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บทที่ 5 

สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การดําเนนิการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝก 
อบรมดานความปลอดภัยในการทํางานของ บุคลากร  บริษัท เอ็กเซดดี ้ฟริคช่ัน แมททีเรียล จํากัด  
ที่ไดรับการอบรมดวยชุดฝกอบรมดานความปลอดภยัในการทํางาน  และศึกษาความพึงพอใจของ
พนักงานบรษิทั เอ็กเซดดี้ ฟริคช่ัน แมททีเรียล จํากัด ที่มตีอการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมดาน 
ความปลอดภยัในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของบริษัท  
เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น  แมททีเรียล  จํากัด  จํานวน  399  คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบชั้นภูมิ (stratifield  
random  sampling)  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถาม  แบงออกเปน  
3  สวน คือ  สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูเขารับการอบรม  เปนแบบตรวจสอบรายการ สวนที่ 2  
แบบวัดความรูพื้นฐาน เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน เปนแบบถูกผิด  จํานวน 20 ขอ และ
สวนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มตีอการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรม ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จํานวน 20  ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลสวนตัว วิเคราะหโดยหาคาความถี่และรอยละ วเิคราะหความรูพืน้ฐาน เกี่ยวกบัความ
ปลอดภัยในการทํางานและความพึงพอใจ โดยหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความรูพื้นฐาน เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  กอนและหลังอบรม วิเคราะห 
โดยการทดสอบคาที (t – test  for  dependent)   
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 การประเมินชดุฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท เอ็กเซดดี้ 
ฟริคช่ัน แมททีเรียล  จํากัด สรุปผลไดดังนี้ 
 5.1.1  ผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานของ พนักงาน  บริษทั  
เอ็กเซดดี้  ฟริคชั่น แมททีเรียล  จํากัด  กอนไดรับการอบรมดวยชุดฝกอบรมดานความปลอดภยั 
ในการทํางาน  มีคาเฉลี่ยเทากับ  10.08  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.01  สวนหลังการอบรมพบวา   
มีคาเฉลี่ยเทากบั  15.56 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.84   
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 5.1.2  พนักงาน  บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคช่ัน แมททีเรียล  จาํกัด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ฝกอบรมดานความปลอดภยัในการทํางาน  หลังไดรับการอบรมดวยชุดฝกอบรมดานความปลอดภัย
ในการทํางานสูงกวากอนการอบรม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 5.1.3  พนักงานบริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคช่ัน แมททีเรียล  จาํกัด  มีความพงึพอใจตอการฝก 
อบรมดวยชุดฝกอบรมดานความปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวมอยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายการพบวาอยูในระดับมากทุกรายการ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก  
ชุดฝกอบรมมีเนื้อหาในแตละหนวยมีความเหมาะสม การฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมชวยใหผูเขา
อบรมมีโอกาสทบทวนความรูได และแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนชวยใหผู
เขาอบรมไดตรวจสอบความรูดวยตนเอง สวนรายการที่มคีาเฉลี่ยนอยสุด  ไดแก  ชุดฝกอบรมเปน
ส่ือสมัยใหมชวยใหผูเขาอบรมมีความสะดวกในการเรยีนรู   
 

5.2  อภิปรายผล 
 
 การประเมินชดุฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท เอ็กเซดดี้ 
ฟริคช่ัน แมททีเรียล   อภิปรายผลไดดังนี ้
 5.2.1  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานของ 
บุคลากร  บริษัท เอ็กเซดดี้  ฟริคช่ัน แมททีเรียล  จํากัด  พบวา  กอนไดรับการอบรมดวยชุด
ฝกอบรมดานความปลอดภยัในการทํางาน  มีคาเฉลี่ยเทากับ  10.08  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.01  
สวนหลังการอบรม พบวา  มีคาเฉลี่ยเทากบั  15.56  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.84  จะเห็นไดวา
คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมหลังอบรมสูงขึ้น แสดงวา  ผูเขารับการอบรมมีความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน เพิ่มขึ้นหลังการอบรมดวยชุดฝกอบรมดานความปลอดภยัใน
การทํางาน และเมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาหลังการอบรม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ลดลง  แสดงวาคะแนนความรูมีการกระจายนอย  ซ่ึงเกิดจากผูเขารับมีความรูเกี่ยวกบัความปลอดภัย
ในการทํางานใกลเคียงกัน  ทั้งนี้เปนเพราะชุดฝกอบรมความปลอดภยัในการทํางานที่ผูวิจยัพัฒนา
ขึ้นนั้นไดผานการออกแบบจัดทําอยางเปนระบบมีส่ือที่ครบถวนดังทีน่ิพนธ  ศุขปรีดี (2537, หนา 
154-157) ไดกลาววา คูมือการฝกอบรม ในชุดฝกอบรมที่ดีจะตองมีคูมอืการใชและบาํรุงรักษาชุดฝก
อบรม ส่ือ กิจกรรม และการประเมินการฝกอบรม  เพราะสื่อในชุดฝกอบรม เปนองคประกอบ
สําคัญของชุดฝกอบรมเปนเครื่องมือที่จะทําใหผูรับการฝกอบรม เปนคูมือของการแนะนําใหผูให
การฝกอบรมปฏิบัติ ศึกษาขัน้ตอน ของการวางแผนการฝกอบรม วัตถุประสงคการฝกอบรม  
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การเตรียมการทั้งดานบุคลากร วัสดุอุปกรณและวิธีการฝกอบรม  นอกจากนี้กจิกรรมในชุดฝกอบรม 
เปนองคประกอบของชุดฝกอบรมไดจัดเตรียมส่ือและวิธีการของการจดัฝกอบรมไวอยางพรอมมูล 
เพื่อใหผูใหการฝกอบรมดําเนินกิจกรรมการฝกอบรมใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการฝกอบรม 
 5.2.2  บุคลากร  บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคช่ัน แมททีเรียล  จาํกัด มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ฝกอบรมดานความปลอดภยัในการทํางาน หลังไดรับการอบรมดวยชุดฝกอบรมดานความปลอดภัย
ในการทํางานสูงกวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว  ทั้งนีเ้ปนเพราะในการพัฒนาชุดฝกอบรมดานความปลอดภยัในการทํางาน  ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคดิ ทฤษฏีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางชุดฝกอบรม โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการ
ผลิตชุดฝกอบรม มีการจัดลําดับสาระการนาํเสนอ ขอบขายของเนื้อหาการฝกอบรม โดยคํานงึถึง
หลักการทางปรัชญา จิตวิทยา และสังคมวทิยาการศึกษาเขามามีสวนรวมในการจดัการฝกอบรม 
(นิพนธ  ศุขปรีดี. 2537, หนา 169-186)  ดังนั้นจึงสงผลใหชุดฝกอบรมเปนสื่อที่มีคุณภาพ สามารถ
นําไปใชในการฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานไดเปนอยางดี จึงสงผลใหผูเขารับการ
อบรมมีความรูเพิ่มมากขึ้นหลังจากเขารับการอบรมดวยชุดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน  ซ่ึงสอดคลองกับสุวฒันา  เกษวงษ (2546, หนา 93-99) ที่ไดศึกษาการพัฒนาชุดฝกอบรม
แบบสื่อประสมเกี่ยวกับความรูและทักษะพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สําหรับ ครู-
อาจารยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ผลการวิจัยพบวา ครู-อาจารย ที่ฝกอบรมดวยชุด
ฝกอบรมแบบสื่อประสมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการฝกอบรมสูงกวา กอนการฝกอบรมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 5.2.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมดานความปลอดภัย 
ในการทํางาน พบวา พนกังานบริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล  จาํกัด  ที่เขารับการอบรม  
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เปนเพราะกิจกรรมการใหความรูตาง ๆ ของชุดฝกอบรมมี
ความหลากหลาย  มีตัวอยางและอุปกรณของจริง  นอกจากนีย้ังมีการสาธิตขั้นตอนและวิธีการใช
อุปกรณใหผูเขารับการอบรมเห็นของจริง รวมทั้งไดลงมอืปฏิบัติอีกดวย  ดวยเหตุนี้จงึสงผลใหผูเขา
รับการอบรมมีความพึงพอใจตอการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานอยู
ในระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลองกับสุพรรณ  เฟองบุญ (2545, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการพัฒนาสื่อ
ประสม เร่ือง เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ ร.9 ผานระบบเครือขาย ผลการศึกษาคนควา
พบวา ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอชุดฝกอบรมคอมพิวเตอรเร่ืองการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 
หลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยรวมและรายดานอยูในระดบัมาก 
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5.3  ขอเสนอแนะ 

 
 5.3.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
  1)  ควรจัดทําชุดฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการผลิตชิ้นงานในทํางานเพิ่มทกุๆแผนก 
  2)  ควรเผยแพรใหโรงงานอืน่ ๆ ใชในการจัดทําชุดฝกอบรมดานความปลอดภัยที่มี
ลักษณะเดยีวกนัหรือใกลเคยีงกัน 
  3)  ควรไดรับการสงเสริมจากภาครัฐในการสงเสริมการเรียนการสอนกอนนักศกึษา
จะจบหลักสูตรเขาสูโรงงานอุตสาหกรรม 
 5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  1)  ควรมีการศกึษาลักษณะของชุดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน  
ที่เหมาะสมกบัความตองการของผูเขาฝกอบรม ที่มีระดบัความรูพื้นฐานในเรื่องที่ฝกอบรมนั้นๆ 
ตางกัน  
  2)  ควรวจิัยและพัฒนาชดุฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานที่มเีนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องอืน่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากขึ้น 
  3)  ควรพัฒนาสื่อใหความรูดานความปลอดภัยในการทํางานในรูปแบบสื่อที่บุคลากร
สามารถนําไปศึกษาดวยตนเองได เชน คอมพิวเตอรชวยสอน คูมือดานความปลอดภยัในการทํางาน 
และวดีีทัศนความปลอดภยัในการทํางาน   
 


