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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) ปัจจัยทางพฤติกรรมการท างานที่สง่ผลต่อความปลอดภัยใน
การท างานของแรงงานต่างด้าวสญัชาติเมียนมาที่ปฏิบัตงิานในโรงงานย่านมหาชัยจงัหวัดสมุทรสาคร 
2) ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมในการท างานที่สง่ผลต่อระดับความปลอดภัยในการท างานของแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ปฏิบัตงิานในโรงงานย่านมหาชัยจงัหวัดสมทุรสาคร 3) ปจัจัยทางบุคลิกภาพ
ที่ส่งผลต่อระดบัความปลอดภัยในการท างานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ปฏิบัติงานใน
โรงงานย่านมหาชัยจงัหวัดสมุทรสาคร ซึ่งงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิด ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู และทดสอบความตรงของเนื้อหาและความ
น่าเช่ือถือด้วยวิธีวิเคราะห์ประมวลหาค่าครอนบาร์คแอลฟ่ากับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนได้ระดับ
ความเช่ือมั่นที่ 0.752 และแจกใหก้ับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทีป่ฏิบัติงานในโรงงานย่าน
มหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร ทัง้หมด 4 เขต จ านวน 400 คน โดยวิธีการทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ สถิติเชิงพรรณนาซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนมุานซึ่ง 
ได้แก่ การวิเคราะหส์มมุติฐานทั้งสามข้อโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย จากผลการวิจัย
พบว่าตัวแปร พฤติกรรมการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และ บุคลิกภาพ ทั้ง 3 ตัวแปรมี
อิทธิพลต่อต่อความปลอดภัยในการท างานที่ค่าร้อยละ 17.4 25.2 และ 27.2 ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: แรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติเมียนมำ, พฤติกรรมในกำรท ำงำน,สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน, 
บุคลิกภำพ, ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this study were to: 1) study work behaviors affecting work 
safety 2) study work environment affecting work safety and 3) study personality 
affecting work safety. The researcher collected the information using a Closed-end 
Questionnaire and use Cronbach’s alpha anaysis test to content validity test for 
testing 30 of Migrant Labors and result degree of validity is 0.752. The samples in this 
research were 400 Burmese Migrant Labor in Mahachai Factory Areas, Samutsakhon. 
The statistics used in analyzing data includes frequency, percentage, average, 
standard deviation. The statistical analysis employed was simple regression analysis. 
The results found that work behaviors work environment and personality all of 
variables affecting work safety at percent 17.4 25.2 and 27.2 respectively with a 
statistical significance of 0.05.  
 
Keywords: Migrant of Burmese, Work behaviors, Work environment, Personality, Work 
safety
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บทท่ี 1 
บทน า 

    
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาการวิจัย 
 นับตั้งแต่ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2504 
จนถึงปจัจบุันประเทศไทยได้มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากมกีารเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการผลิตไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจ มีการส่งเสรมิจากภาครัฐทั้งการลงทุนในประเทศและ
การเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศ จึงท าให้เกิดการลงทุนทั้งบริษัทที่มเีจ้าของเป็นคนไทยและบริษัทที่มี
เจ้าของเป็นต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ท าใหเ้กิดการความต้องการแรงงานอย่างมหาศาล
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมทีม่ีความต้องการแรงงานมากที่สุด จนกระทัง่แรงงานไทยเริ่มขาดตลาด
ท าให้บริษัทต้องหาทางออกเพื่อจะใหม้ีแรงงานมาด าเนินธุรกิจที่ก าลังเติมโตอย่างรวดเร็วโดยมีการจ้าง
แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานผนวกกับประเทศไทยมีระดบัการพัฒนาทีส่งูกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
มาก โดยเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) มีความแตกต่างกันอยู่ระหว่าง 17-63 
เท่า รายได้ประชากรที่แตกต่างกันมากถึง 6-13 เท่า และค่าจ้างแรงงานที่แตกต่างกัน 5-7 เท่า ท าให้
เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างกันมาก (ปณิตา ศรศร,ี ม.ป.ป.) ถึงแม้ว่าปัจจุบันได้มกีาร AEC 
(ASEAN Economics Community) ท าให้ค่าแรงข้ึนต่ าของแรงงานต่างด้าวเท่ากบัค่าแรงของคนไทย
แล้วแต่สภาพเศรษฐกจิของไทยก็ยังคงดกีว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ระดบัหนึง่ จึง
เกิดแรงงานต่างด้าวอพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน หลั่งไหลเข้าประเทศไทยมากข้ึนอีกทั้งรัฐบาลยังเปิด
ให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่งผลใหก้ารจ้างแรงงานต่างด้าว
เข้าท างานเป็นเรื่องที่ง่ายและถูกกฎหมาย จึงท าให้การจ้างแรงงานต่างด้าวจึงเป็นทางเลือกที่ดีของ
บริษัทที่ตอ้งการแรงงานจ านวนมากในภาวะที่แรงงานไทยขาดตลาด 
 แต่ทั้งนี้การเลอืกใช้แรงงานต่างด้าวก็มีทัง้ข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือแรงงานต่างด้าวขยัน 
อดทน ไม่เลือกงาน อยู่ง่าย กินง่าย แต่ข้อเสียหลักๆ ก็คืออุบตัิเหตุอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจใน
ภาษา ระบบความปลอดภัย  
 จากปญัหาดังกล่าวผู้วิจัยได้เลง็เห็นว่าสาเหตุการเกิดอุบัตเิหตุหลักๆ มีอยู ่2 ประการคือ 
สภาพการท างานที่ไมป่ลอดภัยในการท างาน เช่น เครือ่งมอื หรือพื้นที่ท างานสกปรก และ การกระท า
ที่ไม่ปลอดภัยเช่น ความประมาท หรอืการไมป่ฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการท างาน 
 ทั้งนี้งานวิจัยจะด าเนินโดยใช้โรงงานประกอบกจิการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคในย่าน
มหาชัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัตเิหตจุากการท างานเป็นกรณีศึกษา และจะด าเนินการส ารวจกบั
แรงงานต่างด้าวทีท่ างานอยู่ในย่านมหาชัย เหตผุลที่เลือกมหาชัยเพราะเป็นทีรู่้ๆ กันอยู่ว่ามหาชัยเป็น
เมืองแห่งอุตสาหกรรม และการประมง จงึมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้แรงงานจ านวนมากซึ่งแรงงานต่าง



2 

ด้าวจึงเป็นทางเลือกที่ดสี าหรับเจ้าของธุรกิจในย่านนี้ อีกทั้งมีรายงานจากข่าวจากผู้จัดการ online 
(ธิติ ปลีทอง, 2557) เรื่อง “มหาชัย ดินแดนใคร ไทย หรือ พม่า??” ว่า “นับตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้าสู่ตัว
เมืองมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร กลิ่นเหม็นคาวปลาและอาหารทะเลสดคล้ายเป็น อัตลักษณ์ประจ า
ถ่ินคอยต้อนรับผู้มาเยอืนไปแล้ว แต่น่ันกลบักลายเป็นเพียงข้อกังขาเลก็ๆ เมื่อเทียบกบัความรูส้ึกที่ว่า.. 
ระยะทางห่างจากเมืองหลวงเพียง 36 กิโลเมตร จะมีเมืองทัง้เมือง ที่ท าใหเ้รารูส้ึกราวกบัว่า กลายเป็น
คนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองได้เชียวเหรอ ไม่ว่าจะหันหนา้ไปทางไหน ทุกทิศทางล้วนเต็มไปด้วย
ผู้คนปะแปง้หน้าขาว พูดภาษาไม่คุ้นหู แถมตามมุมตึก อาคารบ้านเรือนยงัมีแผ่นป้ายโฆษณาภาษาที่
ไม่รู้จักอีกด้วย”  
 ผู้วิจัยได้พิจารณาประเด็นของปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขโดยมุ่งเน้นแรงงานต่างด้าวที่ประกอบ
อาชีพอยู่ในเขตมหาชัย จังหวัดสมทุรสาคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา อยู่สุข (2544) โดยจะ
ศึกษาจากปจัจัยการเกิดปัญหาดังต่อไปนี ้
 1.  พฤติกรรมการท างาน เป็นสาเหตุใหญ่ทีก่่อใหเ้กิดอบุัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 88 ของการ
เกิดอุบัตเิหตทุั้งหมด การกระท าที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ การกระท าที่ขาดความรู้ ความประมาท และ ใช้
เครื่องมือไมเ่หมาะสม 
 2.  สภาพแวดล้อมการท างาน มีส่วนอย่างมากในการท างานแต่ละวันของแรงงาน หาก
สภาพแวดล้อมไม่ดจีะสง่ผลใหเ้กิดอบุัติเหตุได้ทุกเมื่อ สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยในการท างาน อัน
ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องจักร หรอือุปกรณ์ในการท างานไม่ได้คุณภาพ หรือช ารุด มลภาวะทางเสียง 
อากาศ หรือฝุ่นละออง การวางผงัไม่ถูกต้อง จัดเกบ็สิง่ของไม่เป็นระเบียบ 
 3.  บุคลิกภาพการท างาน มีผลอย่างมากในการปฏิบัติงานเช่นกัน หากพนักงานมีบุคลิกภาพ
ที่ดี เช่น ความสามารถในการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า หรือเป็นคนไม่วู่วาม ฯลฯ จะท าใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานภายในโรงงานได้อย่างปลอดภัย  
 จากประเด็นปัญหาและเหตผุลที่กล่าวถึงสามารถน ามาจัดท าเป็นแนวทางการศึกษาได้เป็น
หัวข้อวิจัยดังนี้ คือ พฤติกรรมการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และบุคลิกภาพทีส่่งผลต่อ
ความปลอดภัยในการท างานของแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาแรงต่างด้าวสญัชาติเมียนมาในโรงงาน
ย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 พฤติกรรมการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และบุคลิกภาพทีส่่งผลต่อความปลอดภัย
ในการท างานของแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาแรงต่างด้าวสญัชาติเมียนมาในโรงงานย่านมหาชัย 
จังหวัดสมุทรสาคร มีการก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี ้
 1.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยพฤติกรรมที่มผีลตอ่ระดบัความปลอดภัยในการท างานใน
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ภาพรวมของโรงงานในย่านมหาชัย 
 2.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการท างานที่มผีลต่อระดบัความปลอดภัยในการ
ท างานในภาพรวมของโรงงานในย่านมหาชัย 
 3.  เพื่อศึกษาอทิธิพลของบุคลกิภาพที่มผีลต่อระดบัความปลอดภัยในการท างานในภาพรวม
ของโรงงานในย่านมหาชัย 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 การก าหนดขอบเขตของการวิจัยนี้จะอธิบายในประเด็นหัวข้อดังนี้ 
 1.  ประเภทและรปูแบบวิธีการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด 
(Close-ended Questionnaire) ที่ประกอบด้วยข้อมลู คุณสมบัตสิ่วนบุคคล ข้อมลูพฤติกรรมการ
ท างาน ข้อมูลสภาพแวดล้อมการท างาน ข้อมูลบุคลิกภาพ และข้อมลูความปลอดภัยในการท างาน 
ของแรงงานต่างด้าวในย่านมหาชัย จังหวัดสมทุรสาคร 
 2.  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้จะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่ย่าน
มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะท าการสุ่มกลุม่ตัวอย่างจาก เขตทั้ง 4 เขตในย่านมหาชัยได้แก่ 
  1.  เขตวัดทอง 
  2.  เขตคลองคร ุ
  3.  เขตบางปา 
  4.  เขตศรีเมือง 
 ทั้งนี้เนื่องจากกลุม่ประชากรมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจงึก าหนดขนาดของกลุม่ตัวอย่างโดยใช้
ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับ
ความคลาดเคลื่อน ± 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และผู้วิจัยจะก าหนดขนาด
ของกลุม่ตัวอย่างแหง่ละ 100 คนจากจ านวนเขตทีเ่ลือกมาทัง้หมด จ านวน 4 แห่ง และจะท าการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานต่างด้าว ใน 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยจะสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบสอบถามโดยมีการสุ่มกลุม่ตัวอย่างดังนี ้
  1.  วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 100 คน 
  2.  วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 100 คน 
  3.  วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 100 คน 
  4.  วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 100 คน 
 3.  ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัย 
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 การก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจะก าหนดตัวแปร 2 ลักษณะดังนี้ 
  3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 
   3.1.1 ข้อมูลพฤติกรรมการท างาน 
   3.1.2 ข้อมูลสภาพแวดล้อมการท างาน 
   3.1.3 ข้อมูลบุคลกิภาพ 
  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบด้วย 
   3.2.1 ข้อมูลความปลอดภัยในการท างาน  
 
1.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ซึง่ประกอบด้วยกลุม่ตัวแปรอิสระจ านวน 3 กลุ่มคือ 
พฤติกรรมการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน และบุคลิกภาพ และตัวแปรตาม 1 กลุ่ม คือ ความ
ปลอดภัยในการท างาน  
 ทั้งนี้จะท าการทดสอบในลักษณะตัวแปรเดี่ยว (Univariate Analysis) ของตัวแปรอิสระทีม่ี
ต่อตัวแปรตามเป็นรายตัวแปร โดยสามารถอธิบายตามกรอบแนวความคิดการวิจัยดังนี ้
 
ภาพที่ 1.1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ กลุ่มตัวแปรตาม 
 

 
 
1.5 สมมุติฐานการวิจัยและวิธีการทางสถิติ 
 1.5.1 สมมุติฐานการวิจัย 
  การศึกษาพฤติกรรมการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และบุคลิกภาพที่
ส่งผลต่อความปลอดภัยในการท างานของโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคกรณีศึกษาแรงงานต่าง
ด้าวในโรงผลิตสินค้าอปุโภคและบริโภคย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร มีการก าหนดวัตถุประสงค์

ตัวแปรพฤติกรรมการท างาน 

ความปลอดภัยในการท างาน ตัวแปรสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บุคลิกภาพ 
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ดังนี ้
  1.5.1.1 อิทธิพลของปัจจัยพฤติกรรมที่มผีลต่อระดับความปลอดภัยในการท างานใน
ภาพรวมของโรงงานในย่านมหาชัย 
  1.5.1.2 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการท างานที่มผีลต่อระดับความปลอดภัยใน
การท างานในภาพรวมของโรงงานในย่านมหาชัย 
  1.5.1.3 อิทธิพลของบุคลิกภาพทีม่ีผลต่อระดับความปลอดภัยในการท างานใน
ภาพรวมของโรงงานในย่านมหาชัย 
  การทดสอบสมมุติฐานทั้งสามข้อจะท าการทดสอบที่ระดับนยัส าคัญทางสถิติ 0.05 
 1.5.2 วิธีการทางสถิติทีใช้ส าหรบังานวิจัย  
  วิธีการทางสถิติทีใช้ส าหรับงานวิจัยน้ีสามารถแบง่ได้ 2 ประเภทได้แก่ 
  1.5.2.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  1.5.2.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่ การ
วิเคราะหส์มมุตฐิานทั้งสามข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี ้ 
   1.5.2.2.1 สมมุติฐานทัง้ 3 ข้อ จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์ถดถอย
แบบง่าย (Simple Regression Analysis) 
 
1.6 นิยามค าศัพท์  
 นิยามค าศัพท์ส าหรับงานวิจัยมีดงันี ้
 1.  ต่างด้าว คือ บุคคลธรรมดาซึง่ไม่มสีัญชาติไทยซึง่ในการวิจัยครั้งนีจ้ะใช้ต่างด้าวที่เป็น
แรงงานชาวเมียมา 
 2.  อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนอย่างไม่คาดหมายและเมื่อเกิดข้ึนแล้วจะมผีลกระทบ
กระเทือนต่อการท างาน ท าให้ทรัพยส์ินเสียหายหรือ บุคคลได้รับบาดเจบ็ การเกิดอุบัตเิหตุน้ันมกัจะมี
ตัวการที่ส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ ตัวบุคคล สิ่งแวดล้อม และเครื่องมือ 
 3.  ความปลอดภัยในการท างาน คือ สภาพทีป่ลอดภัยจากอบุัติภัยต่างๆ อันจะเกิดแก่
ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพยส์ินในขณะที่ปฏิบัตงิาน ซึ่งก็คือ สภาพการท างานที่ถูกต้องโดยปราศจาก 
"อุบัติเหตุ" ในการท างาน 
 4.  บุคลิกภาพ คือ ลักษณะนิสัยส่วนตัวของแรงงานชาวต่างชาติในด้านของการท างาน เช่น
ความเป็นคนตรงตอ่เวลา หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไดด้ี 
 5.  พฤติกรรมการท างาน คือ พฤติกรรมต่างๆ ของแรงงานตา่งด้าว ที่เกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน 
 6.  สภาพแวดล้อมในการท างาน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทัง้หมดที่อยูล่้อมรอบปจัเจกบุคคล
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หรือกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับส าหรับงานวิจัยน้ีอธิบายได้ดังนี้ 
 1.  ผลการวิจัยน้ีคาดว่าจะน าไปปรับใช้กับกระบวนการอบรมพนักงานเข้าใหม่ของโรงงานใน
เขตมหาชัยเพือ่ให้มพีฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัยไม่มีพฤติกรรมการท างานทีผ่ิดๆ อันกอ่ให้เกิด
อันตรายในการท างาน 
 2.  ผลการวิจัยน้ีคาดว่าจะน าไปพิจารณาแก้ไขและปรับปรงุโรงงานในด้านสภาพแวดล้อม
ภายในโรงงานใหเ้หมาะสมต่อการท างานที่ปลอดภัย 
 3.  ผลวิจัยน้ีคาดว่าจะสามารถช่วยในการจัดท าเครือ่งมอืส าหรบัอบรมบุคลิกภาพ ส าหรบั
พนักงานใหม่เพื่อเตรียมพรอ้มส าหรับการท างานในโรงงาน 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมปริทัศน ์

 
 งานวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และบุคลกิภาพที่สง่ผลต่อ
ความปลอดภัยในการท างานของแรงงานต่างด้าว": กรณีศึกษาแรงต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในโรงงาน
ย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดงัต่อไปนี้ 
 2.1 ความเป็นมาของความปลอดภัยในการท างาน 
  - พระราชบัญญัติ การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
  - สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
  - พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  - กฎกระทรวง ออกตามพระราชบญัญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
  - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน โดยมกีฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงาน 
  - ใบอนุญาตท างาน (WORK PERMIT) 
  - อุบัติเหต ุ
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างาน 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพในการท างานที ่
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการท างาน 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ความเป็นมาของความปลอดภัยในการท างาน 
 2.1.1 พระราชบญัญัติ การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  
  มาตรา 1 พระราชบญัญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบญัญัติการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2551”  
  มาตรา 2 พระราชบญัญัติน้ีให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
  มาตรา 3 ให้ยกเลิก 
  (1) พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 
  (2) พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
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  มาตรา 4 พระราชบญัญัติน้ีไม่ใช้บงัคับกบัการปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรของคน
ต่างด้าวเฉพาะในฐานะ ดังต่อไปนี ้ 
    (1) บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต 
  (2) บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสลุ 
  (3) ผู้แทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององค์การสหประชาชาติและทบวง
การ ช านัญพิเศษ  
  (4) คนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาท างานประจ าอยู่กบับุคคล
ตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) 
  (5) บุคคลซึง่ปฏิบัตหิน้าทีห่รือภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาล
ต่างประเทศหรือ องค์การระหว่างประเทศ 
  (6) บุคคลซึง่ปฏิบัตหิน้าทีห่รือภารกิจเพื่อประโยชน์ในทางการศึกษา วัฒนธรรม 
ศิลปะการกีฬา หรอืกิจการอื่น ทัง้นี ้ตามที่จะได้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
  (7) บุคคลซึง่คณะรัฐมนตรีอนญุาตให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรอืภารกิจอย่างหนึง่อย่าง
ใดโดยจะก าหนด เงื่อนไขไว้ด้วยหรือไม่ก็ได ้
  มาตรา 5 ในพระราชบญัญัติน้ี 
  “คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไมม่ีสญัชาติไทย 
  “ท างาน” หมายความว่า การท างานโดยใช้ก าลังกายหรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้าง
หรือประโยชน์อื่นใดหรอืไม่ก็ตาม 
  “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตท างาน 
  “ผู้รบัใบอนุญาต” หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนญุาต 
  “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 13 (1) 
และ (2) และมาตรา 14 ให้ท างานที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 15 
  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลบัออกไปนอก
ราชอาณาจักร 
  “คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่าง
ด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการท างานของคนต่างด้าว 
  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์
การท างานของคนต่างด้าว 
  “พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
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  “นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดี และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ตามข้อเสนอแนะของอธิบดเีพื่อออกใบอนญุาตและปฏิบัติการอื่นตามพระราชบญัญัติน้ี 
  “อธิบด”ี หมายความว่า อธิบดีกรมการจัดหางาน  
  “รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และ
ให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไมเ่กินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติน้ี ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  มาตรา 7 งานใดที่คนต่างด้าวอาจท าได้ในท้องที่ใด เมื่อใด ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง โดยค านึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความ
ต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ ทั้งนี ้จะก าหนดให้แตกต่างกันระหว่างคนต่าง
ด้าวทั่วไปกับคนต่างด้าวตามมาตรา 13 และมาตรา 14 ก็ได ้
  มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการจ ากัดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งมิใช่ช่างฝีมือหรือ
ผู้ช านาญการที่จะเข้ามาท างานบางประเภทหรือบางลักษณะในราชอาณาจักร รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรจีะก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จ้างคนต่างด้าวซึ่งมิใช่ช่างฝีมือหรอืผู้ช านาญการทีจ่ะเข้ามาท างานตามประเภทหรือลกัษณะที่ก าหนด
ในราชอาณาจักรก็ได้ ผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว ให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดกี าหนด
และช าระค่าธรรมเนียมก่อนท าสัญญาจ้างไม่น้อยกว่าสามวันท าการ 
  มาตรา 9 ห้ามมิให้คนต่างด้าวท างานใดนอกจากงานตามมาตรา 7 และได้รบั
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อท างานอันจ าเป็นและเรง่ด่วนที่มีระยะเวลาท างานไม่เกินสบิห้าวัน แต่
คนต่างด้าวจะท างานน้ันได้เมือ่ได้มีหนงัสือแจ้งให้นายทะเบยีนทราบ  
  มาตรา 10 คนต่างด้าวซึ่งจะขอรบัใบอนญุาตตามมาตรา 9 ต้องมีถ่ินที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรหรอืได้รับอนุญาตใหเ้ข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมืองโดยมิใช่ได้รับอนญุาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรอืผู้เดินทางผ่าน และไม่มลีักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
  มาตรา 11 ผู้ใดประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรเข้ามาท างานใน
กิจการของตนในราชอาณาจกัร จะยื่นค าขอรับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมแทนคนต่างด้าวนั้นก็
ได ้ 
  มาตรา 12 ในการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น ใหผู้้อนญุาตตามกฎหมายดังกล่าวมหีนังสือแจง้การ
อนุญาตนั้นต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยรายละเอียดที่อธิบดีก าหนดโดยเร็ว  
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  มาตรา 13 คนต่างด้าวซึ่งไม่อาจขอรบัใบอนญุาตตามมาตรา 9 เพราะเหตุดังต่อไปนี้
อาจขอรบัใบอนญุาตต่อนายทะเบียนเพื่อท างานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยค านึงถึงความมั่นคงของชาติและ
ผลกระทบต่อสังคม 
  มาตรา 14 คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิล าเนาและเป็นคนสญัชาติของประเทศทีม่ีชายแดนติด
กับประเทศไทย ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสอืเดินทางตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง อาจได้รับอนุญาตใหท้ างานบางประเภทหรือลกัษณะงานในราชอาณาจักรเป็นการ
ช่ัวคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่ก าหนดได้ ทั้งนี้ เฉพาะการท างานภายในท้องทีท่ี่อยู่ติดกบั
ชายแดนหรือท้องที่ต่อเนื่องกบัทอ้งที่ดงักล่าว  
  มาตรา 15 ลูกจ้างซึ่งได้รบัใบอนญุาตตามมาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 13 (1) และ 
(2) และมาตรา 14 เฉพาะงานที่ก าหนดในกฎกระทรวง ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นประกัน
ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างนั้นกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร โดยให้นายจ้างมหีน้าทีห่ักเงินค่าจ้างจาก
ลูกจ้างนั้นและน าส่งเข้ากองทุน  
  มาตรา 16 เมื่อนายจ้างน าส่งเงินค่าจ้างของลูกจ้างผู้ใดเข้ากองทุนแล้ว ให้นาย
ทะเบียนออกใบรบัให้แก่นายจ้าง โดยในใบรบันั้นอย่างนอ้ยต้องระบุช่ือและเลขประจ าตัวของลูกจ้าง
ซึ่งถูกหกัค่าจ้างจ านวนเงินที่น าสง่ และจ านวนเงินค้างส่ง และให้นายจ้างมอบใบรบัให้แกลู่กจ้างนั้นไว้
เป็นหลักฐาน เมื่อลูกจ้างถูกหกัเงินค่าจ้างเพื่อน าส่งเข้ากองทนุครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบียนออก
หนังสือรบัรองให้แกลู่กจ้างนั้นเพื่อเป็นหลักฐาน  
  มาตรา 17 นายจ้างซึ่งไม่น าส่งเงินค่าจ้างตามมาตรา 15 เข้ากองทุนหรอืน าส่งไม่
ครบถ้วนต้องเสียเงินเพิม่ในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของเงนิค่าจ้างที่ไม่ได้น าสง่หรือน าสง่ไม่ครบ  
  มาตรา 18 ลูกจ้างซึ่งกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยค่าใช้จ่ายของตนเองมสีิทธิ
ได้รับเงินค่าจ้างของตนที่ถูกหกัและน าส่งเข้ากองทุนคืน โดยยื่นค าร้องขอคืนต่อนายทะเบียน ณ ด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองที่ตนจะต้องผ่านเพื่อกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หรือมหีนังสือแจง้การขอคืนไป
ยังนายทะเบียน การขอคืนเงินค่าจ้างลูกจ้างต้องแนบหลกัฐานตามมาตรา 16 ในกรณียังสง่เงินเข้า
กองทุนไม่ครบถ้วน หรือหลักฐานตามมาตรา 16 ในกรณีส่งเงินเข้ากองทุนครบถ้วนแล้ว  
  มาตรา 19 ลูกจ้างซึ่งกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ถ้ามิได้
ขอรับเงินค่าจ้างของตนที่ถูกหักและน าสง่เข้ากองทุนคืนตามมาตรา 18 ภายในสองปีนับแต่วันที่กลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร ให้เป็นอันหมดสทิธิที่จะไดร้ับเงินนั้นคืน และให้เงินน้ันตกเป็นของกองทุน 
ในกรณีที่ลกูจ้างกลบัเข้ามาในราชอาณาจักรและกลบัเข้าท างานตามใบอนญุาตเดิมที่ยงัไมส่ิ้นอายุ 
หรือได้ท างานตามใบอนญุาตใหมอ่ันเป็นงานที่ก าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในมาตรา 15 
แล้วแต่กรณี ภายในสองปีนบัแต่วันที่กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ลกูจ้างนั้นไม่ต้องถูกหักเงิน
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ค่าจ้างเพื่อน าส่งเข้ากองทุนอีก เว้นแต่เงินค่าจ้างที่ลกูจ้างนั้นเคยถูกหักและน าสง่เข้ากองทุนยงัไม่
ครบถ้วน ให้นายจ้างหักเงินค่าจ้างของลกูจ้างนั้นและน าส่งเข้ากองทุนจนกว่าจะครบถ้วน  
  มาตรา 20 ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งจะถูกสง่กลับออกไปนอกราชอาณาจักรยงัสง่เงินเข้า
กองทุนไม่ครบถ้วนให้กองทุนจ่ายเงินของกองทุนสมทบในสว่นที่ขาด เว้นแต่ลูกจ้างนั้นเข้ามาท างานใน
ราชอาณาจักรตามความต้องการของนายจ้าง นายจ้างนั้นต้องรบัผิดชอบในเงินจ านวนที่ลกูจ้างยังส่ง
เข้ากองทุนไม่ครบถ้วนและให้กองทุนเรียกเกบ็เงินส่วนที่ยงัขาดอยู่นั้นจากนายจ้าง  
  มาตรา 21 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหม้ีอายุไม่เกินสองปีนบัแต่วัน
ออกเว้นแต่ใบอนญุาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าวตามมาตรา 12 ให้มีอายุเท่าระยะเวลาที่ได้รบัอนญุาตให้
เข้ามาท างานตามกฎหมายน้ันๆ อายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาอยู่ใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง  
  มาตรา 22 ในกรณีที่ผูร้ับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ได้รับการขยายระยะเวลาท างาน
ตามกฎหมายน้ันๆ ใหผู้้อนญุาตตามกฎหมายดังกล่าวมีหนงัสือแจง้การขยายระยะเวลาท างานน้ันต่อ
นายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยเร็วและให้นายทะเบียนจดแจง้การขยายระยะเวลาน้ันลงใน
ใบอนุญาต  
  มาตรา 23 ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและผูร้ับใบอนุญาตประสงค์จะท างานนั้นต่อไป 
ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน เมื่อได้ย่ืนค าขอแล้ว ให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตท างานไป
พลางกอ่นได้จนกว่านายทะเบียนจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนญุาต การต่ออายุใบอนญุาตให้ต่อได้ครัง้ละ
ไม่เกินสองปี โดยให้กระท าเพียงเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อป้องกันการตั้งถ่ินฐานของคนต่างด้าวใน
ราชอาณาจักร และกรณีคนต่างด้าวตามมาตรา 13 (1) และ (2) ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตใหท้ างาน
ติดต่อกันรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี เว้นแต่คณะรัฐมนตรจีะก าหนดเป็นอย่างอื่นเป็นคราวๆ ไป  
  มาตรา 24 ผู้รับใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตอยู่กบัตัวหรอือยู่ ณ สถานที่ท างานใน
ระหว่างเวลาท างานเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าทีห่รือนายทะเบียนไดเ้สมอ  
  มาตรา 25 ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหาย ให้ผูร้ับใบอนญุาตยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการสญูหายหรอืเสียหาย  
  มาตรา 26 ผู้รับใบอนุญาตต้องท างานตามประเภทหรือลักษณะงาน และกับนายจ้าง 
ณ ท้องที่หรือสถานที่และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนญุาต ผู้รบัใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนหรือเพิ่ม
ประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้างท้องที่หรือสถานที่ท างาน หรือเงื่อนไข ต้องได้รบัอนุญาตจากนาย
ทะเบียน  
  มาตรา 27 ห้ามมิใหบุ้คคลใดรบัคนต่างด้าวเข้าท างาน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งมี
ใบอนุญาตท างานกับตนเพื่อท างานตามประเภทหรือลกัษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่หรือ
สถานที่ทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาต  
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  มาตรา 28 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รบัใบอนญุาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
อนุญาตให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  มาตรา 29 ให้จัดต้ังกองทุนข้ึนในกรมการจัดหางาน เรียกว่า “กองทุนเพื่อการสง่คน
ต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร” เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งลูกจ้าง 
คนต่างด้าวและผู้ถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ แล้วแต่กรณี 
  มาตรา 30 ให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรพัย์สิน ดังต่อไปนี ้ 
  (1) เงินเพิ่มตามมาตรา 8  
  (2) เงินที่นายจ้างน าส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 15  
  (3) เงินเพิ่มตามมาตรา 17  
  (4) เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 19  
  (5) เงินทีเ่รียกเกบ็จากนายจ้างตามมาตรา 20  
  (6) เงินหรือทรัพยส์ินทีม่ีผู้อทุิศให ้  
  (7) เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชบัญญัติน้ีตามที่กระทรวงการคลัง
อนุญาตให ้น าไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลงัเป็นรายได้แผน่ดิน  
  (8) ดอกผลของกองทุน 
  (9) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามมาตรา 31  
  เงินและทรพัย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้น าส่งเข้ากองทุนโดยไม่ตอ้งน าสง่คลังเป็นรายได้
แผ่นดิน 
  มาตรา 31 เงินของกองทุนให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้ 
  (1) เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสง่ลกูจ้างกลบัออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
  (2) คืนให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 18 และเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดงักล่าว 
  (3) เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสง่คนต่างด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
  (4) เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสง่ผู้ถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ 
  (5) เป็นค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นต่อการบรหิารกองทุนซึ่งตอ้งไมเ่กินร้อยละสบิของดอก
ผลของ กองทุน 
  (6) เงินของกองทุนตามมาตรา 30 (7) และดอกผลของเงินดังกล่าวให้ใช้เฉพาะเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าวของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  
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  ในกรณีที่เงินของกองทุนไมเ่พียงพอส าหรับค่าใช้จ่าย ให้รัฐบาลจ่ายเงิน อุดหนุน
ให้แก่กองทุนเป็นคราวๆ ตามความจ าเป็น  
  มาตรา 32 ให้มีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน 
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 
ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 
ผู้แทนกรมพฒันาสงัคมและสวัสดกิาร และผู้ทรงคุณวุฒิอกีไม่เกินเจ็ดคนซึง่รัฐมนตรีแต่งตัง้โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรจีากผูซ้ึ่งมีความเช่ียวชาญด้านแรงงาน การเงิน การอุตสาหกรรม และ
กฎหมายเป็นกรรมการ 
  มาตรา 33 กรรมการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 
กรรมการกองทุนผูท้รงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน 
  มาตรา 34 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุนผูท้รงคุณวุฒิ
พ้นจากต าแหนง่เมือ่ 
  (1) ตาย  
  (2) ลาออก 
  (3) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (5) คณะรัฐมนตรมีีมติใหอ้อกเพราะบกพร่องหรือทจุริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
  (6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก  
  มาตรา 35 ให้น าบทบญัญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพจิารณาทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกบัการแตง่ตั้งกรรมการกองทุน
ผู้ทรงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 
  มาตรา 36 ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแตง่ตั้งคณะอนกุรรมการกองทุนเพือ่
พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการ
ที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับกบัการแต่งตั้งอนกุรรมการกองทุนและการประชุมของคณะอนุกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 
  มาตรา 37 ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เงือ่นไข และล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงิน
ของกองทุนในแต่ละปีตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  



14 

  (2) ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในการส่งลูกจ้าง คนต่างด้าว 
หรือผู้ถูกสั่งเนรเทศแต่ละสัญชาติกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
  (3) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพือ่ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตาม
แนวทางและล าดับความส าคัญตาม (1) 
  (4) พิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนให้แกห่น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องส าหรบัทดรองใช้จ่าย
ในการสง่ลกูจ้าง คนต่างด้าว หรอืผู้ถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
  (5) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรบัเงิน การใช้จ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงิน การจัดหา
ผลประโยชน์และการตรวจสอบภายในของกองทุน 
  (6) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลกัเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทุนให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสง่ลกูจ้าง คนต่างด้าว หรือผู้ถูกสั่งเนรเทศกลบัออกไปนอกราชอาณาจักร และ
การเบิกจ่ายเงินทดรองตาม (4) ข้อก าหนด ผลการพจิารณา และระเบียบตามมาตราน้ีใหป้ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบตาม (5) และ (6) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้ 
  มาตรา 38 ให้กรมการจัดหางานจัดท าบญัชีของกองทุนให้เปน็ไปตามระบบการบญัชี
ที่กระทรวงการคลงัได้วางไว้  
  มาตรา 39 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผูส้อบบัญชีของกองทนุ  
  มาตรา 40 ให้ผู้สอบบญัชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยีส่ิบวันนับแต่วันสิ้นปบีัญชี และใหก้รมการจัดหางานเผยแพร่
งบการเงินที่ผูส้อบบญัชีรับรองแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีรบัทราบ  
  มาตรา 45 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การท างานของคนต่างด้าว
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทน
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทน
กรมพฒันาธุรกจิการค้า ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ผู้แทนองค์กรนายจ้างและผู้แทนองค์กรลูกจ้างฝ่ายละหนึง่คน และผูท้รงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ  
  มาตรา 46 ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่ออกใบอนญุาตหรือไม่อนุญาตตาม
มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 13 มาตรา 14 หรือมาตรา 26 หรือไม่ต่ออายุใบอนญุาตตามมาตรา 23 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 28 ผู้ขอรบัใบอนุญาต ผูข้ออนุญาต ผู้รบัใบอนญุาต หรือผู้ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มสีิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยท าเป็นหนังสือยื่น
ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสัง่ดงักล่าว ให้นายทะเบียนส่งค าอทุธรณ์
พร้อมทั้งเหตผุลในการมีค าสัง่ไม่ออกใบอนญุาต ไม่อนุญาตไม่ต่ออายุใบอนญุาต หรือเพิกถอน
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ใบอนุญาต ต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ และให้
คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์วินิจฉัยค าอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นทีสุ่ด ในกรณีอุทธรณ์ค าสัง่ไม่ต่ออายุใบอนุญาตตาม
มาตรา 23 ผู้อุทธรณ์มสีิทธิท างานไปพลางก่อนได้จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอทุธรณ์  
  มาตรา 47 ให้น าบทบญัญัติว่าด้วยค าสั่งทางปกครองและคณะกรรมการที่มีอ านาจ
ด าเนินการพจิารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการ
ท าค าสั่งทางปกครองและการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม  
  มาตรา 48 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบญัญัติน้ี ให้อธิบด ีนายทะเบียน และ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี ้
  (1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงข้อเทจ็จริงรวมทั้งให้สง่เอกสารหรือ
หลักฐาน 
  (2) เข้าไปในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่มหีรือเช่ือได้ว่ามีการท างานในกรณีทีม่ีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีคนต่างด้าวท างานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตรวจสอบใหก้ารเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ีโดยต้องมหีมายของศาล เว้นแต่เป็นการเข้าไปในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงเวลาพระ
อาทิตย์ตกในการนี ้ใหม้ีอ านาจสอบถามข้อเทจ็จริงหรอืเรียกเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ จากบุคคลที่
รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกบัสถานที่ดงักล่าวได้  
  มาตรา 49 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบญัญัติน้ี นายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง  
  มาตรา 50 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบญัญัติน้ี ให้อธิบด ีนายทะเบียนและ
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าทีพ่บคน
ต่างด้าวผู้ใดท างานโดยไม่ได้รบัใบอนญุาตอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี และสัง่ให้ไปรายงานตัว
ยังสถานีต ารวจพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่คนต่างด้าวผูน้ั้นไม่ยินยอมหรือจะหลบหนี ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจจบัคนต่างด้าวนั้นโดยไม่ต้องมหีมายจับและให้น าตัวผู้ถูกจับไปยังทีท่ าการของ
พนักงานสอบสวนโดยทันที ในการนี ้ให้น าบทบัญญัตมิาตรา 81 มาตรา 81/1 มาตรา 82 มาตรา 83 
มาตรา 84 มาตรา 85 และมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช้บังคับกบั
การจบัตามมาตราน้ีโดยอนุโลม  
  มาตรา 51 คนต่างด้าวผู้ใดท างานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กิน
ห้าปีหรือปรบัตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งถูกกล่าวหา
ว่ากระท าความผิดยินยอมเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่พนักงานสอบสวน
ก าหนดซึ่งตอ้งไม่ช้ากว่าสามสบิวัน พนักงานสอบสวนจะเปรยีบเทียบปรับและด าเนินการให้คนต่าง
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ด้าวนั้นเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได ้
  มาตรา 52 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดท างานอันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตาม
มาตรา 9 มาตรา 13 มาตรา 14 หรือมาตรา 26 ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินสองหมื่นบาท  
  มาตรา 53 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่แจ้งตอ่นายทะเบียนตามมาตรา 22 หรอืไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 24 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึง่หมื่นบาท  
  มาตรา 54 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และถ้าคน
ต่างด้าวนั้นไม่มีใบอนุญาต ผูก้ระท าต้องระวางโทษปรบัตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึง่แสนบาทต่อคนต่าง
ด้าวที่จ้างหนึง่คน  
  มาตรา 55 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนงัสอืสอบถามหรือหนังสือเรยีกหรอืไม่ยอมให้
ข้อเท็จจรงิหรือไมส่่งเอกสารหรอืหลักฐานแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 48 ทั้งนี ้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึง่หมื่นบาท  
  มาตรา 56 ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี นอกจากความผิดตามมาตรา 51 ให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได้ คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่ง
รัฐมนตรีแตง่ตั้งตามวรรคหนึง่ ให้มจี านวนสามคนและคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบและผู้ต้องหาได้ช าระ
ค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสบิวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  
  มาตรา 57 ให้ออกกฎกระทรวงก าหนดงานที่คนต่างด้าวอาจท าได้ตามมาตรา 7 ให้
แล้วเสร็จภายในสองปีนบัแต่วันที่พระราชบญัญัติน้ีใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่มกีฎกระทรวงตาม
มาตรา 7 ให้นายทะเบียนอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานใดๆ ได ้เว้นแต่งานที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521  
  มาตรา 58 คนต่างด้าวผู้ใดได้รับใบอนุญาตหรือไดร้ับการผ่อนผันให้ท างานตาม
พระราชบัญญัตกิารท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติการท างาน
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
ให้ถือว่าได้รับใบอนญุาตหรือได้รบัอนุญาตใหท้ างานตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี ้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ในใบอนุญาตหรือการผ่อนผันน้ัน ใบอนุญาตทีอ่อกให้ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ให้ใช้ได้ต่อไปตราบเท่าที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ และผูร้ับใบอนุญาตยงั
ท างานที่ได้รบัอนุญาตนั้น  
  มาตรา 59 บรรดาค าขอและค าอทุธรณ์ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตกิารท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2544 ก่อนวันที่พระราชบญัญัติน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าเปน็ค าขอหรือค าอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้ตาม
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พระราชบัญญัติน้ี  
  มาตรา 60 บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือ
ค าสั่งของรัฐมนตรีหรืออธิบดี ซึง่ได้ออกหรือสั่งโดยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตกิารท างานของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และยังมผีลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ใช้บงัคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกบับทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตนิี้ และให้ถือเสมือนเป็นพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือค าสัง่ของรัฐมนตรีหรืออธิบดีทีอ่อกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ี 
 2.1.2 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
  สวัสดิการแรงงาน คือ การด าเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยนายจ้าง สหภาพแรงงาน 
(ลูกจ้าง) หรือรัฐบาลทีม่ีความมุ่งหมายเพื่อใหลู้กจ้างสามารถมีระดับความเป็นอยูท่ี่ดีพอสมควร มี
ความผาสุกทั้งกายและใจ มสีุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการท างาน มีความเจริญก้าวหน้า มี
ความมั่นคงในการด าเนินชีวิตไม่เฉพาะแต่ตัวลกูจ้างเท่านั้น แต่รวมถึงครอบครัวของลูกจ้างด้วย การ
ด าเนินการเพื่อใหม้ีการจัดสวัสดิการข้ึนในสถานประกอบการนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ด าเนินภารกิจ 3 ประการ ดังนี ้
  2.1.2.1 การก าหนดและพฒันารปูแบบการจัดสวัสดกิารภายใต้ภารกิจการก าหนด
และพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการนี้ สวัสดกิารแรงงานได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
  − สวัสดิการแรงงานตามทีก่ฎหมายก าหนด 
  − สวัสดิการแรงงานนอกเหนอืจากที่กฎหมายก าหนด 
  สวัสดิการแรงงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เป็นสวัสดิการที่ได้มีการพจิารณาแล้วว่า
เป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานส าหรบัลกูจ้างในสถานประกอบกจิการ ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อใหส้ถาน
ประกอบกจิการที่มลีูกจ้างตั้งแต่ 1 คนข้ึนไปต้องมีการจัดสวัสดิการประเภทนี้ คือ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ก าหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ส าหรับลูกจ้าง โดยในประกาศ
ฉบับนี้ได้ก าหนดรายละเอียดและรปูแบบของสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกจิการต้องจัดให้มีโดย
สรปุดังนี ้
  1) ให้นายจ้างจัดให้มีน้ าสะอาดส าหรับดื่ม ห้องน้ า และห้องส้วมอันถูกต้องตาม
สุขลักษณะและมปีริมาณเพียงพอแก่ลกูจ้าง 
  2) นายจ้างต้องจัดให้มบีรกิารเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างเมื่อประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วย
ในการปฐมพยาบาลหรือในการรักษาพยาบาล 
  3) สถานที่ท างานทีม่ีลกูจ้างท างานตัง้แต่สิบคนข้ึนไป ต้องมปีัจจัยในการปฐม
พยาบาล 
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  4) สถานที่ท างานอุตสาหกรรม นอกจากปจัจัยในการปฐมพยาบาลตาม (1) แล้ว 
ต้องจัดใหม้ีหอ้งรกัษาพยาบาล พยาบาล และแพทย์ ดังต่อไปนี้ 
  5) ถ้ามีลูกจ้างท างานในขณะเดียวกันตัง้แต่สองร้อยคนข้ึนไป ต้องจัดให้มี 
   (ก) ห้องรกัษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้หนึ่งเตียง และเวชภัณฑ์อัน
จ าเป็นเพียงพอแก่การรกัษาพยาบาล  
   (ข) พยาบาลไว้ประจ าอย่างน้อยหนึ่งคน และ  
   (ค) แพทย์แผนปจัจุบันช้ันหนึง่อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อตรวจรกัษาพยาบาล
เป็นครัง้คราว 
  6) ถ้ามีลูกจ้างท างานในขณะเดียวกันหนึ่งพันคนข้ึนไป ต้องจัดให้มี 
   (ก) สถานพยาบาลพร้อมเตียงพกัคนไข้สองเตียง และเวชภัณฑ์อันจ าเป็น
เพียงพอแก่การรักษาพยาบาล  
   (ข) พยาบาลไว้ประจ าอย่างน้อยสองคน  
   (ค) แพทย์แผนปจัจุบันช้ันหนึง่อย่างน้อยสองคนประจ าตามเวลาที่ก าหนด
ในเวลาท างานปกติคราวละไม่น้อยกว่าสองช่ัวโมง และ  
   (ง) ยานพาหนะพร้อมทีจ่ะน าสง่ลกูจ้างสง่สถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือ
สถานีอนามัยช้ันหนึ่งที่นายจ้างได้ตกลงไว้ เพื่อให้การรักษาพยาบาลลูกจ้างทีป่ระสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยได้โดยพลัน 
  อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไดล้งนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการ
จัด http://www.labour.go.th/ พ.ศ.2548 โดยจะมีผลบังคับใช้แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง ก าหนดสวัสดิการเกี่ยวกบัสุขภาพอนามัยส าหรับลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2548 เป็นต้น
ไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด าเนินภารกจิ 3 ประการ ดังนี้ 
  ข้อ 1. ในสถานที่ท างานของลกูจ้าง ให้นายจ้างจัดให้ม ี
   1.1 น้ าสะอาดส าหรับดืม่ไม่น้อยกว่าหนึง่ทีส่ าหรับลูกจ้างไมเ่กินสี่สบิคน 
และเพิม่ขึ้นในอัตราส่วนหนึ่งที่ส าหรบัลกูจ้างทุกๆ สี่สบิคน เศษของสี่สบิคนถ้าเกินยีส่ิบคนให้ถือเป็นสี่
สิบคน  
   1.2 ห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนทีก่ าหนดในกฎหมายว่าด้วย
การควบคุม อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมกีารดแูลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน ให้นายจ้างจัดให้มหี้องน้ าและห้องส้วมแยกส าหรับลูกจ้างชายและลูกจ้าง
หญิง และในกรณีทีม่ีลกูจ้างที่เป็นคนพิการ ให้นายจ้างจัดใหม้ีห้องน้ าและห้องส้วมส าหรบัคนพิการ
แยกไว้โดยเฉพาะ 
  ข้อ 2. ในสถานที่ท างานของลกูจ้าง ให้นายจ้างจัดใหม้ีสิง่จ าเป็นในการปฐมพยาบาล
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และการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี ้
   2.1 สถานที่ท างานทีม่ีลูกจ้างท างานตั้งแต่สิบคนข้ึนไป ต้องจดัให้มีเวชภัณฑ์
และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจ านวนทีเ่พียงพอ อย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี ้
    (ก) กรรไกร 
     (ข) แก้วยาน้ า และแก้วยาเม็ด 
     (ค) เข็มกลัด 
     (ง) ถ้วยน้ า 
     (จ) ที่ป้ายยา  
     (ฉ) ปรอทวัดไข้ 
     (ช) ปากคีบปลายทู ่
     (ซ) ผ้าพันยืด 
     (ฌ) ผ้าสามเหลี่ยม 
     (ญ) สายยางรัดห้ามเลือด 
     (ฎ) ส าลี ผ้ากออซ ผ้าพันแผล และผ้ายางปลาสเตอรป์ิดแผล 
     (ฏ) หลอดหยดยา 
     (ฐ) ข้ีผึ้งแก้ปวดบวม 
     (ฑ) ทิงเจอร์ไอโอดีน หรือโพวิโดน-ไอโอดีน 
     (ฒ) น้ ายาโพวิโดน-ไอโอดีน ชนิดฟอกแผล 
     (ณ) ผงน้ าตาลเกลอืแร ่
     (ด) ยาแก้ผดผื่นที่ไม่ได้มาจากการติดเช้ือ 
     (ต) ยาแก้แพ้ 
     (ถ) ยาทาแก้ผดผื่นคัน 
     (ท) ยาธาตุน้ าแดง  
     (ธ) ยาบรรเทาปวดลดไข้ 
     (น) ยารักษาแผลน้ าร้อนลวก 
     (บ) ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร 
     (ป) เหล้าแอมโมเนียหอม 
     (ผ) แอลกอฮอล์เช็ดแผล 
     (ฝ) ข้ีผึ้งป้ายตา 
     (พ) ถ้วยล้างตา 
     (ฟ) น้ ากรดบอริคล้างตา 
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     (ภ) ยาหยอดตา 
   2.2 สถานที่ท างานทีม่ีลูกจ้างท างานในขณะเดียวกันตั้งแต่สองร้อยคนข้ึนไป 
ต้องจัดใหม้ ี
     (ก) เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลตาม (1) 
     (ข) ห้องรกัษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อยหนึ่งเตียง 
เวชภัณฑ์และยานอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ตามความจ าเป็นและเพียงพอแกก่ารรักษาพยาบาล เบือ้งต้น 
     (ค) พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคข้ึนไปไว้ประจ าอย่างน้อย
หนึ่งคนตลอดเวลาท างาน 
     (ง) แพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึง่อย่างนอ้ยหนึง่คน เพื่อตรวจ
รักษาพยาบาลไม่น้อยกว่าสปัดาหล์ะสองครั้งและเมื่อรวมเวลาแล้วต้อง ไม่น้อยกว่าสัปดาหล์ะหก
ช่ัวโมงในเวลาท างาน 
   2.3 สถานที่ท างานทีม่ีลูกจ้างท างานในขณะเดียวกันตั้งแต่หนึ่งพันคนข้ึนไป 
ต้องจัดใหม้ ี
     (ก) เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลตาม (1) 
     (ข) ห้องรกัษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อยหนึ่งเตียง 
เวชภัณฑ์และยานอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ตามความจ าเป็นและเพียงพอแกก่ารรักษาพยาบาล เบือ้งต้น 
     (ค) พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคข้ึนไปไว้ประจ าอย่างน้อย
สองคนตลอดเวลาท างาน 
     (ง) แพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึง่อย่างนอ้ยหนึง่คน เพื่อตรวจ
รักษาพยาบาลไม่น้อยกว่าสปัดาหล์ะสองครั้งและเมื่อรวมเวลาแล้วต้อง ไม่น้อยกว่าสัปดาหล์ะหก
ช่ัวโมงในเวลาท างาน 
     (จ) ยานพาหนะซึ่งพร้อมที่จะน าลูกจ้างส่งสถานพยาบาลเพือ่ให้
การรกัษาพยาบาลได้ โดยพลัน 
  ข้อ 3. นายจ้างอาจท าความตกลงเพื่อส่งลูกจ้างเข้ารบัการรกัษาพยาบาลกบั
สถานพยาบาล ที่เปิดบรกิารตลอดย่ีสบิสี่ช่ัวโมงและเป็นสถานพยาบาลที่นายจ้างอาจน าลูกจ้าง ส่งเข้า
รับการรกัษาพยาบาลได้โดยความสะดวกและรวดเร็ว แทนการจัดใหม้ีแพทย์ตามข้อ 2 (2) หรือข้อ 2 
(3) ได้โดยต้องได้รับอนญุาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
  2.1.2.2 การส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการใหม้ีการจัดสวัสดิการ  
   พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก าหนดไว้ในมาตรา 96 ให้
นายจ้างของสถานประกอบกจิการที่มลีูกจ้างตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป ต้องจัดใหม้ีคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยห้าคน โดยที่กรรมการสวัสดกิารใน
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สถานประกอบกิจการใหม้าจากการเลอืกตั้งตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดกี าหนด และในกรณีที่
สถานประกอบกิจการใดของนายจ้างมีคณะกรรมการลกูจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพนัธ์แล้ว 
ให้คณะกรรมการลกูจ้างท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกจิการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
   เจตนารมณ์ของการจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการฯ เป็นการสง่เสริมระบบ
ทวิภาคี เพื่อเปิดโอกาสใหลู้กจ้างได้มีการหารือกบันายจ้างในการจัดสวัสดิการอื่นๆ ซึง่นอกเหนอืจากที่
กฎหมายก าหนดได้อย่างเหมาะสมแกส่ถานประกอบกจิการ และเป็นสวัสดิการที่ลูกจ้างเองก็ต้องการ 
มิใช่นายจ้างจัดการแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่เป็นที่สนใจของลูกจ้าง การที่เปิดโอกาสใหลู้กจ้างได้แสดงความ
ต้องการและได้รบัฟังความคิดเห็นข้อมลูจากนายจ้างว่าสามารถจัดสวัสดิการที่เสนอได้หรือไม่ เป็นการ
ส่งเสริมการแรงงานสมัพันธ์และยุติปัญหาข้อเรียกรอ้งข้อพพิาทแรงงานแตเ่บื้องต้น ทั้งนี้
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว กฎหมายได้ก าหนดหน้าที่ไว้ (มาตรา 97) ดังนี้ 
   1.  ร่วมหารือกบันายจ้างจัดสวัสดิการแก่ลกูจ้าง 
   2.  ให้ค าปรึกษาหารอื และเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัด
สวัสดิการส าหรบัลกูจ้าง 
   3.  ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลกูจ้าง 
   4.  เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบั
ลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 
   คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกจิการ จึงเป็นเสมือนสื่อกลางที่
จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของลกูจ้างให้นายจา้งทราบและร่วมปรึกษาหารือให้
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบ ดูแล การจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการเพราะกฎหมาย 
(มาตรา 98) ยังได้ก าหนดไว้ว่านายจ้างต้องจัดใหม้ีการประชุมหารอืกับคณะกรรมการสวัสดกิารใน
สถานประกอบกิจการอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมดหรอืสหภาพแรงงานร้องขอโดยมีเหตุผลสมควร 
   การที่กฎหมายก าหนดไว้เช่นว่าน้ันเท่ากับเป็นการสง่เสริม สนับสนุนและ
ด าเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงานข้ึนในสถานประกอบกิจการ ซึ่งหากสถานประกอบกจิการใด
ไม่ด าเนินการจะมบีทลงโทษทั้งจ าคุกและปรบันอกเหนอืจากกิจกรรมดังกล่าว กองสวัสดิการแรงงาน
ยังเป็นฝ่ายจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ผู้ใช้แรงงานโดยใช้งบประมาณที่ได้รบัการสนบัสนุนจากรัฐบาล 
2 กิจกรรมด้วยกัน คือ 
   1. การจัดต้ังศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ 
โดยที่ศูนย์ดังกล่าวเกิดจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระ
ประสงค์ใหม้ีการดูแลบุตรของผู้ใช้แรงงานในเขตที่มาจากสถานประกอบกจิการมากเพื่อบิดา มารดา
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จะสามารถท างานได้โดยไม่มีความเป็นห่วงกงัวลในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรก่อนวัยเรียนของตน ซึง่ปจัจบุัน
มีการจัดต้ังศูนย์เด็กเลก็ลกัษณะนี้ข้ึน 2 ศูนย์ และสามารถให้การดูแลเด็กเลก็ทีเ่ป็นบุตรของผู้ใช้
แรงงานประมาณ 1,300 คน ทั้งนี้โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและเงินบริจาคจาก
ผู้ใช้แรงงานที่เป็นบิดา มารดาของเด็กสมทบอกีส่วนหนึง่ การด าเนินงานของศูนย์ ทั้ง 2 แห่งอยู่ภายใต้
การก ากบั ดูแลของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน และมูลนิธิสิรินธรราช
วิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ 
   2. การจัดต้ังกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เป็นการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนจาก
รัฐบาลเพือ่ใหผู้้ใช้แรงงานกู้โดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกจิการและรัฐวิสาหกจิ ทั้งนี้
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการพฒันารายได้แก่ผู้ใช้แรงงานและเพื่อการออมทรพัย์และปลดเปลื้องหนีส้ิน
ของผู้ใช้แรงงานโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งกองทุนเพือ่ผูใ้ช้แรงงานจะให้กู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
อัตราร้อยละ 2.25 
  2.1.2.3 ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการด าเนินการดงักล่าว การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
สวัสดิการนอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนดยังเป็นการทีเ่จ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าไปในสถานประกอบ
กิจการเพื่อแนะน ารูปแบบของสวัสดิการต่างๆ ที่กฎหมายไมไ่ด้ ก าหนดไว้แต่หากสถานประกอบ
กิจการใดมีความพร้อมเพียงพอก็สามารถจัดให้เป็นไปตามความต้องการของลกูจ้างได้ สวัสดิการ
นอกเหนอืกฎหมายที่กองสวัสดิการแรงงานน าเสนอเป็นทางเลือกส าหรบัสถานประกอบกจิการจัด
เพิ่มเตมิ แบ่งออกได้เป็นหมวดใหญ่ๆ ดังนี ้
   1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาลูกจ้าง 
    1.1 การส่งเสริมการศึกษาทัง้ในและนอกเวลาท างาน 
    1.2 การจัดต้ังโรงเรียนในโรงงาน 
    1.3 การอบรมความรูเ้กี่ยวกับการท างานทั้งในและนอกสถานที่
ท างาน 
    1.4 การจัดใหม้ีห้องสมุด หรือมุมอ่านหนังสือ ฯลฯ เป็นต้น 
   2. สวัสดิการที่ช่วยเหลือในเรื่องค่าครองชีพ 
    2.1 การจัดต้ังร้านค้าสวัสดิการหรือสหกรณ์ร้านค้า 
    2.2 การให้เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท 
งานศพ 
    2.3 การจัดชุดท างาน 
    2.4 การจัดหอพัก 
    2.5 การจัดใหม้ีรถรบั-ส่ง 
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    2.6 เงินโบนสั ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ 
   3. สวัสดิการที่ช่วยเหลือการออมของลกูจ้าง 
    3.1 สหกรณ์ออมทรัพย ์
    3.2 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
   4. สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจ้าง 
    4.1 การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจ้าง 
    4.2 การช่วยค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว 
    4.3 การช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้าง 
    4.4 การประกันชีวิตให้กับลูกจ้าง 
   5. สวัสดิการที่สง่เสรมิความมั่นคงในอนาคต 
    5.1 เงินบ าเหน็จ 
    5.2 เงินรางวัลท างานนาน 
    5.3 ให้ลูกจ้างซื้อหุ้นของบริษัท 
    5.4 กองทุนฌาปนกิจ 
    5.5 เงินกู้เพือ่สวัสดกิารทีพ่ักอาศัย 
   6. สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย 
    6.1 การจัดทัศนศึกษา 
    6.2 การแข่งขันกีฬา 
    6.3 การจัดงานเลี้ยงสงัสรรค์พนกังาน 
    6.4 การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย 
 2.1.3 พระราชบญัญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ดังนี ้
  2.1.3.1 “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน” 
หมายความว่า การกระท าหรือสภาพการท างานซึง่ปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการท างานหรือเกี่ยวกับการท างาน 
  2.1.3.2 “นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานและใหห้มายความรวมถงึ ผู้ประกอบกจิการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาท างานหรือท า
ผลประโยชน์ให้แก่ หรือในสถานประกอบกจิการ ไม่ว่าการท างานหรอืการท าผลประโยชน์น้ันจะเป็น
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทั้งหมด ในกระบวนการผลิตหรือธุรกจิในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกจิการ
นั้นหรือไมก่็ตาม  
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  2.1.3.3 “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และใหห้มายความ รวมถึงผู้ซึ่งไดร้ับความยินยอมให้ท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แกห่รอืในสถาน
ประกอบกจิการของนายจ้าง ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไรก็ตาม 
  2.1.3.4 “ผู้บริหาร” หมายความว่า ลูกจ้างตั้งแตร่ะดับผูจ้ัดการในหน่วยงานข้ึนไป  
  2.1.3.5 “หัวหน้างาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา
หรือสั่งให้ลกูจ้าง ท างานตามหน้าที่ของหน่วยงาน  
  2.1.3.6 “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งนายจ้าง
แต่งตั้งให้ปฏิบัติ หน้าที่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานตาม
พระราชบัญญัติน้ี  
  2.1.3.7 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่
มีลูกจ้างท างาน อยู่ในหน่วยงาน  
  2.1.3.8 ลูกจ้าง มหีน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยค านึงถึงสภาพ
ของงานและพื้นที่ทีร่ับผิดชอบ ในกรณีที่ลกูจ้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือการช ารุดเสียหาย และไม่
สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน หัวหน้างาน หรือ
ผู้บริหาร และใหเ้จ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน หัวหน้างาน หรือผูบ้รหิาร แจง้เป็นหนงัสือตอ่
นายจ้างโดยไม่ชักช้า ในกรณีทีห่ัวหน้างานทราบถงึข้อบกพรอ่งหรือการช ารุดเสียหายซึ่งอาจท าให้
ลูกจ้างได้รับอันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ต้องด าเนินการป้องกันอันตรายนั้น
ภายในขอบเขต ที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทันทีทีท่ราบ กรณีไม่อาจด าเนินการได้ ให้แจง้
ผู้บริหารหรือนายจ้าง ด าเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า 
  2.1.3.9 ในกรณีที่สถานประกอบกจิการใดเกิดอบุัติภัยร้ายแรง หรือลกูจ้างประสบ 
อันตรายจากการท างาน ให้นายจ้างด าเนินการดังต่อไปนี้  
   1) กรณีที่ลกูจ้างเสียชีวิต ให้นายจ้างแจง้ต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย
ในทันทีที่ทราบ โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่มรีายละเอียดพอสมควร และให้แจง้รายละเอียด
และสาเหตุ เป็นหนงัสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลกูจ้างเสียชีวิต  
   2) กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รบัความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต 
หรือมีบุคคล ในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลงิ
ไหม้ การระเบิด สารเคมีรั่วไหล หรืออบุติเหตรุ้ายแรงอื่น ใหน้ายจ้างแจง้ต่อพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยในทันททีี่ทราบ โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใด และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบสุาเหตุ
อันตรายที่เกิดข้ึน ความเสียหาย การแก้ไขและวิธีการป้องกนัการเกิดซ้ าอีกภายในเจ็ดวันนับแต่วันเกิด
เหต ุ 
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   3) กรณีที่มลีูกจ้างประสบอันตราย หรอืเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน เมื่อนายจ้าง แจ้งการประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วยต่อส านักงานประกันสงัคมตามกฎหมาย
ดังกล่าวแล้ว ให้นายจ้าง ส่งส าเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย 
การแจง้เปน็หนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบทีอ่ธิบดีประกาศก าหนดและเมือ่พนักงานตรวจ
ความปลอดภัยได้รับแจ้งแล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกันอันตรายโดยเร็ว 
 2.1.4 กฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมกีฎหมายดังนี ้
  2.1.4.1 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความรอ้น แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2559 
  2.1.4.2 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการปอ้งกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ. 2555 
  2.1.4.3 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 
 2.1.5 พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงาน โดยมีกฎกระทรวง ออกตามพระราชบญัญัติคุ้มครอง
แรงาน ดังนี ้   
  2.1.5.1 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 
  2.1.5.2 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 
  2.1.5.3 กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและ
ส่งผลตรวจแก่พนกังานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 
  2.1.5.4 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานประดาน้ า พ.ศ. 2548 
  2.1.5.5 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความรอ้น แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2549 
  2.1.5.6 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 
  2.1.5.7 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้าน
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน สถานประกอบกจิการที่มลีูกจ้างตัง้แต่ห้าสบิคนข้ึนไป ให้
นายจ้างจัดให้มรีะบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกจิการ ซึ่งอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย  
   1) นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
   2) โครงสร้างการบรหิารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  
   3) แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และการน าไปปฏิบัติ  
   4) การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
   5) การด าเนินการปรับปรงุด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน การจัดท าระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานใหเ้ป็นไป
ตาม ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดปีระกาศก าหนด ให้นายจ้างปรับปรงุและพัฒนาระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานอย่างน้อย ปีละหนึ่งครัง้ 
 2.1.6 ใบอนุญาตท างาน (WORK PERMIT) 
  ใบอนุญาตท างาน หรือที่รูจ้ักกันในนามเอกสาร WORK PERMIT คือ ใบอนุญาต
ท างาน นั้นจะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ที่มีจุดประสงค์เพือ่ประกอบธุรกจิ 
ประกอบกจิการ หรอืเข้ามาเป็นลูกจ้าง ในประเทศไทยนั้น จ าเป็นต้องยื่นการขอเปลี่ยนแปลงประเภท
การลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทย
ต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant visa B หรือ วีซ่าประเภทธุรกจิ
นั่นเอง และเมื่อท าการเปลี่ยนแปลงเรียบรอ้ยแล้ว จ าเป็นต้องยื่นขอ ใบอนุญาตท างาน ไม่เช่นน้ันจะไม่
สามารถท างานในราชอาณาจักรไทยได้ และเมื่อชาวต่างชาติได้ท าการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa 
B แล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตท างาน ชาวต่างชาติน้ันจะต้องไปยื่นขอ ใบอนญุาตท างาน ได้ที่ 
กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) ภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่
ชาวต่างชาติได้เดินทางมาถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว ตามกฎหมายที่ให้พ านักอยู่ได้ในราชอาณาจกัรได้
เป็นการช่ัวคราว 
 2.1.7 อุบัติเหต ุ
 ค าว่า “อุบัติเหต”ุ ตามพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ค านิยามไว้ว่า อุบัติเหตุ 
หมายถึง เหตุที่เกิดข้ึนโดยไม่ทันคิด ความบังเอิญเป็น  
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  2.1.7.1 สาเหตุของการเกิดอบุัติเหต ุ
  วิฑูรย์ สีมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลมิจริะรัตน์ (2544) ได้กล่าวสรุปผลงานวิจัยของ
เฮนริช (H.W.Heinrich) ในปี ค.ศ. 1920 ว่าสาเหตุของอบุัติเหตุมี 3 ประการ คือ 
   1) สาเหตทุี่เกิดจากคน เช่น การท างานไม่ถูกต้อง ความประมาท ความ
พลั้งเผลอ การมีนิสัยชอบเสี่ยง การขาดความรู้ความสามารถในงาน เป็นต้น 
   2) สาเหตทุี่เกิดจากความบกพรอ่งของเครื่องจกัร เช่น ส่วนอันตราย ของ
เครื่องจักรไม่มีอปุกรณ์ป้องกันเครื่องมือเครื่องจักรช ารุด เปน็ต้น 
   3) สาเหตทุี่เกิดจากดวงชะตา การเกิดอบุัติเหตลุักษณะเช่นน้ีจะเกี่ยวข้อง
กับธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น พายุ น้ าท่วม ฟ้าฝ่า เป็นต้น 
  เฮนริช (Heinrich,1931) ได้น าผลการวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์ในหนังสือ เรือ่ง 
“Industrial Accident Prevention” ซึ่งเป็นจุดเริม่ต้นในการปฏิบัติแนวคิดเกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุและเสริมสร้างความปลอดภัย โดยเขาได้สรปุสาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัตเิหตุ 2 ประการ 
คือ 
   1) การท างานที่ไม่ปลอดภัย เป็นสาเหตุใหญ่ของการเกิดอบุตัิเหตุ และ
สาเหตุจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัยได้แก่ การท างานที่ไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกข้ันตอน การมทีัศนะคติไม่
ถูกต้อง เช่น เช่ือว่าอุบัติเหตุเกิดข้ึนเพราะเคราะห์กรรม ความไม่เอาใจใส่ในการท างาน ความประมาท
และขาดสติ การมีนิสัยชอบเสี่ยง การไมป่ฏิบัติตามกฎระเบยีบของความปลอดภัย การท างานโดยไม่
ใช้อุปกรณ์ปอ้งกัน การแต่งกายไมร่ัดกุมเหมาะสม การใช้เครื่องมอืหรืออปุกรณ์ต่างๆ ไม่เหมาะสมกบั
งาน การหยอกลอ้เล่นในขณะท างาน ท างานขณะสภาพร่างกายและจิตใจไม่พร้อม เป็นต้น 
   2) ประการทีส่อง สภาพการณ์ที่ไมป่ลอดภัยเป็นสาเหตุรอง และสาเหตจุาก
สภาพการณ์ที่ไมป่ลอดภัย ได้แก่ ส่วนอันตรายของเครือ่งจักรไม่มีอปุกรณ์ป้องกัน การวางผังโรงงานไม่
ถูกต้องความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสกปรก พื้นโรงงานขรุขระและหลุมบ่อ สภาพแวดล้อม
ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกสุขอนามัย เช่น แสงสว่างไมเ่พียงพอ เสียงดังเกินควร ความร้อนสูง ฝุ่นละออง
ไอระเหยสารเคมทีี่มีพิษ ฯลฯ เครื่องจักรกล เครื่องมืออปุกรณ์ช ารุดบกพรอ่ง ขาดการซอ่มแซมหรือ
บ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม ระบบไฟฟ้าอปุกรณ์ช ารุดบกพร่อง เช่น การวางสายไฟ สวิทซ์ควบคุม 
หลอดไฟ เป็นต้น จากข้อมลูต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหต ุ
  ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของการเกิดอุบัตเิหตุ สามารถเช่ือมโยงได้กับ
ปรัชญาความปลอดภัยของ เฮนริช (Heinrich) เกี่ยวกับสาเหตุของอบุัติเหตุได้ ทฤษฎีโดมิโนน้ี 
บางครัง้มีผูเ้รียกช่ือใหมเ่ป็น “ลูกโซ่ของอบุัติเหตุ (Accident Chain)” ทฤษฎีโดมิโน กล่าวว่า การ
บาดเจบ็และความเสียหายต่างๆ เป็นผลที่สบืเนื่องโดยตรงมาจากอุบัตเิหตุและอบุัติเหตุเป็นมาจาก
การกระท าที่ไมป่ลอดภัย (หรอืสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) ซึ่งเปรียบได้เหมอืนตัวโดมิโนทีเ่รียงกันอยู่ 5 
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ตัวใกล้กัน เมื่อตัวทีห่นึ่งล้มย่อมมผีลท าให้ตัวโดมิโนถัดไปล้มตามกันไปด้วยตัวโดมิโนทั้งห้าตัว ได้แก่ 
   1) สภาพแวดล้อมหรือภูมหิลงัของบุคคล (Social Environment or 
Background) 
   2) ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล (Defects of Person)  
   3) การกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts/Unsafe 
Conditions)  
   4) อุบัติเหตุ (Accident) 
   5) การบาดเจ็บหรอืเสียหาย (Injury/Damages) 
 
ภาพที่ 2.1: ตัวโดมิโนที่ท าให้เกิดอุบัตเิหต ุ
 

 
 

ที่มา: จลุศรี  ศรีงามผ่อง.(2547).ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับเครื่องมือเครื่องจักรกล.สบืค้นจาก      
http://eu.lib.kmutt.ac.th/elearning/Courseware/TEN121/chapter1/chapter1.htm. 

 
  2.1.7.2 สถิติการเกิดอุบัตเิหต ุ
   เนื่องจากปจัจบุันงานอุตสาหกรรมทกุประเภทล้วนต้องอาศัยเครื่องจักร 
เครื่องมือ รวมทั้งเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นจ านวนมาก แต่ก็ยังพบอบุัติเหตุที่
เกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เสมอ จากสถิติอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมจ าแนกตามความ
รุนแรงและขนาดสถานประกอบการ ป ี2558 จากส านักงานกองทุนเงินทดแทนได้สรปุสถิติอบุัติเหตุไว้
ดังนี ้
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ตารางที่ 2.1: สถิติอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมจ าแนกตามความรุนแรงและขนาดสถาน
ประกอบการ ปี 2558 

 

ขนาดสถาน
ประกอบการ 

ความรุนแรง 
 

รวม 
ตาย ทุพพล

ภาพ 
สูญเสียอวัยวะ

บางส่วน 
หยุดงาน 
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน 
ไม่เกิน 3 วัน 

ต่ ากว่า 10 คน 
11-20 คน 
21-50 คน 
51-100 คน 
101-200 คน 
201-500 คน 
501-1,000 คน 
มากกว่า 1,000 คน 

131 
52 
92 
61 
59 
78 
23 
79 

1 
1 
1 
- 
- 
2 
- 
1 

154 
89 

197 
170 
163 
201 
132 
218 

3,201 
2,234 
3,821 
3,074 
3,328 
4,321 
2,638 
5,228 

5,402 
4,252 
7,789 
6,651 
7,535 

10,535 
6,692 

17,071 

8,889 
6,628 

11,897 
9,956 

11,085 
15,137 
9,485 

22,597 

รวมทั้งหมด 575 6 1,324 27,845 65,924 95,674 

ที่มา: ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน.(2559). สถิติกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย
เนื่องจำกกำรท ำงำน.สืบค้นจาก
http://eu.lib.kmutt.ac.th/elearning/Courseware/TEN121/chapter1/chapter1.htm 

  2.1.7.3 ความสูญเสียจากอบุัติเหต ุ
   แนวคิดเกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดข้ึนเมื่อเกิดอุบัตเิหตุ เรียกว่า ทฤษฎีภูเขา
น้ าแข็ง (Iceberg Theory) โดยเปรียบเทียบความสูญเสียเหมือนก้อนน้ าแข็งที่ขั้วโลก ที่มสี่วนที่โผล่
เหนือน้ าและมสี่วนที่จมอยู่ใต้ผิวน้ า เป็นอัตราส่วนประมาณ 1:4 ส่วนที่โผล่เหนือน้ าเปรียบเหมือน
ความสูญเสียทางตรงจากอบุัติเหตุ และส่วนที่จมอยู่ใต้ผิวน้ าเปรียบเหมอืนความสูญเสียทางอ้อมที่
เกิดข้ึน ซึ่งจากการศึกษาของ เฮนริช (Heinrich) พบว่า ในการเกิดอบุัติเหตุ แต่ละครัง้ อัตราส่วน
โดยประมาณระหว่างค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางออ้ม เป็น 1 ต่อ 4 รายละเอียดของความ
สูญเสียทางตรงและความสูญเสียทางอ้อม (วิฑูรย์ สมิะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลมิจริะรัตน์, 2547) มีดังนี้ 
   1.  ความสูญเสียทางตรง หมายถึง จ านวนเงินที่ต้องจ่ายอันเกี่ยวเนื่องกบั
ผู้ได้รับบาดเจ็บโดยตรงจากการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ 
    1) ค่ารักษาพยาบาล 
    2) ค่าเงินทดแทน 
    3) ค่าท าขวัญ ค่าท าศพ 
    4) ค่าประกันชีวิต 
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   2.  ความสูญเสียทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนอืจากค่าใช้จ่าย
ทางตรงส าหรบัการเกิดอบุัติเหตุแต่ละครั้ง ได้แก่ การสญูเสยีเวลาท างานของ 
    1) คนงานหรือผู้บาดเจบ็ เพื่อรักษาพยาบาล 
    2) คนงานอื่นหรือเพื่อนร่วมงานที่ต้องหยุดชะงักช่ัวคราวเนื่องจาก
ช่วยเหลือผู้บาดเจบ็โดยการปฐมพยาบาลหรือน าสง่โรงพยาบาล ความตื่นตกใจ (ตื่นตระหนกเสียขวัญ) 
    3) หัวหน้างานหรือผู้บงัคับบญัชา เนื่องจากช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
สอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จัดหาคนงานอื่นและฝึกสอนใหส้ามารถท างานแทนผู้บาดเจบ็
หาวิธีแก้ไขและป้องกันอุบัตเิหตุไม่ให้เกิดซ้ าอีก 
    4) นอกจากค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกบัคนยังมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมต่างๆ 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ได้รับความเสียหาย, วัตถุดิบ วัสดุ 
หรือสินค้าที่ได้รบัความเสียหาย, ค่าสวัสดิการต่างๆ ของผูบ้าดเจ็บ, ค่าจ้างแรงงานของผู้บาดเจบ็ซึง่
โรงงานยังคงต้องจ่ายตามปกต,ิ การสญูเสียโอกาสในการท าก าไร (ผลผลิตเสียหาย หรือ ผลผลิต
ลดลง), ค่าเช่า ค่าไฟฟ้าน้ าประปา และโสหุ้ยต่างๆ ที่โรงงานยังคงต้องจ่ายตามปกติ แม้ว่า โรงงาน
จะต้องหยุดหรือปิดกิจการหลายวันในกรณีเกิดอบุัติเหตุร้ายแรง หรอื การเสียช่ือเสียงและภาพพจน์
ของโรงงาน 
  2.1.7.4 แนวทางในการป้องกันอบุัติเหตุ 
   สถานประกอบการที่มผีู้ปฏิบัติงานทุกแหง่ จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องให้ความ
คุ้มครองดูแล ส่งเสริมใหบุ้คลากรทกุคนมีจิตส านึกในความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยเพือ่ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขอยู่ในสงัคมและสิง่แวดล้อมร่วมกันได้อย่างสันติโดยปราศจาก
อันตรายใดๆ วิธีการป้องกันอบุัติเหตุที่ด าเนินการในสถานประกอบการ มหีลายรูปแบบ ซึง่โดยทั่วไป
สามารถสรปุได้ดังนี ้
   1) โดยออกกฎโรงงาน (Regulation)  ให้มาตรฐานการท างาน แนวทาง
ปฏิบัติ การทดสอบการด าเนินงานและหน้าทีป่ฏิบัติต่างๆ ทีถู่กต้องและปลอดภัยในโรงงาน 
   2) โดยการจัดท ามาตรฐาน (Standardization) ก าหนดมาตรฐานของ
โครงสร้าง เครื่องจักรกลและข้ันตอนปฏิบัติงานต่างๆ ที่สอดคล้องกบัคุณสมบัติทางความแข็งแรงของ
วัสด ุ
   3) โดยการตรวจสอบ (Inspection) เพื่อติดตามผลการปฏิบตัิงานของ
คนงาน เพื่อใหส้อดคล้องกบักฎโรงงานและมาตรฐานที่ตั้งไว้ 
   4) โดยการวิจัยทางเทคนิค (Technical research) เป็นการศึกษาวิจัย
คุณสมบัติของวัสดุต่างๆ โครงสร้างการใช้งานของเครื่องจกัรต่างๆ วิธีการปฏิบัติงานและการออกแบบ
ช้ินส่วนจักรกลต่างๆ ที่มผีลต่อความปลอดภัยของคนงาน 
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   5) โดยการวิจัยทางการแพทย์ (Medical research) เป็นการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวข้องกบัร่างกายคนงานและความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะที่เหมาะสมกบัสภาพความพร้อมของ
ร่างกายในการท างาน เพื่อน าข้อมลูมาประกอบในการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแกก่าร
ปฏิบัติงาน 
   6) โดยการวิจัยทางจิตศาสตร์ (Psychological research) ศึกษาหาต้นเหตุ
และความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจคนงานกับการเกิดอุบัตเิหตุในการท างาน 
   7) โดยการวิจัยทางสถิติ (Statistical research) เป็นการศึกษาโดย
รวบรวมข้อมูลและวิจัยหาแนวโน้มของการเกิดอุบัตเิหตุและจุดที่มีการเกิดอุบัตเิหตุได้มากที่สุดเพื่อ
ทราบสาเหตุที่แทจ้รงิของการเกิดอุบัตเิหตุในแบบต่างๆ  
   8) โดยการให้การศึกษา (Education) โดยการสอนวิชาวิศวกรรมความ
ปลอดภัย 
   9) โดยการฝกึอบรม (Training) โดยการอบรมคนงานทุกคนที่เข้ารบัหน้าที่ 
   10) โดยการเชิญชวน (Persuasion) รณรงค์ ประชาสมัพันธ์ 
   11) โดยการจงูใจ (Motivation) ใช้ในการให้รางวัลชมเชยแก่คนงานที่
ท างานดีเด่น มีอบุัติเหตุเกิดข้ึนน้อยที่สุด 
   การป้องกันอบุัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน 
   สภาพแวดล้อมของสังคมหรือภูมิหลังของคนใดคนหนึ่ง (สภาพครอบครัว 
ฐานะความเป็นอยู่การศึกษาอบรม) ก่อใหเ้กิด... 
   − ก่อใหเ้กิดความบกพร่องผิดปกติของคนน้ัน (ทัศนคติต่อความปลอดภัยไม่
ถูกต้อง ชอบเสี่ยง มักง่าย) 
   − ก่อใหเ้กิดการกระท าที่ไมป่ลอดภัยหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 
   − ก่อใหเ้กิดอุบัตเิหต ุ
   − ก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บหรอืความเสียหาย 
   การป้องกันอบุัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโนหรือลูกโซ่อบุัติเหตุ ก็คือ การตัดลูกโซ่
อุบัติเหตุ โดยก าจัดการกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยด้วยวิธีการต่างๆ (โดมิโนตัวที่ 3) การที่
จะแก้ไขป้องกันที่โดมิโนในตัวที่ 1 (สภาพแวดล้อมของสงัคมหรือภูมหิลงัของบุคคล) หรือตัวที่ 2 
(ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล) เป็นเรือ่งที่แก้ไขได้ยากกว่าเพราะเป็นสิ่งทีเ่กิดข้ึนและปลกูฝงัเป็น
คุณสมบัตสิ่วนบุคคลแล้ว 
   หลักการ 3E ในการป้องกันอุบัตเิหต ุ
   การเสรมิสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมปีระสิทธิภาพ
นั้น ต้องยึดหลกัการ 3E อันได้แก่ 
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   1) Engineering (วิศวกรรมศาสตร)์ คือ การใช้ความรู้ทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ในการค านวณและออกแบบเครือ่งจักรเครือ่งมือทีม่ีสภาพการใช้งานทีป่ลอดภัยทีสุ่ด 
การติดตั้งเครื่องป้องกันอันตราย การวางผงัโรงงาน ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ 
เป็นต้น 
   2) Education (การศึกษา) คือ การให้การศึกษาหรือการฝึกอบรมและ
แนะน าคนงาน หัวหน้างาน ตลอดจนผูท้ี่เกี่ยวข้องในการท างาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงาน ให้รู้ว่าอุบัติเหตุทีจ่ะเกิดข้ึนและปอ้งกัน
ได้อย่างไรและจะท างานวิธีใดจึงจะปลอดภัยที่สุด สาเหตุของการกระท าที่ไม่ปลอดภัยของบุคคลที่ต้อง
ใช้มาตรการในการแก้ไขทางด้านการให้ความรู้ (Education) คือ การขาดความรู้และทักษะ 
   3) Enforcement (การออกกฎข้อบังคับ) คือ การก าหนดวิธีการท างาน
อย่างปลอดภัย และมาตรการควบคุมบังคับให้ คนงานปฏิบตัิตาม เป็นระเบียบปฏิบัตทิี่ต้องประกาศ
ให้ทราบทั่วกันหากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษ เพื่อให้เกิดความส านึกและหลีกเลี่ยง
การท างาน ที่ไม่ถูกตอ้งหรือเป็นอันตราย 
   ในการควบคุมความปลอดภัยโดยหลักการแล้วสิง่แรกที่จะตอ้งพิจารณา
ควบคุมก่อน คือ แหล่งก าเนิด (Source) ดังนั้นการป้องกันโดยหลักการ Engineering จึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญ  
   บัญญัติ 10 ประการ เพือ่ความปลอดภัยในการท างาน (Ten 
Commandments of Safety) 
   1) สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
   2) ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เครื่องหมาย และค าแนะน าทั้งหมด 
   3) รายงานหัวหน้าทันทีทีเ่กิดการบาดเจบ็ สภาพการณ์ที่ไมป่ลอดภัย การ
กระท าที่ไม่ปลอดภัย 
   4) จัดเก็บสิง่ของในที่ทีเ่หมาะสม 
   5) ระลึกถงึความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
   6) เลี่ยงการกระเช้าเย้าแหย่ เล่นสนกุ คึกคะนอง 
   7) ปฏิบัติตามค าแนะน า สอบถามหากไมรู่ ้
   8) ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ให้ถูกต้องกับงาน 
   9) เรียนรูก้ารป้องกันอุบัติภัยและการใช้เครื่องดบัเพลิง อย่างถูกวิธี 
   10) ป้องกันการเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยตนเอง 
   เทคนิคความปลอดภัยในการท างาน 
   เทคนิคความปลอดภัยในการท างาน มี 13 ประการ สามารถแบ่งออกเป็น 
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2 กลุ่มคือ การจัดสถานทีท่ างานใหป้ลอดภัย และการจัดระบบระเบียบเกี่ยวกับงานด้านความ
ปลอดภัย (วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจริะรัตน์, 2547) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   1.  จัดสถานที่ท างานใหป้ลอดภัย 
    1) ออกแบบโรงงาน/เครื่องจักรที่ปลอดภัย 
    2) เลือกสถานทีเ่หมาะสม 
    3) วางแผนติดต้ังเครือ่งจกัรที่ปลอดภัย 
    4) เลือกเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบในการท างาน 
    5) บ ารุงรักษาโรงงาน 
    6) ควบคุมสภาพแวดล้อม 
   2.  จัดระบบระเบียบเกี่ยวกบังานด้านความปลอดภัย 
    7) มีระบบการฝึกอบรม 
    8) จัดระบบความปลอดภัย 
    9) ส่งเสรมิความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน 
    10) จัดหาอุปกรณ์ปอ้งกันอันตรายส่วนบุคคล 
    11) เลือกใช้วิธีการที่ดปีลอดภัย 
    12) มีการทบทวนวิธีการท างานเป็นประจ า 
    13) ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
  2.1.7.5 หลักการและวิธีการควบคุมอันตราย 
   หลักการทั่วไปในการควบคุมอันตรายจากการท างาน: มี 3 วิธีหลัก คือ 
   1.  ควบคุมที่ต้นตอหรือแหล่งก าเนิด (Source) 
   2.  ควบคุมที่ทางผ่าน (Path) 
   3.  ควบคุมที่ตัวบุคคล (Reciever) 
   ควบคุมที่แหลง่ก าเนิด เช่น ตัวเครื่องจกัร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ แหลง่
สารเคมีที่เป็นพิษ การควบคุมที่แหล่งก าเนิดนี้มปีระสิทธิภาพมากทีสุ่ดวิธีที่นิยมใช้คือ 
   1.  ใช้สารเคมีหรืออุปกรณ์ทีม่ีอันตราย/พิษ น้อยแทน 
   2.  เลือกใช้กระบวนการผลิตที่มีอันตรายน้อย ทดแทน 
   3.  ใช้วิธีปิดปกคลุมใหม้ิดชิด 
   4.  แยกเอากระบวนการผลิตหรือเครื่องจกัรทีม่ีอันตรายมากไว้ต่างหาก 
   5.  ใช้ระบบท าใหเ้ปียกช้ืนแทน 
   6.  ใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที ่
   7.  จัดให้มีวิธีการบ ารุงรกัษาเครือ่งจกัร 
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   ควบคุมที่ทางผ่าน คือ วิธีการควบคุมที่ทางผ่านของอันตรายจาก
แหล่งก าเนิดไปสู่คนปฏิบัตงิานวิธีที่นิยมคือ 
    1.  ปิดกั้นเส้นทางเดินของอันตราย 
   2.  เก็บรักษาวัสดุต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
   3.  ออกแบบระบบระบายอากาศที่ด ี
  (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี,2549) 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างาน 
 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมในการท างานมีดังนี ้
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรืออาการที่
แสดง ออกทางกล้ามเนือ้ ความคิด ความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า 
  ฉันทนา จันทวงศ์ (2544) ได้กล่าวว่า พฤติกรรม คือ กิริยาอาการที่แสดงออกหรือ
ปฏิกิริยาโต้ตอบเมือ่เผชิญกบัสิง่เร้า หรือสถานการณ์ต่างๆ อาการแสดงออกต่างๆ เหล่าน้ันอาจเป็น
การเคลื่อนไหวทีส่ังเกตได้หรือวัดได้ 
  ประภาเพญ็ สุวรรณ (2520) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า หมายถึง กิจกรรม 
ทุกประเภทที่มนุษย์กระท า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะสังเกตได้หรือไม่ได้เช่น การท างานของหัวใจ การท างาน 
ของกล้ามเนื้อการเดิน การพูดการคิดความรู้สกึความชอบ ความสนใจเป็นต้น 
  สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง สิง่ที่
บุคคลกระท าแสดงออกตอบสนอง หรือได้ตอบสนองต่อสิง่ใดสิ่งหนึง่ในสถานการณ์ใด สถานการณ์
หนึ่งทีส่ามารถสังเกตเห็นได้ ได้ยิน อีกทั้งวัดได้ตรงกันด้วยเครื่องมอืที่เป็นวัตถุนิสัยไม่ว่าการแสดงออก 
หรือการตอบสนองนั้นจะเกิดข้ึนภายใน หรือภายนอกร่างกาย 
  อรุณ รักธรรม (2524) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า หมายถึง การปฏิบัตซิึ่ง
บุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงต่อบุคคลหนึง่ หรอืบุคคลอื่นในการที่ถูกต้อง หรือผิดไปจากปทัสถานแหง่
ขนบธรรมเนียม หรือมารยาทของสงัคม หรอืกล่าวอกีนัยหนึง่คือ พฤติกรรมหมายถึงกระบวนการที่
เกิดข้ึน โดยการกระท าที่มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างระบบร่างกายกับเครื่องกระตุ้น 
  นลิน ีประทับศร (2543) ได้กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือการ
แสดงออกทุกอย่างของบุคคลต่อสิ่งใดสิง่หนึง่ภายใต้สถานการณ์นั้นๆ ทั้งทีส่ังเกตได้โดยตรงและสงัเกต
ไม่ได้โดยตรง แต่สามารถวินิจฉัยได้ว่ามีพฤติกรรมหรือไม่ ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา 
  กันยา สุวรรณแสง (2544) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรม หมายถึง อาการบทบาท 
ลีลา ท่าทกีารประพฤติปฏิบัติ การกระท าที่แสดงออกให้ปรากฏ สัมผสัได้ด้วยประสาทสัมผัสทางใด
ทางหนึง่ใน 5 ทวาร คือ โสตสัมผัส จกัษุสัมผสั ชิวหาสัมผัส ฆานสัมผสั และทางผิวหนัง หรือมิฉะนั้นก็
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สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือ 
  สร้อยตระกลู (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2545) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรม 
หมายถึง การกระท าหรือกริิยาอาการที่แสดงออกของบุคคล (Action) ทั้งนีร้วมถึงการงดเว้น การ
กระท า (Inaction) 
  สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท า
ของอินทรยี์ (Organism) หรือสิง่มีชีวิต การกระท าน้ีรวมถึงการกระท าทีเ่กิดข้ึน ทั้งที่การกระท าที่
รู้สึกตัวและไม่รูส้ึกตัว รวมทัง้การกระท าทีส่ังเกตได้หรอืไม่ได้ด้วย ดังนั้นการกระท าหรือการแสดงออก
ของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ทั้งที่สงัเกตได้โดยตรงและสงัเกตไม่ได้
โดยตรง ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือวัดการแสดงออกได ้
  สุดาจันทร์ บุญยัษเฐียร (2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง ลักษณะ
การกระท า หรือการแสดงออกของร่างกายต่อเหตุการณ์ต่างๆ อย่างใดอย่างหนึง่ ซึ่งสามารถสังเกต
การกระท าหรือการแสดงออกนั้นๆ โดยบุคคลหรอืใช้เครื่องมือวัด 
  คมสันต์ สินธวัชวงศ์ (2546) ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า สิ่งที่บุคคล
ตอบสนองแสดงออกหรอืกระท าทัง้ที่บุคคลรูส้ึกตัวและไมรู่ส้กึตัว รวมไปถึงการกระท าที่สงัเกตได้หรือ
ไม่ได้ 
  ลิขิต กาญจนาภรณ์ (2525) ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึงกจิกรรมใดๆ ก็
ตามของอินทรีย์ทีส่ังเกตได้โดยคนอื่น หรือโดยเครือ่งมอืของผู้ทดลอง เช่น เด็กรับประทานอาหาร ข่ี
จักรยาน พูด หัวเราะและร้องไห้กริยาเหล่าน้ีกล่าวถึงพฤติกรรมทั้งสิ้น การสังเกตพฤติกรรมอาจท าได้
โดยใช้เครื่องมอืเข้าช่วย เช่น การใช้เครื่องตรวจคลื่นสมอง 
  อัลบาเนส (Albanese, 1981) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมการท างานว่าคือ
พฤติกรรมและการกระท าของคนงานทีท่ี่จะส่งผลต่อความส าเร็จของเขาโดยตรงและพฤติกรรมนั้นยัง
รวมไปถึงการแสดงออกของคนงานที่มีตอ่สิง่แวดล้อมในสังคมที่เขาปฏิบัติงานอยู่เช่นความสมัพันธ์ กับ
เพื่อนร่วมงาน หรอืการเข้าร่วมฝึกอบรม 
  บรสู (Brauch, 1968) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมการท างานไว้วา สิ่งที่บุคคล
แสดงออกเพื่อตอบโตส้ิ่งใดสิ่งหนึง่ในขณะปฏิบัตงิานซึ่งสามารถสังเกตวัดได้ตรงกัน ไม่ว่าการ
แสดงออกหรือการตอบสนองนั้นจะเกิดข้ึนภายในหรือภายนอกรางกายก็ตาม พฤติกรรมการท างานที่
แสดงออกนี้อาจเป็นไปได้ทัง้ในด้านจิตใจ (psychological withdrawal) เช่น นั่งฝันกลางวันไปเรือ่ย
ไมตั้งใจท างานหรือแสดงออกมาด้วยการกระท า (physical withdrawal) เช่น การขาดงานโดย
พลการ การกลับบ้านก่อนเวลา หยุดพักเบรกนานเกินไป อูงาน ท างานช้าลง และ มีพฤติกรรมก้าวร้าว 
รุนแรง จนถึงข้ันลาออก สวนพฤติกรรมการท างานที่แสดงออกในแงดีก็หลายอย่าง เช่น การท างานใน
หน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอย่างเต็มที่ หรือการท างานให้มากกว่าที่ได้รับมอบหมายมา 
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  จะเห็นได้ว่า มีนักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมการท างานไว้
หลากหลาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอสรปุความหมายของพฤติกรรมการท างานว่า พฤติกรรมการท างาน
หมายถึง การแสดงออกของพนกังานในระหว่างการปฏิบัติงานที่มีทั้งสังเกตได้โดยตรงและสังเกตไม่ได้
โดยตรงซึง่อาจจะส่งผลดหีรอืผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประและเป้าหมายขององค์การ และพฤติกรรม
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน พฤติกรรมภายนอก 
แบ่งเป็น 3 ระดับคือ 1.พฤติกรรมปัจเจกบุคคล 2. พฤติกรรมกลุม่ และ 3. พฤติกรรมองค์การ 
  (เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน อ้างใน เฮนริช (Heinrich), 2557) ที่ได้ศึกษาสาเหตกุาร
เกิดอุบัตเิหตุ พบว่าสาเหตุที่มากที่สุดร้อยละ 88 ที่ก่อใหเ้กิดอุบัติเหตุจากงานท างาน คือ การกระท าที่
ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) การกระท าของผู้ปฏิบัตงิานที่ไม่ปลอดภัย แล้วส่งผลให้เกิดอบุัติเหตุหรือ
โรคจากการท างานต่อตนเอง และบางครัง้อาจจะส่งผลต่อเพือ่นร่วมงานได้ เช่น 1) การไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบความปลอดภัยในการท างาน 2) การมทีัศนคติด้านความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้องเช่น ท างาน
มาเป็น 10 ป ีไม่เคยเกิดอันตรายจงึขาดการละเลยทีจ่ะปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
อย่างเครง่คัด 3) การหยอกล้อ แกล้งเพื่อนขณะปฏิบัติงาน 4) การท างานโดยร่างกายและจิตใจไม่
พร้อม ไมส่บาย ง่วงนอน ใจลอย เมาค้าง โมโห อ่อนเพลีย เป็นต้น 5) การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ต่างๆ ไม่เหมาะสมกบังาน เช่น ใช้ไขควงแทนค้อน เป็นต้น 6) การถอดอุปกรณ์ความปลอดภัยออก 
เช่น การ์ดนิรภัยของเครื่องจักร 7) การไมส่วมอุปกรณ์ปอ้งกนัอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 8) 
ยกของไม่ถูกวิธี 9) การท างานลัดข้ันตอน 10) การท างานกบัเครื่องจกัรที่ไม่มีการ์ด หรอืไม่มรีะบบ
ความปลอดภัยที่ดี 11) การแต่งกายไมเ่หมาะสม เช่น สวมชุดหลวม สวมถงุมือผ้า สวมสร้อย แหวน 
นาฬิกา เนกไท ขณะปฏิบัติงานกับเครื่องจกัร เป็นต้น 12) การไม่หยุดเครื่องจักรขณะซ่อมหรือท า
ความสะอาด 13) การท างานที่ไม่ได้รับมอบหมาย หรือเข้าไปในพื้นที่ห้ามเข้า และไม่ได้รบัอนญุาตให้
เข้า การสบูบหุรี่ในทีห่้ามสูบบุหรี่ เป็นต้น 
  โยธิน ศันสนยุทธ และจุมพล พูลภัทรชีวิต (2524) ได้กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง 
การกระท าต่างๆ ของมนุษย์ หรือสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมภายใน พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ได้แก่ พฤติกรรมที่ผู้อื่นสามารถจะสังเกตได้
โดยตรง เป็นการสังเกตโดยผ่านประสาทสมัผสั แบ่งย่อยออกเป็นพฤติกรรมทีส่ังเกตได้โดยตรงโดยไม่
ต้องใช้เครื่องมือช่วย บางคนเรียกพฤติกรรมนี้ว่า พฤติกรรมโมล่าร์ (Molar Behavior) เช่นพฤติกรรม
กินอาหาร อ้าปาก หัวเราะ ร้องไห้ หรือถีบจักรยาน เป็นต้น พฤติกรรมทีส่ังเกตไม่ได้โดยตรง โดยไม่
ต้องใช้เครื่องมือช่วย บางคนเรียกพฤติกรรมประเภทนี้ว่า พฤติกรรมโมเลกลุ (Molecular Behavior) 
เช่น การเต้นของหัวใจ ดูจากเครื่องมือแพทย์ พฤติกรรมการโกหก ต ารวจใช้เครื่องจับเทจ็ หรือความ
ดันโลหิตดูจากเครื่องวัดความดันโลหิต เป็นต้น พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ได้แก่ 
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนภายในตัวบุคคล จะรูส้ึกตัวหรือไม่รูส้ึกตัวก็ตาม เป็นพฤติกรรมทีผู่้อื่นไม่สามารถจะ
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ท าการสังเกตได้โดยตรง ถ้าหากว่าผู้เป็นเจ้าของพฤติกรรมนัน้ไม่บอก หรือไม่แสดงออก แบง่ย่อย
ออกเป็น พฤติกรรมภายในที่เกิดข้ึนโดยรู้สกึตัว เกิดข้ึนโดยทีเ่จ้าของพฤติกรรมรู้ว่ามันเกิดแตส่ามารถ
จะควบคุมความรูส้ึกต่างๆ ที่เกิดข้ึนได ้และไมบ่อกหรือไม่แสดงออก เช่น ปวดฟัน หิว โกธร ตื่นเต้น 
เป็นต้น พฤติกรรมภายในที่เกิดข้ึนโดยไม่รูส้ึกตัวแต่มีผลของพฤติกรรมภายนอกของบุคคลนั้น เช่น 
ความคิด ความปรารถนาความคาดหวัง ความรัก ความสุข เป็นต้น 
  สมใจ ลักษณะ (2542) ได้กล่าวว่าขอบเขตของพฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละองค์การจะ
มีพฤติกรรมเกิดข้ึน 3 ระดับ ดังนี ้
   1.  พฤติกรรมปจัเจกบุคคล (Individual Behavior) คือ การแสดงออก 
และการปฏิบัติของบุคคลเป็นรายบุคคล ซึง่จะไดร้ับอทิธิพลจากต้นเหตุของพฤติกรรมในด้านต่างๆ 
เช่นการรบัรู้ สติปัญญา ความสามารถ เจตคติ ค่านิยม บุคลกิภาพ และแรงจูงใจ บุคคลที่มปีจัจัย
ต้นเหตุเหล่าน้ีต่างกันกจ็ะแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน 
   2.  พฤติกรรมกลุ่ม (Group Behavior) คือ การแสดงออกและการปฏิบัติ
เป็นหมู่คณะของบุคคลทีจ่ะมีความสัมพันธ์ต่อกันร่วมมือกันเพื่อสร้างผลผลิตของหมู่คณะในองค์การ
พฤติกรรมกลุ่มมีต้นเหตุของพฤติกรรมมาจากการก าหนดฐานะหน้าที่ของบุคคลในกลุ่ม มาจาก
ปทัสถานของกลุม่ความเป็นผู้น าของบุคคลทีม่ีหน้าที่ต่างๆ กนั ผลของพฤติกรรมจะเกิดเป็นพลังกลุม่ที่
จะสง่ผลต่อความคิด การปฏิบัติและผลผลิตของหมู่คณะ 
   3.  พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior) คือ ส่วนรวมของ
พฤติกรรมปจัเจกบุคคล และพฤติกรรมกลุม่ทีร่วมเป็นสงัคมในองค์การ ได้รับอิทธิพลจากโครงสร้าง
ขององค์การ นโยบาย เป้าหมายทรัพยากร เครือ่งมือเทคโนโลยี และการบริหารการจัดการในองค์การ
จะเป็นสิง่ก าหนดลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และผลผลิตของบุคคลทั้งหมดในองค์การ 
  
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานมีดงันี ้
  กระทรวงสาธารณสุข (2536) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างานว่า 
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคนในขณะท างานอาจเป็นคน เครื่องจักร สารเคมี ฯลฯ 
  เยาวลักษณ์ กุลพานิช (2533) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างานว่า 
หมายถึง สิง่ต่างๆ ที่อยูร่อบตัวที่เอือ้อ านวยให้คนท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพส่วนหนึง่ที่ส าคัญ คือ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตัิงาน สถานที่ท างาน แสง เสียง อุณหภูมิ 
และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิและสงัคม ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์กบัผูบ้ังคับบัญชา การบังคับบัญชา 
ค่าตอบแทนสวัสดกิาร และสภาพแวดล้อมอื่นๆ  
  นารีรัตน์ นิลประดบั (2547) ให้ความหมายของสภาพแวดลอ้มในการท างานว่า สิ่ง
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ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวบุคคลขณะท างานทัง้ที่มีชีวิตและไมม่ีชีวิตที่มีผลต่อการท างานและได้ให้ความหมาย
ของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานว่า การทีบุ่คคลเหน็ ได้ยินหรือเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่อยูร่อบตัว
บุคคลขณะท างานทัง้ทีม่ีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งจะมีการตีความหมายที่กอ่ใหเ้กิดความเข้าใจและมผีลต่อ
การท างาน 
  ชูศรี มโนการ (2548) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างานว่า เป็น
สภาพการท างานทีจ่ะสง่ผลใหผู้้นเิทศประสบความส าเรจ็อยา่งมาก คือ สัมพันธภาพที่ดี ที่
ประกอบด้วย การช่ืนชม ความนับถือ การใหก้ าลงัใจ และการสนบัสนุน 
  กรองแก้ว อยู่สุข (2543) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดในการท างานของ
ผู้ปฏิบัตงิานในลักษณะต่างๆ จะมผีลต่อพฤติกรรมและเจตคติของบุคคลในการปฏิบัตงิาน ซึ่งแต่ละ
บุคคลจะมีความรสูึกเข้าใจเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมรอบตัวแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับการแปล
ความหมายออกมาจากความรูสึกนั้นๆ ผ่านภูมหิลงัของตัวเอง ซึ่งเกิดจากหลายๆ สิ่งประกอบกัน เช่น 
เพศ อายุ ประสบการณ์ การศึกษา และอารมณ์ความรูส้ึก ซึง่ส่งผลให้แต่ละบุคคลรับรูตอ
สภาพแวดล้อมรอบตัวต่างกัน 
  รอบบินส์ (Robbins,1990) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างาน ว่า
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกองค์การเป็นภาพรวมทั้งหมดส่วนองค์การถือว่าเป็น
ส่วนประกอบยอ่ยที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกนั้น และองค์การจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กบัสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย 
  ชนัดดา ยังสี (2549) กล่าวถึง การรบัรูส้ภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง
กระบวนการทีบุ่คคลน าข้อมลูที่ได้รบัจากสิง่เร้าต่างๆ รอบตวัทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งทีเ่ป็นรูปธรรม
และที่เป็นนามธรรม สภาพปัจจัยต่างๆ ที่สง่ผลใหเ้กิดภาวะกดดันจากสภาพแวดล้อมในการท างาน
ทางจิตใจหรือทางสงัคมภายในองค์การผ่านข้ันตอนการจัดระเบียบหรือการตีความน าไปสู่การตัดสินใจ
น าไปสู่การแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยข้ึนอยู่กับประสบการณ์
และความรูส้ึกทีเ่กิดข้ึนในจิตใจของตนเอง ซึ่งการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานของแตล่ะบุคคลว่า
ดีหรือไม่นั้นอาจมีความแตกต่างกัน 
  สกุลนารี กาแก้ว (2546) ได้แบ่งประเภทของสภาพแวดล้อมในการท างานดงันี ้
   1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง 
อุณหภูมิพื้นที่ภูมปิระเทศและภูมิอากาศ เป็นสภาพแวดล้อมที่ส าคัญในแง่ของการเป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์กับมนุษย์ในตอนแรกๆ  
   2) สภาพแวดล้อมทางสงัคม (Social Environment) หมายถึง ผู้คนที่อยู่
โดยรอบทั่วไปและมีผลต่อบุคคลนั้นๆ อาจจะมกีิจร่วมกันหรอืไม่มีก็ได ้
   3) สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment) ส าคัญมาก
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ที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทัง้หมดเช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องมือ เครื่องจักรกฎหมาย ประเพณี
ความเช่ือ และกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นต้น 
  สิริอร วิชชาวุธ (2544) ได้แบ่งสภาพแวดล้อมในการท างานออกเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ 
   1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณทีท่ างาน เช่น 
สภาพห้องท างาน ลกัษณะอาคาร อากาศ อุณหภูมิ ระดบัเสยีง โตอะท างานเครื่องใช้อปุกรณ์ ส านักงาน 
เครื่องจักร โรงอาหาร รวมไปถึงที่จอดรถของบริษัท 
   2) สภาพแวดล้อมทางจิตใจ ได้แก่ ความเบื่อหน่ายในการท างาน โดยพบว่า 
ลักษณะงานทีง่่าย ซ้ าซาก เป็นสาเหตหุนึ่งที่ท าใหเ้กิดความเบื่อหน่ายในการท างานกลายเป็นความ
เหนื่อยความล าบากทางใจ พนักงานจะเฉ่ือยและท างานผิดพลาดได้ง่าย จึงควรมีการปรบัปรุงจาก 
ความน่าเบื่อ มาเป็นการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพิม่ความรับผิดชอบในงานให้มีความหลากหลาย
ท้ามายมากยิง่ข้ึน 
   3) สภาพแวดล้อมด้านเวลาได้แก่ วันเวลาท างานที่ก าหนดตายตัวหรือวัน
เวลาท างานที่ยืดหยุ่นได้จากการศึกษาในเรื่องเวลาท างาน พบว่า การก าหนดเวลาท างานไว้อย่างเป็น
ทางการ มิได้หมายความว่าพนักงานจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยิ่งพบว่าการก าหนดช่ัวโมง
การท างานเพิ่มมากขึ้นมากเท่าใด ช่ัวโมงการท างานจรงิจะนอ้ยลดลงเรื่อยๆ  
   (จันทรจ์ารี เกตุมาโร อ้างใน วิทยา อยู่สุข, 2556) ได้ให้ความหมายสิ่งแวดล้อมใน
การท างาน หมายถึง สิง่ต่างๆ ที่อยูร่อบตัวผู้ประกอบอาชีพในสถานที่ท างาน เช่น เครือ่งมอือุปกรณ์ 
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการท างาน ความร้อน ความเย็น รังสีแสง เสียง ความสั่นสะเทือน 
ฝุ่น ละออง สารเคมี กอาซ บุคคลที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการท างาน ทุกสิง่ทุกอย่างที่มอียู่โดยทั่วๆ ไปใน
สถานที่ท างาน และ ปัจจัยเกี่ยวข้องที่มาจากสภาพแวดล้อมในสังคมหรือชุมชน ซึ่งจะมีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละชุมชน ได้แก่ สถานที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ อุณหภูมิ ความช้ืน แสงแดด อัตราฝนตก 
คุณภาพน้ า สิ่งก่อสร้าง การคมนาคม สภาพอากาศ การจราจรที่แออัด กลิ่น เป็นต้น 
  วิจิตร วรุตบางกูล (2521) ได้เสนอแนะเกี่ยวกบัการจัดบริเวณและเน้นความสวยงาม
ความเป็นระเบียบ ท าให้มเีจตคตทิี่ดีต่องานและยังช่วยลดปญัหาความกดดันต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวันได้ การปรับอุณหถูมิในอาคารสถานที่ท างาน ท าให้สามารถปฏิบัตงิานได้โดย ไม่รู้จกั
เหน็ดเหนื่อย ไม่เครียด ไม่หงุดหงิด ไม่ท าอะไรผิดพลาดอยูเ่สมอ ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการท างาน 
แสง ส ีเสียง ส าหรบัการมองเห็นจะต้องให้พอเหมาะพอดีกบัสภาพการท างาน ต้องค านงึถึงประโยชน์
ใช้สอย ประหยัด และมปีระสิทธิภาพ จะต้องค านึงถึงความปลอดภัย เครือ่งมือเครื่องใช้ต่างๆ จะตอ้ง
ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลัก เพือ่ใหส้ะดวกในการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน 
  จะเห็นได้ว่ามี นักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายสภาพแวดล้อมในการท างานไว้
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หลากหลายดงันั้นผู้วิจัยจงึขอสรุปความหมายสภาพแวดล้อมในการท างาน ว่าสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน หมายถึง สิง่ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตหรือไมม่ีชีวิตที่ที่จับต้องได้หรือจบัต้องไม่ได้ทัง้ที่
เป็นรปูธรรมหรือที่เป็นนามธรรม สภาพปจัจัยต่างๆ ทีส่่งผลให้เกิดภาวะกดดัน ซึ่งมผีลต่อผูป้ฏิบัติงาน 
ในขณะที่ท างาน 
  เกียรติศักดิ์ บัตรสงูเนิน (2557 อ้างใน เฮนริช, 1931) ที่ได้ศึกษาสาเหตุการเกิด
อุบัติเหต ุพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทีม่ากรองมาจาก การกระท าที่ไมป่ลอดภัย (Unsafe Acts) คือ 
สภาพแวดล้อมที่ไมป่ลอดภัย (Unsafe Condition) คิดเป็นร้อยละ 10 ของสาเหตกุารเกิดอบุัติเหตุ
ทั้งหมด สภาพของโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร กระบวนการผลิต เครือ่งยนต์ อุปกรณ์ในการผลิต
ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ เมื่อผู้ปฏิบัตงิานเข้าไปปฏิบัติงาน อาจได้รับอันตราย รวมทั้งอุบัตเิหตุและ
โรคจากการท างาน อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในการท างานนั้นๆ เช่น 1) การออกแบบโรงงาน 
แผนผังโรงงาน โดยไม่มีทางหนีไป มีสิง่ของปิดกั้นทางหนีไฟ เป็นต้น 2) อันตรายจากการท างานของ
เครื่องจักรที่ไมเ่หมาะสม เช่น ถูกเครื่องจักร เกี่ยวหรือดึงเข้าไป 3) อันตรายจากการท างานกับไฟฟ้า 
เช่น ถูกไฟดูด ชออต หรือเกิดระเบิด เป็นต้น 4) ระบบความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ
ตรวจจบัรงัสี ระบบป้องกันและแจ้งเหตเุพลิงไหม้ เป็นต้น 5) ไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยกบั
เครื่องจักรกล เช่น เครื่องจักรไม่มีการ์ดนิรภัย หรือมีแต่ช ารดุไม่เหมาะสม เป็นต้น 6) เครื่องมือ 
เครื่องจักร หรอือุปกรณ์ช ารุดบกพร่องไมส่ามารถใช้งานได้ 7) เครื่องมือ เครื่องจกัร ขาดการ
บ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม 8) สภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่เหมาะสมด้านกายภาพ (Physical 
Hazard) เช่น ความร้อน ความเย็น แสง เสียง รังสี ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศที่
ผิดปกต ิเป็นต้น 9) สภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่เหมาะสมด้านเคมี (Chemical Hazard) เช่น ฝุ่น 
ตัวท าละลาย โลหะหนัก สารก่อมะเร็ง สารกัดกร่อน สารทีท่ าให้เกิดการแพ้ยา ยาปราบศัตรูพืช 
สารพิษชนิดต่างๆ เป็นต้น 10) สภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่เหมาะสมทางชีวภาพ (Bio Hazard) 
เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เช่ือรา แมลงสัตว์กัดต่อย การแพ้โปรตนีจากสัตว์ เป็นต้น 11) สภาพแวดล้อมใน
การท างานที่ไม่เหมาะสมด้านกายศาสตร์ (Ergonomic) เช่น การออกแบบโตอะท างานไม่เหมาะสม 
การท างานในท่าทางฝืนธรรมชาติ การยกของหนักเกินไป การท างานที่ตอ้งยืนเป็นเวลานานๆ เป็นต้น 
และสาเหตสุุดท้ายทีท่ าให้เกิดอุบัตเิหตจุากการท างานคือ เหตุการณ์ที่ไมส่ามารถป้องกันได ้
(Unpreventable) มีเพียงแค่ร้อยละ 2 เช่น ภัยจากธรรมชาติ เช่น พายุ น้ าท่วม ฟ้าฝ่า เป็นต้น 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพในการท างาน 
  แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพในการท างาน มีดงันี ้
  ติน ปรชัญพฤทธ์ิ (2538) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ผลรวมของความคิด ท่าที 
และนิสัยที่เกิดจากองค์ประกอบทางด้านสรรีะ และจิตวิทยาซึ่งเป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมของบุคคล 
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  สุชา จันทรเ์อม (2539) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง หมวดหมู่ของลักษณะต่างๆ 
ของบุคคลทีร่วมกัน และแสดงลักษณะทีเ่ป็นเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล 
  วิภา ภักดี (2543) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ผลร่วมอย่างมีระบบของพฤติกรรม
ต่างๆ ของบุคคล ตลอดจน ทัศนคต ิและค่านิยม ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงลักษณะนสิัยเฉพาะของแต่ละตัว
บุคคล 
  ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง บุคลกิภาพ
ที่เป็นลักษณะโดนเด่นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งแสดงออกแบบนั้นอยูเ่ป็นประจ ากับสถานการณ์
เฉพาะอย่าง จนเป็นนิสัย 
  ศรีเรอืน แก้วกังวาล (2539) กล่าวว่าบุคลิกภาพ หมายถึง การผสมผ่านระบบต่างๆ 
ภายในตัวบุคคล ทั้งส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจนและระบบภายในซึ่งเห็นได้ไม่ชัดเจนประสบการณ์
พันธุกรรมลักษณะสังคมวัฒนธรรมหลอมบุคคลแต่ละบุคคลให้มีบุคลิกภาพแตกต่างกันออกไปเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตนส่วนที่เป็นโครงสร้างซึง่เป็นส่วนทีเ่ราสามารถท าการสงัเกต และท าการวัดได้แบบ
ของบุคลกิภาพของบุคคล เราสามารถเข้าใจวิธีการปรับตัววิถีชีวิตของบุคคลและท านายพฤติกรรมของ
บุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ข้ึนอยู่กบับุคลกิภาพของคนน้ัน 
  สมร พลศักดิ์ (2550) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรม
ต่างๆ ของบุคคลทั้งพฤติกรรมทีเ่ปิดเผยและที่ซอ่นเร้นอยู่ภายใน แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมีแบบ
แผนเพื่อปรบัตัวให้เข้ากบัสิง่แวดล้อมเป็นการมปีฏิสมัพันธ์กนัระหว่างบุคคลกบัสถานการณ์เป็นสิง่ที่
แสดงใหเ้ห็นถึงลักษณะของตัวตนของแต่ละบุคคลอย่างเป็นเอกลักษณ์ 
  รอบบินส์ (Robbins, 1989) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง แนวทางที่บุคคลหนึ่ง
โตต้อบ หรอืมีปฏิกริิยาต่อสิ่งต่างๆ ที่อาจจะเป็นบุคคล สิ่งของ สถานการณ์ โดยแต่ละบุคคลย่อมจะมี
การปฏิบัตทิี่แตกต่างกันออกไป 
  ลูแทนส์ (Luthans, 1992) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกต่อ
สิ่งต่างๆ อย่างไร มีความเข้าใจและมองเห็นตนเองอย่างไร ซึง่เป็นคุณลักษณะทั้งภายใน และภายนอก 
เป็นการปฏิสมัพันธ์กันระหว่างบุคคลกบัสถานการณ์ 
  ฝ่ายความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม บริษัท ปโิตรเคมีแห่งชาติ จ ากัด (2542) ได้
กล่าวไว้ว่า ปัจจัยจากบุคคลทีก่่อใหเ้กิดอบุัติเหตุจากการท างานมีดังนี้ 1) การขาดความสามารถทาง
กาย/การท าหน้าที่ของร่างกาย เช่น ความสูง น้ าหนัก ความแข็งแรง ไม่เหมาะสม ความจ ากัดในการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย ขีดจ ากัดความสามารถในการทรงกายในท่าทางต่างๆ ไวต่อการรับสาร/ภูมิแพ้ 
ไวต่อความรู้สึก (เช่นเดียวกับอุณหภูมิ เสียง เป็นต้น) ความบกพรอ่งในการมองเห็น ความบกพร่องใน
การได้ยิน ความบกพร่องต่อประสาทสัมผัสอื่นๆ (การแตะต้อง รส การได้กลิ่น การทรงตัว) การ
ขัดข้องของระบบทางเดินหายใจ การทุพพลภาพช่ัวคราว 2) การขาดความสามารถทางจิต/การท า
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หน้าที่ของจิตใจ เช่น กลัวและเจ็บป่วยด้วยโรคหวาดกลัว อารมณ์ถูกรบกวน ความเจบ็ป่วยทางจิต 
ระดับสติปญัญา ด้อยความสามารถในการเข้าใจสิง่ต่างๆ ตัดสินพิจารณาสิง่ต่างๆ ได้ไม่ดี 3) 
ความเครียดทางจิตใจ/การท างานของจิตใจ เช่น ความเครียดทางอารมณ์ ความเหนื่อยล้าอัน
เนื่องมาจากการท างานหนักของจิตใจ การท างานประจ า ท าหน้าที่เดียวซ้ าๆ ซากๆ ซึง่ต้องการความ
เอาใจใสอ่ย่างมาก ท ากิจกรรมที่ไมม่ีคุณค่าหรือสาระ สับสนทิศทาง หมกมุ่นกบัปญัหา มีความคับข้อง
ใจ เจ็บป่วยทางจิต เป็นต้น 4) การขาดความรู้/ความช านาญ เช่น ขาดประสบการณ์ การแนะน างาน
ไม่เพียงพอ การฝึกหัดเบื้องต้นไม่เพียงพอ การฝกึอบรมเพิ่มเติมไม่เพียงพอ เข้าใจผิดเกี่ยวกบัทิศทาง 
ขาดการฝึกฝน ขาดการช้ีแนะ ร่วมมือในการท างานกับผู้อื่นได้ไม่ดี มีปฏิกิริยาตอบโต้ช้า ความสามารถ
ของกลไกทางจิตใจต่ า ความสามารถในการเรียนรู้ต่ า ล้มเหลวในการจดจ า 5) ความเครียดทางกาย
หรือการท าหน้าที่ของร่างกาย เช่น การบาดเจบ็หรือเจ็บป่วย อ่อนล้าเนื่องจากการท าหน้าทีห่นักๆ 
เป็นเวลานานๆ อ่อนเพลียเนื่องจากการพักผ่อน การฝืนร่างกายให้เคลือ่นไหวขัดกับสภาพธรรมชาติ 
การใช้ยา เป็นต้น 6) แรงจงูใจไมเ่หมาะสม เช่น แรงกดดันจากเพื่อน หัวหน้างานเป็นตัวอย่างที่ไม่
เหมาะสม ขาดแรงกระตุ้น มีความขับข้องใจมากเกินไป แสดงความก้าวร้าวอย่างไม่เหมาะสม 
พยายามจะประหยัดเวลาอย่างไมเ่หมาะสม (ประมาท) พยายามหลกีเลี่ยงความล าบากอย่างไม่
เหมาะสม เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่า มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายบุคลิกภาพไวหลากหลาย ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ขอสรปุความหมายของบุคลกิภาพ ว่าบุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะและพฤติกรรมเฉพาะของแตล่ะ
บุคคล จากทัง้ภายในและภายนอก ที่แสดงออกมาเป็นประจ าอย่างมีแบบแผน 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการท างาน 
 2.5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการท างาน มีดังนี ้
  สถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายของความปลอดภัยว่า 
หมายถึงการควบคุมความสญูเสียจากอุบัตเิหตุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพยส์ิน
เสียหาย และความสญูเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต การควบคุมจะหมายรวมถงึการป้องกันไม่ใหเ้กิด
อุบัติเหตุและการด าเนินการใหส้ญูเสียน้อยทีสุ่ด เมื่อเกิดอบุตัิเหตุข้ึน   
  สุรพล พยอมแยม้ (2541) กล่าวว่า ความปลอดภัยในการท างาน หมายถึง การที่
ผู้ปฏิบัตงิานสามารถปฏิบัตงิานได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ขัดขวาง ซึ่งอุปสรรคนั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ อุปสรรคทีท่ราบและคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าตามข้อมูลทีม่ีอยู่ และอปุสรรคที่ไม่คาดคิดและ
มิได้ควบคุมไว้ก่อน อุปสรรคประเภทหลังนี้เรียกรวมๆ กันว่า “อุบัติเหตุ (accident)” 
  โชคชัย บุเสมอ (2542) กล่าวว่า ความปลอดภัย หมายถึง สภาวการณ์ปราศจากภัย
หรือการพ้นภัย รวมไปถึงการปราศจากอันตราย การบาดเจบ็ การเสี่ยงภัย หรือการสญูเสีย 
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  วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลมิจริะรัตน์ (2547) ได้ให้ความหมายของความ
ปลอดภัยว่า หมายถึง โดยปกติทั่วไปหมายถึง “การปราศจากภัย” ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่ขจัด
ภัยทุกชนิดให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ความปลอดภัยจงึใหร้วมถึง การปราศจากอันตรายที่มีโอกาสจะ
เกิดข้ึนด้วย ในความหมายเชิงวิศวกรรมความปลอดภัย นอกจากความหมายข้างต้นแล้วยังมี
ความหมายครอบคลุมถงึเหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนแล้วมผีลกระทบกระเทือนต่อกระบวนการผลิตตามปกติ
ท าให้เกิดความล่าช้า หยุดชะงัก หรือเสียเวลา แม้จะไม่กอ่ให้เกิดการบาดเจบ็หรือพกิารข้ึนก็ตาม  
   เอกวินิต พรหมรักษา (อ้างใน มาสโลว์(Maslow), 2555) ว่ามนุษย์ทุกคนมีความ
ต้องการที่จะสนองความต้องการให้กบัตนเองทัง้สิ้น และความต้องการของมนุษยม์ีมากมายหลาย
อย่างด้วยกัน ซึ่งต้องได้รับความพึงพอใจจากความต้องการพืน้ฐานหรือต่ าสุดเสียก่อนจึงจะผ่านข้ึนไป
ยังความต้องการข้ันสูงตามล าดับ ดังนี ้ 
   1.  ความต้องการทางร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการ
ข้ันพื้นฐานของมนุษย์เพือ่ความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่องนุง่ห่ม ที่อยูอ่าศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ า
ดื่ม การพักผ่อน เป็นต้น 
   2.  ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (security or safety needs) 
เมื่อมนุษยส์ามารถตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดับที่
สูงข้ึนต่อไป เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความมั่นคงในชีวิต
และหน้าทีก่ารงาน 
   3.  ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (belongingness and 
love needs) ความต้องการนี้จะเกิดข้ึนเมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความ
ปลอดภัยได้รบัการตอบสนองแล้ว บุคคลต้องการได้รบัความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ความต้องการได้รับการยอมรบั การต้องการได้รับความช่ืนชมจากผู้อื่น 
เป็นต้น 
   4.  ความต้องการการยกยอ่ง (esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง เป็นความต้องการการไดร้ับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสงัคม เช่น ความต้องการได้รบั
ความเคารพนับถือ ความต้องการมีความรู้ความสามารถ เปน็ต้น 
   5.  ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (self-actualization) เป็นความ
ต้องการสูงสุดของแตล่ะบุคคล เช่น ความต้องการทีจ่ะท าทกุสิ่งทุกอย่างไดส้ าเร็จ ความต้องการท าทกุ
อย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.2: ปิรามิดแสดงล าดับข้ันความต้องการ ตามแนวคิดของ มาสโลว์ (Maslow) 5 ล าดับ 
 

 
 

ที่มา: Stef G. (2014). Chief Strategy Officer, North America. Retrieved from   
Interbrand.com 

 
 จากความหมายของความปลอดภัยข้างต้น สรปุได้ว่า ความปลอดภัย หมายถึงสภาวการณ์
ปราศจากภัย อันตราย การบาดเจบ็ การเสี่ยงภัย หรือการสญูเสียทั้งความสูญเสียทางตรง และความ
สูญเสียทางอ้อม ซึ่งความปลอดภัยเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนตามแนวความคิดความ
ต้องการความปลอดภัยและมั่นคงของ มาสโลว์(Maslow) 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จิตรา วิมลธ ารง (2538) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ทัศนคต ิความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยกบัการจัดการความปลอดภัยของผู้ควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาง
รถ จักรยานยนต์ในจังหวัดสมุทรสาคร กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือผู้ควบคุมคนงาน จาก 4 โรงงาน 
จ านวน 137 คน พบว่า ผู้ควบคุมคนงานที่มีบุคลิกภาพแบบ N (หว่ันไหว-มั่นคง) มีความสัมพันธ์กับ
การจัดการความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกบัความปลอดภัยสัมพันธ์กับการจัดการความปลอดภัยผู้
ควบคุมคนงานที่มีอายุ ประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีการจัดการความปลอดภัยแตกต่างกันผู้
ควบคุมคนงานที่มีระดับการศึกษา และประสบการณ์อบรมด้านความปลอดภัยต่างกัน มีการจัดการ
ความปลอดภัยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 สุธาทิพย์ รองสวัสดิ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการรบัรูเ้รือ่งการจัดการความปลอดภัยใน
การท างานที่มผีลต่อพฤติกรรมในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
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ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วนบุคคลของพนักงานกับพฤติกรรมในการท างานของพนกังาน
ระดับปฏิบัติการ ประจ าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ และเพือ่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้เรื่องการจัดความปลอดภัยในการท างานกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของระดบั
ปฏิบัติการ จากผูส้อบถาม 310 คน ที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึง่ผลการวิจัยพบว่า ปจัจัยส่วน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานคือปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ประสบการณ์การอบรมเรื่องความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
ความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษา และ
ระยะเวลาการท างาน มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมในด้านความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของ
พนักงาน ส่วนปจัจัยการรับรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยในการท างานทั้ง 5 คือ นโยบายด้านความ
ปลอดภัย ความรู้ด้านความปลอดภัย การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย ทัศนคติที่มีต่อความ
ปลอดภัย การจูงใจด้านความปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมในการท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ  
 นัยนา สุภาพ (2557) ได้ศึกษา (1) ระดับปจัจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ในการท างาน 
(2) ระดับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน (3) ระดับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของบุคลากรทีม่ีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานบริษัท 
พี.เอส.อินทรูเม้นแอนด์คอนสตัคช่ัน จ ากัด จ านวน 133 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยวิเคราะหท์าง
สถิติตามวัตถุประสงค์การวิจัย ผลวิจัยพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานและ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัทพ.ีเอส.อินทรเูม้นท์แอนด์ คอนสตรัคช่ัน ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนปจัจัยด้านสภาพแวดล้อมทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าปจัจัยด้านสภาพ
การปฏิบัตงิานด้านการติดต่อสื่อสาร มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานด้านความรวดเร็วใน
การท างาน ส่วนปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้านการติดต่อสื่อสาร จะมีอทิธิพลต่อ
ประสิทธิภาพด้านลดข้ันตอนการท างาน 
 จุฑามาศ ปานสมบรูณ์ (2548) ได้ศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงาน
สายงานปฏิบัติการผลิตของบริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุอป จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานที่มเีพศ อายุ และ
สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มผีลตอ่พฤติกรรมการท างานไม่แตกต่างกัน ปัจจัยด้านการจูงใจ (ERG 
และ X Y) ปัจจัยบุคลิกภาพแบบ A B และปจัจัยด้านการเมอืงในองค์กรมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม
การท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 
 มิสคาร์ต ิ(Meshkati, 1990) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรือ่งวิธีการปอ้งกันอบุัติเหตุในอุสาหกรรม
น้ ามันและอุตสาหกรรมเคมผีลการศึกษาพบว่า สาเหตุหลักๆ ที่ก่อใหเ้กิดอบุัติเหตุบ่อยครัง้ คือความ
ผิดพลาดของผูป้ฏิบัติงานเอง ในงานวิจัยแสดงได้แสดงให้เหน็ว่า ความผิดพลาดของผูป้ฏิบัติงาน และ
ความล้มเหลวของระบบการท างานมีผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้คือ (1) การออกแบบสภาพการท างาน
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ไม่ดี (2) กระบวนการจัดท าซ้ าซ้อน (3) การฝกึอบรมไมม่ีประสิทธิภาพ (4) ระบบการแนะน าที่ไมเ่อา
ใจใส่ (5) งานและโครงสร้างขององค์การ ไม่ยืดหยุ่น (6) กลไกการตอบสนองย้อนกลับไมม่ีการ
ตอบสนอง และการตอบสนองย้อนกลับที่ช้า (7) สภาพแวดล้อมการท างานถูกรบกวน อีกทั้ง มสิคาร์ติ
(Meshkati)ยังได้เสนอแนะเพิ่มเติมถึงวิธีการที่จะป้องกันอบุตัิเหตุที่ดีข้ึนคือ จะต้องเพิ่มการสง่เสรมิ
การตั้งหน่วยงานควบคุมอสิระเพื่อเป็นเครื่องเตือน และสนบัสนุนความระมัดระวังเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย การติดต่อสื่อสารและการการปฏิบัติงานร่วมกันของผูท้ี่สามารถท าใหร้ะบบนีป้ลอดภัย 
 อโนทัย วิริยะ (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยสว่นบุคคล ปัจจัยกระตุ้นการรับรู้
โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค กับพฤติกรรมความปลอดภัยของ
คนงานโรงงานท าแผ่นรองรบัสินค้าจากไม้ยางพาราในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบรุี กลุม่ตัวอย่าง คือ 
คนงานท าแผ่นรองรับสินค้าจากไม้ยางพาราในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดชลบรุี จ านวน 4 โรงงาน มี
จ านวนคนงานทั้งสิ้นประมาณ 200 คน ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เครื่องมอืที่ใช้เป็นแบบ
สัมภาษณ์ ปัจจัยส่วนบุคคล ปจัจัยกระตุ้นพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงาน การรับรู้โอกาสเสี่ยง 
การรบัรู้ความรุนแรง การรบัรูป้ระโยชน์ อุปสรรคและพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานโรงงาน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน (Pearson's Product Moment 
Correlation Coefficient) และสถิติไคสแควรผ์ลการวิจัยพบว่า (1) การได้รับอปุกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 (2) เพศ แผนกงาน สถานภาพการจ้างงาน ประสบการณ์การฝึกอบรม
เกี่ยวกับความปลอดภัย และประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (3) อายุ และการรบัรูป้ระโยชน์
และอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อปอ้งกันอบุัติเหตุสมัพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 รัตนวรรณ ศรีทองเสถียร (2541) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการรับรู้
ระบบความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม โดยท าการหา
ความสัมพันธ์ของระดับการรบัรูร้ะบบความปลอดภัยและลักษณะส่วนบุคคลที่มอีิทธิพลตอ่การรับรู้
ระบบความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัย โดยผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ของการรับรู้
ระบบความปลอดภัยต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนกังานอยู่ในระดับดีมาก ส่วนความสัมพันธ์
ของลักษณะส่วนบุคคลทีม่ีอิทธิพลต่อการรบัรูร้ะบบความปลอดภัยของพนักงานไม่มีความแตกต่างกัน
ในการรบัรูร้ะบบความปลอดภัย และพนักงานทีผ่่านการอบรมด้านความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จะมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยดีกว่าพนักงานที่ไม่เคยผ่านการอบรมใน
เรื่องดังกล่าว 
 ชารอน (Sharon,2006) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพความปลอดภัยในโรงงานการผลิต
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ช้ินส่วนรถยนต์ ถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการท างาน การสื่อสารงานและทัศนคติด้านความ
ปลอดภัยตามอบุัติเหตุและพฤติกรรมที่ไมป่ลอดภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อตรวจสอบถึง
ทัศนคติด้านความปลอดภัยของคนงาน หัวหน้างานและผู้จัดการในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ใน
ประเทศอังกฤษ และความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและอุบัตเิหต ุผลการวิจัยพบว่า 
โครงสร้างปัจจัยของสภาพความปลอดภัยในโรงงานประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย คือ ความสนใจของ
ผู้จัดการในเรื่องความปลอดภัย คนงานตอบสนองในเรือ่งความปลอดภัยและการขัดแย้งระหว่างการ
ผลิตและความปลอดภัย ที่ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ศึกษาในส่วนของโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไปในประเทศอังกฤษ ในขณะที่สภาพความปลอดภัยไมส่ามารถพยากรณ์อบุัติเหตุ
เกี่ยวข้องกบัโรงงาน ส่วนคนงานตอบสนองในเรื่องความปลอดภัยและ การขัดแย้งระหว่างการผลิต
และความปลอดภัยมีลกัษณะส าคัญต่อพฤติกรรมที่ไมป่ลอดภัย การเข้าใจสภาพแวดล้อมพื้นทีท่ างาน
ว่ามีผลกระทบทีส่ าคัญจะเป็นตัวพยากรณ์ทีส่ าคัญถึงอุบัตเิหตุและพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย แม้ว่าการ
สื่อสารในงานจะลม้เหลวกจ็ะสามารถท านายผลของความปลอดภัย มีความแตกต่างเล็กน้อยในเรื่อง
ของความมั่นคงของสภาพความปลอดภัยที่ตรงกันข้ามกบัระดับการบังคับบัญชา 
 แก้วฤทัย แก้วชัยเทียม (2548) การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการรบัรู้การ
จัดการความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบัติการศึกษา
ปัจจัยที่มผีลตอ่การรับรู้การจัดการความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานรวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรบัรูก้ารจัดการความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน กลุม่ตัวอย่างเป็น
พนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัตงิานประจ าในบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์เคมีแหง่หนึง่ จ านวน 212 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test, one-way ANOVA และ Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient ผลการวิจัย พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการมกีารรบัรูก้ารจัดการความปลอดภัย และ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดบัดีมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานที่มี
อายุ สถานภาพสมรส อายุการท างาน ประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกบัความปลอดภัย และ
ประสบการณ์การเกิดอบุัติเหตุในการท างานแตกต่างกัน มีการรับรู้การจัดการความปลอดภัยไม่
แตกต่างกัน มีเพียงพนักงานที่มรีะดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้การจัดการความปลอดภัย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 และพบว่าพนักงานที่มอีายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อายุการท างานประสบการณ์ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย และประสบการณ์
การณ์การเกิดอบุัติเหตุในการท างานแตกต่างกัน มพีฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานไม่แตกต่าง
กัน และการรับรู้การจัดการความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.312 
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 สุรดา ลัดลอย (2559) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้ความปลอดภัยต่อพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การท างานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทผลิตภัณฑ์พลาสติก เขตจังหวัดสมุทรปราการ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับการรบัรู้ความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน (2) ศึกษาระดับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความ
ปลอดภัยกบัพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนกังาน (4) เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ด้าน
ความปลอดภัยก่อนและหลังการจัดโปรมแกรมปรบัปรุงและพัฒนาการรับรู้ของพนักงาน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษาคือ พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท มาลาพลาส จ ากัด จ านวน 112 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า ผล
การศึกษาพบว่า (1) ระดับการรบัรู้ความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน มีบางข้อที่อยู่ในระดับ
คะแนนปานกลาง คือ ข้อ 3.8 ท่านรู้ว่าสภาพแวดล้อมในการท างานใดทีอ่าจท าให้ท่านเกิดอันตรายได้
ขณะท างาน (2) ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน มบีางข้ออยู่ในระดับ
คะแนนปานกลาง คือ ข้อ 2.9 ท่านสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เมื่อต้องท างานเสี่ยงต่างๆ 
และข้อ 2.10 เมื่อท่านต้องสัมผสังานร้อนๆ มีการสวมใส่ถุงมอืหนังเพื่อกันร้อน (3) การรบัรู้ความ
ปลอดภัยในการท างานกบัพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานในแต่ละด้านของพนกังาน พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติทีร่ะดบั .01 (4) เปรียบเทียบการรบัรู้ด้านความปลอดภัย
ก่อนและหลงัการจัดโปรมแกรมปรับปรุงและพฒันาการรบัรู้ พบว่าระดับคะแนนสูงข้ึน โดยผู้วิจัยได้น า
หัวข้อในแบบสอบถามที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่าระดับคะแนนสูง โดยมีการจัดท าสื่อคู่มือความ
ปลอดภัยในการท างานเป็นภาษาที่พนักงานเข้าใจง่ายมีการเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกบัการท างาน 
 รัตนวรรณ ศรีทองเสถียร (2541) การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้
ระบบความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัย ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลทีม่ีอิทธิพล
ต่อการรบัรูร้ะบบความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรบัรู้
ระบบความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานฝ่าย
ผลิตทีท่ างานเกี่ยวข้องกบัเครือ่งจักร โรงงานผลิตเครือ่งใช้ไฟฟ้า ในเขตนิคมอุสาหกรรมบางกระดี่ 
จ านวน 305 คน เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีการรับรู้ระบบความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับดี
มาก พนักงานทีม่ีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการรบัรูร้ะบบความปลอดภัยไม่แตกต่างกนั 
 ศุภวัฒน์ เตชะพิทักษ์ (2548) การวิจัยครั้งนีม้ีจุดประสงค์ เพือ่ศึกษาพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โคราช เดนจิ จ ากัด (K2) และความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงาน บริษัท โคราช เดนจิ จ ากัด (K2) จ านวน 
218 คน ซึ่งได้จากการสุม่ตัวอย่างแบบง่าย เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์
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ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและไคสแคร์ ผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนกังานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ระดับปานกลาง 3 ด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านการ
จัดการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ และด้านคนตามล าดับ ผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ้อายุงาน มีความสัมพันธ์กบั 40 พฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 ยกเว้นความถ่ีใน
การฝกึอบรม มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานของพนกังานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.001 ซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 พิมพ์ใจ สายวิภู (2541) การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดบัความรู้ทัศนคติ 
และการปฏิบัติต่อความปลอดภัยในการท างาน (2) เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคต ิและการปฏิบัติต่อ
ความปลอดภัยในการท างานของนกัศึกษาที่มลีักษณะส่วนบคุคล และบุคลกิภาพแตกต่างกัน (3) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับการปฏิบตัิต่อความปลอดภัยในการท างาน กลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค สังกดักรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 4 จ านวน 
342 คน การเกบ็รวบรวมข้อมลูใช้แบบสอบ ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ส่วน คือ แบบสอบถามลกัษณะส่วน
บุคคล แบบสอบความรู้เรื่องความปลอดภัยในการท างาน แบบวัดบุคลกิภาพ EPI แบบวัดทัศนคติและ
แบบวัดการปฏิบัติต่อความปลอดภัยในการท างาน วิเคราะหข้์อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูปผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพ และสถานศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติต่อความ
ปลอดภัยในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 รัตนวรรณ ศรีทองเสถียร (2542) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรือ่ง ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการรับรู้
ระบบความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม โดยท าการหา
ความสัมพันธ์ของระดับการรบัรูร้ะบบความปลอดภัยและลักษณะส่วนบุคคลที่มอีิทธิพลตอ่การรับรู้
ระบบความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัย โดยผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ของการรับรู้
ระบบความปลอดภัยต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนกังานอยู่ในระดับดีมาก ส่วนความสัมพันธ์
ของลักษณะส่วนบุคคลทีม่ีอิทธิพลต่อการรบัรูร้ะบบความปลอดภัยของพนักงานไม่มีความแตกต่างกัน
ในการรบัรูร้ะบบความปลอดภัย และพนักงานทีผ่่านการอบรมด้านความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จะมีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยดีกว่าพนักงานที่ไม่เคยผ่านการอบรมใน
เรื่องดังกล่าว 
 บุญเลิศ สริิภัทรณิช (2541) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัย
จูงใจในการท างานและคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรที่ท างานกบัคนพิการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความส าคัญ
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ต่อปัจจัยจงูใจในการท างานและระดับความมีคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ซึ่งในการศึกษาจะใช้ปัจจัยจงูใจในการท างานด้าน
สภาพแวดล้อมของที่ท างาน และการวัดคุณภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพทีท่ างานทีป่ลอดภัยไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สงัคมสมัพันธ์ ภาวะอิสระจากงาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่ท างานกับ
คนพิการ ในหน่วยงานเอกชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าบุคลากรที่ท างานในหน่วยงานราชการ คือ ด้าน
สถานที่ท างานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 
 สิริพัชร์ เปรมัษเฐียร (2543) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน ศึกษา 
เปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความรู้ การเปิดรบัสื่อ กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ ท างาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ ใน
โรงงานผลิตกระดาษ จ านวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถาม 
ลักษณะส่วนบุคคล แบบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัย แบบวัดบุคลิกภาพ แบบวัดพฤติกรรม การ
เปิดรบัสือ่และแบบวัดพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วย โปรแกรม
ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่า t-test ค่า ANOVA และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน ผลการวิจัย พบว่า (1) พนักงานทัง้หมดเป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 27-32 ป ีมีการศึกษาอยู่ในระดบัมัธยมศึกษาปทีี่ 6 มีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 7001-9999 บาท 
มีสถานภาพ สมรสส่วนใหญเ่ป็นโสด มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 0-4 ป ีและส่วนใหญเ่คย
ประสบ อบุัติเหตุในการท างาน พนักงานส่วนใหญม่ีบุคลกิภาพแบบเอ มีความรู้อยู่ในระดับสูง มี
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทั่วไปอยู่ในระดบัสงูและเปิดรับสื่อเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่ในระดบัต่ าและ
มี พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง (2) พนักงานที่มสีถานภาพสมรส 
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
ส่วนพนักงานทีม่ีอายุ การศึกษา รายได ้ระยะเวลาในการท างาน และประสบการณ์ในการเกิด
อุบัติเหตุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานไม่แตกต่างกัน (3) ความรู้เกี่ยวกบัความ
ปลอดภัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (4) บุคลกิภาพของพนักงานมีความสมัพันธ์เชิงบวก กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 (5) การเปิดรบัสื่อของพนกังานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกบั
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05   
 กนกนิภา ปิตกาญจนกุล (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงานผลิตอะไหล่
จักรยานเขตพระประแดง กลุม่ตัวอย่างคือ พนักงานฝ่ายผลติ อะไหล่จัดยานของโรงงานในเขตพระ
แดงจ านวน 136 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมลู ผลการวิจัย พบว่า (1) พนักงานส่วนใหญเ่ป็น
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เพศหญงิ มีอายุระหว่าง 17-30 ป ีมีประสบการณ์การท างานระหว่าง 0-10 ป ีมีบุคลิกภาพแบบเอ มี
ความรู้อยู่ในระดบัสงูและมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดบัสงู (2) พนักงานที่มเีพศ
ต่างกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานไม่แตกต่างกนั ส่วนพนักงานที่มอีายุต่างกันมี
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานไม่แตกต่างกัน และพนักงานที่มปีระสบการณ์การท างาน
ต่างกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานไม่แตกต่างกนัเช่นกัน (3) บุคลิกภาพของพนักงาน มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ .199 (4) ความรู้ด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมในการท างาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยมีค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ .228 (5) บุคลิกภาพมี
ความสัมพันธ์กับความรู้ด้านความปลอดภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ .224 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และบุคลิกภาพที่
ส่งผลต่อความปลอดภัยในการท างานของโรงงานอาหารอบแห้งกรณีศึกษาคนงานชาวต่างประเทศใน
โรงผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคย่านมหาชัยจงัหวัดสมุทรสาครมีระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 
 3.1 ประเภทและรปูแบบวิธีการวิจัย 
 3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 กระบวนการและข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 สมมุติฐานการวิจัย 
 3.5 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย  
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่มีรปูแบบการวิจัยโดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ที่ประกอบด้วย ข้อมลูคุณสมบัติส่วน
บุคคล ข้อมูลพฤติกรรมการท างาน ข้อมลูสภาพแวดล้อมในการท างาน ข้อมลูบุคลิกภาพ และข้อมูล
ระดับความปลอดภัยในการท างานเป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ตามรายละเอียดดงันี ้
 3.1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 4 ส่วนดังนี้ 
  3.1.1.1 ข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคลของแรงงานชาวต่างประเทศ 
   ข้อมูลคุณสมบัตสิ่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อวัน 
อายุงาน รูปแบบการอยู่อาศัย โรคประจ าตัว โดยมีระดบัการวัดดังนี้ 
   1.  เพศ  ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Norminal Scale) 
   2.  อายุ  ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
   3.  สถานภาพ  ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Norminal Scale) 
   4.  รายได้ต่อวัน ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Ordinal Scale) 
   5.  อายุงาน ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
   6.  รูปแบบการอยู่อาศัย ระดบัการวัดตัวแปรแบบเรียงล าดับ (Norminal 
Scale) 
   7.  โรคประจ าตัว  ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงล าดับ (Norminal Scale) 
  3.1.1.2 ข้อมูลพฤติกรรมการท างานของแรงงานชาวต่างประเทศ  
   ข้อมูลพฤติกรรมการท างานของแรงงานชาวต่างประเทศโดยมีระดับการวัด
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แบบอันตรภาคช้ัน (Interval scale) 
   ส าหรับการวัดระดบัพฤติกรรมจะมรีะดับการวัดดังนี้ 
   1.  ไม่เคยปฏิบัติเลย  มีค่าคะแนนเป็น 1 
   2.  ปฏิบัตินานๆ ครั้ง  มีค่าคะแนนเป็น 2 
   3.  ปฏิบัติบางครั้ง  มีค่าคะแนนเป็น 3 
   4.  ปฏิบัติบ่อยครั้ง  มีค่าคะแนนเป็น 4 
   5.  ปฏิบัติเป็นประจ า  มีค่าคะแนนเป็น 5 
   ส าหรับการวัดระดบัพฤติกรรมเป็นช่วงคะแนนมรีะดับการวัดดังนี้ 
     ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
   4.21–5.00  ปฏิบัติประจ า 
   3.41–4.20  ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
   2.61–3.40  ปฏิบัติบางครั้ง 
   1.81–2.60  ปฏิบัตินานๆ ครั้ง 
   1.00–1.80  ไม่เคยปฏิบัติเลย 
  3.1.1.3 ข้อมูลระดบัความคิดเห็นของแรงงานชาวต่างประเทศในด้านสภาพแวดล้อม
ในที่ท างาน 
   ข้อมูลระดับความคิดเห็นของแรงงานชาวต่างประเทศในด้านสภาพแวดล้อม
ในที่ท างาน โดยมีระดับการวัดแบบอันตรภาคช้ัน (Interval scale) 
   ส าหรับการวัดระดบัความคิดเห็นจะมรีะดับการวัดดังนี้ 
   1.  ระดับความคิดเห็นน้อยทีสุ่ด  มีค่าคะแนนเป็น 1 
   2.  ระดับความคิดเห็นน้อย  มีค่าคะแนนเป็น 2 
   3.  ระดับความคิดเห็นปานกลาง  มีค่าคะแนนเป็น 3 
   4.  ระดับความคิดเห็นมาก  มีค่าคะแนนเป็น 4 
   5.  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  มีค่าคะแนนเป็น 5 
   ส าหรับการวัดระดบัความคิดเห็นเป็นช่วงคะแนนมรีะดับการวัดดังนี้ 
     ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
   4.21–5.00  มากที่สุด 
   3.41–4.20  มาก 
   2.61–3.40  ปานกลาง 
   1.81–2.60  น้อย 
   1.00–1.80  น้อยที่สุด 
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  3.1.1.4 ข้อมูลระดบัความคิดเห็นของแรงงานชาวต่างประเทศในด้านบุคลิกภาพ 
   ข้อมูลระดับความคิดเห็นของแรงงานชาวต่างประเทศในด้านบุคลิกภาพ 
โดยมีระดบัการวัดแบบอันตรภาคช้ัน (Interval scale) 
   ส าหรับการวัดระดบัความคิดเห็นจะมรีะดับการวัดดังนี้ 
   1. ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเป็น 1 
   2. ระดับความคิดเห็นน้อย   มีค่าคะแนนเป็น 2 
   3. ระดับความคิดเห็นปานกลาง  มีค่าคะแนนเป็น 3 
   4. ระดับความคิดเห็นมาก   มีค่าคะแนนเป็น 4 
   5. ระดับความคิดเห็นมากทีสุ่ด  มีค่าคะแนนเป็น 5 
   ส าหรับการวัดระดบัความคิดเห็นเป็นช่วงคะแนนมรีะดับการวัดดังนี้ 
     ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
   4.21–5.00  มากที่สุด 
   3.41–4.20  มาก 
   2.61–3.40  ปานกลาง 
   1.81–2.60  น้อย 
   1.00–1.80  น้อยที่สุด 
  3.1.1.5 ข้อมูลระดบัความปลอดภัยในการท างานของแรงงานชาวต่างประเทศ 
   ข้อมูลระดับความปลอดภัยในการท างานของแรงงานชาวต่างประเทศโดยมี
ระดับการวัดแบบอันตรภาคช้ัน (Interval scale) 
   ส าหรับการวัดระดบัความปลอดภัยมีระดบัการวัดดังนี้ 
   1.  ระดับความปลอดภัยน้อยสุด  มีค่าคะแนนเป็น 1 
   2.  ระดับความปลอดภัยน้อย  มีค่าคะแนนเป็น 2 
   3.  ระดับความปลอดภัยปานกลาง  มีค่าคะแนนเป็น 3 
   4.  ระดับความปลอดภัยมาก  มีค่าคะแนนเป็น 4 
   5.  ระดับความปลอดภัยมากทีสุ่ด  มีค่าคะแนนเป็น 5 
   ส าหรับการวัดระดบัความปลอดภัยเป็นช่วงคะแนนมรีะดับการวัดดังนี้ 
     ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
   4.21–5.00  ปลอดภัยมากที่สุด 
   3.41–4.20  ปลอดภัยมาก 
   2.61–3.40  ปลอดภัยปานกลาง 
   1.81–2.60  ปลอดภัยน้อย 
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   1.00–1.80  ปลอดภัยน้อยสุด 
 3.1.2 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) และการทดสอบ
ความน่าเช่ือถือ (Reliability Test) ของแบบสอบถามแบบสอบถาม (Questionnaire)  
  3.1.2.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) 
   งานวิจัยน้ีจะน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมอบให้กบัอาจารย์ทีป่รกึษา
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและท าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัย 
  3.1.2.2 การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability Test) 
   เมื่อผู้วิจัยได้แก้ไขแบบสอบถามตามทีผู่้ทรงคุณวุฒิระบุเรียบร้อยแล้ว 
จะต้องน าแบบสอบถามมาท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability Test) โดยท าการแจกกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสภาพความเป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ กลุม่ตัวอยา่งใกลเ้คียงกัน จ านวน 30 คน เพื่อ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือโดยการวิเคราะหป์ระมวลหาค่าครอนบาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha 
Anaysis Test) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ .752 
 
ตารางที่ 3.1: ผลการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ประมวลหา

ค่าครอนบาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Anaysis Test) 
 

ตัวแปร จ านวนข้อ ค่าความเชื่อมั่น 
พฤติกรรมการท างาน 10 .681 
สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 10 .636 
บุคลิกภาพ 13 .615 

รวม 33 .752 
 
 ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 ถ้าไม่ถึงเกณฑจ์ะต้องปรับข้อค าถามใหม่ หลงัจากนั้น
แบบสอบถามจะน าไปใหก้ลุม่ตัวอย่างได้ตอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในการศึกษาโดยจะท าการ
แจกในวันที่ 20 ของเดือนตุลาคม และ พ.ศ. 2559 
            
3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้จะเป็นแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่
ย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะท าการสุ่มกลุ่มตัวอยา่งจาก เขตทัง้ 4 เขตในย่านมหาชัย ได้แก่ 
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 1.  เขตวัดทอง 
 2.  เขตคลองคร ุ
 3.  เขตบางปา 
 4.  เขตศรีเมือง 
 ทั้งนี้เนื่องจากกลุม่ประชากรมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจงึก าหนดขนาดของกลุม่ตัวอย่างโดยใช้
ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับ
ความคลาดเคลื่อน ± 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และผู้วิจัยจะก าหนดขนาด
ของกลุม่ตัวอย่างแหง่ละ 100 คนจากจ านวนย่านอสุาหกรรมจ านวน 4 แห่ง และจะท าการสุ่มกลุม่
ตัวอย่างที่เป็นแรงงานชาวต่างประเทศ ในวันพฤหัสที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยจะสุ่มกลุม่
ตัวอย่างแบบสอบถามโดยมีการสุม่กลุม่ตัวอย่างดังนี ้
 1.  วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 100 คน 
 2.  วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 100 คน 
 3.  วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 100 คน 
 4.  วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 100 คน 
    
3.3 กระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับกระบวนการและข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลูมีดังนี้ 
 3.3.1 ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร ในย่านต่างๆ 
เพื่อทีจ่ะท าการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ติดภารกิจใดๆ ที่ก าลงัเดินซื้อ
ของอยู่ตามตลาดนัดในย่านต่างๆ ในเขตมหาชัย จังหวัดสมทุรสาคร 
 3.3.2 ผู้วิจัยได้ท าการช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ในการตอบแบบสอบถามของการ
ท าวิจัยครั้งนี้ ใหก้ับแรงงานต่างด้าวผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในข้อ
ค าถาม และความต้องการของผู้วิจัย 
 3.3.3 ท าการแจกแบบสอบถามให้กบัแรงงานต่างด้าวในย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาครโดยมี
ระยะเวลาในการท าแบบสอบถาม 10–15 นาที หลงัจากนั้นจึงท าการเก็บแบบสอบถามคืน 
 3.3.4 น าแบบสอบถามทีเ่ก็บได้ที่แจกให้แรงงานต่างด้าวตอบเป็นที่เรียบกลบัมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามและน าไปขอมูลไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
ต่อไป 
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3.4 สมมุติฐานการวิจัย 
 การศึกษาพฤติกรรมการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และบุคลิกภาพที่สง่ผลต่อ
ความปลอดภัยในการท างานของโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวใน
โรงงานผลิตสินค้าอปุโภคและบริโภคย่านมหาชัย จังหวัดสมทุรสาคร มีการก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี ้
 3.4.1 อิทธิพลของปัจจัยพฤติกรรมที่มผีลต่อระดับความปลอดภัยในการท างานในภาพรวม
ของโรงงานในย่านมหาชัย 
 3.4.2 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการท างานที่มผีลต่อระดับความปลอดภัยในการท างาน
ในภาพรวมของโรงงานในย่านมหาชัย 
 3.4.3 อิทธิพลของบุคลิกภาพทีม่ีผลต่อระดับความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมของ
โรงงานในย่านมหาชัย 
 การทดสอบสมมุติฐานทั้งสามข้อจะท าการทดสอบที่ระดับนยัส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
3.5 วิธีการทางสถิติทีใชส้ าหรบังานวิจัย  
 วิธีการทางสถิติทีใช้ส าหรับงานวิจัยน้ีสามารถแบง่ได้ 2 ประเภทได้แก่ 
 3.5.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.5.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์
สมมุติฐานทั้งสามข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี ้
  3.5.2.1 สมมุติฐานทัง้ 3 ข้อ จะใช้สถิติทดสอบหาความสมัพนัธ์ถดถอยแบบง่าย 
(Simple Regression Analysis) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 ผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และบุคลิกภาพทีส่่งผล
ต่อความปลอดภัยในการท างานของโรงงานอาหารอบแหง้กรณีศึกษาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ในย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร มีผลการวิจัยทีส่ามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 4.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์
สมมุติฐานทั้งสามข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี ้
  4.2.1 สมมุติฐานข้อที่ 1 จะใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย (Simple 
Regression Analysis) 
  4.2.2 สมมุติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย (Simple 
Regression Analysis) 
  4.2.3 สมมุติฐานข้อที่ 3 จะใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย (Simple 
Regression Analysis) 
 
 4.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่  
 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 ตอนท่ี 1 
 4.1.1 ข้อมูลเพศของแรงงานต่างด้าวสญัชาติเมียนมาผู้ตอบแบบสอบถามในย่านมหาชัย  
 
ตารางที่ 4.1: ตารางแสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมลูเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 293 73.3 
หญิง 107 26.7 

รวม 400 100 
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 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง โดยในกลุ่มเพศชายคิดเป็นร้อยละ 73.3 (293 คน) และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 26.7 (107 คน) 
ตามล าดับ  
 
 4.1.2 ข้อมูลอายุของแรงงานชาวต่างชาติผู้ตอบแบบสอบถามในย่านมหาชัย 
 
ตารางที่ 4.2: ตารางแสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมลูช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ช่วงอายุ(ป)ี จ านวน ร้อยละ 
18-24 150 37.5 
25-31 141 35.3 
32-38 52 13.3 
39-45 27 6.4 
46 ปีข้ึนไป 30 7.5 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี
ร้อยละ 37.5 (150 คน) รองลงมา ได้แก่ อายุ 25-31 ปี ร้อยละ 35.3 (141 คน) อายุ 32-38 ป ีร้อย
ละ 13.3 (52 คน) อายุ 46 ปีข้ึนไป ร้อยละ 7.5 (30 คน) และอายุ 39-45 ป ีร้อยละ 6.8 (27 คน) 
ตามล าดับ 
 
 4.1.3 ข้อมูลสถานภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้ตอบแบบสอบถามในย่าน
มหาชัย 
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ตารางที่ 4.3: ตารางแสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของข้อมลูสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 200 50 
สมรส/อยู่ด้วยกัน 162 40.5 
หย่าร้าง/แยกกันอยู ่ 38 9.5 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจส่วนใหญ่มสีถานภาพ โสด ร้อยละ 
50 (200 คน) รองลงมา ได้แก่ มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 40.5 (162 คน) และมี
สถานภาพ หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 9.5 (38 คน) ตามล าดับ 
 
 4.1.4 ข้อมูลรายได้ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้ตอบแบบสอบถามในย่านมหาชัย 
 
ตารางที่ 4.4: ตารางแสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมลูรายได้ต่อวันของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ช่วงรายได้ต่อวัน(บาท) จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 115 29.8 
301–400 156 39.2 
401–500 85 21.6 
มากกว่า 500 36 9.4 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจส่วนใหญ่มี ช่วงรายได้ต่อวัน 301-
400 บาท ร้อยละ 39 (156 คน) รองลงมา ได้แก่ มีรายได้ต่อวัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 บาท ร้อย
ละ 28.8 (115 คน) มีรายได้ต่อวัน 401-500 บาท รอ้ยละ 21.3 (85 คน) และมากกว่า 500 บาท 
ร้อยละ 9 (36 คน) ตามล าดับ 
 
 4.1.5 ข้อมูลอายุงานของแรงงานต่างด้าวสญัชาติเมียนมาผู้ตอบแบบสอบถามในย่านมหาชัย 
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ตารางที่ 4.5: ตารางแสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของข้อมลูอายุงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

อายุงาน(ปี) จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 125 31.3 
3–4 169 42.3 
5–6 75 18.8 
7 ปีข้ึนไป 31 7.8 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจส่วนใหญ่มี อายุงาน 3-4 ปี ร้อยละ 
42.3 (169 คน) รองลงมา ได้แก่ มีอายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี ร้อยละ 31.3 (125 คน) มีอายุ
งาน 5-6 ปี ร้อยละ 18.8 (75 คน) และมีอายุงาน 7 ปีข้ึนไป ร้อยละ 7.8 (31 คน) ตามล าดับ 
 
 4.1.6 ข้อมูลรูปแบบการอยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้ตอบแบบสอบถามใน
ย่านมหาชัย 
 
ตารางที่ 4.6: ตารางแสดงจ านวน และค่าร้อยละของข้อมูลรปูแบบการอยู่อาศัยของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
 

รูปแบบการอยู ่ จ านวน ร้อยละ 
คนเดียว 160 40 
ครอบครัว 142 35.5 
ญาติพี่น้อง 70 17.5 
เพื่อน 28 7.0 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจส่วนใหญ่อาศัยอยู่คนเดียว ร้อยละ 
40 (160 คน) รองลงมา ได้แก่ อาศัยอยู่กับครอบครัว ร้อยละ 35.5 (142 คน) อาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง 
ร้อยละ 17.5 (70 คน) และอาศัยอยู่กบัเพื่อน ร้อยละ 7 (28 คน) ตามล าดับ 
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 4.1.7 ข้อมูลการมรโรคประจ าตัวของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้ตอบแบบสอบถามใน
ย่านมหาชัย 
 
ตารางที่ 4.7: ตารางแสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของข้อมลูการมีหรือไมม่ีโรคประจ าตัวของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 382 95.5 
มี 18 4.5 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจส่วนใหญ่ ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 
95.5 (382 คน) และมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 4.5 (18 คน) ตามล าดับ 
  
 ตอนท่ี 2 
 4.1.8 ข้อมูลความคิดเห็นของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในด้านพฤติกรรมการท างานที่
ส่งผลต่อความปลอดภัยในการท างาน  
 
ตารางที่ 4.8: แสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และความคิดเห็นของตัวแปลพฤติกรรมการ

ท างานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทีส่่งผลต่อระดบัความปลอดภัยในการ
ท างาน 

 
ระดับความเห็นของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมยีนมา 

ในด้านพฤติกรรมการท างาน  S.D. การแปลผล 

1.  ท่านปฏิบัติตามข้อห้ามคาเตือนต่างๆ ในการท างานอย่าง
เคร่งครัด 

4.06 .796 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 

2.  ท่านสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 4.02 .802 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
3.  ท่านแต่งกายรัดกุมและเหมาะสมกับงานขณะปฏิบัติงาน 3.96 .842 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ): แสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และความคิดเห็นของตัวแปลพฤติกรรม
การท างานของแรงงานต่างด้าวสญัชาติเมียนมาที่สง่ผลต่อระดับความปลอดภัย
ในการท างาน 

 
ระดับความเห็นของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมยีนมา 

ในด้านพฤติกรรมการท างาน  S.D. การแปลผล 

4.  ท่านไม่รับประทานยาแก้แพ้ แก้หวัด ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
หรือในขณะปฏิบัติงาน 

3.65 1.280 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 

5.  ท่านไม่หยอกล้อเล่นกับเพื่อนร่วมงานในขณะปฏิบัติงาน 3.96 .874 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
6.  ท่านใช้เครื่องมือท างานถูกต้องตามประเภทของงาน 4.07 .773 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
7.  ท่านพักผ่อนเพียงพอก่อนการเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน 4.11 .803 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
8.  ท่านแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันทีเมื่อพบเครื่องจักรช ารุด

เสียหาย 
4.17 .664 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 

9.  ท่านจะไม่แก้ไขสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรด้วยตนเอง 4.09 .763 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
10.  ท่านไม่ลองผิดลองถูกด้วยตนเองเมื่อไม่เข้าใจวิธีการ

ปฏิบัติงาน 
4.15 .783 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 

รวม 4.02 .838 ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่าระดับพฤติกรรมการท างานที่สง่ผลตอ่ความปลอดภัยในการท างาน
ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทีป่ฏิบัติงานในโรงงานยา่งมหาชัยจงัหวัดสมุทรสาคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัปฏิบัตบิ่อยครัง้ (Mean = 4.02) (S.D. = .838) เมื่อพจิารณาตามหัวข้อ พบว่า
หัวข้อที่มีแรงงานต่างด้าวสญัชาติเมียนมาปฏิบัติมากทีสุ่ด ได้แก่ ท่านแจ้งใหห้ัวหน้างานทราบทันทเีมื่อ
พบเครือ่งจักรชารุดเสียหาย (Mean = 4.17) (S.D. = .664) รองลงมา ได้แก่ ท่านไม่ลองผิดลองถูก
ด้วยตนเองเมือ่ไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน (Mean = 4.15) (S.D. = .783) ท่านพักผ่อนเพียงพอก่อน
การเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน (Mean = 4.11) (S.D. = .803) ท่านจะไม่แก้ไขสิง่ผิดปกติของ
เครื่องจักรด้วยตนเอง (Mean = 4.09) (S.D. = .763) ท่านใช้เครื่องมอืท างานถูกต้องตามประเภทของ
งาน (Mean = 4.07) (S.D. = .773) ท่านปฏิบัติตามข้อห้ามค าเตือนต่างๆ ในการท างานอย่าง
เคร่งครัด (Mean = 4.06) (S.D. = .796) ท่านสวมใส่อปุกรณ์ป้องกันความปลอดภัยขณะปฏิบัตงิาน 
(Mean = 4.02) (S.D. = .802) ท่านไม่หยอกล้อเล่นกบัเพือ่นร่วมงานในขณะปฏิบัตงิาน (Mean = 
3.96) (S.D. = .874) ท่านแต่งกายรัดกมุและเหมาะสมกบังานขณะปฏิบัติงาน( Mean = 3.96) (S.D. 
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= .842) และท่านไมร่ับประทานยาแก้แพ้ แก้หวัด ก่อนเข้าปฏิบัติงานหรือในขณะปฏิบัตงิาน (Mean 
= 3.65) (S.D. = 1.280) 
 
 4.1.9 ข้อมูลความคิดเห็นของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานทีส่่งผลต่อความปลอดภัยในการท างาน  
 
ตารางที่ 4.9: แสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และความคิดเห็นของตัวแปลสภาพแวดล้อม

ในการท างานของแรงงานต่างด้าวสญัชาติเมียนมาที่สง่ผลต่อระดับความปลอดภัยใน
การท างาน 

 
ระดับความเห็นของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมยีนมา 

ในด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  S.D. 
การ

แปลผล 
1.  ในที่ท างานของท่านมีแสงสว่างเพียงพอต่อการท างาน 4.12 .687 มาก 
2.  เสียงของเครื่องจักรในที่ท างานของท่านไม่รบกวนต่อการท างาน 4.07 .879 มาก 
3.  อุณหภูมิในที่ท างานของท่านพอเหมาะต่อการท างาน 4.07 .906 มาก 
4.  ไม่มีฝุ่นในบรเิวณที่ท างานของท่าน 3.98 .933 มาก 
5.  ไม่มีสารเคมีในบรเิวณที่ท างานของท่าน 3.89 1.031 มาก 
6.  โรงงานของท่านมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี 3.99 .849 มาก 
7.  มีการท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานสม่ าเสมอ 4.15 .851 มาก 
8.  เครื่องจกัรในโรงงานมีการตรวจสอบอยู่สม่ าเสมอ 3.99 .864 มาก 
9.  มีการจัดเก็บอปุกรณ์และเครื่องจักรทุกครั้งหลงัการใช้งาน 4.11 .764 มาก 
10.  อุปกรณ์และเครื่องจักรทุกช้ินอยู่ในสภาพดี 3.93 .978 มาก 

รวม 4.03 .874 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับความคิดเห็นของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ปฏิบัติงาน
ในโรงงานย่างมหาชัยจังหวัดสมทุรสาครในด้านสภาพแวดลอ้มในการท างานของแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมาทีส่่งผลต่อระดับความปลอดภัยในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 
4.03) (S.D. = .874) เมื่อพจิารณาตามหัวข้อ พบว่าหัวข้อทีม่ีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ มีการ
ท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานสม่ าเสมอ (Mean = 4.15) (S.D. = .851) รองลงมา 
ได้แก่ ในที่ท างานของท่านมีแสงสว่างเพียงพอต่อการท างาน (Mean = 4.12) (S.D. = .687) มีการ
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จัดเกบ็อุปกรณ์และเครือ่งจักรทุกครัง้หลังการใช้งาน (Mean = 4.11) (S.D. = .764) เสียงของ
เครื่องจักรในที่ท างานของท่านไมร่บกวนต่อการท างาน (Mean = 4.07) (S.D. = .879) อุณหภูมิในที่
ท างานของท่านพอเหมาะต่อการท างาน (Mean = 4.07) (S.D. = .906) โรงงานของท่านมีระบบ
ถ่ายเทอากาศที่ดี (Mean = 3.99) (S.D. = .849) เครื่องจักรในโรงงานมีการตรวจสอบอยู่สม่ าเสมอ 
(Mean = 3.99)(S.D. = .864) ไม่มีฝุ่นในบริเวณทีท่ างานของท่าน (Mean = 3.98) (S.D. = .933) 
อุปกรณ์และเครื่องจักรทุกช้ินอยู่ในสภาพดี (Mean = 3.93) (S.D. = .978) และ ไม่มีสารเคมีใน
บริเวณทีท่ างานของท่าน (Mean = 3.89) (S.D. = 1.031) 
 
 4.1.10 ข้อมูลความคิดเห็นของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในด้านบุคลิกภาพทีส่่งผลต่อ
ความปลอดภัยในการท างาน 
 
ตารางที่ 4.10: แสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และความคิดเห็นของตัวแปลบุคลิกภาพของ

แรงงานชาวต่างชาติที่สง่ผลต่อระดับความปลอดภัยในการท างาน 
 

ระดับความเห็นของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมยีนมา 
ในด้านบุคลิกภาพ  S.D. การแปลผล 

1.  ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะกับงานที่ท่านท า 4.08 .704 มาก 
2.  ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4.05 .725 มาก 
3.  ท่านมีทักษะตรงกับลักษณะงานของท่าน 4.04 .804 มาก 
4.  ท่านสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการท างานได้ดี 4.16 .720 มาก 
5.  ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอ 3.95 .874 มาก 
6.  ท่านเป็นคนช่างสังเกตและมีความจาที่ดี 4.13 .726 มาก 
7.  ท่านเป็นคนใจเย็นไม่วู่วาม 4.11 .764 มาก 
8.  ท่านไม่ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 4.10 .847 มาก 
9.  ท่านมีความตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัย 4.11 .740 มาก 
10.  ท่านท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี 4.11 .768 มาก 
11.  ท่านเป็นคนมีน้าใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เวลามีปัญหา 4.05 .808 มาก 
12.  ท่านไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่เกิดข้ึน 4.13 .764 มาก 
13.  ท่านเช่ือฟังค าสอนของหัวหน้า 4.24 .682 มากที่สุด 

รวม 4.09 .763 มาก 
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 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับความคิดเห็นของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ปฏิบัติงาน
ในโรงงานย่างมหาชัยจังหวัดสมทุรสาครในด้านบุคลิกภาพของแรงงานต่างด้าวสญัชาติเมียนมาที่สง่ผล
ต่อระดับความปลอดภัยในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.09) (S.D. = .763) 
เมื่อพจิารณาตามหัวข้อ พบว่าหัวข้อที่มรีะดับความเห็นมากที่สุด ได้แก่ ท่านเช่ือฟังคาสอนของหัวหน้า 
(Mean = 4.24) (S.D. = .682) รองลงมาได้แก่ ท่านสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการท างานได้ดี 
(Mean = 4.16) (S.D. = .720) ท่านเป็นคนช่างสงัเกตและมคีวามจาที่ดี (Mean = 4.13) (S.D. = 
.726) ท่านไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคทีเ่กิดข้ึน (Mean = 4.13) (S.D. = .764) ท่านเป็นคนใจเย็นไม่วู่วาม 
(Mean = 4.11) (S.D. = .764) ท่านมีความตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัย (Mean = 4.11) (S.D. = 
.740) ท่านท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี (Mean = 4.11) (S.D. = .768) ท่านไม่ตื่นตระหนกต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน (Mean = 4.10) (S.D. = .847) ท่านมีสขุภาพแข็งแรงเหมาะกบังานทีท่่านท า 
(Mean = 4.08) (S.D. = .704) ท่านสามารถแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าได้ดี (Mean = 4.05) (S.D. = 
.725) ท่านเป็นคนมีน้าใจ ชอบช่วยเหลอืผู้อื่นเวลามปีัญหา (Mean = 4.05) (S.D. = .808) ท่านมี
ทักษะตรงกับลักษณะงานของท่าน (Mean = 4.04) (S.D. = .804) และท่านยอมรบัฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นอยูเ่สมอ (Mean = 3.95) (S.D. = .874)  
 4.1.11 ข้อมูลความคิดเห็นของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน 
 
ตารางที่ 4.11: แสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และความคิดเห็นของตัวแปลความปลอดภัย

ในการท างาน 
 

ระดับความเห็นของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมยีนมา 
ในด้านความปลอดภัยในการท างาน  S.D. การแปลผล 

1.  เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานของท่านมีเครื่องป้องกัน
อันตรายที่เหมาะสมกับลักษณะงานมากน้อยเพียงใด 

3.98 .828 ปลอดภัยมาก 

2.  เครื่องป้องกันอันตรายในโรงงานของท่านสามารถ
ป้องกันอันตรายได้ในระดับใด 

3.89 .887 ปลอดภัยมาก 

3.  เครื่องจักรมีวิธีการท างานอย่างปลอดภัยมากน้อย
เพียงใด 

3.91 .857 ปลอดภัยมาก 

(ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 4.11(ต่อ): แสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลีย่ และความคิดเห็นของตัวแปลความ
ปลอดภัยในการท างาน 

 
ระดับความเห็นของแรงงานต่างดา้วสัญชาติเมยีนมา 

ในด้านความปลอดภัยในการท างาน  S.D. การแปลผล 

4.  โรงงานของท่านมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
มากน้อยเพียงใด 

4.01 .839 ปลอดภัยมาก 

5.  การมีนโยบายความปลอดภัย ท าให้เกิดความปลอดภัย
ในการท างานมากน้อยเพียงใด 

4.19 .731 ปลอดภัยมาก 

6.  การอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน สาหรับ
พนักงานใหม่ ช่วยให้ เกิดความปลอดภัยมากน้อย
เพียงใด 

4.14 .789 ปลอดภัยมาก 

7.  ความไม่ประมาท สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการ
ท างานได้มากน้อยเพียงใด 

4.30 .733 ปลอดภัยมากที่สุด 

8.  การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
เมื่อเกิดไฟไหม้ 

4.16 .788 ปลอดภัยมาก 

9.  หากมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) จะ
ช่วยให้เกิดปลอดภัยมากน้อยเพียงใด 

4.33 .709 ปลอดภัยมากที่สุด 

10.  การปฏิบัติตามคู่มือ ค าแนะน า และวิธีการปฏิบัติงาน
จะส่งผลต่อความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด 

4.29 .697 ปลอดภัยมากที่สุด 

รวม 4.12 .785 ปลอดภัยมาก 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับความคิดเห็นของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ปฏิบัติงาน
ในโรงงานย่างมหาชัยจังหวัดสมทุรสาครในด้านความปลอดภัยในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปลอดภัยมาก (Mean = 4.12) (S.D. = .785) เมื่อพิจารณาตามหัวข้อ พบ ว่าหัวข้อที่มีระดับ
ปลอดภัยมากที่สุด ได้แก่ หากมเีจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) จะช่วยให้เกิดปลอดภัย
มากน้อยเพียงใด (Mean = 4.33) (S.D. = .709) รองลงมา ได้แก่ ความไม่ประมาท สามารถเพิ่ม
ความปลอดภัยในการท างานได้มากน้อยเพียงใด (Mean = 4.30) (S.D. = .733) การปฏิบัติตามคู่มือ 
ค าแนะน า และวิธีการปฏิบัติงานจะสง่ผลต่อความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด (Mean = 4.29) (S.D. = 
.697) การมีนโยบายความปลอดภัย ท าใหเ้กิดความปลอดภัยในการท างานมากน้อยเพียงใด (Mean = 
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4.19) (S.D. = .731) การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดเมื่อเกิดไฟไหม้ (Mean = 
4.16) (S.D. = .788) การอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน สาหรับพนักงานใหม่ช่วยให้เกิด
ความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด (Mean = 4.14) (S.D. = .789) โรงงานของท่านมรีะบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด (Mean = 4.01) (S.D. = .839) เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานของ
ท่านมีเครือ่งป้องกันอันตรายทีเ่หมาะสมกบัลักษณะงานมากน้อยเพียงใด (Mean = 3.98) (S.D. = 
.828) เครื่องจักรมีวิธีการท างานอย่างปลอดภัยมากน้อยเพียงใด (Mean = 3.91) (S.D. = .857) 
เครื่องป้องกันอันตรายในโรงงานของท่านสามารถป้องกันอันตรายได้ในระดับใด (Mean = 3.89) 
(S.D. = .887)    
 
4.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมุติฐานทัง้สามข้อ โดยมีการใช้สถิตกิารวิจัยดังนี ้
 4.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 จะใช้สถิตหิาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การ 
        ถดถอยแบบง่าย (Simple Regression Analysis) เพื่อศึกษาว่าพฤติกรรมการท างาน  
        ของผู้ตอบแบบสอบถามส่งผลต่อความปลอดภัยในการท างานหรือไม่ปรากฏผลดัง     
        ตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12: แสดงค่าอิทธิพลของตัวแปรพฤติกรรมการท างานของแรงงานต่างด้าวในย่านมหาชัยที่

ส่งผลต่อความปลอดภัยในการท างานด้วยวิธีการสิเคราะห์แบบถดถอยแบบง่าย 
(Simple Regression Analysis) 

 
ตัวแปร สัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta) ค่า t Sig (P-Value) 

พฤติกรรมการท างาน .417 9.146 0.000* 
R2 = .174, F-Value = 83.641, N = 400, P ≤ 0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่าอิทธิพลของตัวแปรพฤติกรรมการท างานของแรงงานชาวต่างชาติใน
ย่านมหาชัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการท างานมีค่าร้อยละ 17.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  
 4.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิตหิาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การ   
         ถดถอยแบบง่าย (Simple Regression Analysis) เพือ่ศึกษาว่าสภาพแวดล้อมใน     
         ท างานของผู้ตอบแบบสอบถามส่งผลตอ่ความปลอดภัยในการท างานหรอืไม่ปรากฏผล 
         ดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13: แสดงค่าอิทธิพลของตัวแปรสภาพแวดล้อมในการท างานของแรงงานต่างด้าวในย่าน 
มหาชัยที่สง่ผลต่อความปลอดภัยในการท างานด้วยวิธีการสเิคราะห์แบบถดถอยแบบ
ง่าย (Simple Regression Analysis) 

 
ตัวแปร สัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta) ค่า t Sig (P-Value) 

สภาพแวดล้อมในการท างาน .502 11.583 0.000* 
R2 = .252, F-Value = 134.160, N = 400, P≤0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่าอิทธิพลของตัวแปรสภาพแวดล้อมในการท างานของแรงงาน
ชาวต่างชาติในย่าน มหาชัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการท างานมีค่าร้อยละ 25.2 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ0.05 
 
  4.2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 จะใช้สถิตหิาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การ     
         ถดถอยแบบง่าย (Simple Regression Analysis) เพือ่ศึกษาว่าบุคลิกภาพของผู้ตอบ
         แบบสอบถามส่งผลต่อความปลอดภัยในการท างานหรือไม่ปรากฏผลดังตารางที่ 4.14 
 
ตารางที่ 4.14: แสดงค่าอิทธิพลของตัวแปรบุคลิกภาพของแรงงานต่างด้าวในย่าน มหาชัยที่ส่งผลต่อ

ความปลอดภัยในการท างานด้วยวิธีการสเิคราะห์แบบถดถอยแบบง่าย (Simple 
Regression Analysis) 

 
ตัวแปร สัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta) ค่า t Sig (P-Value) 

บุคลิกภาพ .521 12.186 0.000* 
R2 = .272, F-Value = 148.496, N = 400, P ≤ 0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่าอิทธิพลของตัวแปรบุคลิกภาพของแรงงานชาวต่างชาติในย่าน
มหาชัยที่สง่ผลต่อความปลอดภัยในการท างานมีค่าร้อยละ 27.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 



70 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 บทสรุปการวิจัยเรือ่งการศึกษา พฤติกรรมการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และ 
บุคลิกภาพทีส่่งผลต่อความปลอดภัยในการท างานของแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาแรงต่างด้าว
สัญชาติเมียนมาในโรงงานย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร มบีทสรุปที่สามารถอธิบายได้ดังนี ้
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัยจะน าเสนอใน 2 ส่วน ดังนี้ 
 5.1.1 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผลการวิเคราะห์พบว่า 
  5.1.1.1 เพศของแรงงานต่างด้าวในย่านมหาชัย ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 73.3 และเพศหญงิ คิดเป็นร้อยละ 26.7 
  5.1.1.2 อายุของแรงงานต่างด้าวในย่านมหาชัยที่เข้ามาตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ย
ส่วนมากมีอายุ 18–24 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 37.5 รองลงมาได้แก่ อายุ 25–31 ป ีคิดเป็นร้อยละ 35.3 
อายุ 32–38 ป ีคิดเป็นร้อยละ 13.3 อายุ 46 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 7.5 และน้อยทีสุ่ดคือ อายุ 39–
45 ป ีคิดเป็นร้อยละ 6.8 
  5.1.1.3 สถานภาพของแรงงานต่างด้าวในย่านมหาชัยที่เข้ามาตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากมี สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา ได้แก่ สมรส/อยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 40.5 
และหย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็นรอ้ยละ 9.5 
  5.1.1.4 ค่าแรงต่อวันของแรงงานต่างด้าวในย่านมหาชัยทีเ่ข้ามาตอบแบบสอบถาม
โดยเฉลี่ยมากทีสุ่ดมีรายได้ต่อวัน 301–400 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาได้แก่ค่าแรงต่อวัน น้อย
กว่าหรือเท่ากบั 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.8 ค่าแรงต่อวัน 401–500 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.3 
และน้อยทีสุ่ดคือ รายได้ต่อวัน มากกว่า 500 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 9 
  5.1.1.5 อายุงานของแรงงานต่างด้าวในย่านมหาชัยทีเ่ข้ามาตอบแบบาอบถามโดย
เฉลี่ยส่วนมากมีอายุงาน 3–4 ป ีคิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมา ได้แก่ อายุงาน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 
ป ีคิดเป็นรอ้ยละ 31.3 อายุงาน 5–6 ป ีคิดเป็นร้อยละ 18.8 และน้อยที่สุดคือ อายุงาน 7 ปีข้ึนไป คิด
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เป็นรอ้ยละ 7.8 
  5.1.1.6 รูปแบบการอยูอ่าศัยของแรงงานต่างด้าวในย่านมหาชัยที่เข้ามาตอบ
แบบสอบถามโดยเฉลี่ยส่วนมาก อาศัยอยู่คนเดียว คิดเป็นรอ้ยละ 40 รองลงมาได้แก่ อาศัยอยู่กบั
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 35.5 อาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 17.5 และน้อยทีสุ่ดคือ อาศัย
อยู่กับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 7.0 
  5.1.1.7 การมหีรือไมม่ีโรคประจ าตัวของแรงงานต่างด้าวในย่านมหาชัยที่มาตอบ
แบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ ไม่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 95.5 และมีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อย
ละ 4.5 
 5.1.2 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่ง ได้แก่
การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสมมติฐานทัง้ 3 ข้อดังนี้ 
  5.1.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1: อิทธิพลของปัจจัยพฤติกรรมที่มผีลต่อระดบัความ
ปลอดภัยในการท างานในภาพรวมของโรงงานในย่านมหาชัย 
   ปัจจัยด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับ 
การสวมใส่อปุกรณ์ป้องกัน การแต่งกายถูกต้องและเหมาะสม การไม่รบัประทานยาที่ท าใหเ้กิดอาการ
ง่วงซึม การไม่หยอกล้อกันขณะปฏิบัตงิาน การใช้เครื่องมือให้ถูกต้องตามประเภทของงาน การ
พักผ่อนให้เพียงพอกอ่นเริ่มปฏิบัติงาน การรายงานความเสียหายให้แกห่ัวหน้างาน การไมล่งมือท า
อะไรโดยพลการ การรู้และเข้าใจวิธีการปฏิบัตงิานเป็นอย่างดี ที่มีผลตอ่ระดบัความปลอดภัยในการ
ท างานในภาพรวมของโรงงานในย่านมหาชัย 
   สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์ถดถอยแบบง่าย 
(Simple Regression Analysis) 
   ผลการวิเคราะหเ์มื่อน าผลส ารวจพฤติกรรมต่างๆ ของแรงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมาไปค านวณโดยใช้ สถิติทดสอบหาความสัมพนัธ์ถดถอยแบบง่าย (Simple Regression 
Analysis) พบว่าอิทธิพลของตัวแปรพฤติกรรมการท างานของแรงงานชาวต่างชาติในย่าน มหาชัยที่
ส่งผลต่อความปลอดภัยในการท างานมีค่าร้อยละ 17.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  5.1.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2: อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการท างานทีม่ีผลต่อระดับ
ความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมของโรงงานในย่านมหาชัย 
   ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย แสงสว่างภายในทีท่ างาน เสียง
รบกวนจากเครื่องจักร อุณหภูมิในที่ท างาน ฝุ่นละอองและสารเคมี ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ 
ความสามารถในการถ่ายเทอากาศ การท าความสะอาดเครือ่งจักร การตรวจสภาพเครื่องจักรอย่าง
สม่ าเสมอ การจัดเกบ็เครือ่งมือและอปุกรณ์ อันตรายจากสัตว์มีพิษหรือพาหะน าโรค ที่มผีลต่อระดับ
ความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมของโรงงานในย่านมหาชัย 
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   สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์ถดถอยแบบง่าย 
(Simple Regression Analysis) 
   ผลการวิเคราะหเ์มื่อน าผลส ารวจความคิดเห็นในด้านสภาพแวดล้อมของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาไปค านวณ โดยใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์ถดถอยแบบง่าย 
(Simple Regression Analysis) พบว่าอิทธิพลของตัวแปรสภาพแวดล้อมในการท างานของแรงงาน
ชาวต่างชาติในย่าน มหาชัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการท างานมีค่าร้อยละ 25.2 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ0.05 
  5.1.2.3 สมมติฐานข้อที่ 3: อิทธิพลของบุคลิกภาพทีม่ีผลต่อระดับความปลอดภัยใน
การท างานในภาพรวมของโรงงานในย่านมหาชัย 
   ปัจจัยด้านบุคลกิภาพ ประกอบด้วย การมสีุขภาพแข็งแรง ความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การมีทักษะตรงกบังาน ความสามารถในการเรียนรู้งาน การยอมรับฟงั
ผู้อื่น การเป็นคนช่างสังเกต การเป็นคนใจเย็น การเป็นคนไม่ตื่นตระหนกง่าย ความตรงต่อเวลา การ
ท างานภายใต้แรงกดดัน ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่น ความอดทนต่อปัญหาที่เกิดข้ึน ความ
เคารพเช่ือฟังหัวหน้า ที่มีผลต่อระดับความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมของโรงงานในย่าน
มหาชัย 
   สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์ถดถอยแบบง่าย 
(Simple Regression Analysis) 
   ผลการวิเคราะห์พบว่าเมื่อน าผลส ารวจความคิดเห็นในด้านบุคลิกภาพของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาไปค านวณโดยใช้ สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์ถดถอยแบบง่าย 
(Simple Regression Analysis) พบว่าอิทธิพลของตัวแปรบุคลิกภาพของแรงงานชาวต่างชาติในย่าน 
มหาชัยที่สง่ผลต่อความปลอดภัยในการท างานมีค่าร้อยละ 27.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.0 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกบัเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยจะอธิบายตามสมมตฐิานดังนี ้
 5.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1: อิทธิพลของปจัจัยพฤติกรรมที่มีผลต่อระดับความปลอดภัยในการ
ท างานในภาพรวมของโรงงานในย่านมหาชัย 
  ผลการวิจัยพบว่าอิทธิพลของปจัจัยด้านพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ การสวมใส่อุปกรณ์ปอ้งกัน การแต่งกายถูกต้องและเหมาะสม การไมร่ับประทาน
ยาที่ท าให้เกิดอาการง่วงซมึ การไมห่ยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือให้ถูกต้องตาม
ประเภทของงาน การพักผ่อนใหเ้พียงพอก่อนเริม่ปฏิบัตงิาน การรายงานความเสียหายให้แกห่ัวหน้า
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งาน การไม่ลงมือท าอะไรโดยพลการ การรู้และเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานเป็นอย่างด ีส่งผลต่อระดับ
ความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมของแรงงานต่างด้าวที่ท างานในโรงงานย่านมหาชัย จากผล
วิจัยดังกล่าวได้เป็นไปตามทฤษฏี การเกิดอุบัตเิหตจุากการกระท าที่ไมป่ลอดภัย (Unsafe Acts) ของ 
H.W. Heinrich ที่กล่าวไว้ว่าการกระท าของผู้ปฏิบัติงานที่ไมป่ลอดภัย แล้วสง่ผลใหเ้กิดอบุัติเหตุหรือ
โรคจากการท างานต่อตนเอง และบางครัง้อาจส่งผลต่อเพือ่นร่วมงานได้ ยกตัวอย่างเช่น 1) การไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย 2) การมีทัศนคติความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง 3) การหยอกล้อกัน
ขณะปฏิบัติงาน 4) การท างานโดยทีส่ภาพร่างการและจิตใจไม่พร้อม เป็นต้น ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของ สุธาทิพย์ รองสวัสดิ์ (2554) เรื่อง ปจัจัยการรับรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยในการท างานที่มี
ผลต่อพฤติกรรมในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้
เครื่องมือหรือเครื่องป้องกันอันตรายที่ถูกต้อง รวมถึงความพร้อมทางด้านร่างกายล้วนส่งผลต่อความ
ปลอดภัยในการท างานทัง้สิ้น อกีทั้งยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชารอน (Sharon,2006) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง สภาพความปลอดภัยในโรงงานการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ ถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน การสื่อสารงานและทัศนคติด้านความปลอดภัยตามอุบัติเหตุและพฤติกรรมที่ไมป่ลอดภัย ซึ่ง
ผลการวิจัยของ เขา บอกว่า การที่คนงานของโรงงานตอบสนองต่อกฎระเบียบข้อบงัคับในเรื่องของ
ความปลอดภัย เป็น 1 ใน 3 โครงสร้างปจัจัยของสภาพความปลอดภัยในโรงงาน ส่วนอีก 2 อย่างคือ 
ความสนใจของผู้จัดการในเรื่องความปลอดภัยและ การขัดแย้งระหว่างการผลิตและความปลอดภัย 
และงานวิจัยของ สุรดา ลัดลอย (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้ความปลอดภัยต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทผลิตภัณฑ์พลาสติก เขตจังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการศึกษาพบว่าการรบัรู้ความปลอดภัยในการท างานกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานใน
แต่ละด้านของพนักงาน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 สรุปได้ว่าการ
มีพฤติกรรมการท างานที่ดีของผู้ปฏิบัตงิานจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการท างานดงังานวิจัยของ 
กมลรัตน์ (2552) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัตกิาร
บริษัท อดิตยา เบอรล์่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ฟอสเฟต ดีวีช่ัน) ทั้งนี้พฤติกรรมความ
ปลอดภัยไม่ใช่แค่เป็นเพียงโปรแกรม หรือกิจกรรมระยะสั้นแต่เป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างใหเ้กิดเป็นส่วนหนึ่งของการท างานตลอดเวลา ทั้งนี้พฤติกรรมความปลอดภัย จะท า
ให้พนักงานมีพฤติกรรมที่ดี และมีความปลอดภัยในการท างาน แล้วยังสามารถน าแบบอย่างไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 5.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2: อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการท างานที่มผีลต่อระดบัความ
ปลอดภัยในการท างานในภาพรวมของโรงงานในย่านมหาชัย 
  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้ม ซึ่งประกอบด้วย แสงสว่างภายในที่
ท างาน เสียงรบกวนจากเครื่องจกัร อุณหภูมิในที่ท างาน ฝุ่นละอองและสารเคมี ความเสี่ยงต่อการเกิด
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ไฟไหม้ ความสามารถในการถ่ายเทอากาศ การท าความสะอาดเครื่องจักร การตรวจสภาพเครื่องจักร
อย่างสม่ าเสมอ การจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ อันตรายจากสัตว์มีพิษหรือพาหะน าโรค ส่งผลต่อ
ระดับความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมของแรงงานตา่งด้าวที่ท างานในโรงงานย่านมหาชัยจาก
ผลวิจัยดังกล่าวได้เป็นไปตามทฤษฏี การเกิดอบุัติเหตุจากการสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe 
Conditions) ของ H.W. Heinrich ที่กล่าวไว้ว่า สภาพของโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร 
กระบวนการผลิต เครือ่งยนต์ ที่ไม่มีความปลอดภัย เมือ่ผูป้ฏิบัติงานเข้าไปปฏิบัตงิาน อาจได้รบั
อันตราย รวมทัง้อุบัตเิหตุและโรคจาการท างาน อันเนือ่งมาจากสภาพแวดล้อมในการท างานนั้น เช่น 
1) การออกแบบโรงงาน 2) ระบบความปลอดภัยไม่มีประสทิธิภาพ 3) เครื่องมือเครื่องจักรขาดการ
บ ารุงรักษาหรือช ารุดบกพร่อง 4) สภาพแวดล้อมที่ไมเ่หมาะสมด้านกายภาพเช่น ความร้อน ความเย็น 
แสง ส ีเสียง 5) สภาพแวดล้อมที่ไมเ่หมาะสมทางเคมี เช่น ฝุน่ ตัวท าละลาย โลหะหนัก สารก่อมะเร็ง 
สารกัดกร่อน เป็นต้น ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ธรรมรักษ์ ศรีมารุต และคณะ (2555) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิต ผลกสรวิจัย
พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่มผีลตอ่พฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตบริษัท สยาม เมทัล เทคโนโลยจี ากัด พบว่า แสงสว่างในที่
ท างานพอดี คิดเป็นร้อยละ 75.90 เสียงในทีท่ างานดังเกินไป คิดเป็นรอ้ยละ 63.80 อุณหภูมิในที่
ท างานร้อนมาก คิดเป็นร้อยละ 70.20 ฝุ่นในที่ท างาน มฝีุ่น คิดเป็นร้อยละ 88.70 ในที่ท างานมี
สารเคมี คิดเป็นร้อยละ 79.4 0 และสรุปว่าสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุหนึง่
ที่ท าให้เกิดอุบัตเิหตุในการท างาน อีกทั้งยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภวัฒน์ เตชะพิทักษ์ (2548) ที่
ได้ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โคราช เดนจิ จ ากัด (K2) 
และความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิานของพนกังาน 
โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมาก 1 
ด้าน ระดับปานกลาง 3 ด้านเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านการจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ และด้านคนตามล าดับและงานวิจัยของ บุญเลิศ สิริภัทรณิช (2541) 
ที่ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการท างานและคุณภาพชีวิต
ในการท างานของบุคลากรที่ท างานกับคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความส าคัญต่อปจัจัยจูงใจในการท างานและระดับความมี
คุณภาพชีวิตในการท างาน โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ซึ่ง
ในการศึกษาจะใช้ปจัจัยจูงใจในการท างานด้านสภาพแวดลอ้มของทีท่ างาน และการวัดคุณภาพชีวิต
ในการท างานด้านสภาพที่ท างานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่
ท างาน ในหน่วยงานเอกชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าบุคลากรทีท่ างานในหน่วยงานราชการ คือ ด้าน
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สถานที่ท างานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 และ
งานวิจัยของ 
 5.2.3 สมมติฐานข้อที่ 3: อิทธิพลของบุคลิกภาพทีม่ีผลต่อระดับความปลอดภัยในการท างาน
ในภาพรวมของโรงงานในย่านมหาชัย 
  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วย การมสีุขภาพแข็งแรง 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การมทีักษะตรงกับงาน ความสามารถในการเรียนรูง้าน 
การยอมรับฟังผู้อื่น การเป็นคนช่างสงัเกต การเป็นคนใจเย็น การเป็นคนไม่ตื่นตระหนกง่าย ความตรง
ต่อเวลา การท างานภายใต้แรงกดดัน ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่น ความอดทนต่อปัญหาที่
เกิดข้ึน ความเคารพเช่ือฟงัหัวหน้า ส่งผลต่อระดบัความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมของ
แรงงานต่างด้าวทีท่ างานในโรงงานย่านมหาชัยจากผลวิจัยดังกล่าวได้เป็นไปตามทฤษฏีของฝ่ายความ
ปลอดภัยและสิง่แวดล้อมของ บริษัท ปิโตเคมีแห่งชาติ จ ากดั ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยจากบุคคลที่
ก่อให้เกิดอุบัตเิหตุตัวอย่าง เช่น 1) ขาดความสามารถทางกาย/การท าหน้าที่ของร่างกาย 2) การขาด
ความสามารถทางจิตใจ/การท าหน้าที่ของจิตใจ 3) การขาดความรู้ 4) การขาดความรู้ 5) การขาด
ความช านาญ 6) ความเครียดทางกายหรือการท าหน้าที่ของร่างกาย ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สิริพัชร์ เปรมัษเฐียร (2543) ที่ศึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน ศึกษา 
เปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความรู้ การเปิดรบัสื่อ กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ ท างาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ ใน
โรงงานผลิตกระดาษ จ านวน 109 คนผลการศึกษา ที่ผลการศึกษาพลว่า บุคลกิภาพของพนักงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 
อีกทั้งยงัสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนกนิภา ปิตกาญจนกุล (2546) ในส่วนที่ว่า บุคลิกภาพของ
พนักงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ .199 และพบว่าจากผลการวิจัยไมส่อดคล้องกบังานวิจัยของ 
รัตนวรรณ ศรีทองเสถียร (2541) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรือ่ง ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการรับรู้ระบบความ
ปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมทีส่รปุผลการวิจัยว่า
ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคลที่มอีิทธิพลต่อการรับรู้ระบบความปลอดภัยของพนกังานไม่มี
ความแตกต่างกันในการรับรู้ระบบความปลอดภัย  
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5.3 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
 5.3.1 เชิงนโยบาย 
  จากผลการวิจัยในด้านความปลอดภัยพบว่าตัวแปลทีส่่งผลให้เกิดความปลอดภัยสงู
ที่สุด คือ การมเีจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) รองลงมาคือ ความไม่ประมาทในการ
ท างาน ทางผู้วิจัยจงึเล็งเห็นว่ารัฐบาลควรจะออกกฎหมายก าชับส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในเรือ่ง
ของการมเีจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) ให้มากข้ึนเพราะในบางพื้นที่ทีผู่้วิจัยได้ไปท า
การส ารวจ บางโรงงานส่วนใหญจ่ะเป็นโรงงานขนาดเล็ก ยังไม่เลง็เห็นความส าคัญของ เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) เท่าที่ควรบางแหง่มีไมเ่พยีงพอต่อขนาดโรงงาน หรือบางแหง่
อาจจะยงัไม่มเีจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) เลย และรฐับาลควรจะมี นโยบายรณรงค์
เชิญชวนให้เจ้าของกิจการในย่านอุตสาหกรรม ร่วมมอืกันลดอุบัติเหตุในโรงงานของตัวเอง โดยเน้นย้ า
เรื่องความไม่ประมาทของพนักงาน จากนั้นสิ้นปีจะมีการมอบรางวัลให้กบัโรงงานที่สามารถลดอัตรา
จ านวนการเกิดอุบัตเิหตุทีเ่กิดข้ึนในโรงงานของตนเอง ลงไดม้ากที่สุดเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีท าหรบั
โรงงานอื่นๆ และจัดท าต่อเนื่องเรือ่ยๆ จนสามารถลดอบุัติเหตุลงให้เหลือ 0 ในที่สุด 
 5.3.2 เชิงผู้กระกอบการ 
  จากผลการวิจัยพบว่าตัวแปลทั้ง 3 ตัวแปลที่ได้ท าการวิเคราะห์คือ 1) พฤติกรรมการ
ท างาน 2) สภาพแวดล้อมในการท างาน 3) บุคลิกภาพ ล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยในการท างาน เมื่อ
ไปดูแต่ละตัวแปลพบว่าปจัจัยทีส่ง่ผลมากที่สุดทัง้ 3 ตัวแปล ได้แก่ การแจ้งใหห้ัวหน้างานทราบทันที
เมื่อพบเครื่องจักรช ารุดเสียหาย การท าความสะอาดเครื่องมอืเครื่องใช้ในโรงงานสม่ าเสมอ และการ
เช่ือฟังค าสอนของหัวหน้า 
  ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า สิ่งส าคัญทีจ่ะท าให้เกิดความปลอดภัยในการท างานคือการ
สร้างจิตส านึกที่ดีด้านความปลอดภัยให้เกิดข้ึนกับพนกังานทกุระดับตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารโรงงาน 
ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ หัวหน้างาน ตลอดจน พนักงานระดับปฏิบัติการ เพือ่ให้ทกุคนเกิดการตระหนักถึง
ความปลอดภัยต่องานที่ตนปฏิบัติอยู่ ทัง้ทาง ด้านพฤติกรรม สภาพแวดล้อม และบุคลิกภาพในการ
ท างาน ยกตัวอย่างกิจกรรมเช่น 
  1.  การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้าน
ความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัตงิานรวมถึงการรานงายความ
เสียหาย 
  2.  การก าหนดมาตรการความปลอดภัยข้ึนภายในสถานประกอบการเพื่อใหทุ้กคน
ทุกฝ่ายปฏิบัติตามอย่างเครง่ครัดโดยมกีารแต่งตัง้เจ้าหน้าทีห่รือคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทีม่ี
ความช านาญในการก าหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์การท างาน
ที่เป็นอยู ่
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  3.  จัดกจิกรรมที่ช่วยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีข้ึน เช่น 
“กิจกรรม Big Cleaning Day”โดยเป็นการช่วยกันก าจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการท างานไม่ว่า
จะเป็น สารเคมี เศษวัสดุมีคม หรืออื่นๆ รวมไปถึงการก าจัดพื้นที่เสี่ยงทีเ่ป็นแหลง่หลบซ่อนของสัตว์มี
พิษหรือพาหะน าโรคใหห้มดไป โดยเป็นการร่วมมอืกันของพนักงานทุกระดับในสถานประกอบการ 
  โดยกิจกรรมต่างๆ ทีเ่สนอนั้นควรจัดใหม้ีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจน
เป็นกจิกรรมปกติของสถานประกอบการ ทั้งนี้ทัง้นั้นการท าเช่นน้ีจะส่งผลให้ พนักงานทุกระดับได้ซมึ
ซับจิตส านึกที่ดีด้านความปลอดภัยเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดทุกคนในสถานประกอบการจะตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการท างาน และสามารถปฏิบัตงิานทุกอย่างได้อย่างปลอดภัยไร้อุบัตเิหต ุ
 5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
  จากการวิจัยครั้งนีพ้บว่า สิ่งที่สง่ผลต่อตัวแปลความปลอดภัยมากที่สุด คือ การมี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) ในโรงงานจะสง่ผลให้เกิดความปลอดภัยมากทีสุ่ด หากมี
การวิจัยครัง้ต่อไปผู้วิจัยหวังว่า จะท าการวิจัยเกี่ยวกบั เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ว่าการที่โรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนแล้วแต่มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแล้ว แต่ยังก็ยังมีการเกิดอุบัตเิหตุอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ทางผู้วิจัยอยากจะทราบปจัจัยที่ท าใหเ้กิดอบุัติเหตุเหล่าน้ันว่ามาจากการปฏิบัติงานที่
บกพรอ่งของ เข้าหน้าที่ความปลอดภัย หรอื เกิดจากปจัจัยทั้งภายนอก ปัจจัยภายใน หรือปัจจัยอะไร
อื่นๆ ได้อีกบ้าง 
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แบบสอบถาม 
 เรื่องพฤติกรรมการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และบุคลิกภาพที่สง่ผลต่อความ
ปลอดภัยในการท างานของแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาแรงต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในโรงงานย่าน
มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท หลักสูตร 
บรหิารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลยักรงุเทพ โดยวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
ท างาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ที่มผีลตอ่ความปลอดภัยใน
การท างานของแรงงานต่างด้าวสญัชาติเมียนมาที่ท างานอยู่ในโรงงานย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
ผู้วิจัยจงึใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม 
 โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 : ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 : พฤติกรรมการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 3 : สภาพแวดล้อมในที่ท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 4 : บุคลิกภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 5 : ความปลอดภัยในการท างาน 
 โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทกุข้อตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ 
 
 
       ลงช่ือ...................................................... 
            (นายธนกร สิริธร) 
          ผู้วิจัย
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ตอนท่ี 1 : ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
 (  ) ชาย     (  ) หญิง 
 
2. อายุ 
 (  ) 18 - 24 ป ี  (  ) 25 - 31ปี   (  ) 32 - 38 ป ี  
 (  ) 39 - 45 ป ี  (  ) 46 ปีข้ึนไป 
 
3. สถานภาพ   
 (  ) โสด   (  ) สมรส/อยู่ด้วยกัน  (  ) หย่าร้าง/แยกกันอยู ่
 
4. รายได้ต่อวัน 
 (  ) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 บาท   (  ) 301 – 400 บาท 
 (  ) 401 – 500 บาท    (  ) มากกว่า 500 บาท 
 
5. อายุงาน 
 (  ) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ป ี   (  ) 3 – 4 ป ี
 (  ) 5 – 6 ป ี     (  ) 7 ปีข้ึนไป 
 
6. รูปแบบการอยูอ่าศัย 
 (  ) คนเดียว     (  ) ครอบครัว 
 (  ) ญาติพี่น้อง     (  ) เพื่อน 
 
7. ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม ่
 (  ) ไม่มี      (  ) มี ระบุ....................................... 
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ตอนท่ี 2 : พฤติกรรมการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ประจ า  หมายถึง   ท่านปฏิบัติอย่างนีทุ้กครัง้ 
 บ่อยครั้ง  หมายถึง   ท่านปฏิบัติอย่างนีส้ัปดาห์ละ 4-6 ครั้ง 
 บางครัง้  หมายถึง   ท่านปฏิบัติอย่างนีส้ัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง 
 นาน ๆ ครั้ง หมายถึง   ท่านปฏิบัติอย่างนีส้ัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 
 ไม่เคย   หมายถึง   ท่านไม่เคยปฏิบัติอย่างนี้เลย 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด   
 

พฤติกรรมในท่ีท างานของท่าน ไม่เคย นานๆ ครั้ง บางครั้ง บ่อยครั้ง ประจ า 
1. ท่านปฏิบัติตามข้อห้ามค าเตือนต่างๆ ในการท างานอย่าง
เคร่งครัด 

     

2. ท่านสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน      
3. ท่านแต่งกายรัดกุมและเหมาะสมกับงานขณะปฏิบัติงาน      

4. ท่านไม่รับประทานยาแก้แพ้ แก้หวัด ก่อนเข้าปฏิบัติงานหรือ
ในขณะปฏิบัติงาน 

     

5. ท่านไม่หยอกล้อเล่นกับเพื่อนร่วมงานในขณะปฏิบัติงาน      
6. ท่านใช้เครื่องมือทางานถูกต้องตามประเภทของงาน      

7. ท่านพักผ่อนเพียงพอก่อนการเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน      

8. ท่านแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันทีเม่ือพบเครื่องจักรชารุด
เสียหาย 

     

9. ท่านจะไม่แก้ไขส่ิงผิดปรกติของเครื่องจักรด้วยตนเอง      

10. ท่านไม่ลองผิดลองถูกด้วยตนเองเม่ือไม่เข้าใจวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

     

 
ตอนท่ี 3 : สภาพแวดล้อมในท่ีท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
 

สภาพแวดล้อมภายในท่ีท างานของท่าน 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

1. ในที่ท างานของท่านมีแสงสว่างเพียงพอต่อการท างาน      

2. เสียงของเครื่องจักรในที่ท างานของท่านไม่รบกวนต่อการ
ท างาน 

     

3. อุณหภูมิในที่ท างานของท่านพอเหมาะต่อการท างาน      
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สภาพแวดล้อมภายในท่ีท างานของท่าน 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

4. ไม่มีฝุ่นในบริเวณที่ท างานของท่าน      

5. ไม่มีสารเคมีในบริเวณที่ท างานของท่าน      

6. โรงงานของท่านมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี      

7. มีการท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน
สม่ าเสมอ 

     

8. เครื่องจักรในโรงงานมีการตรวจสอบอยู่สม่ าเสมอ      

9. มีการจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องจักรทุกครั้งหลังการใช้งาน      
10. อุปกรณ์และเครื่องจักรทุกชิ้นอยู่ในสภาพดี      

 
ตอนท่ี 4 : บุคลิกภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด   
 

บุคลิกภาพของท่านเป็นอย่างไร 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

1. ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะกับงานที่ท่านท า      

2. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี      

3. ท่านมีทักษะตรงกับลักษณะงานของท่าน      
4. ท่านสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการท างานได้ดี      

5. ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอยู่เสมอ      

6. ท่านเป็นคนช่างสังเกตและมีความจ าที่ดี      

7. ท่านเป็นคนใจเย็นไม่วู่วาม      
8. ท่านไม่ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น      

9. ท่านมีความตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัย      

 10. ท่านท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี      
 11. ท่านเป็นคนมีน้ าใจ ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน เวลามีปัญหา      

 12. ท่านไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น      

 13. ท่านเชื่อฟังค าสอนของหัวหน้า      
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ตอนท่ี 5 : ความปลอดภัยในการท างาน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
   

บุคลิกภาพของท่านเป็นอย่างไร 
มีความ

ปลอดภัย
น้อยสุด 

มีความ
ปลอดภัย

น้อย 

มีความ
ปลอดภัย
ปานกลาง 

มีความ
ปลอดภัย

มาก 

มีความ
ปลอดภัย
มากท่ีสุด 

1. เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานของท่านมีเครื่องป้องกัน
อันตรายที่เหมาะสมกับลักษณะงานมากน้อยเพียงใด 

     

2. เครื่องป้องกันอันตรายในโรงงานของท่านสามารถ
ป้องกันอันตรายได้ในระดับใด 

     

3. เครื่องจักรมีวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยมากน้อย
เพียงใด 

     

4. โรงงานของท่านมีระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยมากน้อยเพียงใด 

     

5. การมีนโยบายความปลอดภัย ทาให้เกิดความ
ปลอดภัยในการทางานมากน้อยเพียงใด 

     

6. การอบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน สาหรับ
พนักงานใหม่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด 

     

7. ความไม่ประมาท สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการ
ทางานได้มากน้อยเพียงใด 

     

8. การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
เม่ือเกิดไฟไหม้ 

     

9. หากมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.) 
จะช่วยให้เกิดปลอดภัยมากน้อยเพียงใด 

     

 10. การปฏิบัติตามคู่มือ คาแนะนา และวิธีการ
ปฏิบัติงานจะส่งผลต่อความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด 

     

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมอื 
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แบบสอบถามภาษาเมียนมา 
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