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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการ
ท างานของพนักงาน บริษัท รอนด้า (ประเทศไทย) จ ากัด (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารความ
ปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท รอนด้า (ประเทศไทย) จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยประชากร 
(3) เพื่อศึกษาปัจจัยองค์ประกอบบุคคล และปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท รอนด้า (ประเทศไทย) จ ากัด  
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท 
รอนด้า (ประเทศไทย) จ ากัด อยู่ในระดับมาก (   = 3.84, S.D. = 0.624) (2) ปัจจัยประชากร พบว่า
พนักงานที่มีเพศ สถานภาพการสมรส อายุงานปัจจุบัน ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ต่างกัน 
ท าให้ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานไม่ต่างกัน ปัจจัยประชากรอายุต่างกัน ท าให้
ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานต่างกัน (3) ปัจจัยองค์ประกอบบุคคล และ
องค์ประกอบด้านองค์กร มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท 
รอนด้า (ประเทศไทย) จ ากัด  
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการบริหาร; ความปลอดภัย 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to (1) To study the Safety management efficiency 
of Ronda (Thailand) Co., Ltd.  (2) To study the Safety management efficiency of Ronda 
(Thailand) Co., Ltd. classified by population factors. (3) To study the Personal factors and 
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Organization factors that affects to the Safety management efficiency of Ronda (Thailand) 
Co., Ltd.  
 Result show (1) The Safety management efficiency of Ronda (Thailand) Co., Ltd. 
show in high level (   = 3.84, S.D. = 0.624) (2) The different population factors are not affect 
to the Safety management efficiency of Ronda (Thailand) Co., Ltd. such as Gender, Status, 
Service year, Education and Position and the different population factor is affect to the 
Safety management efficiency of Ronda (Thailand) Co., Ltd. such as Age (3) The Personal 
factors and The Organization factors are affect to the Safety management efficiency of 
Ronda (Thailand) Co., Ltd. 
Keywords: Management Efficiency; Safety 
 
บทน า 
 ข้อเตือนใจท่ีกล่าวว่า “อุบัติเหตุป้องกันได้ถ้าไม่ประมาท” หรือ “ปลอดภัยไว้ก่อน” ยังควรค่าแก่
การค านึงถึงอยู่เสมอส าหรับบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ๆ เพราะผลอันเกิดจากอุบัติเหตุน้ัน เป็น
การสูญเสียทั้งทรัพย์สิน เวลา แรงงาน สุขภาพและอาจร้ายแรงถึงชีวิตได้ มาตรการป้องกัน รวมถึงการสร้าง
จิตส านึกความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการความปลอดภัย ที่มีส่วน
ขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย และท างานมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี  จึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการ
บริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท รอนด้าฯ ว่ามีการบริหารเป็นอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูล
ให้แก่ฝ่ายบริหารและบุคลากรใน บริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท รอนด้าฯ 
 2. เพื่อศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท รอนด้าฯ 
จ าแนกตามปัจจัยประชากร 
 3. เพื่อศึกษา ปัจจัยองค์ประกอบบุคคล และปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท รอนด้าฯ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับ ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างาน
ของพนักงาน บริษัท รอนด้าฯ โดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังต่อไปน้ี 
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1. ขอบเขตของประชากร ได้ท าการเลือกกลุ่มพนักงานที่ท างานใน บริษัท รอนด้า ฯ ซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษาวิจัย เพื่อต้องการทราบแนวคิดด้านความปลอดภัยในการท างาน และน าไป
ปรับปรุงการบริหารความปลอดภัยในการท างานต่อไป 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร ได้ก าหนดตัวแปรส าหรับการศึกษาวิจัย ซ่ึงประกอบไปด้วย 
2.1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ 

2.1.1. ปัจจัยประชากร ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อายุงาน
ปัจจุบัน ระดับการศึกษา และต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 

2.1.2. ปัจจัยองค์ประกอบบุคคล ประกอบไปด้วย ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน
การรับรู้ และด้านพฤติกรรมมนุษย์ 

2.1.3. ปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กร ประกอบไปด้วย ด้านความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านปัจจัยคุณภาพชีวิต ด้านปัจจัยด้านการสื่อสาร และด้านความเข้าใจกฎหมายอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

2.2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ 
2.2.1. ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน 

บริษัท รอนด้าฯ ประกอบไปด้วย ด้านนโยบายการบริหารความปลอดภัย ด้านการสนับสนุนขององค์กร และ
ด้านจิตส านึกความปลอดภัย 

3. ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2562 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ประสิทธิภาพการบริหาร  
 อารีย์ คงอ านาจ (2552) กล่าวว่า ประสิทธิภาพเป็นเร่ืองของการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการ
ด าเนินงาน โดยมีผลผลิตที่ได้รับเป็นตัวก ากับแสดงประสิทธิภาพ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลักษณะ
การเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกบผลก าไรที่ได้รับ ซ่ึงถ้าผลก าไรมีสูงกว่าต้นทุนเท่าไร ก็ยิ่ง
แสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ้นประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยการ
บันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คนและเวลา ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่าเกิน
ความจ าเป็น รวมถึงการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถน าไปสู่การบังเกิดผลได้เร็ว 
ตรงความต้องการและมีคุณภาพ  
 อาณัติ สังขมณี (2555) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การท างานที่บรรลุ เป้าหมายของงานเป็น
หลัก โดยมุ่งเน้นให้เกิดการประหยัดทรัพยากรอันเป็นปัจจัยการผลิต ซ่ึงน ามา สู่การเกิดประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน และในขณะเดียวกันที่ผลผลิต หรือบริการน้ัน ๆ ตรงตาม ความต้องการของลูกค้าย่อมก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพตามมา ส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ และก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าในที่สุด  
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 ดังน้ันผู้วิจัยให้ความหมายของ ประสิทธิภาพการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการ ด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ไม่สูญเปล่า ให้อยู่ใน
กรอบเวลาที่ได้วางแผนงานไว้ และยังคงคุณภาพของงานไว้เป็นอย่างดี 
ความปลอดภัย 
 วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543) กล่าวว่า “ความปลอดภัย หมายถึง การ
ปราศจากสภาพการณ์ซ่ึงมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อ ทรัพย์สิน หรือ
วัสดุ หรือการกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในการปฏิบัติการปกติของบุคคล รวมถึงการปราศจาก
อันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นด้วย”  
 วันเฉลิม พลอินทร์ (2545) กล่าวว่า “ความปลอดภัย หมายถึง การรอดพ้นจากอันตรายหรือ
บาดเจ็บ และการป้องกันอุบัติเหตุด้วยวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนการแก้ไข อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น” ความปลอดภัย
ในการท างานเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดระหว่างตัวบุคคลและอันตราย  โดยใช้หลักพื้นฐานในการ
ป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับตนเอง เช่น การเกิดการบาดเจ็บหรือโรคจาก การประกอบอาชีพ 
 ดังน้ันผู้วิจัยให้ความหมายของความปลอดภัย หมายถึง สภาวะที่ปราศจากภัย ความเสี่ยง หรือ
อันตราย โรค จากเจ็บป่วย หรือความเดือดร้อนร าคาญ ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ร่างกาย ชีวิต หรือ
ทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตั้งเคร่ืองป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่
คาดคิด  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยศึกษาจากการกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 430 คนโดย
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อายุงานปัจจุบัน ระดับการศึกษา และต าแหน่งในการปฏิบัติงาน โดย
หาค่าความถี่ และร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงาน บริษัท รอนด้า (ประเทศไทย) จ ากัด โดยหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท รอนด้า (ประเทศ
ไทย) จ ากัด จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส อายุงานปัจจุบัน ระดับการศึกษา และต าแหน่งใน
การปฏิบัติงาน วิเคราะห์โดยใช้ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 430 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ท าการเก็บข้อมูลคือ พนักงานใน บริษัท 
รอนด้าฯ โดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก และหลังจากการเก็บข้อมูลจนครบตามจ านวนแล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มา 
น าไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติจากโปรแกรมส าเร็จรูปมาค านวณทางสถิติต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
1.1. ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลปัจจัย

ประชากร ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส อายุงานปัจจุบัน ระดับการศึกษา 
และต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 

1.2. ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างาน ปัจจัยองค์ประกอบ
บุคคล และปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กร 

2. สถิติอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
2.1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท 

รอนด้าฯ โดยจ าแนกตาม เพศ โดยใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test 
2.2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท 

รอนด้าฯ โดยจ าแนกตาม อายุ สถานภาพการสมรส อายุงานปัจจุบัน ระดับการศึกษา และต าแหน่งในการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANONA) หากพบความ
แตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใช้วิธีของ LSD 

2.3. เพื่อศึกษาปัจจัยองค์ประกอบบุคล และปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กร ทีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท รอนด้าฯ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยประชากร พบว่าพนักงานที่มีเพศ สถานภาพการสมรส อายุงานปัจจุบัน 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการ
ท างานไม่ต่างกัน ข้อมูลปัจจัยประชากรอายุต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการ
ท างานต่างกัน  
ตาราง 1 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยองค์ประกอบบุคคลโดยภาพรวม 
ปัจจัยองค์ประกอบบุคคล     S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 3.80 0.492 มาก 
2. การรับรู้ 3.87 0.685 มาก 
3. พฤติกรรมมนุษย์ 4.12 0.659 มาก 
รวม 3.93 0.494 มาก 
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 จากตาราง 1 พบว่า พนักงานใน บริษัท รอนด้าฯ ให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับองค์ประกอบบุคคล 
โดยรวมในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และค่า S.D. เท่ากับ 0.494 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านพฤติกรรมมนุษย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
ตาราง 2 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กร โดยภาพรวม 
ปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กร    S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ความผูกพันต่อองค์กร  3.96 0.701 มาก 
2. ปัจจัยคุณภาพชีวิต 3.87 0.552 มาก 
3. ปัจจัยด้านการสื่อสาร 3.85 0.730 มาก 
4. ความเข้าใจกฎหมายด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

3.95 0.730 มาก 

รวม 3.91 0.577 มาก 
 จากตาราง 2 พบว่า พนักงานใน บริษัท รอนด้าฯ ให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับองค์ประกอบด้าน
องค์กร โดยรวมในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และค่า S.D. เท่ากับ 0.577 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความผูกพันต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท 

รอนด้าฯ โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับได้แก่ จิตส านึกความปลอดภัย การ
สนับสนุนขององค์กร และนโยบายการบริหารความปลอดภัย ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท 
รอนด้าฯ จ าแนกตามปัจจัยประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

2.1. พนักงานที่มีอายุต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างาน
ของพนักงานต่างกัน 

2.2. พนักงานที่มีเพศต่างกัน สถานภาพการสมรสต่างกัน อายุงานปัจจุบันต่างกัน ระดับ
การศึกษาต่างกัน ต าแหน่งในการปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการ
ท างานของพนักงาน ไม่ต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบบุคคล ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยใน
การท างานของพนักงาน บริษัท รอนด้าฯ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

3.1. ปัจจัยองค์ประกอบบุคคล ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ด้านการรับรู้ มีผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน 
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3.2. ปัจจัยองค์ประกอบบุคคล ด้านพฤติกรรมมนุษย์ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
ความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน 

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กร ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความ
ปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บรษัท รอนด้าฯ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

4.1. ปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กรทั้ง 4 ด้านคือ ด้านปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร ด้าน
ปัจจัยคุณภาพชีวิต ด้านปัจจัยด้านการสื่อสาร และด้านความเข้าใจกฎหมายอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท รอนด้า ฯ 
สามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.84 คะแนน 

1.1. ด้านนโยบายการบริหารความปลอดภัย อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.71 คะแนน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า  การศึกษาการน านโยบายการบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
ไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากบริษัทมีการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงานเพื่อการป้องกัน 
การส่งเสริมรักษาไว้ซ่ึงความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับทฤษฎีของ ซาบาร์เตียร์ และเมชมาเนียน (รวิศรา สันติมิตร 2561) เร่ืองเงื่อนไขความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ กล่าวว่า จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดชัดเจน และมีความแน่นอน นโยบาย
ต้องมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีที่เหมาะสม ที่น าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญของการน าไปปฏิบัติและมีการ
เชื่อมโยงของเหตุและผลที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ต้องมีการให้อ านาจแก่หน่วยงานที่น าไปปฏิบัติ และ
ต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 

1.2. ด้านการสนับสนุนขององค์กร อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.81 
คะแนน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การสนับสนุนขององค์กรที่มีค่าระดับการสนับสนุนสูง คือการประกาศใช้
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการสนับสนุนด้านบุคคลากรและคณะท างานในหน่วยงาน 
เพราะการก าหนดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในเร่ืองความปลอดภัย และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภยั
ของบุคลากรในการท างานตามมาตรฐานงานที่ก าหนดไว้อย่างสมบูรณ์ สามารถช่วยลดอุบัติเหตุในงานไดเ้ปน็
อย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญจันทร์ บัวชาว (2558) การปฏิบัติกิจกรรม 5ส และการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่าอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ผู้บริหารควรถือว่างานด้านความปลอดภัยเป็นเร่ืองที่ส าคัญเท่าเทียมกับงานหลักด้าน  
อ่ืน ๆ การวางแผนควรมีการคิดหรือเตรียมการณ์ล่วงหน้าว่าจะท าอะไรบ้างในอนาคต ก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย วิธีการและทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงนโยบายขององค์กรและนโยบายความ
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ปลอดภัยให้มีความสอดคล้องกัน ผลที่ได้คือ แผนการท างานที่แน่นอน ชัดเจน ลดความเสียหาย การซ้ าซ้อน
ของงาน และสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1.3 ด้านจิตส านึกความปลอดภัย อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.99 
คะแนน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยน้ันในหลายๆ องค์กร มีความพยายามหา
วิธีการต่าง ๆ น ามาใช้ เช่น การสร้างมาตรฐาน, อบรมความปลอดภัย, ตรวจสอบความปลอดภัย, สนทนา
ความปลอดภัย (safety talk), จัดบอร์ด, การสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัย และอ่ืนๆ แต่การออกค าสั่ง
มากไป อาจท าให้พนักงานเบื่อหน่ายที่ต้องปฏิบัติตาม  พนักงานไม่ทราบว่าท าไมเขาต้องปฏิบัติ พนักงาน
อยากที่จะเสนอแนะอะไรบ้างหรือไม่ อะไรเป็นสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมเสี่ยง และพนักงานยังคงมี
พฤติกรรมปลอดภัยเหมือนที่เราเห็น หรือไม่ 

“การสร้างจิตส านึกความปลอดภัย” ควรที่จะเพิ่มเติมโดยความรัก ความห่วงใย ความ
เข้าใจ ด้วยการกระท าที่ชัดเจน ฟังให้มาก พูดให้คิดแต่ไม่สั่งให้ท า เสนอแนะให้ยอมรับ และรับฟังที่เขาเสนอ 
ชมเชยเม่ือมีโอกาส ไม่ต่อว่าถ้าต่อหน้าคนอ่ืน ซ่ึงต้องใช้เวลาท าอย่างสม่ าเสมอ และได้รับการสนับสนุนจาก
ฝ่ายบริหาร จะช่วยให้งานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยประสบความส าเร็จได้ อย่ารีบร้อน หรือผลักดัน
มากเกินไป ต้องใช้เวลาการปรับเปลี่ยน เพื่อให้กลายเป็นนิสัย และพฤติกรรมความปลอดภัยติดตัวตลอดไป 

2. ผลการวิจัย ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท รอนด้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยประชากร 

2.1. พนักงานที่มีเพศต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างาน 
โดยรวม ไม่ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ ศรัทจันทร์ โพธิ์ประชุม (2552) ที่พบว่าคนงานหญิงมี
การรับรู้ความเสี่ยงด้านสภาพการท างาน ดีกว่าเพศชาย และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริมา เดชภิญญา 
(2561) ที่พบว่าพนักงานหญิงมีการรับรู้ระบบความปลอดภัยดีกว่าพนักงานชายในทุกด้าน เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล (2560) ที่พบว่าพนักงานปฏิบัติการหญิงมีการรับรู้สภาพการท างานที่
เป็นอันตรายดีกว่าพนักงานปฏิบัติการชาย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจากพนักงานหญิงเป็นผู้ที่มีความสนใจในการ
ปอ้งกันดูแลรักษาตนเอง จึงมีความตั้งใจท่ีจะรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มพูนการรับรู้ให้กับตนเอง 
ในขณะที่เพศชายมีความประมาทเลินเล่อ มีความสนใจในสิ่งเร้าจากภายนอกโดยเฉพาะจากกลุ่มเพื่อน
มากกว่า ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้พนักงานทั้งเพศหญิงและเพศชายมีการรับรู้การบริหารความปลอดภัยในการ
ท างานแตกต่างกัน ผู้วิจัยคาดว่าผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยอ่ืน ๆ อาจเน่ืองมาจากจ านวนตัวอย่างที่ท า
การทดสอบ เป็นพนักงานหญิงมากกว่าพนักงานชายคือ ร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามล าดับ 

2.2. พนักงานที่มีอายุต่างกัน พบว่าประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านนโยบายการบริหารความปลอดภัย และด้านจิตส านึกความปลอดภัย ต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ อาธิมา แสงเมือง (2557) ผลการศึกษาความคิดเห็นระหว่างอายุของพนักงานมีการน านโยบายด้าน 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างานของ บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จ ากัด ไปปฏิบั ติ
แตกต่างกัน จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ว่า พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการการน านโยบาย
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ไปปฏิบัติ แตกต่างกัน ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่าควรปรับปรุง 
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และพัฒนาการให้ความรู้แก่พนักงานในทุกระดับอายุให้เพียงพอ โดยการจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการ
ท างานให้มีความถี่มากขึ้นและต่อเน่ือง เพื่อให้พนักงานเกิดจิตส านึกในความปลอดภัยอยู่เสมอ 

2.3. พนักงานที่มีสถานภาพการสมรส ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพการบริหารความ
ปลอดภัยในการท างาน ไม่ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จักรพงศ์ เอกาพันธ์ (2553) ที่พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีสถานภาพสมรส หรือหย่า ได้ผ่านประสบการณ์ด้านภาระความรับผิดชอบต่อชีวิตมากกว่า
สถานภาพโสดอาจมีมุมมองในเชิงปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันได้ต่อประสิทธิผลของการน านโยบายการ
บริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีของฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นว่าสถานภาพการสมรสอาจไม่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารความ
ปลอดภัยในการท างาน แต่หากผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยที่ผ่านการสมรสหรือหย่าร้างมาแล้ว อาจจะมี
แนวคิดในการตัดสินปัญหา หรือมีข้อเสนอแนะในการให้ค าปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ให้กับ
คณะท างานด้านความปลอดภัยได้ 

2.4. พนักงานที่มีอายุงานปัจจุบัน ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัย
ในการท างาน ไม่ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาธิมา แสงเมือง (2557) ผลการศึกษาความคิดเห็น
ระหว่างระยะเวลาในการท างานของพนักงานมีการน านโยบาย ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างานของบริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จากัด ไปปฏิบัติ พบว่าระยะเวลาในการท างานของพนักงานมี
การน านโยบายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติแตกต่างกัน ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่า
ควรส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับอายุงานเห็นความส าคัญของความปลอดภัยในการท างานโดยสนับสนุนให้
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าอบรมเพิ่มเติมความรู้ ทบทวน และท าความเข้าใจต่อนโยบาย และบทบาท
หน้าที่ของตนเอง เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานสูงสุด 

2.5. พนักงานที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยใน
การท างาน ไม่ต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552) ที่พบว่าพนักงาน
ปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้สภาพการท างานที่เป็นอันตรายไม่
แตกต่างกัน และผลงานวิจัยของ เพ็ญจันทร์ บัวชาว (2558) ที่พบว่าพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท คอมพาร์ท พรี
ซิชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้สภาพการท างานที่เป็นอันตราย ไม่
แตกต่างกัน จากการศึกษาคร้ังน้ี เม่ือพิจารณาดูระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. และส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คือร้อยละ 71.6 และร้อยละ 22.3 
ตามล าดับ อีกทั้งพนักงานส่วนใหญ่ได้รับการอบรมเร่ืองความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมความ
ปลอดภัยที่บริษัทจัดขึ้นเท่าเทียมกัน จึงท าให้การรับรู้การบริหารความปลอดภัยในการท างานโดยรวมของ
พนักงาน ที่มีระดับการศึกษาต่างกันไม่แตกต่างกัน 

2.6. พนักงานที่มีต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพการบริหารความ
ปลอดภัยในการท างาน ไม่ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาธิมา แสงเมือง (2557) พบว่าระดับ
ต าแหน่งของพนักงานมีการน านโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการท างานของ บริษัท สยาม
โตโยต้า อุตสาหกรรม จ ากัด ไปปฏิบัติแตกต่างกัน และผลงานวิจัยของ รัตน์กิตติ์พล ศรีวิชัย (2551)  พบว่า
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การบริหารจัดการที่ดี (Good Practices) กรณีศึกษาการมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัย บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ปฏิบัติงานที่มีระดับต าแหน่งสูง ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับบริหาร และเป็นส่วนหน่ึงของการผลักดันให้นโยบายบรรลุผลส าเร็จ ส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มีระดับต าแหน่ง
ปานกลาง ซ่ึงเป็นต าแหน่งในระดับปฏิบัติไม่ค่อยให้ความส าคัญเร่ืองความปลอดภัย มักมองเร่ืองความ
ปลอดภัยเป็นการเพิ่มงานนอกเหนือจากงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า ซ่ึงแตกต่างกัน ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่า การ
จะท าให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานสูงสุด ต้องอาศัยความเข้าใจ และใส่ใจ กับ
พนักงานในทุกต าแหน่งงาน ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันอยู่แล้ว เพื่อน าแนวทางไปปฏิบัติให้เกิดเป็น
รูปธรรม และเป็นแนวทางเดียวกัน 

3. ผลการวิจัย ปัจจัยองค์ประกอบบุคคล และปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กรที่ มีผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัท รอนด้า (ประเทศไทย) จ ากัด  

3.1. ปัจจัยองค์ประกอบบุคคล ด้านปัจจัยส่วนบุคคล มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
ความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยั
ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนบุคคลไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยด้านอ่ืน ๆ  ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
รังสรรค์ ม่วงโสรส (2556) ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ในระดับฐานคติที่จะต้องมีความเชื่อในเร่ืองของ
ความปลอดภัย หรือสอดคล้องกับวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์การในส่วนน้ีจึงจ าเป็นต้องบูรณาการ
ร่วมกันกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะขีดความสามารถ (Competency) อันเป็นการ
ปลูกฝังถึงความรับผิดชอบของบุคลากรด้าน ความปลอดภัย เม่ือบุคลากรแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ 
ด้านความปลอดภัย ถูกปลูกฝังลงในความคิด และ จิตใจ ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาจนเป็นนิสัย เป็น
การผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย ดังน้ันความ รับผิดชอบด้านความปลอดภัยจึงควรที่จะเป็นหวัขอ้
หน่ึง ในใบพรรณนางาน (job description) เพื่อให้บุคลากรทราบอย่างชัดเจนว่าตนมีหน้าที่ที่จะต้อง
รับผิดชอบด้านความ ปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 

3.2. ปัจจัยองค์ประกอบบุคคล ด้านการรับรู้ มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความ
ปลอดภัยในการท างานของพนักงาน ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานมีการรับรู้ต่อประสิทธิภาพการ
บริหารและให้ความส าคัญความปลอดภัยในการท างานด้านนโยบายการบริหารความปลอดภัย ด้านการ
สนับสนุนขององค์กร และด้านจิตส านึกความปลอดภัย ตามล าดับ สอดคล้องกับ   สิริมา เดชภิญญา (2561) 
พบว่าพนักงานมีการรับรู้การจัดการด้านความปลอดภัยของบริษัท ABC โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีการรับรู้การจัดการด้านความปลอดภัยของบริษัท 
ABC มากที่สุด คือ ด้านการจัดองค์กรความปลอดภัยในการท างานรองลงมาคือ ด้านการวางแผนงาน ด้าน
ความปลอดภัย ด้านการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียด้านการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดด้านความปลอดภัยด้านการควบคุมงานด้านความปลอดภัยด้านการด า เนิน
นโยบายความปลอดภัยด้านการก าหนดนโยบายความปลอดภัยในการท างานและพนักงานมีการรับรู้การ
จัดการด้านความปลอดภัยน้อยที่สุดคือด้านความเป็นผู้น าด้านความปลอดภัยในการท างานตามล าดับ 
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3.3. ปัจจัยองค์ประกอบบุคคล ด้านพฤติกรรมมนุษย์ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
ความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของ เสาวณีย์ เผ่าเมือง (2554) ใน
ด้านความสัมพันธ์ของปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภชฎา ชูชื่น (2558)  ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซีทีเอส อิเล็กทรอนิกส์ คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด จาก
การศึกษาพบว่าการรับรู้การจัดการความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 

3.4. ปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กร ด้านความผูกพันต่อองค์กร มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรในทางที่ดีของ
พนักงานท าให้เกิดความตระหนักถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร จึงส่งผลด้านจิตส านึกความปลอดภัยใน
การท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนรัฐ นาทอง (2556) ซ่ึงอธิบายได้ว่าความผูกพันต่อองค์การเป็น
ทัศนคติที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การ เป็นการแสดงตนเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน และรู้สึกเก่ียวพันกับองค์การอย่างแนบแน่น เน่ืองจากมีความเชื่อในเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ มีความตั้งใจท่ีจะทุ่มเท มีความพยายามเพื่อองค์การ และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่กับ
องค์การ 

3.5. ปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กร ด้านปัจจัยคุณภาพชีวิต มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า การสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน 
เป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง คุณภาพชีวิตในการท างานในลักษณะของความพึงพอใจในการ
ท างานน้ัน จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความต้องการท างาน น าไปสู่ประสิทธิภาพ
และเกิดการเพิ่มผลผลิตของบริษัทหรือองค์กรในที่สุด เรียกได้ว่า บรรลุเป้าหมายของทั้งบุคคลในฐานะ
สมาชิกขององค์กรและตัวองค์กรเอง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มยุรัตน์ วิรัชชัย (2552) พบว่า การ
สนับสนุนเร่ืองความปลอดภัยและอนามัยในการท างานขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต
ในการท างานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากความ
ปลอดภัยและอนามัยในการท างานถือได้ว่าเป็นปัจจัยด้านหน่ึงที่มีอยู่ในเร่ืองของคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ดังน้ันเม่ือองค์การได้ให้สนับสนุนเร่ืองความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย เพราะว่าพนักงานรู้สึกทราบได้ถึงความเอาใจใส่และดูแลของ
องค์การ 

3.6. ปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กร ด้านปัจจัยด้านการสื่อสาร มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าการสื่อสารเป็นส่งส าคัญและจ าเป็น
ต่อประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างาน เพราะความสามารถในการแปลสารของแต่ละ
บุคคลไม่เท่ากัน ข้อมูลหรือข่าวสารหน่ึงอย่างสามารถแปรความหมายได้หลากหลาย ดังน้ันองค์กรจึงต้อง
สื่อสารนโยบายด้านความปลอดภัย ผ่านกิจกรรม หรือเคร่ืองมือสื่อสารต่าง ๆ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ระบบอีเมล์ และอ่ืน ๆ เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานสูงสุด สอดคล้อง
กับ อธิมา แสงเมือง (2557) หน่วยงานความปลอดภัยมีการสื่อสารกิจกรรมที่เก่ียวกับการจัดการและการ
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ปรับปรุง ด้านความปลอดภัย เช่น CCCF, SGA, Safety culture ได้อย่างทั่วถึงและชัดเจน พบว่าเป็นปัจจัย
ที่มี ผลต่อการแปลงนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของบริษัท สยามโตโยต้า 
อุตสาหกรรม จากัด ไปสู่การปฏิบัติได้ในระดับมาก เป็นอันดับ 2 

3.7. ปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กร ด้านความเข้าใจกฎหมายอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
การรับรู้และเข้าใจในกฎหมายความปลอดภัย ที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความปลอดภัย โดยการ
สนับสนุนขององค์กรที่ต่อเน่ืองและจริงจัง สามารถสร้างจิตส านึกความปลอดภัย ต่อเน่ืองไปยังวัฒนธรรม
ความปลอดภัยที่ดี กับบุคคลและองค์กร ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารความปลอดภัยในการท างาน 
สอดคล้องกับ สรญา พุทธขิน (2560) การรับรู้การปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน พบว่า จากการวิจัยทั้งสองวิธีได้ผลที่สอดคล้องกันทั้ง 5 
ด้าน คือ แผนงานด้านความปลอดภัยและการน าไปปฏิบัติ โครงสร้างการบริหารและนโยบายด้านความ
ปลอดภัย การด าเนินการปรับปรุง การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยในคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้ เป็นประโยชน์ และแนวทางส าหรับ
ผู้บริหารด้านความปลอดภัย ดังน้ี 
 ปัจจัยประชากร โดยด้านอายุ ต่างกัน ท าให้ ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างาน 
ต่างกัน ผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญ พัฒนาให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานแก่พนักงานในทุก
ระดับอายุให้เพียงพอ โดยเสริมการจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานให้บ่อยขึ้น หรือจัดให้
คณะกรรมการความปลอดภัย หรือหัวหน้างานความปลอดภัยเอาใจใส่กับพนักงานที่มีอายุระหว่าง 24-33 ปี 
และ 34-43 ปี เพราะเป็นช่วงอายุที่มีค่าร้อยละ 44.2 และ 35.1 ตามล าดับ 
 ส่วนปัจจัยประชากร ด้านเพศ สถานภาพการสมรส อายุงานปัจจุบัน ระดับการศึกษา และต าแหน่ง
ในการปฏิบัติงาน ท าให้ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานไม่ต่างกัน อาจเป็นเพราะกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการส ารวจส่วนใหญ่เป็นพนักงานโรงงาน จึงท าให้ปัจจัยประชากร ด้านดังกล่าวไม่มีความ
แตกต่างที่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยต่างกัน 
 ปัจจัยองค์ประกอบบุคคล ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างาน ประกอบ
ไปด้วยด้านปัจจัยส่วนบุคคล ด้านการรับรู้ มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงาน บริษัท รอนด้า (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล มีผลอต่อประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานอย่างมาก 
พบว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเช่นประสบการณ์ เพศ บุคลิกภาพ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน 
แรงจูงใจในการท างาน ความสนใจในงาน รวมถึงลักษณะทางกายภาพของบุคคล เอ้ือประโยชน์ต่อลักษณะ
งานที่ท าไม่เท่ากัน จึงต้องอาศัยการวางแผนการท างาน หรือการมอบหมายงานอย่างเป็นระบบโดยอาศัย
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เคร่ืองมือเช่น ใบพรรณนางาน (job description) เพื่อล าดับขั้นตอนการท างานให้ชัดเจน ป้องกันการท างาน
ผิดขั้นตอน หรือข้ามขั้นตอน จนท าให้เกิดอุบัติเหตุตามมา ทั้งน้ีหัวหน้างานจะต้องมีหน้าที่หลักในการสอน
งานตามใบพรรณนางานให้ถูกต้องครบถ้วน 

2. ด้านการรับรู้ มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยอย่างมาก จึงควรเน้นสถิติอุบัติเหตุ
ของหน่วยงานหรือของบริษัท เพื่อน ามาใช้ในการส่งเสริมความสนใจในความปลอดภัย การประกวด และการ
ให้รางวัลเพื่อจะกระตุ้นบุคคลให้เรียนรู้ (Learn) และท า (do) หรือจดจ า (remember) เก่ียวกับความ
ปลอดภัย ในขณะที่สถิติอุบัติเหตุของแต่ละกลุ่มงานสามารถน ามาใช้ในการกระตุ้นความสนใจ การรณรงค์
ของบริษัท เน้นที่ส าคัญต่อปัญหาวิกฤติความปลอดภัย จะต้องนานพอที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ต่อเน่ือง ซ่ึง
อาจต้องใช้เวลาหลายเดือน การรณรงค์แต่ละเร่ือง จะต้องมีทีมงานที่รับผิดชอบ มีผู้บริหารระดับที่สูงมาร่วม
ให้ความคิดเห็น และมีสมาชิกของทีมรณรงค์มาจากหลายระดับขององค์กร ทีมงานน้ีจะต้องออกแบบและ
เป็นผู้จัดการการรณรงค์ 
 ส่วนปัจจัยองค์ประกอบด้านองค์กร ทั้ง 4 ด้าน มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยใน
การท างานของพนักงาน บริษัท รอนด้า (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ด้านความผูกพันต่อองค์กร พบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างาน
มาก จึงควรเสริมกิจกรรมข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยกระตุ้นในเชิงบวกได้เป็นอย่าง
ดี ด้วยการวางแผน, การจัดองค์กร, การประชาสัมพันธ์ และการติดตามที่เหมาะสม สามารถท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคิดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของเขา เปิดโอกาสให้แสดงความคิดจะน าไปสู่ทัศนคติ
ในเชิงบวกต่อการรณรงค์ด้านความปลอดภัยต่อไป 

2. ด้านปัจจัยคุณภาพชีวิต พบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างานมาก 
จึงควรพิจารณาการให้รางวัลและประกาศเกียรติคุณ สามารถส่งเสริมความสนใจในกระบวนการความ
ปลอดภัยได้ กิจกรรมต่าง ๆ ควรได้รับการยอมรับจากทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยการให้รางวัลอาจ
ขึ้นกับข้อเสนอแนะในกิจกรรมความปลอดภัย, ความรู้เก่ียวกับกฎ, การเรียนรู้จากข่าวสารความปลอดภัย 
หรือความสะอาดเป็นระเบียบ ควรจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลซ่ึงสามารถสื่อสารถึงความส าคัญของรางวัล เชน่ 
ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้มอบรางวัลให้ผู้รับด้วยตัวเองในพิธีการที่เหมาะสม จะเป็นการดีอย่างยิ่งถ้าจะเชิญ 
ผู้ร่วมงานและผู้บริหารระดับสูงมาร่วมงาน และมีการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์งานด้วย 

3. ด้านปัจจัยด้านการสื่อสาร พบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความปลอดภัยในการท างาน
อย่างมาก เพื่อแนวทางส่งเสริมความปลอดภัยให้ประสบความส าเร็จต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อที่จะ
ช่วยเพิ่มการตระหนัก (Awareness) ของทัศนคติความปลอดภัยในการท างาน ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้ แนวทางต่าง ๆ เช่น การติดโปสเตอร์ การประกวด กิจกรรมการนิเทศความปลอดภัย (Safety 
oriented activities) เพื่อสร้างการตระหนักให้มากขึ้น ให้ความส าคัญกับข่าวสารด้านสาเหตุของอุบัติเหตุ
เฉพาะ (Specific accident causes) และการป้องกัน (preventive actions) พื้นที่หลักของการท างานควร
จะมีบอร์ดข่าวสารเป็นของตัวเอง การใช้โปสเตอร์ข่าวสารที่เก่ียวเน่ืองกับเร่ืองความปลอดภัยในปัจจุบัน 
สามารถช่วยให้การส่งเสริมมีอิทธิพลมากขึ้น มีความน่าสนใจจากการชี้เฉพาะเจาะจงต่อปัญหา และสามารถ
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บอกได้ว่าควรจะท าอะไร หลีกเลี่ยงอะไร จะป้องกันและแก้ในปัญหาได้อย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ข่าวสารบนบอร์ดจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยความถี่ที่สมเหตุสมผล 

4. ด้านความเข้าใจกฎหมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย พบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารความปลอดภัยในการท างานมาก จึงควรก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยให้ชัดเจน ให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับตามกฎหมาย และหม่ันตรวจสอบกฎหมายใหม่ ๆ ที่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อน ามา
ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ทั้งน้ีเม่ือพิจารณารายละเอียดการ
ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่มีจ านวนมาก จึงต้องอาศัยการอบรม พูดคุย ให้ค าแนะน า หรือเปิดโอกาสให้
พนักงานได้เสนอความคิดเห็นอยู่เสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความเข้าใจกฎหมายความปลอดภัยได้อย่างตรง
ประเด็น 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการบริหารความ
ปลอดภัยในการท างาน เช่น การเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการความปลอดภัยโดยส่งเสริมให้มีการอบรม 
ดูงาน เพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ 

2. ประชากรที่ศึกษาเป็นพนักงานใน บริษัท รอนด้า (ประเทศไทย) จ ากัด เท่าน้ัน ซ่ึงมีลักษณะ
สังคม ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือการบริหารที่เป็นลักษณะเฉพาะ จึงอาจท าให้ผลการวิจัย เป็นลักษณะจ าเพาะ
ขององค์กรน้ีเพียงอย่างเดียว อีกทั้งเป็นองค์กรที่มีจ านวนประชากรขนาดกลางคือมีพนักงาน 860 คน อยู่ใน
อุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ หากต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลาย อาจต้องเพิ่มการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรในองค์กรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน 

3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจน าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการอ่ืนเพิ่มขึ้นด้วย 
เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น หรือการเลือกวิธีในการสุ่มตัวอย่างจากเดิมเป็นการ
สุ่มแบบสะดวก อาจเปลี่ยนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ผลที่มีความเฉพาะมากยิ่งขึ้น 
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