึ่งครอบคลุม

สถานการณ์ทีห่ากไม่ถอืปฏบิตัแิลว้ สามารถนําไปสู่การไม่เป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคด์า้นอาชวีอนามยั

และความปลอดภยั โดยมกีารตดิประกาศบนบอรด์ของบรษิทัและบอรด์ความปลอดภยัภายในพืน้ทีฝ่า่ยผลติ 

8. ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม แมว้่าดา้นการเตรยีมความพรอ้มระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติ แต่บรษิทักค็วร

พฒันาความมัน่ใจในเรื่องการจดัทําระเบียบปฏิบตัิสําหรบัการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามระบบการ

จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยมกีารกระจายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการตอบสนองต่อสถานการณ์

ฉุกเฉินสาํหรบัพนกังานระดบัปฏบิตักิารฝา่ยผลติ 

9. ดา้นการตรวจสอบและเฝ้าตดิตาม แมว้่าดา้นการตรวจสอบและเฝ้าตดิตามระบบการจดัการอาชวีอนา

มยัและความปลอดภยัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารฝา่ยผลติ แต่

บรษิัทกค็วรสนับสนุนในเรื่องการเฝ้าตดิตามการดําเนินการของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

ตามระยะเวลาที่มกีารวางแผนไว้ และทําการบนัทกึขอ้มูลตามช่วงเวลาเพื่อนํามาวเิคราะห์และพฒันาระบบการ

จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

10. ดา้นการทบทวนของผูบ้รหิาร แมว้่าดา้นการทบทวนของผูบ้รหิารระบบการจดัการอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยัไม่มผีลต่อพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติ แต่บรษิทั

กค็วรแก้ไขปรบัปรุงในเรื่องการทบทวนระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของผู้บรหิาร ตามรอบ

ระยะเวลาที่วางแผนไว้ ซึ่งต้องพจิารนารวมถึงขอ้มูลผลการดําเนินการระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยัครัง้ทีผ่่านมา โดยทําการอพัเดทใหเ้ป็นปจัจุบนัและประกาศใหพ้นักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายผลติทุกคน

ไดร้บัทราบ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

                สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จไปได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษา            

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญณ์ระว ี อนันตอคัรกุล ทีไ่ด้ช่วยเหลอืและใหค้ําแนะนําอนัเป็นประโยชน์ต่อผูว้จิยัและ

สารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูท้าํสารนิพนธร์ูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 
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                ผู้ทําสารนิพนธ์ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.กัลยกิตติ ์กีรติอังกูร และอาจารย์ ดร.สันต ิ              

เตมิประเสรฐิสกุล ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบแบบสอบถามสารนิพนธ ์และใหค้ําแนะนําในการ

วจิยัดว้ยความเมตตาอย่างดยีิง่เสมอมา 

                ผู้ทําสารนิพนธ์ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่านทีไ่ดก้รุณาอบรม ใหค้วามรูท้ ัง้ทางทฤษฎแีละปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์อย่าง

ยิง่แก่ผูท้าํสารนิพนธเ์สมอมา  

                ผูท้ําสารนิพนธ์ขอขอบคุณเจา้หน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และเจ้าหน้าทีบ่ณัฑติ

วทิยาลยัทุกท่าน ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืและอาํนวยความสะดวกเป็นอย่างด ี 

                ผูท้ําสารนิพนธ์ขอขอบคุณบรษิัท บางกอกโคมตัสุ จํากดั ที่ได้ให้โอกาสในการทําสารนิพนธ์น้ี และ

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหข้อ้มลูอนัเป็นประโยชน์ในการศกึษาน้ี  

                สดุทา้ยน้ีผูท้าํสารนิพนธข์อขอบพระคุณบดิามารดา ผูซ้ึง่ใหช้วีติ ใหค้วามรกั และอบรมสัง่สอน รวมถงึ

เพื่อนๆ จากภาควชิาการจดัการทุกท่านทีไ่ดใ้หก้าํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลอืมาอย่างดยีิง่ และขอขอบคุณทุกท่าน

ทีม่สีว่นร่วมในความสาํเรจ็ของสารนิพนธฉ์บบัน้ีทีไ่ม่ไดเ้อ่ยนาม ณ ทีน้ี่ไดอ้ย่างครบถว้น 
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