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บทคัดย่อ 

โครงงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการเพ่ิมความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลังท างาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเพ่ิมความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลังท างาน เพ่ือศึกษา
ระบบการป้องกันอันตรายจากรถเครน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยในโรงงานและน าข้อมูลที่
ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพ  

โปรแกรมท่ีใช้ในการจัดท าโครงงานฉบับนี้ ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word ในการสร้างเนื้อหา 
และข้อมูลต่าง ๆ ศึกษาการเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานโดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การสร้างตาราง 

ผลการด าเนินการปรับปรุงในส่วนของการท างานด้านความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ การฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยในการท างานและสร้างจิตสานึกให้พนักงานตะหนักถึงความปลอดภัยในการท างาน 
หลังจากด าเนินการปรับปรุงแก้ไข จัดท าคู่มือในการปฎิบัติงานใหม่และฝึกอบรมให้ปฎิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยจัดอุปกรณ์ Safety ให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติและให้ทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ Safety ในการท างานอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่เฉพาะแต่พนักงานระดับ
ปฏิบัติการเท่านั้น หลังการปรับปรุงพบว่าประสิทธิภาพความปลอดภัยในโรงงานดีขึ้นมากรวมถึงการจัด
ให้มกีารอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องทุก ๆ  3 เดือน และทุกปี  
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กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความร่วมมือจากสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม และความกรุณา  

ในการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ ซึ่งให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  

ต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง เพ่ือให้โครงงานฉบับนี้สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้ากับ  

นักศึกษารุ่นต่อไป  

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุภาวดี กัญญาภู อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานรวมถึงอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ 

ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ที่ช่วยให้ค าปรึกษาอย่างดีและ

เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน จนโครงงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ในเรื่องของการเพ่ิม

ความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลังท างาน  เพ่ือน าไปประกอบการศึกษาต่อไป หากมี
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง จดทะเบียนวันที่ 25 มกราคม 2542 ทุนจดทะเบียน 

20,010,000 บาท เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและทดสอบ
ภาชนะบรรจุก๊าซ การซ่อมบ ารุงทุกรูปแบบ ส่วนใหญ่จะซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขนสารเคมี และก๊าซ
ธรรมชาติ โดยการท างานหลัก ๆ คือ การตรวจเช็คระบบขนถ่ายสารเคมีหรือก๊าซ เทสวัดความดัน 
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอของรถบรรทุก ท าสีรถและตรวจเช็คหารอยรั่ว ในการท างานซ่อมบ ารุงรถเครน 
คือ ยานพาหนะท่ีใช้เป็นส่วนมากในการท างานในบริษัท 
        ในปัจจุบัน รถเครนเป็นอุปกรณ์ขนถ่ายวัตถุที่มีบทบาทมากในงานอุตสาหกรรมไทยที่ต้องมีการ
เคลื่อนย้ายวัตถุของที่มีน้ าหนักและระยะการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน สิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาก่อนการสร้าง
หรือขยายโรงงาน คือ การเลือกใช้รถเครนหรือคานที่รับน้ าหนักการยกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การใช้งานและมีความปลอดภัยในการใช้งานเป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงส่วนประกอบที่ใช้ยก
น้ าหนักซ่ึงประกอบด้วย ชนิดของรอก ลวดสลิง มอเตอร์ ให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ใช้  
        ทั้งนี้คณะผู้จัดท าจึงได้มาศึกษาหัวข้อเรื่อง การเพ่ิมความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลัง
ท างาน เพ่ือต้องการศึกษาการเพ่ิมความปลอดภัยให้ตัวบุคคล และเป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานได้ดียิ่งขึ้น         
    
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการเพ่ิมความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลังท างาน 
        1.2.2 เพ่ือศึกษาระบบการป้องกันอันตรายจากรถเครน 
        1.2.3 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยในโรงงาน     
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1.3 นิยามศัพท์เฉพาะ 
การเพ่ิมความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลังท างาน มีค าศัพท์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

        1.3.1 การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) หมายถึง การตรวจสอบที่เนน      
ผลของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในระหวางด าเนินการและหรือที่แลวเสร็จ วาเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่ก าหนดไวในแผนงบประมาณ โครงการ กิจกรรม หรือไม มีประสิทธิภาพเพียงใดโดยให
ความส าคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการใชทรัพยากร ภายใตระยะเวลาที่
ก าหนด 
        1.3.2 การซ่อมบ ารุง (Maintenance) มาจากค าว่า “การซ่อม + การบ ารุง” หมายถึง การท าสิ่ง
ที่ช ารุดให้คืนดี การบ ารุง หมายถึง การรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ในทางการบริหารการผลิต ระบบการ
ซ่อมบ ารุง หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่
พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา 
        1.3.3 รถเครน (Rough Terrain Cranes) คือ รถแครนที่ออกแบบเพ่ือใช้งานในสภาพพ้ืนที่        
ที่ขรุขระขับเคลื่อน 2 ล้อหรือ 4 ล้อ ไม่เหมาะสมกับงานระยะทางที่วิ่งไกล 
        1.3.4 ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะต่าง ๆ
ของร่างกายในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ป้องกันอันตรายความมีระเบียบ ความมีวินัยและการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยโดยเคร่งครัด 

1.3.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพ (Optimization) หมายถึง กระบวนการวางแผนที่มุ่งจะพัฒนา
ความสามารถขององค์การ เพ่ือให้สามารถที่จะบรรลุและธ ารงไว้ซึ่งระดับการปฏิบัติงานที่พอใจที่สุด    
ซ่ึงสามารถวัดได้ในแง่ของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเจริญเติบโตขององค์การ 
 
1.4 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.3.1.1 ศึกษาเก่ียวกับการเพิ่มความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลังท างาน ระบบ

ป้องกันอันตรายจากรถเครน 
1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา 

1.3.2.1 ระยะเวลาในการจัดท าโครงงานเริ่มจัดท าตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2564 จนถึง 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

1.3.3 ขอบเขตด้านสถานที่ 
 1.3.3.1 สถานที่ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง 
 

 
 



3 
 

3 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ด้านผู้ประกอบการ 

      1.4.1.1 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ได้น าข้อมูลไปใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน  
        1.4.2 ด้านหน่วยงานภาครัฐ 

1.4.2.1 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน แก้ไข และปรับปรุงนโยบาย เพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมการการผลิต และอุตสาหกรรมการขนส่ง 
         

1.4.3 ด้านสถาบันการศึกษา 
      1.4.3.1 เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนในวิชาการ

จัดการการขนส่งสามารถน าข้อมูลไปปรับใช้ในการก าหนดการวางแผนหลักสูตร และน าเสนออบรมก่อน
การฝึกงานของนักศึกษาได้ 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเชิงทฤษฎีเรื่อง “การเพ่ิมความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลังท างาน” ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัย 

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างาน  
2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับสภาพการท างาน        
2.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างาน  
2.1.4 ทฤษฎีโดมิโนของอุบัติเหตุ (Domino Theory) 
2.1.5 ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภัยของ บอบ ฟเรนซ Firenze system Model) 
2.1.6 ทฤษฎีอุบัติเหตุเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุรวมกัน (Multiple Causation Theory) 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง       
       2.2.1 รายงายวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยด้าน บุคคล ปัจจัยด้านเวลาในการท างาน และ

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด อุบัติเหตุจากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมปั๊ม
โลหะ จังหวัดสมุทรสาคร (ธนัตถา กรพิทักษ์, 2544) 

       2.2.2 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาพิเศษเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด อุบัติเหตุ
ของคนงานในสถานประกอบการศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทแกลง จ ากัด อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง   
(มนัส คีรีรักษ์, 2546) 

        2.2.3 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกัน อุบัติเหตุ  
จากการท างานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  แห่งหนึ่งในจังหวัด 
สมุทรปราการ(จันทร์เพ็ญ โฮมหุ้มแก้ว และคณะ, 2549) 

        2.2.4 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายโรงงานในบริษัท ยูนีซัน จ ากัด (รัตนาภรณ์ เพ็ชรประพันธ์, 
2550)  

       2.2.5 รายงายวิจัยเรื่อง ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบ ารุง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา (อาจารย์อรัญ ขวัญปาน และนางสาวชนะกานต์ พงศาสนองกุล, 2555) 
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2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัย 
        2.1.1 กรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงานรายงานการศึกษาการสร างจิตส านึกดานความ
ปลอดภัยในการท างานใหครบวงจร (กรุงเทพ : 2548) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวด ลอมในการท างานมีผูท าการศึกษาและน าเสนอแนวคิดที่แตกตางกันเกี่ยวกับเรี่อง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างานดังต่อไปนี้ 
 

2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับสภาพการท างาน                 
        สมพงษ เกษมสิน (2528 : 205) ไดแสดงทัศนะในเรื่องสภาพการปฏิบัติงานไว ดังนี้ คือ สภาพ
การท างานที่ดีเปนปจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะชวยจูงใจใหคนปฏิบัติงานใหแกองคการโดยเต็มก าลัง
ความสามารถถาสภาพการปฏิบัติงานไมดียอมไมเปนผลดีตอการปฏิบัติงานแตอยางใดเลย การจัดสภาพ
การปฏิบัติที่ดีเพ่ือใหสามารถอ านวยประโยชนอนุกูลเอ้ือตอการปฏิบัติงานไดนั้นควรประกอบดวยสิ่ง
ดังตอไปนี้        

1. การจัดการในดานวัสดุอุปกรณตาง ๆ ซึ่งไดแกการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
เครื่องมือ เครือ่งใชในการปฏิบัติงานใหครบถวน จัดวางใหอยูในที่ถูกตองเหมาะสมตามลักษณะของงาน 
และชวงการเดินทางของงาน         
                2. การจัดเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน หมายถึง การจัดสถานที่และเครื่องใชไดแก โตะ     
เกาอ้ี และสถานที่ใหเพียงพอกับจ านวนผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้รวมถึงการจัดใหมีอุปกรณตาง ๆ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแกผูใชอยางดีดวย 

รังสรรค ตันเจริญ (2534 : 25-28) ไดแสดงแนวคิดวา สภาพแวดลอมตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน       
เปนปจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะชวยจูงใจใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ เต็มก าลังความสามารถ         
ถาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมดีหรือไมเหมาะสม ไมเอ้ืออ านวยและไมชวยเสริมสรางความพอใจ
ในการปฏิบัติงานแลวยอมไมเปนผลดีตอการปฏิบัติงานทั้งนี้เพราะวาจะท าใหเกิดอุบัติเหตุตาง ๆ ไดงาย 
แลวยังอาจสรางความเบื่อหนายหรือทอถอยในการท างาน ซึ่งจะน าไปสูการละทิ้งหนาที่หรือโยกยายไป
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนไดซ่ึงปญหาจะตกเปนภาระและกอใหเกิดความสูญเสียตอองคกร 

 
2.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างาน  
ประเสริฐ กรมเจริญ (2544 : 97-102) การศึกษาวิเคราะหครั้งนี้พบวามีทฤษฎีเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างานอยูหลายทฤษฎี แตละทฤษฎีไดอธิบายเรื่อง
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างานออกมาในแนวทางใดแนวทาง
หนึ่ง คือ 
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  1) เปนทฤษฎีอธิบายในเชิงสาเหตุ       
 2) เปนทฤษฎีที่อธิบายในเชิงกระบวนการที่ท าให เกิดปญหาอุบัติเหตุหรือความไม
ปลอดภัยในการท างาน          

        3) เปนทฤษฎีที่อธิบายในเชิงผลกระทบที่เกิดจากความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดลอมใน 

 
2.1.4 ทฤษฎีโดมิโนของอุบัติเหตุ (Domino Theory)       
เฮนริช (Heinrich,H.W.,1959:119) ไดกลาววาการบาดเจ็บและความเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระท าหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย ซึ่งเปรียบเทียบไดกับโดมิโน 5 ตัวเรียง
ต่อกัน เมื่อตัวใดตัวหนึ่งลม ยอมมีผลท าใหโดมิโนตัวถัดไปลมตามกันไปดวย โดยโดมิโนทั้ง 5 ตัว      
ประกอบดวย 

       1) สภาพแวดล อมหรือภูมิหลังของบุคคล (Social Environment or Background)
       2) ความบกพรองผิดปกติของบุคคล (Defect of Person)  

        3) การกระท าหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย (Unsafe Acts/Unsafe Conditions)  
        4) อุบัติเหตุ (Accident)               
        5) การบาดเจ็บหรือเสียหาย (Injury/Damages)     
นั่นคือ สภาพแวดลอมทางสังคมหรือภูมิหลังของคนใดคนหนึ่ง (ครอบครัว ฐานะ ความเปนอยู

การศึกษา) กอใหเกิดความบกพรองหรือผิดปกติของคนนั้น (เชน ทัศนคติตอความไมปลอดภัยที่ไมถูก  
ตอง นิสัยชอบเสี่ยง ความมักงาย) กอใหเกิดการกระท าหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย ซึ่งจะน ามาสูการ
เกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บหรือความเสียหายตามมาในที่สุด การปองกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโนยึด
หลักการตัดลูกโซของอุบัติเหตุโดยก าจัดการกระท าหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย (โดมิโนตัวที ่3) ท าให
อุบัติเหตุไมสามารถเกิดขึ้นไดการเลือกก าจัดโดมิโนตัวที่ 3 เนื่องจากการก าจัดโดมิโนตัวที่ 1 (สภาพ
แวดลอมของสังคม หรือภูมิหลังของบุคคล) หรือโดมิโนตัวที่ 2 (ความบกพรองผิดปกติของบุคคล)      
เปนเรื่องท่ีแกไขไดยากกวา เพราะเปนสิ่งที่เกิดขึน้และปลูกฝงจนเปนคุณสมบัติสวนบุคคลแลว 
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ภาพที่ 2-1 ทฤษฎีโดมิโนของอุบัติเหตุ (Domino Theory) 
 
2.1.5 ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภัยของ บอบ ฟเรนซ Firenze system Model)   

        บอบ ฟเรนซ Firenze system Model) กลาววาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นอยูกับองค
ประกอบที่มีความส าคัญเกี่ยวของกัน 3 สวน คือ คน เครื่องจักร และสิ่งแวดลอม แตละสวนจะมี
ความส าคัญตอการผลิตและการเกิดอุบัติเหตุดังนี้ (ศิริชัย จันทรสิงห, 2539)     
 1) คนหรือผูปฏิบัติงาน (Man) ในการผลิตจะตองมีการตัดสินใจด าเนินงานภายใตความ 
เสี่ยงอันตรายอยูเสมอความเสี่ยงนี้จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับขอมูลขาวสารที่ไดรับถาหากขอมูล ขาวสาร
ที่ไดรับมีปริมาณมากพอและมีความถูกตองการตัดสินใจก็จะถูกตอง หากขอมูลนั้นไมเพียงพอการ
ตัดสินใจ นั้นก็จะมีความเสี่ยงสูงอาจจะเกิดความลมเหลวในการท างานสงผลใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได 
 2) อุปกรณเครื่องจักร (Machine) อุปกรณเครื่องจักรที่ใชในการผลิตจะตองมีความพรอม 
ถาอุปกรณเครื่องจักรออกแบบมาไมถูกตองตามหลักวิชาการหรือขาดการบ ารุงรักษาที่ดีอาจจะเกิด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและจะน าไปสูการเกิดอุบัติเหตุได         
                3) สิ่งแวดลอม (Environment) สภาพแวดลอมในการท างานมีความส าคัญตอการผลิต 
การท างานภายใตสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน การมีสารเคมีฟุงกระจายในอากาศการมีแสงจามาก
เกินไปก็สามารถกอใหเกิดอุบัติเหตุไดเชนกัน 
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2.1.6 ทฤษฎีอุบัติเหตุเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุรวมกัน (Multiple Causation Theory)   
ปเตอรเซ็น (Petersen อางถึงใน สราวุธ สุธรรมสา และคณะ, 2544 : 12) ไดเสนอ แนวความคิด

ของงานความปลอดภัยสมัยใหม ซ่ึงเปนแนวคิดที่ยอมรับในปจจุบัน โดยเสนอวาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต
ละครั้งนั้นมิไดมีแตการกระท าและสภาพการท างานที่ไมปลอดภัยเทานั้น แตแทที่จริงแลวยังมีอีกหลาย
สาเหตุที่ตางก็มีผลท าให เกิดอุบัติเหตุเขาจึงเสนอวา อุบัติเหตุเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุเรียกเปน 
(Multiple Causation Theory) สิ่งที่พบเห็นไมวาจะเปนการกระท าที่ไมปลอดภัย สภาพการท างานที่
ไมปลอดภัยและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น ลวนเปนอาการที่เราตองสืบคนตอไปใหไดวาอะไรคือรากแทของ 
ปญหา ซ่ึงแนนอนรากแทที่วานี้คือ ความลมเหลวของระบบการบริหารความปลอดภัยขององคการนั้น ๆ 
นั่นเอง นั่นหมายความวา ถาที่ท างานใดมีการกระท าหรือสภาพการท างานที่ไมปลอดภัยตองมองตอไป 
วาท าไมจึงเกิดสิ่งเหลานั้น เราขาดระบบการตรวจที่ดี เราไมมีการฝกอบรมหรืออยางไร การออกแบบ
โรงงานไมไดค านึงถึงความปลอดภัยใชหรือไม ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนรากแทหรือสาเหตุที่แทจริงของปญหา
ความไมปลอดภัยในการท างาน การแกไขจึงตองแกที่ตัวระบบบริหารล าพังการแกไขที่อาการแสดง    
เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนานั้นเอง

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง                  
        2.2.1 รายงายวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยด้าน บุคคล ปัจจัยด้านเวลาในการท างาน และปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด อุบัติเหตุจากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมปั๊มโลหะ 
จังหวัดสมุทรสาคร (ธนัตถา กรพิทักษ์, 2544)  
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านเวลาในการท างาน และปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมปั๊มโลหะ 
จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คนงานฝ่ายผลิตที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม
ปั๊มโลหะขนาดกลาง จ านวน 265 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ และไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า        

      1. ปัจจัยด้านบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานในโรงงาน 
อุตสาหกรรมปั๊มโลหะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ รายได้ อายุการท างาน และความ
พึงพอใจในงาน 

      2. ปัจจัยด้านเวลาในการท างานไม่พบว่ามีตัวแปรใดที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ  
จากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมปั๊มโลหะ        

        3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานในโรงงาน 
อุตสาหกรรมปั๊มโลหะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันประจ าเครื่องและ
เสียง 
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2.2.2 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาพิเศษเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด อุบัติเหตุของ
คนงานในสถานประกอบการศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทแกลง จ ากัด อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (มนัส    
คีรีรักษ์, 2546) 
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้คนงานในบริษัทฯ เกิดอุบัติเหตุ โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 300 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิติเชิงอนุมาน Chi – Square Test  

ผลการศึกษาพบว่า คนงานเคยได้รับอุบัติเหตุ ร้อยละ 44.0 ในจ านวนนี้เป็นการได้รับบาดเจ็บ
เล็กน้อย ร้อยละ 64.4 เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน ร้อยละ 65.3 ในจ านวน
นี้ได้รับการอบรมปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 62.7 ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ร้อยละ 59.7 มีระบบ
ป้องกันอุบัติเหตุของเครื่องจักรครบทุกตัว ร้อยละ 34.3 ในด้านความคิดเห็นด้านความปลอดภัยในการ
ท างานพบว่า ด้านการจัดการที่บริษัทจัดให้คนงานและด้านการปฏิบัติของคนงานที่ไม่ปลอดภัยในภาพ
รวมอยู่ในระดับดี ส่วนด้านสภาพการท างานที่บริษัทจัดให้แก่คนงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดอุบัติเหตุในการท างานกับตัวแปรอิสระต่าง ๆ พบว่า เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ลักษณะงานที่ท าการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ความคิดเห็นด้านการจัดการที่บริษัทจัดให้และความคิดเห็นด้าน สภาพการท างานที่บริษัทจัดให้แก่
คนงานไม่มีความสัมพันธ์กับอุบัติเหตุในการท างาน ส่วนการได้รับการอบรมเรื่องความปลอดภัยและ
ความคิดเห็นด้านการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับอุบัติเหตุในการท างาน จากผลการศึกษาที่ได้นี้ ทาง
บริษัทควรมีแนวทางในการจัดการอบรม ด้านความปลอดภัยแก่คนงานให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานมาก
ขึ้น รวมทั้งเพ่ิมวิธีการประชาสัมพันธ์ นโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ให้คนงานได้รับ
ทราบให้มากขึ้น 

 
2.2.3 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกัน อุบัติเหตุจากการ

ท างานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  แห่งหนึ่งในจังหวัด สมุทรปราการ
(จันทร์เพ็ญ โฮมหุ้มแก้ว และคณะ, 2549)      
        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มประชากร
ตัวอย่างที่ศึกษา คือ พนักงานฝ่ายปฏิบัติงานจ านวน 125 คน   

ผลการศึกษา พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปานกลางเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุใน
การท างาน พนักงานมีทัศนคติในการปฏิบัติตน และมีความคิดเห็นว่าสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ใน
ระดับดีมาก ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ Chi – square test ทดสอบหาความสัมพันธ์พบว่า
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือนไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปฏิบัติตนเพ่ือ
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การป้องกันอุบัติเหตุในการท างานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายพนักงาน
ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานปานกลาง โดยเฉพาะการท าความสะอาด
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนตัวเป็นสิ่งที่ต้องท าเป็นประจ าและยังมีพนักงานบางส่วนมีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันอุบัติเหตุในการท างานที่ผิดที่อาจเป็นอันตรายต่อการประสบอุบัติเหตุในการท างาน ทัศนคติ
เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน พนักงานส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุใน
การท างานดีมาก โดยการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรอยู่เสมอ ท าให้สามารถลดอุบัติเหตุในการ
ท างานลงได้พนักงานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการท างานอย่างถูกต้องช่วยป้องกันอุบัติเหตุในการ
ท างานของพนักงานได้ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุในการท างาน พนักงานส่วนใหญ่
มีการปฏิบัติ ตนในการป้องกันอุบัติเหตุดีมาก โดยการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
ก่อนลงมือท างานและปฏิบัติตามค าแนะน าของหัวหน้าในเรื่องความปลอดภัยในการท างานอย่างเคร่ง
คัด แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีพฤติกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุที่ถูกต้อง 

 
2.2.4 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายโรงงานในบริษัท ยูนีซัน จ ากัด (รัตนาภรณ์ เพ็ชรประพันธ์, 2550)  
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ฝ่ายโรงงานและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานฝ่ายโรงงาน โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน 
บริษัท ยูนีซัน จ ากัด จ านวน 139 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และไคสแควร์  

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านคน ตามล าดับ ผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
พนักงานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นความถี่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท างาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้จากผลการวิจัย ดังกล่าวได้มีการ
เสนอแนะในการวางแผน ปรับปรุง และหามาตรการให้สามารถลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ 
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2.2.5 รายงายวิจัยเรื่อง ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบ ารุง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา (อาจารย์อรัญ ขวัญปาน และนางสาวชนะกานต์ พงศาสนองกุล, 2555)  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และหามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่  
ปลอดภัยของช่างซ่อมบ ารุง โดยท าการศึกษาใน 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายงานช่างไม้ ฝ่ายงานช่างประปา ฝ่ายช่าง
ไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน และฝ่ายงานสุขาภิบาล แล้วท าการประเมินความเสี่ยงเพ่ือเลือกกลุ่มประชากร  
หลังจากการประเมินความเสี่ยงแล้วได้กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า และ
ฝ่ายงานสวน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 21 คน โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การ
เจ็บป่วย และอันตรายจากการประกอบอาชีพ การส ารวจสภาพการท างาน และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ท างานของกลุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใน
กลุ่มอาชีพที่ศึกษา โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมในการท างาน การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และการใช้เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มตัวอย่าง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้รูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เพ่ือให้ได้แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขสภาพปัญหาหรืออันตรายที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพ จากนั้นติดตามผลการเรียนรู้และประเมินผลการด าเนินการเพ่ือหาส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกลุ่ม  

ผลการศึกษาพบว่า ช่างซ่อมบ ารุงมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ จึงปฏิบัติงานด้วย
ความเคยชินหรือตามประสบการณ์ ในบางครั้งจะชอบการท างานที่ท้าทายและมีความเสี่ยง แทนที่จะใช้
เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สาเหตุเพราะพนักงานล้วนแต่
ปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน จึงไม่ให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยในการท างานเท่าที่ควร โดยคิดว่า
ระวังตัวเป็นอย่างดีแล้ว และพนักงานจะปฏิบัติงานในท่าทางเดิม  ๆ เป็นระยะเวลานาน อีกทั้ง 
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม จึงมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างาน เช่น ปวดต้นคอ 
ปวดหลัง ปวดเอว ปวดแขน ปวดขา และเข่า เกิดปัญหากับสุขภาพตา คือ อาการปวดตา เคืองตา ตา 
พร่า และแสบตา และเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานขึ้นเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เช่น  
โดนของมีคมบาด โดนกระแทก การหกล้ม การตกจากที่สูง เป็นต้น 
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2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย         
จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษาดังนี ้

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 2-2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ตัวแปรต้น 

- การท างานของรถเครน 

- จ านวนพนักงานในการท างาน 

- อุปกรณ์ safety 

ตัวแปรตาม 

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง

ปฏิบัติงาน 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 
 

        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ เพ่ือศึกษาคุณภาพความปลอดภัยของพนักงานโดยเป็น
การศึกษาข้อมูลจากการท า Report ประจ าวัน โดยจ าแนกไปตามแต่ละแผนก ทั้งนี้เพ่ือน าผลวิจัยไปเป็น
ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปวางแผนให้กับองค์กรครั้งต่อ ๆ ไป วิธีด าเนินงานวิจัยของการวิจัยจะ
ได้น าเสนอเป็นขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดท าโครงงาน 
        3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        งานวิจัยนี้ได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นดังนี้ 
        3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการจัดท าโครงงานครั้งนี้คือ พนักงานของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พนาพงศ์ เอ็น
จิเนียริ่ง (จ านวน 50 คน)  
        3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจัดท าโครงงานครั้งนี้คือ พนักงานแผนกซ่อมบ ารุง จ านวน 10 คน 
        3.1.3 การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดท าโครงงาน 
        เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 5 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านบุคคลเป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา  

ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวกับความถี่ของ
พฤติกรรมในการท างาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
จ านวน 20 ข้อ เป็นค าถามเชิงบวกจ านวน 10 ข้อ (ข้อที่ 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 20) และเป็น
ค าถามเชิงลบจ านวน 10 ข้อ (ข้อที ่5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19) 
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โดยก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนในข้อความเชิงบวกเป็นดังนี้ 

ประจ า = 5 คะแนน 

บ่อยครั้ง = 4 คะแนน 

บางครั้ง = 3 คะแนน 

นาน ๆ ครั้ง = 2 คะแนน 

ไม่เคย = 1 คะแนน 

ส าหรับข้อความในเชิงลบจะให้คะแนนในทิศทางตรงกันข้ามกับข้อความเชิงบวกดังนี้ 

ไม่เคย = 5 คะแนน 

นาน ๆ ครั้ง = 4 คะแนน 

บางครั้ง = 3 คะแนน 

บ่อยครั้ง = 2 คะแนน 

ประจ า = 1 คะแนน 

เกณฑ์ในการแปลผลคะแนนของแบบสอบถามพฤติกรรมในการท างาน 

1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด 

1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย 

2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 

3.50 – 4.49 หมายถึง ดี 

4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 

        ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านเครื่องจักร โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าถามในแบบสอบถาม ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ อายุงานของเครื่องจักร 
เครื่องจักรหยุดท างาน (Breakdown) การช ารุดบกพร่อง และการ์ดครอบเครื่องจักรป้องกันอันตราย 

        ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าถามใน
แบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ 
แสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่น และสารเคม ี
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        ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายซ่อมบ ารุงของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง  ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Opened) ให้เขียนตอบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้ด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้  
        3.3.1 ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการเพ่ือขอเข้าพบ ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจัยครั้งนี้ 
        3.3.2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามท่ีได้ตามวันและเวลาที่ก าหนดร่วมกับฝ่ายบุคคล 
        3.3.3 น าแบบสอบถามที่ได้มาท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามและน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
        3.4.1 การค านวณหาข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) 
แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
        3.4.2 การค านวณหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม จาก
แบบสอบถามตอนที่ 2 ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย 

(Mean: 𝑥) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
        3.4.3 การค านวณหาข้อมูลปัจจัยด้านเครื่องจักรของผู้ตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถาม  
ตอนที่ 3 ที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) 
แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
        3.4.4 การค านวณหาข้อมูลปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามจาก
แบบสอบถามตอนที่ 4 ที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ 
(Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
        3.4.5 การค านวณหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายซ่อมบ ารุง  จากแบบสอบถามตอนที่ 5 ที่มี
ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open - Ended) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วสรุป
ออกมาเป็นค่าความถ่ี (Frequency) โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
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บทที่ 4 

ผลการด าเนินงาน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการศึกษาเรื่อง “การเพ่ิมความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลังท างาน” ผู้ศึกษาได้ 

แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 5 ตอน ดังนี้  
ตอน 1 ปัจจัยด้านบุคคลเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list)  
ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale)  
ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านเครื่องจักรเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  
ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  
ตอนที ่5 ข้อเสนอแนะเป็นแบบปลายเปิด (Opened) 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ  

ตารางท่ี 4-1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม “อายุ” 

อายุ จ านวน ร้อยละ ล าดับ 
1. 20 – 30 ปี 17 34.00 2 
2. 31 – 40 ปี 23 46.00 1 
3. มากกว่า 40 ปี 10 20.00 3 

รวม 50 100  
 

จากตารางที่ 4-1 พบว่าอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนมากที่สุด คือ 31-40 ปี มีจ านวน 23 

คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ อายุ 20-30 ปี มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และอายุ

มากกว่า 40 ปี มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

 

ตารางท่ี 4-2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม “เพศ” 

เพศ จ านวน ร้อยละ ล าดับ 
1. ชาย 42 84.00 1 

2. หญิง 8 16.00 2 

รวม 50 100  
 

จากตารางที่ 4-2 พบว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมี

จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 และเป็นเพศหญิงน้อยที่สุดมี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 
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ตารางท่ี 4-3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม “ระดับการศึกษา” 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ ล าดับ 
1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 7 14.00 4 
2. มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. 17 34.00 1 
3. ปวส. / อนุปริญญา 14 28.00 2 
4. ปริญญาตรี 12 24.00 3 

รวม 50 100  
 

จากตารางที่ 4-3 พบว่าจ านวนระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ มัธยมศึกษา

ชั้นปีที่6 / ปวช. จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมา คือ ปวส./อนุปริญญา จ านวน 14 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28.00 และน้อยที่สุด คือ ปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00  

 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการท างานของพนักงาน ระดับปฏิบัติการฝ่ายซ่อมบ ารุง ห้างหุ้นส่วน พนา

พงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง 

ตารางท่ี 4-4 พฤติกรรมในการท างาน 

ข้อ พฤติกรรมในการท างาน 5 4 3 2 1 �̅� S.D. 
ระดับ

พฤติกรรม 
ล าดับ 

1. 
ท่านปฏิบัติตามข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 

24 11 7 6 2 3.98 1.22 ดี 9 

2. 
ท่านปฏิบัติตามข้อห้าม
เตือนต่าง ๆ ในการท างาน
อย่างเคร่งครัด  

29 9 7 3 2 4.20 1.14 ดี 5 

3. 
ท่านสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน 
ความปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติงาน  

20 12 7 10 1 3.80 1.22 ดี 15 

4. 
ท่านแต่งกายรัดกุมและ 
เหมาะสมขณะปฏิบัติงาน  

22 11 8 7 2 3.88 1.23 ดี 13 

5. 
ท่านไม่สูบบุหรี่ในขณะ 
ปฏิบัติงาน  

21 11 8 6 4 3.78 1.32 ดี 16 
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ข้อ พฤติกรรมในการท างาน 5 4 3 2 1 �̅� S.D. 
ระดับ

พฤติกรรม 
ล าดับ 

6. 

ท่านไม่ดื่มสุรา หรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์
ก่อนการปฏิบัติงานหรือ
ช่วงพัก  

26 9 5 8 2 3.98 1.28 ดี 10 

7. 

ท่านไม่รับประทานยาแก้
แพ้ แก้หวัดก่อนเข้า
ปฏิบัติงานหรือในขณะ
ปฏิบัติงาน  

24 12 5 6 3 3.96 1.27 ดี 8 

8. 
ท่านไม่หยอกล้อเล่นกับ
เพ่ือนร่วมงานในขณะ
ปฏิบัติงาน  

30 8 7 3 2 4.22 1.14 ดี 3 

9. 
ท่านไม่ท างานที่ไม่ได้รับ 
มอบหมายจากหัวหน้างาน  

23 15 8 3 1 4.20 1.02 ดี 6 

10. 
ท่านใช้เครื่องมือท างาน
ถูกต้องตรงตามประเภท
ของงาน  

23 19 5 2 1 4.22 0.93 ดี 4 

11. 
ท่านใช้เครื่องมือช่วยใน
กรณีท่ีต้องยกของหนักเกิน
ก าลัง  

21 9 8 6 6 3.66 1.44 ดี 18 

12. 
ท่านพักผ่อนเพียงพอก่อน
การเข้าปฏิบัติงานในแต่ละ
วัน  

32 10 3 4 1 4.36 1.04 ดี 1 

13. 
ขณะปฏิบัติงานท่านไม่
คิดถึงเรื่องอ่ืน ๆ 

30 10 7 2 1 4.32 0.99 ดี 2 

 
14. 

ท่านตรวจสอบสภาพความ
พร้อมของเครื่องจักรก่อน 
ปฏิบัติงาน 
 

16 21 6 7 0 3.92 1.00 ดี 11 



20 
 

20 
 

ข้อ พฤติกรรมในการท างาน 5 4 3 2 1 �̅� S.D. 
ระดับ

พฤติกรรม 
ล าดับ 

15. 
ท่านแจ้งให้หัวหน้างาน
ทราบทันทีเมื่อพบ
เครื่องจักรชารุด เสียหาย 

20 13 6 5 6 3.72 1.40 ดี 17 

16. 

ท่านไม่ปรับแต่งเครื่องจักร
หรือท าความสะอาด
ในขณะเครื่องจักรก าลัง
ท างาน 

12 23 5 4 6 3.62 1.27 ดี 19 

17. 
ท่านพบสิ่งผิดปกติของ
เครื่องมือเครื่องจักรไม่
แก้ไขด้วยตนเอง 

21 11 11 7 0 3.92 1.10 ดี 12 

18. 
ท่านไม่แก้ไขและปรับตั้งค่า
ของเครื่องจักรเองในกรณี
ที่ไม่ได้งานที่ถูกต้อง 

22 12 8 4 4 3.88 1.28 ดี 14 

19. 
ท่านไม่ลองผิดลองถูกด้วย 
ตนเองเมื่อไม่เข้าใจวิธีการ 
ปฏิบัติงาน 

22 15 12 1 0 4.16 0.86 ดี 7 

20. 
ท่านปฏิบัติงานด้วยความ 
ระมัดระวัง 

15 11 11 6 7 3.42 1.40 ปานกลาง 20 

 รวมพฤติกรรมในการ
ท างาน 

 
 

3.95 1.18 ดี  

 

จากตารางที่ 4-4 พบว่าค่าเฉลี่ยพฤติกรรมในการท างานของพนักงานบริษัท ห้างหุ้นส่วน พนา

พงศ์เอ็นจิเนียริ่ง มีพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับดี (𝑥 = 3.95, S.D. = 1.18) ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด

คือ ท่านพักผ่อนเพียงพอก่อนการเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน (𝑥 = 4.36, S.D. = 1.04) รองลงมา คือ 

ขณะปฏิบัติงานท่านไม่คิดถึงเรื่องอ่ืน ๆ (𝑥 = 4.32, S.D. = 0.99) ท่านไม่หยอกล้อเล่นกับเพ่ือนร่วมงาน

ในขณะปฏิบัติงาน (𝑥 = 4.22,S.D. = 1.14) ท่านใช้เครื่องมือท างานถูกต้องตรงตามประเภทของงาน  

(𝑥 = 4.22, S.D. = 0.93) ท่านปฏิบัติตามข้อห้ามเตือนต่าง ๆ ในการท างานอย่างเคร่งครัด (𝑥 = 4.20, 

S.D. = 1.14) ท่านไม่ท างานที่ไม่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน (𝑥 = 4.20, S.D. = 1.02)  
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ท่านไม่ลองผิดลองถูกด้วยตนเองเมื่อไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน  (𝑥 = 4.16, S.D. = 0.86) ท่านไม่

รับประทานยาแก้แพ้ แก้หวัดก่อนเข้าปฏิบัติงานหรือในขณะปฏิบัติงาน (𝑥 = 3.96, S.D. = 1.27) ท่าน

ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน (𝑥 = 3.98, S.D. = 1.12) ท่านไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์

ก่อนการปฏิบัติงานหรือช่วงพัก  (𝑥 = 3.98, S.D. = 1.28) ท่านตรวจสอบสภาพความพร้อมของ

เครื่องจักรก่อนปฏิบัติงาน (𝑥 =3.92, S.D. =1.00) ท่านพบสิ่งผิดปกติของเครื่องมือเครื่องจักรไม่แก้ไข

เอง (𝑥X = 3.92, S.D. = 1.10) ท่านแต่งกายรัดกุมและเหมาะสมขณะปฏิบัติงาน (𝑥 = 3.88, S.D.     

= 1.23) ท่านไม่แก้ไขและปรับตั้งค่าของเครื่องจักรเองในกรณีที่ไม่ได้งานที่ถูกต้อง (𝑥 = 3.88, S.D.     

= 1.28) ท่านสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน  (𝑥 = 3.80, S.D.= 1.22) ท่านไม่

สูบบุหรี่ ในขณะปฏิบัติงาน (𝑥 = 3.78, S.D. = 1.32) ท่านแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันทีเมื่อพบ

เครื่องจักรช ารุดเสียหาย (𝑥 = 3.72, S.D. = 1.40) ท่านใช้เครื่องมือช่วยในกรณีที่ต้องยกของหนักเกิน

ก าลัง (𝑥 = 3.66, S.D. = 1.44) ท่านไม่ปรับแต่งเครื่องจักรหรือท าความสะอาดในขณะเครื่องจักรกาลัง

ท างาน ( 𝑥 = 3.62, S.D. = 1.27) และ ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุดคือ ท่านปฏิบัติงานด้วยความ

ระมัดระวัง (𝑥 = 3.42, S.D. = 1.40) 

 

ตอนที ่3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านเครื่องจักร  

ตารางที่ 4-5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยด้านเครื่องจักรจ าแนกตาม “อายุงานของ 

เครื่องจักร” 

อายุงานของเครื่องจักร จ านวน ร้อยละ ล าดับ 
1. น้อยกว่า 1 ปี 10 20.00 3 
2. 1-3 ปี 14 28.00 2 
3. มากกว่า 3 ปี 26 52.00 1 

รวม 50 100  
 

จากตารางที่ 4-5 พบว่าอายุงานของเครื่องจักรที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในปัจจุบันมากที่สุด  คือ 

มากกว่า 3 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมา คือ 1-3 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.00 และน้อยที่สุด คือ น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
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ตารางที่ 4-6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยด้านเครื่องจักรจ าแนกตาม  “เครื่องจักรหยุดการ

ท างาน” 

เครื่องจักรหยุดการท างาน จ านวน ร้อยละ ล าดับ 
1. ไม่มีการหยุด 27 54.00 1 
2. สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง 6 12.00 3 
3. มากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 17 34.00 2 

รวม 50 100  
 

จากตารางที่ 4-6 พบว่าเครื่องจักรที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในปัจจุบันมีการหยุดท างานมากที่สุด

คือ ไม่มีการหยุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมา คือ มากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จ านวน 

17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และน้อยที่สุด คือ สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.00 

 

ตารางท่ี 4-7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยด้านเครื่องจักรจ าแนกตาม “เครื่องจักรช ารุด-

บกพร่อง” 

เครื่องจักรชารุด - บกพร่อง 
 

จ านวน ร้อยละ ล าดับ 

1. ไม่มีการช ารุด - บกพร่อง 32 64.00 1 
2. สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง 11 22.00 2 
3. มากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 7 14.00 3 

รวม 50 100  
 

จากตารางที่ 4-7 พบว่าเครื่องจักรที่ผู้ตอบแบบสอบถามท างานอยู่ในปัจจุบันมีการช ารุด-บกพร่อง

มากที่สุด คือ ไม่มีการช ารุด-บกพร่อง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมา คือ สัปดาห์ละ 1-

3 ครั้ง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และน้อยที่สุด คือ มากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จ านวน 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 14.00 
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ตารางท่ี 4-8 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยด้านเครื่องจักรจ าแนกตาม “เครื่องจักรมีการ์ด 
ครอบป้องกันอันตราย” 

การ์ดครอบเครื่องจักร 
 

จ านวน ร้อยละ ล าดับ 

1. มี 36 72.00 1 
2. ไมมี 14 28.00 2 

รวม 50 100  
 

จากตารางที ่4-8 พบว่าเครื่องจักรที่ผู้ตอบแบบสอบถามท างานอยู่ในปัจจุบันมีการ์ดครอบป้องกัน

อันตรายมากที่สุด คือ มีการ์ดครอบ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 และน้อยที่สุด คือ ไม่มีการ์ด

ครอบ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 

 

ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ตารางท่ี 4-9 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานจ าแนกตาม 

“แสงสว่าง” 

แสงสว่าง 
 

จ านวน ร้อยละ ล าดับ 

1. มากเกินไป 3 06.00 3 
2. พอดี 38 76.00 1 
3. น้อยเกิน 9 18.00 2 

รวม 50 100  
 

จากตารางที่ 4-9 พบว่าแสงสว่างในที่ท างานที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากที่สุด คือ พอดี จ านวน 

38 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมา คือ น้อยไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และน้อยที่สุด

คือ มากเกินไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 06.00 
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ตารางท่ี 4-10 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานจ าแนกตาม 

“เสียง” 

เสียง 
 

จ านวน ร้อยละ ล าดับ 

1. ดังเกินไป 17 34.00 2 
2. ปกต ิ 33 66.00 1 

รวม 50 100  
 

จากตารางที่ 4-10 พบว่าเสียงในที่ท างานที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากท่ีสุด คือ ปกติ จ านวน 33 

คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 และน้อยที่สุด คือ ดังเกินไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 

 

ตารางท่ี 4-11 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานจ าแนกตาม 

“อุณหภูมิ” 

อุณหภูมิ 
 

จ านวน ร้อยละ ล าดับ 

1. ร้อนมาก 34 68.00 1 
2. ปกต ิ 16 32.00 2 

รวม 50 100  
 

จากตารางที่ 4-11 พบว่าอุณหภูมิในที่ท างานที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากที่สุด คือ ร้อนมาก

จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 และน้อยที่สุด คือ ปกติ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 

 

ตารางท่ี 4-12 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานจ าแนกตาม 

“ฝุ่น” 

ฝุ่น 
 

จ านวน ร้อยละ ล าดับ 

1. มี 36 72.00 1 
2. ไม่มี 14 28.00 2 

รวม 50 100  
 

จากตารางที่ 4-12 พบว่าฝุ่นในที่ท างานท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากที่สุด คือ มีฝุ่น จ านวน 36 

คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 และน้อยที่สุดคือ ไม่มีฝุ่น จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 
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ตารางที่ 4-13 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานจ าแนกตาม

“สารเคมี” 

สารเคมี 
 

จ านวน ร้อยละ ล าดับ 

1. มี 13 26.00 2 
2. ไม่มี 37 74.00 1 

รวม 50 100  
 

จากตารางที่ 4-13 พบว่าสารเคมีในที่ท างานที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากที่สุด คือ ไม่มีสารเคมี

จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 และน้อยที่สุด คือ มีสารเคมี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 

 

ตอนที ่5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

ส าหรับข้อเสนอแนะที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นมีดังนี้  

1. ต้องการให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานให้มากขึ้น  และสร้างจิตสานึกให้

พนักงานตะหนักถึงความปลอดภัยในการท างาน  

2. ต้องการให้บริษัทเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการท างานของพนักงานให้มากกว่าที่เป็นอยู่ โดย

จัดอุปกรณ ์Safety ให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  

3. ต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์  Safety ในการท างานอย่าง

เคร่งครัด ไม่ใช่เฉพาะแต่พนักงานระดับปฏิบัติการเท่านั้น  

4. ต้องการให้เพิ่มแสงสว่างบริเวณจุดตรวจสอบชิ้นงานหน้าเครื่อง  

5. ต้องการให้มีการเพ่ิมพัดลมให้มากขึ้น เพราะอุณหภูมิในท่ีท างานร้อนมาก 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทฤษฎีเรื่อง “การเพ่ิมความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลัง

ท างาน” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาโดยมีผลสรุปดังนี้ 

5.1 สรุปผล 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การน าเสนอสรุปการวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นภาพรวม และข้อสรุปผลการวิจัยที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้  
 1) เพ่ือศึกษาการเพิ่มความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลังท างาน 
 2) เพ่ือศึกษาระบบการป้องกันอันตรายจากรถเครน  
 3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยในโรงงาน 
 จากการจัดท าโครงงานได้เห็นความส าคัญของความปลอดภัยของตัวบุคคล โดยจัดท า
แบบสอบถามพฤติกรรมการท างานของพนักงาน เพ่ือใช้ศึกษาในการเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน ผลการศึกษาประสิทธิภาพการเพ่ิมความปลอดภัยให้กับพนักงาน ผู้จัดท าได้ศึกษา
พฤติกรรมการท างานของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัย โดยเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามพฤติกรรมการท างานของพนักงาน จากนั้นใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย

ของประชากร (𝑥) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (S.D.) เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง 
 จากผลการวิเคราะห์ให้ด าเนินการปรับปรุงในส่วนของพนักงาน ระดับปฏิบัติการฝ่ายซ่อมบ ารุง 
ซึ่งได้แก่ ความไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ไม่มีอุปกรณ์ safety ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
และการที่ผู้บริหารไม่ค่อยให้ความสนใจกับความปลอดภัยของพนักงาน  หลังจากได้ผลสรุปจาก
การศึกษาทั้งหมดผู้วิจัย ได้จัดท าเอกสารส่งให้กับทางคณะผู้บริหาร เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
โดยการจัดท าคู่มือการท างานในการปฏิบัติงานใหม่ และเสนอให้มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน โดย
ส่งเสริมให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การอบรมให้กับพนักงานใหม่ พนักงานเก่าแต่มีการย้ายงาน
ใหม่ มีการน าเครื่องจักรใหม่เข้าสู่สายการผลิต อบรมประจ าปีเพ่ือทบทวน ซึ่งในการอบรมแต่ละครั้ง
นอกจากการให้พนักงานได้รู้จักวิธีการท างานที่ถูกต้องและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงงานแล้ว ต้องมีการ
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น าเสนอเพ่ือให้พนักงาน ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและชี้ให้เห็นว่าอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่อง
ของเคราะห์กรรม สามารถป้องกันได้ โดยเน้นให้เห็นว่าพนักงานทุกคนสามารถป้องกันอุบัติเหตุของตน
และผู้อื่นได้ 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ประเด็นที่ส าคัญท่ีพบได้จากผลการวิจัยในเรื่องนี้ ผู้วิจัยจะได้น ามาอภิปราย เพ่ือสรุปเป็นข้อยุติให้
ทราบถึงข้อเท็จจริง โดยมีการน าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงได้ดังนี้ 

5.2.1 จากผลการวิจัย พบว่าพนักงานในแต่ล่ะพ้ืนที่ มีพ้ืนฐานความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายที่
คล้ายกัน มีการปฏิบัติที่เหมือนกันเรื่องความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตราย พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานปานกลาง โดยเฉพาะการท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนตัว เป็นสิ่งที่ต้องท าเป็นประจ าและยังมีพนักงานบางส่วนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุใน
การท างานที่ผิดที่อาจเป็นอันตรายต่อการประสบอุบัติเหตุในการท างาน ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุในการท างาน พนักงานส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในการท างานดีมาก โดย
การตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรอยู่เสมอ ท าให้สามารถลดอุบัติเหตุในการท างานลงได้  พนักงานส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญกับการท างานอย่างถูกต้องท าให้ช่วยป้องกันอุบัติเหตุในการท างานของพนักงานได้ 
การปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุในการท างาน พนักงานส่วนใหญ่มีการปฏิบัติ ตนในการ
ป้องกันอุบัติเหตุดีมาก โดยการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรก่อนลงมือท างาน  และ
ปฏิบัติตามค าแนะน าของหัวหน้าในเรื่องความปลอดภัยในการท างานอย่างเคร่งคัด แสดงให้เห็นว่า
พนักงานมีพฤติกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุที่ถูกต้อง 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ต้องการให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานให้มากข้ึน และสร้างจิตสานึกให้

พนักงานตะหนักถึงความปลอดภัยในการท างาน  

5.3.2 ต้องการให้บริษัทเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการท างานของพนักงานให้มากกว่าที่เป็นอยู่  

โดยจัดอุปกรณ ์Safety ให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  

5.3.3 ต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ Safety ในการท างาน

อย่างเคร่งครัด ไม่ใช่เฉพาะแต่พนักงานระดับปฏิบัติการเท่านั้น  

5.3.4 ต้องการให้เพิ่มแสงสว่างบริเวณจุดตรวจสอบชิ้นงานหน้าเครื่อง  

5.3.5 ต้องการให้มีการเพ่ิมพัดลมให้มากขึ้น เพราะอุณหภูมิในท่ีท างานร้อนมาก 
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ภาคผนวก ก 

แนวคิดเกี่ยวกับสภาพความปลอดภัย 
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ภาพที่ ก-1 ภาพการอบรมผู้ช่วยชีวิตท างานในที่อับอากาศ 

ที่มา : บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จ ากัด โครงการส่งเสริมการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
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ภาพที่ ก-2 ภาพการอบรมคนที่ท างานในที่อับอากาศ 
ที่มา : บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จ ากัดโครงการส่งเสริมการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
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ภาพที่ ก-3 การอบรมหลักสูตรการใช้รถ x lift และ Boom lift 
ที่มา : บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จ ากัดโครงการส่งเสริมการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
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ภาพที่ ก-4 อบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

ที่มา : บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จ ากัดโครงการส่งเสริมการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
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ภาพที่ ก-5 ภาพการอบรมความปลอดภัยในการใช้รถยก (Forklift) 

ที่มา : บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จ ากัด โครงการส่งเสริมการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 

 

 

 



35 
 

35 
 

 
ภาพที่ ก-6 ภาพการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

ที่มา : บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จ ากัด โครงการส่งเสริมการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
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ภาพที่ ก-7 บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จัดอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ 

ที่มา : บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จ ากัด โครงการส่งเสริมการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
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ภาพที่ ก-8 บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จัดอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ 

ที่มา : บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จ ากัด โครงการส่งเสริมการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
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ภาพที่ ก-9 ภาพการอบรมหลักสูตรการใช้รถ x lift และ Boom lift  

ที่มา : บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จ ากัด โครงการส่งเสริมการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
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ภาพที่ ก-10 ภาพการอบรมหลักสูตรการใช้รถ x lift และ Boom lift 

ที่มา : บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จ ากัด โครงการส่งเสริมการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
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ภาพที่ ก-11 ภาพการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

ที่มา : บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จ ากัด โครงการส่งเสริมการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
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ภาพที่ ก-12 ภาพการอบรม KYT บริษัทมีการจัดการอบรม Kiken Yochi Training 
                   ที่มา : บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จ ากัด โครงการส่งเสริมการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
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ภาพที่ ก-13 อบรมความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง  

ที่มา : บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จ ากัด โครงการส่งเสริมการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
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ภาพที่ ก-14 อบรมการใช้รถ X-lift และ Boom lift 

ที่มา : บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จ ากัด โครงการส่งเสริมการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
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ภาพที่ ก-15 บริษัท ฯ รับการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย 

ที่มา : บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จ ากัด โครงการส่งเสริมการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินประสิทธิภาพและแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
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แบบสอบถาม 

เรื่องการเพิ่มความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลังท างาน 

กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วน พนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง 

ค าชี้แจง 

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการ เกิด

อุบัติเหตุจากการท างาน เพ่ือความปลอดภัยในการท างานของพนักงานทุกคน 

2. ข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถาม จะถือเป็นความลับและใช้เ พ่ือการศึกษาเท่านั้นผล 

การศึกษาจะไม่มีการกล่าวพาดพิงถึงตัวท่านหรือทางบริษัท และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการ

ปฏิบัติงานหรือเป็นหลักฐานผูกมัดตัวท่าน 

3. แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล 

ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกีย่วกับปัจจัยด้านพฤติกรรมในการท างาน 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านเครื่องจักร 

ตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ตอนที่5 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความ 

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

4. โปรดตอบค าถามให้ครบทุกส่วนและทุกข้อ 

5. ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ 
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ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล 

ค าชี้แจง : ให้ท่านท าเครื่องหมาย (✓) หน้าข้อความในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง 

1. ปัจจุบันท่านมีอายุ 

( ) 20 – 30 ปี 

( ) 31 – 40 ปี 

( ) มากกว่า 40 ปี 

2. เพศ 

( ) ชาย 

( ) หญิง 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

( ) ต่ ากว่ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 

( ) มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. 

( ) ปวส. / อนุปริญญา 

( ) ปริญญาตรี 
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ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการท างาน 

ค าชี้แจง : ท่านมีพฤติกรรมในการท างานอย่างไรให้ท่านเลือกตอบเพียง 1 ช่อง โดยการท าเครื่องหมาย 

✓ในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านมากที่สุด 

ประจ า หมายถึง ท่านปฏิบัติอย่างนี้ทุกครั้ง 

บ่อยครั้ง หมายถึง ท่านปฏิบัติอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ 

บางครั้ง หมายถึง ท่านปฏิบัติอย่างนี้เป็นบางครั้ง 

นาน ๆ ครั้ง หมายถึง น้อยครั้งที่ท่านปฏิบัติอย่างนี้ 

ไม่เคย หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบัติอย่างนี้เลย 

ข้อ ข้อความ 
ความถี่ในการปฏิบัติงาน 

ประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง 
นาน ๆ 
ครั้ง 

ไม่เคย 

1. ท่านปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน      

2. 
ท่านปฏิบัติตามข้อห้ามเตือนต่าง ๆ ในการ
ท างานอย่างเคร่งครัด 

     

3. 
ท่านสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
ขณะปฏิบัติงาน 

     

4. 
ท่านแต่งกายรัดกุมและ เหมาะสมขณะ
ปฏิบัติงาน 

     

5. ท่านปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน      

6. 
ท่านไม่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอ
ฮอร์ก่อนการปฏิบัติงานหรือช่วงพัก  

     

7. 
ท่านไม่รับประทานยาแก้แพ้ แก้หวัดก่อน
เข้าปฏิบัติงานหรือในขณะปฏิบัติงาน  

     

8. 
ท่านไม่หยอกล้อเล่นกับเพ่ือนร่วมงาน
ในขณะปฏิบัติงาน  

     

9. 
ท่านไม่ท างานที่ไม่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน 

     

ด 
 
 
กหเหหหหหหหหหเหดเหดเดเหดกเหดเ 

หเหพ หเหเหพเ ห าดหด ดหหเ ห าพเ 
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ข้อ ข้อความ 
ความถี่ในการปฏิบัติงาน 

ประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง 
นาน ๆ 
ครั้ง 

ไม่เคย 

10. 
ท่านใช้เครื่องมือท างานถูกต้องตรงตาม
ประเภทของงาน 

     

11. 
ท่านใช้เครื่องมือช่วยในกรณีท่ีต้องยกของ
หนักเกินก าลัง 

     

12. 
ท่านพักผ่อนเพียงพอก่อนการเข้า
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

     

13. ขณะปฏิบัติงานท่านมักคิดถึงเรื่องอ่ืน ๆ      

14. 
ท่านตรวจสอบสภาพความพร้อมของ
เครื่องจักรก่อนการปฏิบัติงาน 

     

15. 
ท่านแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันทีเม่ือพบ
เครื่องจักรช ารุดเสียหาย 

     

16. 
ท่านปรับแต่งเครื่องจักรหรือท าความ
สะอาดในขณะเครื่องจักรก าลังท างาน 

     

17. 
ท่านพบสิ่งผิดปกติของเครื่องมือเครื่องจักร
มักแก้ไขเอง 

     

18. 
ท่านแก้ไขและปรับตั้งค่าของเครื่องจักร
เอง ในกรณีท่ีไม่ได้งานที่ถูกต้อง 

     

19. 
ท่านมักลองผิดลองถูกด้วยตนเองเมื่อไม่
เข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน 

     

20. ท่านปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง      
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ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยด้านเครื่องจักร 

ค าชี้แจง : ให้ท่านท าเครื่องหมาย (✓) หน้าข้อความในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง 

1. อายุงานของเครื่องจักรที่ท่านใช้งานอยู่ 

( ) น้อยกว่า 1 ปี 

( ) 1 – 3 ปี 

( ) มากกว่า 3 ปี 

2. เครื่องจักรที่ท่านท างานอยู่หยุดการท างาน (Breakdown) 

( ) ไม่มีการหยุด 

( ) สัปดาห์ละ 1 – 3 ครั้ง 

( ) มากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

3. เครื่องจักรที่ท่านท างานอยู่ช ารุดบกพร่อง (รวมถึงเครื่องตาย , แก้ปัญหาต่าง ๆ) 

( ) ไม่มีการช ารุด - บกพร่อง 

( ) วันละ 1 – 3 ครั้ง 

( ) มากกว่าวันละ 3 ครั้ง 

4. เครื่องจักรที่ท่านท างานอยู่มีการ์ด (ครอบ) ป้องกันอันตรายหรือไม่ 

( ) ม ี

( ) ไม่มี 
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ตอนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ค าชี้แจง : ให้ท่านท าเครื่องหมาย (✓) หน้าข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. แสงสว่างในที่ท างานของท่าน 

( ) มากไป 

( ) พอดี 

( ) น้อยไป 

2. เสียงของเครื่องจักรในที่ท างานของท่าน 

( ) ดังเกินไป 

( ) ปกต ิ

3. อุณหภูมิในท่ีท างานของท่าน 

( ) ร้อนมาก 

( ) ปกต ิ

4. ฝุ่นในบริเวณท่ีท างาน 

( ) ม ี

( ) ไม่มี 

5. สารเคมีในบริเวณท่ีท างาน 

( ) ม ี

( ) ไม่มี 

 

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ค าชี้แจง : กรุณากรอกข้อความแสดงความคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานระดับฝ่ายผลิต

ที่ท่านคิดว่าควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
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ประวัติผู้ท าโครงงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล   : นายศุภกร  ราชสมบูรณ์ 
ชื่อโครงงาน  : การเพิ่มความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลังท างาน 
สาขาวิชา  : การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน 
ปีการศึกษา  : 2564 
ประวัติ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  : วันที่ 20 กันยายน  พ.ศ. 2544 
สถานที่เกิด  : จังหวัดตราด 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : 13/117 ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21130 
ประวัติการศึกษา : ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 

 : ปีการศึกษา 2563 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 
ปัจจุบัน   : ศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
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ประวัติผู้ท าโครงงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล   : นายสุทิวัส   จ าปาเงิน 
ชื่อโครงงาน  : การเพ่ิมความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลังท างาน 
สาขาวิชา  : การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน 
ปีการศึกษา  : 2564 
ประวัติ 
วัน/เดือน/ปีเกิด   : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2544 
สถานที่เกิด  : จังหวัดระยอง 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : 47/45 หมู่ที ่1 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 
ประวัติการศึกษา : ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 

 : ปีการศึกษา 2563 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 
ปัจจุบัน   : ศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
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ประวัติผู้ท าโครงงาน 

 

ชื่อ-นามสกุล   : นายอธิวา  ชื่นทิม 
ชื่อโครงงาน  : การเพิ่มความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลังท างาน 
สาขาวิชา  : การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน 
ปีการศึกษา  : 2564 
ประวัติ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2544 
สถานที่เกิด  : จังหวัดบุรีรัมย ์
ที่อยู่ปัจจุบัน  : 202/82 หมูท่ี่ 6 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 
ประวัติการศึกษา : ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 

 : ปีการศึกษา 2563 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 
ปัจจุบัน   : ศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
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แบบคุณลักษณะผลงานโครงการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

โครงการ ระดับ        ปวช.         ปวส.   แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 

 

 

  

ชื่อโครงการ: การเพ่ิมความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลังท างาน งบประมาณ:          -         บาท 
                                                ชื่อผู้จัดท า        
1. นายศุภกร ราชสมบูรณ์  รหัส : 63302140072 ชั้น/กลุ่ม:  ปวส. 2/4 
2. นายสุทิวัส  จ าปาเงินนาย  รหัส : 63302140076 ชั้น/กลุ่ม:  ปวส. 2/4 
3. นายอธิวา  ชื่นทิม  รหัส : 63302140082 ชั้น/กลุ่ม:  ปวส. 2/4 
                                              ชื่อครูที่ปรึกษา 
1. นางสาวสุภาวดี กัญญาภู                               เบอร์โทรศัพท์ 092-2949561 
2. นางสาวละมุล นากร                                    เบอร์โทรศัพท์ 093-8721541   
3. นางสาววัจนา เจริญสวัสดิ์                              เบอร์โทรศัพท์ 097-2398962  

บทคัดย่อ 

โครงงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการเพ่ิมความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลังท างาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเพ่ิมความปลอดภัยให้พนักงานขณะรถเครนก าลัง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพความปลอดภัยในโรงงานและน าข้อมูลที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและ
ประกอบอาชีพ การด าเนินการปรับปรุงในส่วนของการท างานด้านความปลอดภัย ได้แก่ การ
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ Safety 
อย่างเคร่งครัด หลังการปรับปรุงพบว่าประสิทธิภาพความปลอดภัยในโรงงานดีขึ้นมากรวมถึง
การจัดให้มีการอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องทุก ๆ  3 เดือน และทุกป ี

ประโยชน์และ
คุณลักษณะ 

เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ได้น าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน แก้ไข และปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย 

สถานที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

น าไปใช้ตามบริษัทอุตสาหกรรมที่ท างานเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่พนักงานและบุคลากร 

✔ 
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พฤติกรรมความปลอดภยั

ผลการเปรยีบเทียบการปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง

เดือนพฤศจิกายน 68.2 เดือนมกราคม 92.4
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