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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยั เร่ือง ยุทธศาสตรการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน

ของพนักงานฝายผลิตของ    บริษัทควอลติิ้   คารตอนส   จํากดั   จังหวัดสมุทรปราการ  ใชระเบียบ 
วิจัยเชิงปริมาณ  วิจัยเชิงคณุภาพและการวิจัย  เพื่อการพัฒนาเปนการศึกษาวจิัยกอนและหลังการใช         
ยุทธศาสตรในการพัฒนามวีตัถุประสงคเพื่อศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมดานความปลอดภัย
ของพนักงานฝายผลิต    เพื่อศึกษาปญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อศกึษา
ความสัมพันธระหวาง คณุสมบัติสวนบุคคล ความรู และทัศนคติของพนักงานกับพฤติกรรม     
ความปลอดภยัของพนักงานฝายผลิต เพื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัย          
ของพนักงานฝายผลิตในดานความปลอดภัยในการปฏบิัติงานหลังการใช แผนยุทธศาสตร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้    ไดแก   พนักงานฝายผลิต   จํานวน   127    คน        
และหวัหนางานแตละแผนก   จาํนวน  8   คน    ซ่ึงกําลังปฏิบัติงานอยูในบริษัทระหวาง   วันที่   1  
ตุลาคม   ถึง  24  ธันวาคม  พ.ศ.  2548   ไดกลุมตัวอยางจากการกําหนดขนาดโดยใชตารางกําหนด
ขนาดตัวอยางของ   Taro Yamane   ที่ระดบัความเชื่อมั่น   95%   จากจาํนวนประชากร  127   คน  
จะไดจํานวนตวัอยาง  107  คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน  3  กลุม  ดังนี ้
          กลุมที่  1  แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลสําหรับใหพนักงานฝายผลิต
ที่เปนกลุมตัวอยาง   กลุมที่   1   จํานวน   107   คน  เปนผูตอบแบบสอบถามโดยกําหนดชุดคําถาม 
และแบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปดและปลายเปด   ประกอบดวย  5  ตอน  คือ 

       ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
ประสบการณทํางาน  อวัยวะสวนที่เกิดการบาดเจ็บความรุนแรงของอุบัติเหตุและลักษณะอุบัติเหต ุ

 ตอนที่  2  สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  
 ตอนที่  3  พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 ตอนที่  4  ทัศนคติเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน   
 ตอนที่  5  แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะเกีย่วกับ

พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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 กลุมที่  2  แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   
 กลุมที่  3  แนวทางการสนทนากลุม    หัวหนางานแตละแผนก   จํานวน   8   คน               

เพื่อวิเคราะหปญหาหาสาเหตุและแนวทางในการแกไข    จัดสรางยุทธศาสตรการพัฒนา 
 การวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนการศึกษาสภาพปญหาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม           
ความปลอดภยัในการปฏิบัติงานจากแบบสอบถามโดยการหา  คารอยละ  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานสวนการวิเคราะห   ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสนทนากลุม    เพื่อแยกประเด็นตาง  ๆ 
ตามความคิดเห็นของแตละคนนําเสนอผลในลักษณะของการบรรยายความ      ตลอดจนทดลอง         
ใชแผนยทุธศาสตรในการพฒันาพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานฝายผลิต  
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

          ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลสรุปประเด็นได ดังนี ้
5.1.1 จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

 พนักงานฝายผลิต จํานวน 107 คน สรุปไดวา สวนใหญเปนเพศชายจํานวน  62  คน     
คิด เปนรอยละ 57.90  เพศหญิงจํานวน  43  คน  คิดเปนรอยละ 42.10  อายุเฉลี่ย 33 ป ระดับ
การศึกษาสวนใหญจบการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  จํานวน 44  คน  คิดเปนรอยละ 
41.10  และประสบการณการทาํงานสวนใหญทํางานตั้งแต   5  ป  ถึงไมเกิน 10  ป  จํานวน 47  คน  
คิดเปน    รอยละ 43.90   

5.1.2  ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานฝายผลิต 
    พนักงานฝายผลิตจํานวน  107  คน เคยประสบอุบัติเหตุทุกคน โดยพบวานิ้วมือเปน

อวัยวะ ที่เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมากทีสุ่ด   จํานวน 79  คน  คิดเปนรอยละ 73.80  ความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ   เปนการบาดเจบ็เล็กนอยไมตองหยุดงานมากที่สุด  จํานวน  90  คน  คิดเปนรอยละ  
84.10   และลักษณะอุบัติเหตุเกิดจากวตัถุบาดมากที่สุด  จํานวน  77  คน  คิดเปนรอยละ 72.96  
 5.1.3  ขอมูลดานสภาพแวดลอมในการปฏบิัติงาน 

พบวา  พนักงานฝายผลิตมีคาเฉลี่ยคะแนน  ความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล    อยูในระดับสูงที่สุด    โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ   3.08   (S.D. = .848)   สวน
ประเด็นทีพ่นกังานฝายผลิต มีคาเฉลี่ยคะแนนความคดิเห็นต่าํสุดคือ การดูแลรักษาความสะอาด
ความเปนระเบียบบริเวณพืน้ที่ปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  1.92  (S.D. = .992) 
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5.1.4 พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตัิงาน 
 พบวา  พนกังานฝายผลิตมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน      
ในประเด็นการปฏิบัติงานตามคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานในแตละพืน้ที่สูงที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ    1.62    (S.D. =.773)    สวนประเดน็ที่พนักงานฝายผลิต       มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม                 
ความปลอดภยัในการปฏิบัติงานต่ําสุด    คือ   การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล          
ขณะปฏิบัติงานโดยมีคาเฉลีย่เทากับ  1.37  (S.D. = .651) 

5.1.5 ทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน   
พบวา  พนกังานฝายผลิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน   

ในประเด็นที่มคีวามเหน็วา      การจัดนิทรรศการดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจะชวยเพิ่ม
ความรูดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ   2.92  (S.D. = 
.367)    สวนประเด็นทีพ่นักงานฝายผลิต        มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเกีย่วกับความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานต่ําที่สุด  คือการมีความเหน็วาการพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานจะชวย 
ใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  2.72   (S.D. = .592)  

5.1.6  ความรูเก่ียวกับความปลอดภยัในการปฏิบัตงิาน   
พบวา    พนกังานฝายผลิตมีความรูในประเด็นการไมสวมถุงมือปองกันอันตรายขณะ

ทํางานอาจทําใหนิว้มือถูกตดั   เฉือน   บาด  ทิ่ม  แทง  จากวัสดุมีคมไดมากที่สุด  (จาํนวน  96  คน           
คิดเปนรอยละ   89.7)    รองลงมา   คือ  การตองปดเครื่องกอนเขี่ยเศษกระดาษออกจากเครื่องจักร
(จํานวน  95   คน   คิดเปนรอยละ   88.8)  และสําหรับประเด็นทีพ่นักงานฝายผลิตมีความรูเกีย่วกับ
ความปลอดภยัในการปฏิบัติงานต่ําสุด    คือประเด็นการดูแลความสะอาด ความเรียบรอยในพืน้ที่   
ที่ปฏิบัติงาน  ความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่ปฏิบตัิงาน (จํานวน  85  คนคิดเปน  รอยละ  79.4) 
และประเด็นเกี่ยวกับคณุสมบัติของแวนตานิรภัยแวนสายตาหรือแวนกนัแดด  (จํานวน  85  คน    
คิดเปนรอยละ 79.4)   
 5.1.7   ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  เก่ียวกับพฤติกรรมความปลอดภัย                 
ในการปฏบิัตงิาน 

    สรุปปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน          
จากการศึกษา     เร่ืองยุทธศาสตรการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน                 
ของพนักงานฝายผลิต    จํานวน   107   คน   พบวา   มกีลุมตัวอยาง    จํานวน   80    คน                        
คิดเปนรอยละ   85.60  ที่มีการเสนอปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย        
ในการปฏิบัติงาน โดยสรุปจากผลการวิจยัไดดังนี ้
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     1)  ปญหาอปุสรรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน       
เปนปญหาที่ทาํใหกลุมตวัอยางไมสามารถปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
พบวา   กลุมตวัอยางเสนอปญหาและอุปสรรค กลาวโดยสรุปคือ 

 (1) ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับอุปกรณปองกนัความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน 
พบวามีกลุมตวัอยางจํานวน  55  คน  คิดเปนรอยละ  58.85  มีอุปสรรคการสวมใสอุปกรณปองกนั
ความปลอดภยั  เชน ถุงมือ  ผาปดจมูก  ปลอกแขน  แวนตา  ปล๊ักอุดหู  เวลาสวมใสขณะปฏิบัติงาน
รูสึกอึดอัด รําคาญ  จึงเปนอปุสรรคในการปฏิบัติงาน  สาเหตุการเกิดอบุัติเหตุ    พบวา    เกิดเพราะ            
ความประมาทของพนักงานฝายผลิต    เพราะคิดวาตวัเองปฏิบัติงานมานานหลายปมคีวามชํานาญ   
แลวไมจําเปนตองสวมใสอุปกรณปองกนัอันตราย       จงึทําใหเกิดการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน      
เพิ่มมากขึ้น 
  (2)  ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับชองทางสงสินคามีพื้นที่ตางระดับ              
พบวา   มีกลุมตัวอยางจํานวน  17  คน  คิดเปนรอยละ  18.19   มีอุปสรรคในการขนยายวัตถุดิบ                 
ไปยังขบวนการผลิตในแตละแผนกทําใหกระดาษหรือวัตถุดิบหลนจากพาเลทลงมาทับ 

(3)  ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการวางกระดาษบนพาเลทสงูเกินไป               
พบวา   มีกลุมตัวอยางจํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  8.56   มีอุปสรรคทําใหเคลื่อนยายลําบาก    
และยังทําใหเกิดอุบัติเหตุจากกระดาษหลนทับ  

2)  ขอเสนอแนะ  
 (1)  หนวยงานควรมีการสรางหรือสงเสริมใหพนกังานมทีัศนคติที่ถูกตอง  
มีจิตสํานึก และใหความสําคญัตอความปลอดภัยในการทํางานโดยเฉพาะการสวมใสอุปกรณ
ปองกันอันตราย 
 (2)  หนวยงานควรมีการสงเสริม  ประชาสัมพันธ  ส่ือสาร  เผยแพรขอมูล
ขาวสารดานความปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น    โดยเนนการใหความรูอธิบายใหรูถึงอันตรายที่เกดิขึ้น
ผลลัพธและการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นโดยจะตองปลุกจิตสํานึกใหพนกังานสวมใสอุปกรณปองกัน 
การเกิดอุบัติเหตุที่ในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ   เพื่อเปนการเตือนอันตรายตาง ๆ   ที่เกิดขึ้น   
ขณะปฏิบัติงาน 

(3) หนวยงานควรปรับพื้นที่ตางระดับใหไดระดับเดียวกนัและใหเสมอกัน
ใหมากที่สุด  เพื่อความคลองตัวในการขนยายชิ้นงานหรือวัตถุดิบ   เพื่อความปลอดภยัในทรัพยสิน 
ของบริษัทและเพื่อความปลอดภัยของตวัพนักงานเอง 
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5.1.8 จากการศึกษาสาเหตุของปญหาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน      
เกิดจาก 

1)    การไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน 
2)    การไมปฏิบัติตามกฎระเบยีบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3)    การไมดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยในบริเวณพืน้ที่ปฏิบัติงาน 
4) ชองทางสงสินคามีพื้นที่ตางระดับ 

5.1.9 แนวทางการแกปญหาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน                  
และใชแผนยทุธศาสตรเพื่อพัฒนาความปลอดภัยของพนักงานฝายผลติ 

5.1.10   การทดลองใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภยั               
ในการปฏบิัตงิานดงันี ้

1)   จัดโครงการพัฒนาในเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัย                    
ในการปฏิบัติงานโดยมีปจจัยสําคัญที่จะทําใหพนกังานฝายผลิตสามารถเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ความสามารถใหพนกังานฝายผลิตมีประสิทธิภาพมากขึน้ ไมวาจะเปนการสงเสริมการรณรงค      
การจัดบอรด    จัดทําโปสเตอร   การประชาสัมพันธ   เผยแพรขอมูลขาวสาร  และการปลุกจิตสาํนึก    
ใหมีทัศนคติทีด่ีตอการปฏิบัติงานโดยจะเนนหวัขอที่เกีย่วของกับการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
เพิ่มเติมสิ่งที่ควรรูตาง  ๆ     ใหพนกังานสามารถนําไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานไดรวมทั้งกิจกรรม      
ที่ทําใหทุกคนมีบทบาทรวมกัน   และพนักงานรูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญของงาน   
ที่ทําอยู 

2)    การไมปฏิบัติตามกฎระเบยีบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยเลอืกใช
แนวทาง  วากลาวตักเตือนดวยวาจา  ลงโทษ (ใหใบเตือน)  สงผลถึงเรื่องเงินเดือนขึน้ / โบนัส 

3)    การดูแลรักษาความสะอาด   และความเปนระเบียบในบริเวณพืน้ที่
ปฏิบัติงานควรจัดกิจกรรมการสงเสริมรณรงคและกิจกรรมความปลอดภัย   เชนกจิกรรม  5  ส.    
ในแตละแผนก 

4)   ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานควรมีแนวทางการแกไขปรับปรุง
โดยการปรับระดับพืน้ที่ตางระดับปรับใหเปนระดับเดียวกัน   และยังเปนการปองกนัการเกิด
อุบัติเหตุจากกระดาษหลนทบั และชิ้นงานเสียหาย 
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5.1.11   ผลการทดลองใชแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัย    
ในการปฏบิัตงิาน 
 เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะทําใหเกิดความสูญเสีย    และทําใหเกดิความเสียหายเกดิขึ้นมากมาย            
เพื่อไมใหเกดิความสูญเสียดงักลาว      จําเปนตองหาแนวทางแกไขหรอืหามาตรการปองกันเกีย่วกบั
การเกิดอุบัติเหตุจากการกระทําที่ไมปลอดภัย   ซ่ึงเปรยีบเทียบไดเหมอืนตัวโดมิโนที่เรียงกันอยู   5    
ตัวใกลกันเมื่อโดมิโนตัว     ที่    1    ลมก็สงผลกระทบทําใหโดมิโนตวัถัดไปลมเรียงกันตามลําดับ      
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานทําใหเสียเวลาในการปฏิบัติงานทําใหงานหยดุชะงกั  การปฏิบัติงาน
เกิดความลาชาทําใหผลผลิตลดลง       และทําใหเสียคาใชจายในการรกัษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ    
ก็จะสงผลกระทบเกี่ยวเนื่องกันเปนลูกโซเหมือนทฤษฏีโดมิโน 
 หลังจากการใชแผนยุทธศาสตร พบวา การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล   
ขณะปฏิบัติงาน   การปฏิบัตติามกฎระเบยีบความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน   การดูแลความสะอาด  
ความเรียบรอยในบริเวณพืน้ที่ทํางาน  และชองทางสงสินคามีพื้นที่ตางระดับและมกีารเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากใชแผนยุทธศาสตรพนักงานฝายผลิตมีการเรียนรู และรับรูหลังการ
จัดทําโครงการพัฒนาพนักงานฝายผลิตมีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้นหลังการนําแผนยุทธศาสตร
มาใชในการพฒันาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน เห็นไดจากสถติิการเกิดอุบัตเิหตุ
ลดลงกอนใชแผนยุทธศาสตรสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ  3   เดือน  (เม.ย. – มิ.ย. 49) พบวาอุบัติเหตุ
เกิดจากกระดาษบาดนิว้มือมากที่สุด  จํานวน  245  คร้ัง   หลังใชแผนยุทธศาสตรสรุปสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ   3  เดือน  (ก.ค.- ก.ย.49)  พบวาสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากกระดาษบาดนิว้มือลดลงเหลือ   
จาํนวน   56   คร้ัง    ภาพรวมในการใหความรวมมือในการสวมใสอุปกรณปองกนัอันตรายในการ
ปฏิบัติงาน  และการปฏบิัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการดแูลรักษา 
ความสะอาด   ความเปนระเบียบในบริเวณพืน้ที่ทํางาน   และจากการสังเกตของผูวิจัยทั้งกอน    
และหลังการใชแผนยุทธศาสตร     พบวา     พฤติกรรมของพนักงานฝายผลิตเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีพนักงานสามารถนําขอมูลที่ไดจากโครงการไปประยกุตใชในการปฏิบัติงานประจําวันไดจริงทาํ
ใหเห็นไดวาแผนยุทธศาสตรที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาพฤติกรรมดานความปลอดภัย
ของพนักงานพนักงานฝายผลิตดีขึ้น    ซ่ึงรับรูไดจากสถิตกิารเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานลดลง 
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5.2  อภิปรายผล 
 

 การวิจยั ยุทธศาสตรการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบัติงานของพนกังาน
ฝายผลิต  :  กรณีศึกษาบริษัทควอลิติ้  คารตอนส  จํากัด  มปีระเด็นทีจ่ะนาํมาอภิปรายดงันี้  

5.2.1  ศึกษาความรู ทัศนคตแิละพฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงานฝายผลิต   
จากการวิจัย พบวา   ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  สวนใหญพบวา  

พนักงานฝายผลิตไมสวมถุงมือปองกันอันตรายขณะทํางานอาจทําใหนิว้ มือถูกตดั เฉือน บาด ทิม่ 
แทง  จากวัสดมุีคมได    จํานวน  96  คน  คิดเปนรอยละ  89.7  รองลงมา  คือการเขีย่เศษกระดาษ
ออกจากเครื่องจักรไมจําเปนตองปดเครื่อง จํานวน  95  คน  คิดเปนรอยละ  88.8  และสําหรับ
พนักงานฝายผลิตที่มีความรูในการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ําสุด คอืการดูแลรักษาความสะอาด      
ความเปนระเบียบในพื้นที่ปฏิบัติงานเปนหนาที่ของแมบาน  จํานวน  85  คน  คิดเปนรอยละ 79.4  
ทัศนคติเกีย่วกบัความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน พบวา สวนใหญมคีวามเหน็วาการจัดนิทรรศการ          
ดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจะชวยเพิ่มความรู ดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับสูงที่สุด  คาเฉลี่ยเทากับ 2.92  (S.D.=.367) รองลงมามีความเห็นวาการที่มคีวามรูเกี่ยวกบั
อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน จะชวยใหเกดิความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน   คาเฉลี่ย
เทากับ  2.84  (S.D. = .438)   ตามลําดับและกลุมตัวอยางที่มีคะแนนเฉลี่ยดานทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับต่ําสุดมีความเหน็วา  การพัฒนาทกัษะความสามารถในการปฏิบัติงานจะชวย
ใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   คาเฉลี่ยเทากับ  2.72  (S.D. = .592)   ดานพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พบวา สวนใหญปฏิบัติงานตามคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานในแตละ
พื้นที่อยูในระดับสูงที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 1.62 (S.D. = .773) รองลงมาคือปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ทํางานเพื่อความปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากับ  1.61 (S.D. = .786)  ตามลําดับและการสวมใสอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน  ซ่ึงอยูในระดับต่ําสุด  คาเฉลี่ยเทากับ 1.37 (S.D. = .651) 
 5.2.2 การศึกษาปญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบตัิงานของพนักงานฝายผลิต        
 เกิดจากสภาพการทํางานสามารถเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ  เชน  เกิดจากคน  เครื่องจักร  
สภาพแวดลอมในการปฏิบตัิงาน  ดานความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ดานทัศนคตใินการปฏิบัติงาน    
และพฤติกรรมการปฏิบัติของพนักงาน  เปนตน  ผูวิจยัเลือกที่จะศึกษาอุบัติเหตุที่เกดิขึ้นเนื่องมาจาก
ตัวบุคคลเพราะปญหาการเกดิอุบัติเหตุสวนใหญเกดิจาก  พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติแลวจะสงผลเสีย  
ทําใหเกิดปญหา      หรือเกดิอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานจากการวจิัย   พบวา    การไมสวมใสอุปกรณ
ปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน  คาเฉลี่ยเทากับ  1.37  (S.D. = .651)  การไมปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ความปลอดภยัคาเฉลี่ยเทากบั   1.42    (S.D. = .659)    การดูแลรักษาความสะอาด   ความเรียบรอย     
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ในบริเวณพืน้ที่ปฏิบัติงาน  ชองทางสงสินคามีพื้นที่ตางระดับแสดงใหเห็นถึงความไมปลอดภัย    
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน  ดังนี ้
 1) ปญหาการไมสวมใสอุปกรณปองกนัอันตรายในขณะปฏิบัติงาน คาเฉลี่ยเทากับ  1.37 
(S.D. = .651)  เนื่องจากพนักงานฝายผลิตขาดจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
และมีความประมาทในขณะปฏิบัติงาน ถาวิธีการที่ปลอดภัยทําใหรูสึกสบายนอยกวาวิธีการที่ไม
ปลอดภัยพนักงานฝายผลิตจะเลือกเอาวิธีการที่ไมปลอดภัยตวัอยาง เชน การใชอุปกรณปองกนั
อันตราย เมื่อสวมใสแลวถึงแมจะปลอดภยัแตเมื่อสวมใสแลวทําใหรูสึกไมสะดวกสบาย  พนักงาน
ฝายผลิต  ก็ไมชอบที่จะสวมใส  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของ  ศิริลักษณ  คงสัตยกลุ  (2546,  หนา 
28) ที่วาความประมาทเปนสาเหตุที่สําคัญของการเกิดอุบตัิเหตุ แตมนษุยก็ชอบประมาทเสมอ  เชน 
คิดวา “ คงไมเกิดกับตนเอง” หรือ “ เสี่ยงเพียงนดิเดยีวคงไมเปนไร” หรือแกตัวกับตนเองวา “ทํามา
มากแลวไมเหน็มีอันตรายอะไร” ซ่ึงสอด คลองกับแนวคิดของ  ชัยสวัสดิ์  เทียนวบิูลย (2535, หนา 
28) ที่วาสาเหตุที่สําคัญที่สุดของการเกดิอุบัติเหต ุ คือความประมาทในความเปนจริงการปองกัน
อุบัติเหตุ100 % เปนไปไมได แตการลดอุบัติเหตุใหนอยลงสามารถทําได พนกังานที่เห็นวาการ
ปองกันอุบัติเหตุไมจําเปน หรือถาพยายามปองกันอุบัตเิหตุ  เชน การสวมหนากากขณะเชื่อมโลหะ
ทําใหดเูหมือนวาเปนคนไมเกงและสอดคลองกับ  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช,  (2534,  หนา 
425)  ที่วา ความปลอดภยัและการวิจารณมนุษยไมตองการใครมาวิจารณตนเอง ถึงแมการวจิารณ
ดังกลาวบางครั้งอาจจะกอใหประโยชนกบัตนเองก็ตาม เชน  หวัหนางานย้ําเตือน พนักงานไมใหลืม
สวมอุปกรณปองกันอันตรายที่ตนเองใชอยูบางคนอาจจะแสดงความไมพอใจหวัหนา เพราะคิดวารู
แลวยังเอามาพดูหรือวิจารณอีก จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาพนักงานใหมี ความรู ความเขาใจ และ
ทัศนคติที่ดีเกีย่วกับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงา  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  วิทยา   อยูสุข  
(2544, หนา  40)  ทีว่าอุบัตเิหตุจากการปฏิบัติงานทําใหเกิดความสญูเสียตอชีวิต และทรัพยสินตอ
เครื่องจักรตอส่ิงของอาจจะเกิดในทันทีทันใดอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นในสถานที่ทํางานเอง หรือนอก
สถานที่ทํางานก็ไดอุบัติเหตทุี่เกิดขณะปฏบิัติงานที่เกดิจากตัวบุคคลและสภาวะอื่น ๆ ทําใหเกดิการ
บาดเจ็บตั้งแตเล็กนอยจนถึงพิการ  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีโดมิโน  ของเฮนริช  (Heinrich,   1966,  
p. 169  อางถึงใน  วิฑูรย สิมะโชคดี  และ  วีรพงษ   เฉลิมจิระรัตน (2542,  หนา 21) ที่วาการ
บาดเจ็บและความเสียหายตางๆ  เปนผลที่สืบเนื่องโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ ซ่ึงเกิดจากการกระทําที่
ไมปลอดภัยหรือสถานการณที่ไมปลอดภยั ซ่ึงเปรียบไดเหมือนตวัโดมโินเรียงกัน  5  ตัวใกลกนัเมือ่
ตัวที่หนึ่งลมยอมทําใหตวัโดมิโนตัวถัดไปลมตามกันไปดวยซ่ึงสอดคลองกับกองชีวอนามัย (2535, 
หนา 35) ที่วาอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานไมวาจะเกดิขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่อ่ืนๆ 
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อุบัติเหตุที่เกดิขึ้นนั้นทําใหงานหยดุชะงกั ทําใหเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือถึงแกชีวติ  นอกจากนีย้ัง
ทําใหเกิดความเสียหายในรปูของทรัพยสินและเวลา    
 2)  ปญหาการไมปฏิบัติตามกฎระเบยีบความปลอดภัย  คาเฉลี่ยเทากับ 1.42 (S.D. = .659) 
การสรางจิตสํานึก เพื่อความปลอดภยักวาจะสามารถสรางใหอยูจนเปนนิสัยตลอดไปจะตองใช
แรงจูงใจ  ซ่ึงตรงกับแนวคดิของ  อบรม  สินภิบาล (2527, หนา  76)  ที่วาการใหรางวัลเปนการ
แสดงออกถึงการยกยองชมเชยกระตุนใหเกดิแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดีและประพฤติดีตอ ๆ ไป
การเรียนรูถามรีางวัล  หรือผลตอบแทนจากการเรียนรูจะทําใหผูปฏิบตัิปฏิบัติส่ิงนั้นไดดยีิ่งขึ้นและ
ยังชวยสงเสริมขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  ซ่ึงอันตรายที่เกิดขึน้จากการทํางาน       
มีสวนทําใหพนักงานขาดขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นหนวยงานจึงจําเปนตองมีการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน เพื่อที่พนกังานจะไดมีความรูทักษะตางๆ 
ไปประยกุตใชกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทาํใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดซ่ึีงสอดคลองกับแนวคิดของ  
ชูชีพ  รมไทร (2524, หนา  17)  ที่วาแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย  และการปองกัน
อุบัติเหตุ โดยการควบคุมการกระทําของคน เครื่องจักรและสิ่งแวดลอมควบคุมดานความประพฤติ
และวิธีการปฏบิัติงานของบุคคลไดแกการจัดฝกอบรม  และปฏิบัติงานเกีย่วกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน การลงโทษทางวินยั สําหรบับุคคลที่มีเจตนาเสี่ยงตอการเกิดอันตรายโดยไมสนใจคาํ
เตือนใด ๆ ซ่ึงสอดคลองกับ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  (2534,  หนา 432)  ที่วาสิ่งที่มนุษย
ตองการในการปฏิบัติงานเปนอันดับแรกกค็ือปจจัยพืน้ฐาน 4 ประการ (อาหาร เครื่องนุงหม ยา
รักษาโรค  และที่อยูอาศยั)  หลังจากนัน้มนุษยก็ตองการความมั่นคง และความปลอดภัยตามมาเปน
อันดับสอง แตก็ยังไมไดรับความปลอดภยัเทาที่ควร ทัง้นี้เพราะมีสาเหตุหลายประการเชนเขาใจวา
กฎระเบยีบ  เพื่อความปลอดภัยเปนการเพิ่มการจับผิด และการเสีย่งเพียงนดิเดยีวคงไมเปนไรจาก
ตัวอยางเจตคตทิี่ไมปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการกระทําที่ไมปลอดภัยของผู   
ปฏิบัติงาน   
 3) ปญหาการดูแลรักษาความสะอาดความเรียบรอยในบริเวณพืน้ที่ปฏิบัติงานอุบัติเหตุ
อาจเกิดจากสภาพแวดลอมในการทํางานทีไ่มเหมาะสมและไมมีความเปนระเบียบรอย เชน การจดั 
เก็บเครื่องมือ     ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  ชัยสวัสดิ์  เทียนวิบูลย  (2535, หนา   50)  ที่วาความ 
ไมเปนระเบยีบเรียบรอยในโรงงานเปนสาเหตุทําใหเกดิอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน การวางของเกะกะ  
ไมมีการกําหนดบริเวณแนนอนวาบริเวณใดเปนบริเวณทาํงาน และบริเวณใดเปนบริเวณเก็บวัสดุ   
มีผลทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย สอดคลองการแนวคดิของ  วิจติร บุณยโหตระ (2536, หนา  32) ที่วา
ปจจัยจากสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน อุบัติเหตุอาจเกิดจากสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม  
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความผิดพลาดของสภาวะแวดลอม  ไดแก เครื่องมือเครื่องจักร  และอุปกรณ
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สภาพความเปนระเบียบในการวางสิ่งของระเกะระกะ วัสดุส่ิงของตางๆ ใหอยูในที่ที่ควรอยู       
กองวัสดุอุปกรณ กองวัตถุดิบ กองสินคาควรวางในเสนที่ตีกรอบไว และชวยกันดแูลรักษา       
ความสะอาด  และความเปนระเบียบในบริเวณพืน้ที่ที่กําหนด  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  อภิชิต       
หวังกอศรีสุข (2544, หนา 80)  ที่วาการดาํเนินกจิกรรมความปลอดภยัในการปฏิบัติงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมสวนใหญเห็นวาปจจยั   สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  เชน  ความสะอาดความเปน  
ระเบียบเรยีบรอยสงผลตอการดําเนินงาน ดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงตองพยายาม
ปลูกฝงใหพนกังาน และลูกจางทุกระดับเห็นคณุคา และความสําคัญของงานดานความปลอดภยั 
หรือกิจกรรมดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  โดยทําใหเห็นวาการมีสวนรวมในงานดานความ
ปลอดภัย หรือกิจกรรมดานความปลอดภยัในการปฏิบัติงานมีประโยชนตอตนเองและหนวยงาน  
 4)  ปญหาชองทางสงสินคามีพื้นที่ตางระดับ  ควรมีแนวทางการแกไขปรับปรุงมนุษย
ทุกคนมีความตองการความปลอดภัย  ทั้งตอชีวิตและทรัพยสินของตนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของไฟเรนซ  (Firenze,  1974,   p.  148   อางถึงใน   สราวุธ   สุธรรมาสา,   2544,   หนา   14)       
ที่วารูปแบบระบบความปลอดภัยของอุบตัิเหตุนัน้ มปีจจัยเกี่ยวกับงานเปนเรื่องทีเ่กี่ยวกับอุปกรณ
เครื่องมือ  เครื่องจักรที่ใชปฏิบัติงาน และปจจยัเกีย่วกบัคนก็จะเปนเรื่องของการทําในสิ่งที่ไมควร
ทําสวนปจจยัเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงอาจทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือเกดิ
อุบัติเหตุ    ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของ   เฮนนิค   (Heinnich,   1965,   p.   109   อางถึงใน  วฑิูรย    
สิมะโชคดี,  2545, หนา  17)  สาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอตุสาหกรรมตาง ๆ ปรากฏวา
การปองกันอบุัติเหตุมี  2  ประการ  คอื หลีกเลี่ยงการกระทําที่ไมปลอดภัยไดแกการทํางานทีไ่ม
ปลอดภัยประมาท ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย เปนตน สวนอีกสาเหตุหนึ่ง คอื 
หลีกเลี่ยงจากสถานการณ  ที่ไมปลอดภัย เชน เครื่องจกัรตองมีอุปกรณปองกันซอมบํารุงสม่ําเสมอ 
จัดสภาพแวดลอมใหอยู     ในสภาพทีด่ีหรือจัดที่ปฏิบัติงานใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา    
 5.2.3  การดําเนินการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานตามแผนยุทธศาสตร  
หลังจากรับปญหาจากแบบสอบถามของพนักงานฝายผลิต  มีดังนี ้
 จัดทําโครงการพัฒนาเพื่อพฒันาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏบิัติงานของพนักงาน
ฝายผลิต ดังนั้นแนวทางทีแ่กไขปญหาตองพยายามปลกุฝงใหพนักงานฝายผลิตทุกระดับเหน็คุณคา
และความสําคญัของงานดานความปลอดภยั  หรือกิจกรรมดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โดยทําใหเหน็วาการมีสวนรวมในงาน ดานความปลอดภัยหรือกิจกรรมดานความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานมีประโยชนตอตนเอง และหนวยงานสามารถแกไขปญหา  ความไมปลอดภัยจากการ
ปฏิบัติงาน  การปองกันการเกิดอุบัติเหตุเปนหนาทีข่องบุคคลทุกคนไมวาจะเปนผูบริหาร หรือ
แมแตพนักงานที่ปฏิบัติงานในขบวนการผลิต  เพื่อไมใหเกิดอุบัตเิหตุจําเปนตองมีการใหความรู
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สงเสริมรณรงค และประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  เฉลียว 
โกงเกษร (2547, หนา 33) ที่วาสิ่งที่จะทาํใหบุคคลมีความรูสึกนึกคดิ มีความรูดานความปลอดภัย 
ในการไดรับรูขอมูลขาวสาร ดานความปลอดภัยมีทศันคติที่ด ี และถูกตองตองานดานความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น การปองกันการเกดิอุบัติเหตจุึงจะสําเร็จและเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
ซ่ึงสามารถพิจารณาเลือกกิจกรรมตาง ๆ  ที่เหมาะสมกับสถานการณ และความพรอมของบริษัท 
การรณรงคเพือ่ความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
(2534, หนา 485)  ที่วาการรณรงค  เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนกจิกรรมความปลอดภัย
ที่สําคัญ  เชน จัดสัปดาหความปลอดภยั   เพื่อจะจดัใหมกีารรณรงคเร่ืองอะไรกต็ามควรที่จะม ี    
การวางแผนเปนอยางดกีอน และผูปฏิบัติมองวาเปนเรื่องที่สําคัญอันจะทําใหผูปฏิบัติงานเห็น
ความสําคัญในเรื่องนั้นๆ ในที่สุดเรื่องที่จะทําการรณรงคตองเหมาะสมและตรงกับสภาพของปญหา
ที่มีอยู ในการเตรียมการประชาสัมพันธความปลอดภยัในหนวยงานควรมีการปลูกฝงเจตคติ และ
การกระตุนจิตสํานึกของผูเกีย่วของในเรื่องความปลอดภยัในการปฏิบัติงานใหกวางขวางยิ่งขึ้นสิ่งที่
จะใชในการรณรงคก็อาจจะเปนสื่อที่มองเห็นไดดวยตา เชน การตดิโปสเตอรแสดงความรุนแรง
ของบาดแผลจากอุบัติเหต ุ และความสูญเสียอวัยวะของรางกายจากอุบัติเหตุที่เกดิขึ้น เพื่อให
ผูปฏิบัติงานมีความปลอดภยัในชวีิต อันจะสงผลดีถึงการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดตนทุนการใช
จาย ซ่ึงเปนความปรารถนาอันยิ่งใหญของหนวยงานอยางแทจริงทําใหพนักงานฝายผลิต     ทุกคนมี
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน กอใหเกิดผลดีตอหนวยงานจะเห็นไดวาสถิติการเกิดอบุัติเหตุในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต    กอนการใชยุทธศาสตรการพัฒนาในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2548    
เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด จํานวน  123  คร้ัง  ทําใหบริษัทสญูเสียคิดเปนมลูคาเปนจํานวน  43,140  บาท  
สาเหตุของบาดเจ็บในป  พ.ศ.  2548  พบวา  กระดาษบาดนิ้วมากที่สุด  จํานวน   444   คร้ัง  หลังการ
ใชยุทธศาสตรการพัฒนาทําใหการเกดิอุบัตเิหตุในการปฏิบัติงานลดลง    รอยละ  85.97 %   พบวา
สาเหตุที่เกิดจากกระดาษบาดนิ้วหลังการใชยุทธศาสตรการพัฒนาลดลง   56   คร้ังตอป 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

     จากผลการวิจัยในครั้งนี ้  ผูวิจยัมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัย        
ในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต และปญหาการเกิดอุบัติเหตุ จากการทํางานของพนักงาน
ฝายผลิต และสรางยุทธศาสตรการพัฒนาพฤติกรรมของพนักงานเกีย่วกับความปลอดภัย และลด
การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน  ซ่ึงผูวิจัยในฐานะทีเ่ปนพนกังานคนหนึ่งในบรษิัท 
หวังเปนอยางยิ่งวาประโยชนที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี ้จะเปนประโยชนแกหนวยงาน และพนักงาน
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ที่เกี่ยวของทุกคนตอไป ในการศึกษาพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนั้นจาํเปนที่จะตอง
เอาบริษัทเขามาพิจารณาดวยจึงจะเกิดความเขาใจพฤติกรรมของพนักงานอยางแทจริง และชัดเจน
เพราะถาพนกังานมีจิตสํานึกที่ดี และบริษทัเห็นความสําคัญ ดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
แลวจะทําใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายของบริษัทและเกิดสุขภาพอนามัยที่ดีแกพนกังาน 

5.3.1 สงเสริมใหพนกังานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตัิงาน   
 ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา   ควรที่จะสงเสริมใหพนักงานดแูลรักษาอุปกรณปองกันอนัตราย
และสงเสริมใหพนักงานสวมใสอุปกรณอันตรายสวนบคุคลตลอดเวลา   ใหงานความปลอดภัยเปน
ความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน     ใหทุกคนตระหนกัถึงอันตรายจากอุบัติเหตจุากการปฏิบัติงาน
มากกวาที่จะรูสึกวาเปนเรื่องไกลตัว    หรือเปนหนาที่ของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะจะเห็นจาก
ความรวมมือของพนักงาน 

5.3.2 จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริม  
 การสนับสนุนในการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
เชนการจัดสัปดาหความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน    เพือ่ใหพนกังานมีความรูความเขาใจและเกดิ   
ทัศนคติที่ดีตอการปองกันการเกิดอุบัติเหตจุากการปฏิบัตงิาน    และปฏบิัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานใหปลอดภยัตามที่บริษัทไดกําหนดไว    เพื่อที่จะนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องซึ่งจะ
สงผลกับพนักงานฝายผลิตใน    บริษัทควอลิติ้    คารตอนส    จํากัด   มีพฤติกรรมเสี่ยง ตอการเกดิ 
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานลดลง 

5.3.3 การใหความรูแนวทางการปฏิบัตงิาน   
 พัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลติ     ในการจดั
กิจกรรมใหความรู   เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทัศนคติ     และพฤติกรรมเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัตงิาน    อยางตอเนื่องและตดิปายในสถานที่ปฏิบัติงานหรือสถานที่ที่     ซึ่งพนักงาน
สามารถมองเห็นไดชัดเจนรวมทั้งติดประกาศเตือนใหระวังอันตรายจากการปฏิบัติงานในตําแหนง
ที่มักเกิดอุบัตเิหตุจากการปฏิบัติงาน 

5.3.4 สงเสริมรณรงคเร่ืองความปลอดภัยในการปฏิบตัิงาน  
 การใชอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคลเครื่องจักรที่ถูกวิธีอยางเปนทางการ และมีการ
ประเมินผลติดตามผลอยางชัดเจนดังนั้นจึงควรดําเนนิการสงเสริมรณรงคใหกับพนักงานอยางทัว่ถึง
โดยครอบคลุมพนักงานทกุแผนกรวมถึงหัวหนางานอนัจะทําใหพนกังานมีความรู และมีพฤติกรรม
การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยมากขึ้นและสามารถลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได 
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5.4  ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยตอไป 
 
 5.4.1  ศึกษาปจจัยการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัตงิาน   ในดานอื่น ๆ  เชน                 
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน     ปจจัยดานความผิดพลาดของเครื่องจักรและอุปกรณ        
ในการปฏิบัติงานเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบตัิเหตุจากการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม 
 5.4.2  ศึกษาเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคจากการปฏิบัตงิาน  และพฤตกิรรมเสี่ยง     
ตอการเกิดโรคจากการปฏิบตัิงาน 
 5.4.3  ศึกษากับพนักงานของบริษัทในเครอื   เพื่อจะไดศกึษาเปรียบเทียบผลที่ไดกับ
พนักงานบรษิทั ควอลิติ้   คารตอนส  จํากัด 
 
 
 
 


