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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาความเส่ียงและปัจจยัเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการท างานของโรงงาน 

ABC ในจงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่าความเส่ียง แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความเส่ียงท่ีเกิดจากคน, 
เคร่ืองจักร, สภาพแวดลอ้ม และการบริหารจดัการ ซ่ึงเกิดจาก 14 ปัจจยัเส่ียง พบว่า 1) ความเส่ียงจากคนหรือ
ผูป้ฏิบติังาน มีความเส่ียงเฉล่ียเท่ากบั 2 เป็นความเส่ียงต ่า 2) ความเส่ียงท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ มีความเส่ียง
เฉล่ียเท่ากบั 4 เป็นความเส่ียงปานกลาง 3) ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีความเส่ียงเฉล่ียเท่ากบั 6 
เป็นความเส่ียงปานกลาง 4) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารจดัการความปลอดภยั มีระดบัความเส่ียงเฉล่ียเท่ากบั 2 เป็น
ความเส่ียงต ่า ผลสรุปภาพรวมความเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการท างานของโรงงาน ABC เฉล่ียเท่ากบั 4 เป็นความ
เส่ียงในระดบัปานกลาง ตอ้งมีการทบทวนมาตรการการป้องกนัและการควบคุม 

 
ABSTRACT 

This study aims to study the risks and safety relevant risk factors of the ABC factory in Nakhon Ratchasima 

province. The research found that the risks can be divided into 4 aspects: human, machine, environment and 

management risks arising from 14 risks factors. 1) Risks from people or workers. The average risk is 2, the risk is 

low. 2) Risk from machinery and equipment. The average risk is 4, the risk is moderate. 3) The risk from the working 

environment. The average risk is 6, the risk is moderate. 4) Risk from security management. The average risk level is 

2 as low risk. The overall risk score for the ABC factory is 4, which is a moderate level of risk. Preventive and 
control measures must be reviewed. 
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บทน า 
สถิติการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานจ าแนกตามรายจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

จ านวน 20 จงัหวดั ในปี 2559 พบวา่เกิดข้ึนทั้งหมด 4,569 ราย ล าดบัท่ีหน่ึงคือจงัหวดันครราชสีมาเกิดมากสุดจ านวน 
2,258 ราย รองลงมาคือจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 611 ราย ล าดบัท่ีสามคือ จงัหวดัอุดรธานี จ านวน 436 ราย และจงัหวดั
อ่ืนๆ อีก 17 จงัหวดัดงัแสดงในรูปท่ี 1 (กองทุนเงินทดแทนส านกังานประกนัสงัคม, 2560) 
 

 
รูปที ่1 แสดงจ านวนผูบ้าดเจบ็เน่ืองจากการท างานจ าแนกตามจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในปี พ.ศ. 2559 

 
จากขอ้มูลดงักล่าว มีจ านวนการเกิดอุบติัเหตุของจงัหวดันครราชสีมามากท่ีสุดเน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีจ านวน

ประชากรจ านวนมาก และมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา่ทุกจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกจากปัจจยั
ดงักล่าวแลว้ ประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการความปลอดภยัในการท างานอาจส่งผลต่ออตัราการเกิดอุบติัเหตุ
ดงักล่าวดว้ย โรงงานอุตสาหกรรม ABC เป็นโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็นโรงงานขนาด
ใหญ่ มีจ านวนพนกังานและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตจ านวนมาก ตลอดจนมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีน่าสนใจ
เหมาะแก่ศึกษา ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อหาความเส่ียงและปัจจยัเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการท างาน เพื่อลดอตัรา
การเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน รวมทั้งช่วยประหยดังบประมาณแผน่ดินไดอี้กทางหน่ึง 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพื่อศึกษาความเส่ียงและปัจจยัเส่ียงด้านความปลอดภยัในการท างานของโรงงานอุตสาหกรรม ABC ใน
จงัหวดันครราชสีมา 

 
วธีิการวจิยั 

ในการศึกษาระดบัความเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการท างานของโรงงานอุตสาหกรรม ABC ในจงัหวดั
นครราชสีมา ผูว้จิยัไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัดงัน้ี  
 ศึกษาทฤษฏีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งความเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการท างานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากคนหรือ
ผูป้ฏิบติังาน ความเส่ียงจากเคร่ืองจกัร ความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน และความเส่ียงการบริหารจดัการ
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ความปลอดภยั นอกจากนั้นไดศึ้กษาบนัทึกประวติัการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานยอ้นหลงั 3 ปีของโรงานอุตสาหกรรม 
ABC  สามารถแยกปัจจยัเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการท างานไดเ้ป็น 14 ปัจจยั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 แสดงความเส่ียงและปัจจยัเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

ความเส่ียง ล าดบัที่ ปัจจัยเส่ียง 

คน (Man) 

(มธุริน, 2556) 

 

1 พฤติกรรมเส่ียง  

2 ความรู้ 

3 การรับรู้ 

4 การฝึกอบรม 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

(สรญา, 2558) 

 

5 อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 

6 ระบบความปลอดภยัของเคร่ืองจกัร 

7 สภาพเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

8 ป้ายเตือน สญัญาลกัษณ์เตือนต่างๆ 

สภาพแวดลอ้ม 

 (Asiri et al.,2017) 

9 การจราจร 

10 สภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

การบริหารจดัการความ

ปลอดภยั 

(ยทุธภูมิ, 2560) 

11 ความมุ่งมัน่ของฝ่ายบริหาร 

12 การมีส่วนร่วม 

13 การส่ือสาร 

14 การตรวจติดตาม 

ผูว้ิจยัได้จดัท ากรอบแนวคิดวิจยัเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานวิจัย โดยก าหนดให้ปัจจัยเส่ียงด้านความ
ปลอดภยัในการท างานเป็นตวัแปรอิสระ และก าหนดใหค้วามเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการท างานเป็นตวัแปรตาม ดงั
แสดงในรูปท่ี 2 
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รูปที ่2 กรอบแนวคิดวจิยั 

 
เคร่ืองมอืในการวจิยั 
ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบรายละเอียด 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความเส่ียงด้านความปลอดภัยในการท างาน 
ประกอบดว้ย 4 กลุ่ม ความเส่ียง และแยกปัจจยัเส่ียงออกเป็นขอ้ยอ่ยในการตั้งค  าถาม  

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
การหาความตรงของเน้ือหา (Validity) โดยน าแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านเป็นผูพิ้จารณา

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาในแบบสอบถาม และน าไปปรับปรุงแกไ้ข ตรวจความเขา้ใจดา้นภาษาและเน้ือหา
ก่อนน าไปทดลองใช ้การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการน าไปทดลองใช้กบัพนักงานใน
สายการผลิตตามพ้ืนท่ีๆ มีลกัษณะการท างานและสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีแตกต่างกนัจ านวน 15 คน แลว้น ามา
วเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวธีิ Cronbachs’s Alpha Coefficient ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.85 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาจะใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามกับ

หัวหน้างานจ านวน 30 คน ซ่ึงแต่ละคนมีประสบการณ์ในการท างานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมากกว่า 3 ปี และมี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเฉล่ีย 20 คน อีกทั้งยงัปฏิบติังานครอบคลุมในพ้ืนท่ีๆ มีความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
น าแบบสอบถามไปให้หัวหน้างานกรอกขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลความเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการ

ท างาน ครบทั้ง 30 คน ใชเ้วลา 2 สปัดาห์เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนใหค้รบทุกคน 
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน าไปตรวจสอบความถูกตอ้ง น าจ านวนร้อยละของผูท่ี้เคยพบเหตุการณ์และผูท่ี้

ไม่เคยพบเหตุการณ์ไปลงในช่วงระดบัคะแนนของโอกาสการเกิดเหตุการณ์ (ตารางท่ี 2) แลว้ประเมินความรุนแรงของ
ผลกระทบ โดยอา้งอิงจากบนัทึกประวติัการเกิดอุบติัของโรงงานยอ้นหลงั 3 ปี จากนั้นน าไปค านวณระดบัความเส่ียง
ดา้นความปลอดภยัในการท างาน โดยแยกตามแต่ละปัจจยัเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ แลว้น าไปวเิคราะห์ผล 

ตวัแปรตาม

1. ความเส่ียงท่ีเกิดจากคนหรือผูป้ฏิบติังาน

       ปัจจยัเส่ียง: 1) พฤติกรรมเส่ียง 2) ความรู้ 3) การรับรู้ 4) การฝึกอบรม

2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์

      ปัจจยัเส่ียง: 1) อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล 2) ระบบความปลอดภยัของเคร่ืองจกัร 

                          3) สภาพเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 4) ป้ายเตือน สญัลกัษณ์เตือน

3. ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน

      ปัจจยัเส่ียง: 1) การจราจร 2) สภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

4. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารจดัการความปลอดภยั

      ปัจจยัเส่ียง: 1) ความมุ่งมัน่ของฝ่ายบริหาร 2) การมีส่วนร่วม 3) การส่ือสาร 4) การตรวจติดตาม

ความเส่ียงดา้นความ

ปลอดภยัในการท างาน

ตวัแปรอิสระ
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ผลการวจิยั 
ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบับุคคล 
ผูต้อบค าถามเป็นเพศชายร้อยละ 93 เป็นเพศหญิงร้อยละ 7 มีอายุระหว่าง 20-30 ปีร้อยละ 7 มีอายุระหว่าง          

30-40 ปีร้อยละ 43 มีอายมุากกวา่ 40 ปีร้อยละ 50 วฒิุการศึกษาตั้งแต่มธัยมตน้ถึงมธัยมปลายหรือ ปวช. ร้อยละ 50 ระดบั
วฒิุ ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ  37 ระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ร้อยละ 13 มีอายงุานระหวา่ง 6-10 ปีร้อยละ 33 มีอายงุาน
มากกวา่ 10 ปีร้อยละ 67  

ข้อมูลค าถามเกีย่วกบัความเส่ียงด้านความปลอดภัยในการท างาน  
ผูว้จิยัไดก้ าหนดระดบัโอกาสการเกิดเหตุการณ์โดยน าหลกัการของ Likert scale (Rodrigo, 2015) มาใชใ้นการ

ก าหนดช่วงคะแนนโอกาสการเกิดเหตุการณ์ และระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ ไดป้ระเมินโดยอา้งอิงบนัทึกประวติั
การเกิดอุบติัเหตุของโรงงาน ABC ในจงัหวดันครราชสีมา 
 

ตารางที ่2 แสดงระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) 
ระดบั โอกาสการเกิด ค าอธิบาย ระดบัช่วงคะแนน (%) 

4 สูง 1 ปีต่อคร้ัง / เกิดข้ึนค่อนขา้งบ่อย 77-100 

3 ปานกลาง 1-5 ปีต่อคร้ัง / เกิดข้ึนเป็นบางคร้ัง 51-76 

2 นอ้ย 5-10 ปีต่อคร้ัง / เกิดข้ึนนานๆ คร้ัง 26-50 

1 นอ้ยมาก 10 ปีข้ึนไป /  เกิดข้ึนไดย้าก 1-25 

              Likert scale (Rodrigo A, 2015) 

ระดับช่วงคะแนน (%) คือจ านวนร้อยละของหัวหน้างานท่ีเคยพบเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 3 ปี 
ตารางที ่3 แสดงระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ (Impact) 

ระดบั ผลกระทบ ค าอธิบาย 

4 
รุนแรงมาก กระทบต่อช่ือเสียง ไฟไหมท้รัพยสิ์นเสียหายอยา่งมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพไม่

สามารถท างานได ้

3 ปานกลาง กระทบต่อช่ือเสียง ไฟไหมท้รัพยสิ์นเสียหายปานกลาง/บาดเจ็บสาหสัถึงขั้นหยดุงาน 

2 นอ้ย กระทบต่อช่ือเสียง ทรัพยสิ์นเสียหายพอสมควร/ไดรั้บบาดเจ็บอย่างรุนแรง ส่งแพทยท์ า
การรักษา 

1 นอ้ยมาก ทรัพยสิ์นไม่เสียหายหรือเสียหายเลก็นอ้ย/ไดรั้บบาดเจบ็เลก็นอ้ยขั้นปฐมพยาบาล 
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 ผลกระทบหลงัจากการเกิดเหตุการณ์จะอา้งอิงจากบนัทึกประวติัการเกิดอุบติัเหตุของโรงงาน ABC โดยแยก
ผลกระทบเป็น 3 ส่วนคือ ผลกระทบต่อบุคคล ผลกระทบต่อทรัพยสิ์น และช่ือเสียงของโรงงาน (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2557)  
ตารางที ่4 แสดงระดบัความเส่ียง 

ระดบัความเส่ียง มาตรการ 

12-16 ความเส่ียงสูงมาก ความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได ้ตอ้งหยุดด าเนินการและปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือลด
ความเส่ียงลงทนัที 

8-9 ความเส่ียงสูง ความเส่ียงสูง ตอ้งมีการด าเนินการเพื่อลดความเส่ียง 
3-6 ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงท่ียอมรับได ้ตอ้งมีการทบทวนมาตรการควบคุม 
1-2 ความเส่ียงต ่า ความเส่ียงเลก็นอ้ย 

   ตารางท่ี 4 แสดงระดบัความเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการท างาน เป็นผลคูณของโอกาสการเกิดเหตุการณ์กบั
ผลกระทบของเหตุการณ์ นอกจากนั้นยงัอธิบายมาตรการการด าเนินการเพ่ือลดความเส่ียง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 
2557) ผลการศึกษาความเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการท างานทั้ง 4 ดา้น และปัจจยัเส่ียงต่างๆ ความเส่ียงทั้ง 4 ดา้น คือ 
1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากคนหรือผูป้ฏิบติังาน 2) ความเส่ียงท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3) ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 4) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารจดัการความปลอดภยั โดยแต่ละความเส่ียงมีปัจจยัเส่ียง
เป็นองคป์ระกอบ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ความเส่ียงทีเ่กดิจากคนหรือผู้ปฏิบัตงิาน 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากคนหรือผูป้ฏิบติังานประกอบดว้ยปัจจยัเส่ียง 4 ปัจจยัเส่ียงคือ 1) ปัจจยัเส่ียงดา้นพฤติกรรม

เส่ียง 2) ปัจจยัเส่ียงดา้นความรู้ 3) ปัจจยัเส่ียงดา้นการรับรู้ 4) ปัจจยัเส่ียงดา้นการฝึกอบรม มีรายละเอียดดงัน้ี 
ตารางที ่5 ความเส่ียงท่ีเกิดจากคนหรือผูป้ฏิบติังาน 

ข้อ ปัจจัยการเกดิอุบัติเหตุ 

จ านวนผู้ประเมิน (คน) ช่วงคะแนน
เคยพบ

อุบัติเหตุ (%) 

โอกาส
การเกดิ 

ความ
รุนแรง 

ระดบั
ความ
เส่ียง 

เคยพบ
อุบัติเหตุ 

ไม่เคยพบ
อุบัติเหตุ 

1 ดา้นพฤติกรรมเส่ียง 14 16 46 2 2 4 
2 ดา้นความรู้ 9 21 29 2 1 2 
3 ดา้นการรับรู้ 10 20 33 2 1 2 
4 ดา้นการฝึกอบรม 6 24 20 1 1 1 

เฉล่ีย 10 20 32 2 1 2 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดจากคนหรือผูป้ฏิบติังานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2 เป็นความเส่ียงต ่า แต่ปัจจยั
ดา้นพฤติกรรมเส่ียงมีความเส่ียงเท่ากบั 4  เป็นความเส่ียงปานกลางตอ้งทบทวนมาตรการควบคุม หากไม่ด าเนินการอาจ
ส่งผลกระทบร้ายแรงได ้เช่น เกิดวสัดุมีคมบาดเทา้พนกังานเยบ็ผล 10 เขม็ เน่ืองจากฝ่าฝืนกฎระเบียบหา้มใส่รองเทา้แตะ
เขา้ในพ้ืนท่ีในโรงงาน และช้ินงานบาดแขนพนกังานเยบ็ 5 เขม็ เน่ืองจากสภาพร่างกายไม่พร้อมในการท างาน  

ความเส่ียงทีเ่กดิจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
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ความเส่ียงท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ประกอบดว้ยปัจจยัเส่ียง คือ 1) ปัจจยัเส่ียงดา้นอุปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคล 2) ปัจจยัเส่ียงดา้นระบบความปลอดภยัของเคร่ืองจกัร 3) ปัจจยัเส่ียงดา้นสภาพเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 4) ปัจจยั
เส่ียงดา้นป้ายเตือน สญัลกัษณ์เตือนต่างๆ สามารถวเิคราะห์ความเส่ียงไดด้งัน้ี 
ตารางที ่6 แสดงปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

ข้อ ปัจจัยการเกดิอุบัติเหตุ 

จ านวนผู้ประเมิน (คน) ช่วงคะแนน
เคยพบ

อุบัติเหตุ (%) 

โอกาส
การเกดิ 

ความ
รุนแรง 

ระดบั
ความ
เส่ียง 

เคยพบ
อุบัติเหตุ 

ไม่เคยพบ
อุบัติเหตุ 

1 ดา้นอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 12 18 40 2 2 4 

2 ดา้นระบบความปลอดภยัของเคร่ืองจกัร 9 21 30 2 3 6 
3 ดา้นสภาพเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 9 21 30 2 1 2 
4 ดา้นป้ายเตือน สญัลกัษณ์เตือนต่างๆ 12 18 40 2 1 2 

เฉล่ีย 10 20 35 2 2 4 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์มีค่าความเส่ียงเฉล่ียเท่ากบั 4 เป็นความเส่ียง
ปานกลาง ตอ้งทบทวนมาตรการป้องกนัและควบคุม แต่ความเส่ียงดา้นระบบความปลอดภยัของเคร่ืองจกัรมีค่าค่อนขา้ง
สูงหากไม่รีบด าเนินการอาจส่งผลร้ายแรง เช่น ระบบความปลอดภยัของเคร่ืองข้ึนรูปท่อเกิดความผิดพลาดท าให้เคร่ือง
หนีบน้ิวมือพนกังานแตกถึงขั้นตดัน้ิว 

ความเส่ียงทีเ่กดิจากสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มในการท างานประกอบดว้ยปัจจยัเส่ียงคือ 1) ปัจจยัเส่ียงดา้นการจราจร      

2) ปัจจยัเส่ียงดา้นสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน สามารถวเิคราะห์ความเส่ียงไดด้งัน้ี 
ตารางที ่7 แสดงปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ข้อ ปัจจัยการเกดิอุบัติเหตุ 

จ านวนผู้ประเมิน (คน) ช่วงคะแนน
เคยพบ

อุบัติเหตุ (%) 

โอกาส
การเกดิ 

ความ
รุนแรง 

ระดบั
ความ
เส่ียง 

เคยพบ
อุบัติเหตุ 

ไม่เคยพบ
อุบัติเหตุ 

1 ดา้นการจราจร 11 19 37 2 3 6 
2 ดา้นสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 13 17 43 2 2 4 

ค่าเฉล่ีย 12 18 40 2 3 6 

 สรุปผลความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มในการท างานมีค่าความเส่ียงเฉล่ียเท่ากบั 6 เป็นความเส่ียงปาน
กลาง ตอ้งทบทวนมาตรการการป้องกนัและการควบคุม แต่ความเส่ียงดา้นการจราจรค่อนขา้งสูงหากเกิดกบับุคคลอาจ
ส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต หากเกิดกบัทรัพยสิ์นอาจสร้างความเสียหายไดม้ากเช่นกนั เช่น สินคา้หกลม้ รถขนถ่าย
สินคา้เฉ่ียวชนเคร่ืองจกัร 

ความเส่ียงทีเ่กดิจากการบริหารจดัการความปลอดภัย 
 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารจดัการความปลอดภยัประกอบดว้ยปัจจยัเส่ียงคือ 1) ปัจจยัเส่ียงดา้นความมุ่งมัน่
ของฝ่ายบริหาร 2) ปัจจยัเส่ียงดา้นการมีส่วนร่วม 3) ปัจจยัเส่ียงดา้นการส่ือสาร 4) ปัจจยัเส่ียงดา้นการตรวจติดตาม 
สามารถวเิคราะห์ระดบัความเส่ียงไดด้งัน้ี 
ตารางที ่8  แสดงปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารจดัการความปลอดภยั 
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ข้อ ปัจจัยการเกดิอุบัติเหตุ 

จ านวนผู้ประเมิน (คน) ช่วงคะแนน
เคยพบ

อุบัติเหตุ (%) 

โอกาส
การเกดิ 

ความ
รุนแรง 

ระดบั
ความ
เส่ียง 

เคยพบ
อุบัติเหตุ 

ไม่เคยพบ
อุบัติเหตุ 

1 ดา้นความมุ่งมัน่ของฝ่ายบริหาร 10 20 33 2 1 2 
2 ดา้นการมีส่วนร่วม 9 21 30 2 1 2 
3 ดา้นการส่ือสาร 7 23 23 2 1 2 
4 ดา้นการตรวจติดตาม 10 20 33 2 1 2 

ค่าเฉล่ีย 9 21 30 2 1 2 

 สรุปผลวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารจดัการความปลอดภยัมีค่าความเส่ียงเฉล่ียเท่ากบั 2 เป็นความ
เส่ียงต ่า ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารจดัการความปลอดภยัจากปัจจยัเส่ียง เช่น ดา้นความมุ่งมัน่ของฝ่ายบริหารเร่ือง
การไม่เขม้งวดกบัการบงัคบัใชก้ฎความปลอด การไม่ตรวจติดตามและแกไ้ขเม่ือพบจุดเส่ียง 
 
ตารางที ่9 แสดงผลสรุปภาพรวมความเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการท างานโรงงานอุตสาหกรรม ABC 

ข้อ ความเส่ียง ระดบัความเส่ียง 
1 ความเส่ียงท่ีเกิดจากคนหรือผูป้ฏิบติังาน 2 
2 ความเส่ียงท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 4 
3 ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม 6 
4 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารจดัการความปลอดภยั 2 

ค่าเฉล่ีย 4 

ผลสรุปภาพรวมความเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการท างานของโรงงาน ABC เฉล่ียเท่า 4 เป็นความเส่ียงใน
ระดบัปานกลาง ตอ้งมีการทบทวนมาตรการการป้องกนัและการควบคุม ส่วนความเส่ียงดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานอยูใ่นค่าค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะปัจจยัเส่ียงดา้นการจราจร 

 
สรุปผลการวจิยัและอภิปราย 

ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบค าถามเป็นเพศชายร้อยละ 93 มีอายุมากกว่า 40 ปีร้อยละ 50 มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่
มธัยมตน้ถึงมธัยมปลายหรือ ปวช. ร้อยละ 50 มีอายงุานมากกวา่ 10 ปีร้อยละ 67 ผลการศึกษาความเส่ียง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากคน, เคร่ืองจกัร, สภาพแวดลอ้ม และการบริหารจดัการ ซ่ึงเกิดจาก 14 ปัจจยัเส่ียง พบวา่ 1) ความ
เส่ียงจากคนหรือผูป้ฏิบติังาน มีความเส่ียงเฉล่ียเท่ากบั 2 เป็นความเส่ียงต ่า 2) ความเส่ียงท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
มีความเส่ียงเฉล่ียเท่ากบั 4 เป็นความเส่ียงปานกลาง 3) ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีความเส่ียง
เฉล่ียเท่ากบั 6 เป็นความเส่ียงปานกลาง 4) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารจดัการความปลอดภยั มีระดบัความเส่ียงเฉล่ีย
เท่ากบั 2 เป็นความเส่ียงต ่า ผลสรุปภาพรวมความเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการท างานของโรงงาน ABC เฉล่ียเท่ากบั 4 
เป็นความเส่ียงในระดบัปานกลาง ตอ้งมีการทบทวนมาตรการการป้องกนัและการควบคุม 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวจิยั 
การตอบแบบสอบถามของหวัหนา้สายการผลิตในบางคนยงัใหข้อ้คิดเห็นท่ีคลาดเคล่ือนเม่ือเทียบกบับนัทึก 

ประวติัการเกิดอุบติัเหตุในสายการผลิตนั้นๆ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุซ ้ าข้ึนอีก เพราะหัวหนา้สายการผลิตขาดการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวงั 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรศึกษาตารางประเมินความเส่ียงมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัแต่ละงานและปัจจยั เน่ืองจากแต่ละโรงงานให้
น ้ าหนกัความส าคญัในแต่ละเร่ืองแตกต่างกนั เช่น ให้ความส าคญักบับุคลากร ความเช่ือทางศาสนา วฒันธรรมองคก์ร 
ช่ือเสียงองคก์ร งบประมาณค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 
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