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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาอาชีวอนามัยของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย  2) เพ่ือศึกษาความปลอดภัยในที่ท างาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย  3) เพ่ือ
ศึกษาปัญหา อุปสรรค ของอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย และ 4) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของ
อาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ประชากรที่ใช้ คือพนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศภาคตะวันออก ตัวอย่างคือพนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย จ านวน 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพห ุ  
 อาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  โดยอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการป้องกันสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการปกป้องคุ้มครอง ด้านการ
จัดการงาน ด้านการส่งเสริม และด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน 
 ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยทุกด้านมีระดับของความปลอดภัยในที่
ท างานอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีความปลอดภัยในที่ท างานด้านเครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการก าหนดนโยบาย  ด้านการสอนงาน การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ   
ด้านการจัดการพ้ืนที่โรงงาน ด้านการเก็บรักษาสารเคมี จัดการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า ด้านระบบการตรวจ
ความปลอดภัย การบันทึก การรายงานผล การเก็บรักษาข้อมูล ด้านผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ท างาน  ด้านงบประมาณ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ด้านระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน  และด้านการแพทย์ การปฐม
พยาบาล 

ในการศึกษาอิทธิพลของอาชีวอนามัยในที่ท างานที่มีต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พบว่า อาชีวอนามัยในที่
ท างานด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน ด้านการป้องกัน  ด้านการส่งเสริม  ด้าน
การจัดการงาน และด้านการปกป้องคุ้มครอง มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับ
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ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยตามล าดับ  โดยตัวแปรทั้งหมด
สามารถอธิบายความผันแปรของความปลอดภัยในที่ท างานได้ร้อยละ 63.6 

 
ค ำส ำคัญ : อาชีวอนามัย, ความปลอดภัยในที่ท างาน, อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
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Abstract 
 

The objectives of this study are 1) to study Occupational Health of First Level 
Employee in Electrical and Electronics in Thailand. 2) to study Occupational Safety of 
First Level Employee in Electrical and Electronics in Thailand. 3) to study problems and 
obstacles of First Level Employee in Electrical and Electronics in Thailand 4)  to study 
suggestions of First Level Employee in Electrical and Electronics in Thailand.  
Populations of this study were First Level Employee in Electrical and Electronics industry 
in Eastern Region.  Samples were 385 Employees in Electrical and Electronics. Data 
collection were carried out through convenient sampling by using questionnaires. The 
statistics for data analysis were for instance, percentage, mathematics average, standard 
deviation, correlation coefficient, and Multiple Regression Analysis. 

For the Occupational Health of First Level Employee in Electrical and Electronics, 
overall were rank in the highest level and also highest in all areas.   When considering 
each area, prevention ranks highest, second by protection, third by placing, fourth by 
promotion and maintenance and least is adaption. 

For the Occupational Safety, personal safety equipment ranks the highest, 
organizational policy, teaching training orientation, factory layout Management,  chemical 
storage, transportation transfer goods, safety inspection recording reporting data storage, 
safety and environment responsibility, budgeting, environment, regulations 
conformation, data collection, and  first aid  medical rank respectively. 

In studying the influencing of Occupational Health  towards Occupational Safety 
of First Level Employee in Electrical and Electronics, it was found that Occupation 
Health in the areas of adaptation, protection, promotion and maintenance, placing and 
protection had influenced Occupational Safety of First Level Employee in Electrical and 
Electronics rank respectively.  All variables can explain 63.6% of safety variability in the 
work place accordingly.  
 
Keywords : Occupational Health, Occupational Safety, Electrical and Electronics Industry 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีการด าเนินการกันอย่างต่อเนื่องการ
พัฒนาด้านธุรกิจอุตสาหกรรมมีการขยายตัวมากขึ้น การเตรียมการเพ่ือรองรับความเจริญไม่สามารถ
พัฒนาทันต่อเหตุการณ์ งานด้านการคุ้มครองป้องกันด้านสุขภาพอนามัยและดูและความปลอดภัยของ
คนท างาน หรือผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนจะต้องด าเนินการ โดย
เฉพาะงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) ซึ่งประเทศที่
พัฒนาแล้วมีการด าเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญท า
ให้งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีการพัฒนาตลอดเวลาเนื่องจากเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล เช่น เกษตรกร ลูกจ้างที่ท างานในภาคเกษตรกรรม พนักงาน คนงานที่
ท างานในอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการบริการ พนักงานที่ท างานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การก่อสร้าง และการคมนาคมขนส่ง 
 การด าเนินการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการใช้แรงงานจ านวนมาก แรงงานต้องท างาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพร่างกาย มีความเครียดสูงเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัน
เนื่องมาจากการท างาน มีการท างานซ้ าซาก ท างานติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดความ
เมื่อยล้า เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การตาย จากการประกอบอาชีพ  
 พ้ืนฐานการวิวัฒนาการของงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับสากลนั้นเริ่มต้น
จากมีการปฏิวัติด้านอุตสาหกรรมในประเทศแถบยุโรปและอเมริกาเหนือ เมื่อต้นศตวรรษที่ 18 คือ 
ประมาณ พ.ศ.2243 ถึง พ.ศ.2343 นั่นเอง ก่อนปี พ.ศ.2343 นั้นระบบงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตและการบริการยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศต่าง ๆ ใน
โลกประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ภายในประเทศมีการผลิตสินค้าโดย
ใช้แรงงานคน ระยะแรกจะท างานด้านเกษตรกรรม การท าเหมืองแร่ และงานในฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยง
สัตว์ งานอุตสาหกรรมการผลิตมีน้อยมาก ในยุคสมัยนั้นเกิดความขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอย่าง
มากมาย แต่ยังไม่มีผู้ใดสามารถหาทางการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง การประกอบอาชีพและท างานใน
กิจการดังกล่าว เมื่อเกิดโรค เกิดอุบวัติเหตุการณ์บาดเจ็บ หรือการตายขึ้นมาก็ละเลย ขาดการจด
บันทึกรายงานผลความเสียหาย ไม่มีการหาสาเหตุไม่มีแนวทางการป้องกันไว้ ต่อมามีผู้ที่สนใจรวมทั้ง
ผู้ท างานเกี่ยวข้อง เริ่มให้ความสนใจ ศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขป้องกันมากขึ้น เช่นในปี พ.ศ.2243 
นายเบอร์นาดิโน แรมมาซซินี แพทย์ชาวอิตาลี ได้เขียนและจัดพิมพ์หนังสือชื่อ “โรคของคนท างาน” 
เป็นเล่มแรก นับเป็นคนที่ริเริ่มงานด้านอาชีวเวชศาสตร์คนแรกแต่ก็ยังไม่แพร่หลายมาก 
 หลังจากปี พ.ศ.2343 วิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความก้าวหน้าไปมาก 
สาเหตุมาจากที่การปฏิวัติพัฒนาระบบงานอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมากในประเทศแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา โรงงานอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต เปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนมา
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ใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงมาท าการผลิตทดแทนการใช้แรงงานมนุษย์และสัตว์ สามารถผลิต
สินค้าได้ครั้งละเป็นจ านวนมาก ๆ (Mass Production) สินค้ามีปริมาณมากเพียงพอกับความต้องการ
ของผู้บริโภค ระบบงานอุตสาหกรรมในครอบครัวเริ่มมีความส าคัญน้อยลง เนื่องจากไม่สามารถสู้กับ
ระบบการผลิตที่ทันสมัยได้ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้นมาก มีการใช้แรงงานในงาน
อุตสาหกรรมมากขึ้น มีการคิดค้นพัฒนาหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับการผลิตสินค้าเพ่ือให้เพียงพอ
ทันกับความต้องการของประชาชน เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีการใช้แรงงานอย่างไม่ถูกต้อง แรงงานไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับเทคนิคใหม่ ๆ ต้อง
ประสบกับความเครียดอันตรายจากการท างานมากขึ้น มีอุบัติเหตุ การบาดเจ็บพิการ การตาย โรค
จากการท างาน มีการใช้แรงงานเด็กและสตรีมากขึ้น ระยะเวลาการท างานยาวนานมีความพยายาม
จากบุคคลต่าง ๆ มุ่งมั่นในการปรับปรุงสภาพการท างานให้ปลอดภัยมากขึ้น ท าให้เกิดความสนใจใน
การหาทางป้องกันอันตรายนั้น ๆ ในระยะแรกยังท ากันอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ ใช้ทดลองหาความเป็นไป
ได้ ลองผิดลองถูก ส าเร็จบ้างล้มเหลวบ้าง ต่อมารัฐเริ่มเข้าไปมีบทบาทมากขึ้น เช่น มีการออกกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายเข้ามาควบคุมระบบการท างาน ควบคุมระยะเวลาการท างานให้
น้อยลง เพื่อให้แรงงานได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น ควบคุมสภาวะแวดล้อม สภาพการท างานให้ปลอดภัย 
ท าให้แรงงานมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้น ความเป็นอยู่ในสังคมเหมาะสมท าให้ผลผลิตสูง
มากตามมา 
 ในปี พ.ศ.2462 ได้มีการจัดตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labor 
Organization : ILO) ขึ้นมา ได้มีการระบุเรื่องเกี่ยวกับสภาพการท างานในสัญญาแวร์ซายส่วนที่ 13 
ว่าด้วยระบบการตรวจแรงงานขึ้น ต่อมามีการก าหนดอนุสัญญา (Convention) ฉบับแรกขึ้นมาในปี 
พ.ศ.2464 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการก าหนดชั่วโมงการท างานในระบบอุตสาหกรรม ให้ท าได้ไม่เกิน 8 
ชั่วโมงต่อวัน หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และยังด าเนินการก าหนดข้อเสนอแนะต่าง ๆ ขึ้นมากมาย 
การพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ด้านยุโรปเหนือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ใน
บรรดาประเทศดังกล่าวประเทศสหรัฐอเมริกานับว่าเจริญก้าวหน้ากว่าประเทศอ่ืน เป็นผู้น าในวิชาการ
ด้านนี้ หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการต่าง ๆ ได้มีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคนิคด้านการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ เผยแพร่งานออกไปมาก มีการตั้งหน่วยงาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนท าหน้าที่ดูแลและควบคุมป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ เช่น ตั้ง
หน่วยงานของรัฐที่มีชื่อว่า หน่วยงานด้านการบริการด้านสาธารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. 
Public Health Service : U.S.P.H.S.) ส านักงานเหมืองแร่ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Bureau of 
Mine) สถาบันด้านความปลอดภัยและอนามัยในการท างานแห่งชาติ (National Institute of 
Occupational Safety and Health : NIOSH) และสมาคมความปลอดภัยและอนามัยแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Association : OSHA) เป็นต้น หน่วยงาน
เหล่านี้ท าหน้าที่ศึกษาวิจัย ค้นคว้าหาสาเหตุของอันตรายจากการประกอบอาชีพ และหาแนวทางการ
ป้องกัน รวมทั้งระดมออกเป็นกฎหมายหรือข้อเสนอแนะทางวิชาการต่าง ๆ มาใช้มากมาย เช่น ปี 
พ.ศ.2513 มีกฎหมายหรือพระราชบัญญัติแม่บทพ้ืนฐานเกี่ยวกับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
(Occupational Safety and Health Act. Of 1970) ถือเป็นกฎหมายที่เป็นแม่บทในการพิทักษ์และ
ป้องกันคนท างานทุกคนในประเทศให้มีความปลอดภัย มีสภาพการท างานที่ถูกต้อง ถูกสุขลักษณะ มี
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การป้องกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ เป็นการป้องกันสุขภาพอนามัยของแรงงานไม่ให้เสื่อม
โทรมลงอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ สามารถลดอุบัติเหตุจากการท างาน ผลผลิตของชาติ
เพ่ิมขึ้น เศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้นตามมา ส าหรับประเทศอังกฤษได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย เช่นในปี พ.ศ.2517 ได้มีการออกพระราชบัญญัติสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างาน (Health and Safety at Work Act) มีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน กฎหมายของอังกฤษที่
ออกมาบังคับใช้นั้นส่งผลให้ประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครอง และประเทศอาณานิคม เช่น ใน
ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ ในยุโรปเป็นต้นน าไปพัฒนาประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้น ท าให้งานด้านนี้มีการ
แพร่กระจายไปทั่วโลกมากขึ้น (วิทยา อยู่สุข, 2552 : 3-6) 
 สถานการณ์ด้านสาธารณสุขไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาก สืบเนื่องจากการด าเนินแผนชีวิตและ
วิถีชีวิตเป็นไปตามความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัจจุบันตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นฉบับที่ 9 ที่สนับสนุนให้มีการพัฒนางานด้าน
อุตสาหกรรมการผลิตรองรับความต้องการในการใช้ส าหรับอุปโภค และบริโภคของประชากรทั้ง
ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ท าให้มีการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น อันมี
ปัจจัยหลักด้านแรงงานของไทยที่ได้เปรียบประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ มีแรงงานฝีมือทุกระดับ ระดับ
บริหาร นักวิชาการระดับสูง เช่น วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ เพียงพอ ช่างที่มีฝีมือ และแรงงานจ านวน
มาก ค่าแรงยังแพงมากนั้น นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนรัฐบาลไทยส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
มากขึ้น มีการให้สิทธิประโยชน์จูงใจผู้ลงทุนมาก เช่น การลดภาษีเมื่อมีโรงงานไปตั้งในเขตการลงทุนที่ 
3 เมื่อมีการลงทุนจากต่างประเทศมีการตั้งโรงงานการผลิตในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมมาก มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทมาท างานในท้องถิ่นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก
ขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน มีการใช้สารเคมีอันตราย 
การน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศท่ีไม่มีรายละเอียดด้านความปลอดภัยสนองการผลิตมากขึ้น คนงาน
ที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดการเจ็บป่วยจากสภาพการท างาน มีอุบัติภัย อุบัติเหตุร้ายแรง
เกิดขึ้นทั้งในงาน นอกงาน ในกิจการขนส่ง ผลกระทบเกิดกับคนงานโดยตรง และเกิดแก่ประชาชนที่
อยู่ใกล้เคียง เช่น อุบัติภัยสาธารณะ เช่น รถบรรทุกก๊าซคล่ าที่ถนนเพชรบุรี เกิดเพลิงไหม้คนบริเวณ
นั้นเสียชีวิต 90 คน บาดเจ็บอีกมากมาย รถบรรทุกวัตถุระเบิดเกิดการระเบิดที่จังหวัดพังงาชาวบ้าน
บริเวณนั้นตาย 172 ราย และบาดเจ็บ 488 ราย โรงแรมรอยัลพลาซ่า ที่จังหวัดนครราชสีมาพังทลาย
ถล่มลงมาทับคนเสียชีวิตจ านวน 157 ศพ เหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงแรมรอยัลจอมเทียนรีสอร์ท หาดจอม
เทียน จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ.2541 คนตาย 91 ศพ เหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งประวัติศาสตร์ที่โรงงานผลิต
ตุ๊กตาของบริษัท เคเดอร์อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ากัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2536 ท าให้มี
ผู้เสียชีวิต 188 ราย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแถบเกาะสุมาตรา
ของประเทศอินโดนีเซีย และเกิดคลื่นยักษ์สึนามิถล่มทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชาชนใน
ประเทศต่าง ๆ เสียชีวิตกว่า 200,000 คน ในประเทศไทยเสียชีวิตและสูญหายมากกว่า 8,000 คน 
ส่วนหนึ่งของผู้ เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นกลุ่มแรงงานที่ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการประมง เหตุการณ์ดังกล่าวมาแล้วท าให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่าง
มากมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบให้ความสนใจในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดมากขึ้น แรงงานที่
ได้รับผลกระทบและองค์กรเอกชนอิสระออกมาเรียกร้องรัฐให้ปกป้องดูแลสุขภาพอนามัยของผู้
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ประกอบอาชีพ ท าให้มีการพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น (วิทยา อยู่สุข , 
2552 : 9-10) 
 ในงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เช่น กิจการงานก่อสร้าง การผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม การขนส่ง การท าเหมืองแร่ การท าป่าไม้ มีการใช้แรงงานมาก สถิติที่คนงานต้องประสบ
อุบัติเหตุการณ์บาดเจ็บ การตายจากการประกอบอาชีพมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากลักษณะ
งานที่ซับซ้อน มีความเสี่ยงมาก การท างานในสภาพของการแข่งขันรีบเร่งท างานแข่งกับเวลา การ
ท างานในที่สูง เจ้าของกิจการต้องการมุ่งแต่ผลผลิตจนกระทั่งขาดความสนใจในงานด้านความ
ปลอดภัย จากการที่คนท างานต้องพยายามปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ตลอดเวลานั้นจะเกิด
ปัญหาทางด้านจิตใจ เกิดความเครียดมีผลต่อการท างานตามมาประสิทธิภาพการท างานลดลงเกิด
อุบัติและการบาดเจ็บมากขึ้น ในการท างานถ้าระบบการท างานไม่ดีพอจะเกิดความไม่ปลอดภัย 
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท างานรัฐบาลโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐจาก
กระทรวงต่าง ๆ และฝ่ายจัดการของภาคเอกชนได้ให้ความส าคัญของงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บมากยิ่งขึ้น รัฐได้ออกกฎหมายด้านความปลอดภัยในการท างานเข้าควบคุมกิจการต่าง 
ๆ หลายฉบับท าให้เจ้าของกิจการต้องปฏิบัติตาม ท าให้งานความปลอดภัยเริ่มก้าวหน้าไปในทางที่ดี 
(วิทยา อยู่สุข, 2552 : 109)  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ICและPCB) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ความส าคัญต่อภาคเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาคราชการในขณะเดียวกันก็เป็น
อุตสาหกรรมที่อาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีปัจจัยเสียงต่อความปลอดภัยและอุบัติเหตุ
อุบัติภัยจากการท างาน ในเรื่องอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (IC และ PCB)  

การก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือป้องกันการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความ
ปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยจากการท างาน เป็นกิจกรรมที่ส าคัญของการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพในการก ากับดูแลโรงงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานเครือข่าย ที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลโรงงานมีแหล่งความรู้เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทนั้นๆ และใช้เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงในการพิจารณาอนุญาตและการตรวจโรงงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นท าให้การก ากับดูแลโรงงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ในการถ่ายโอนเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมในการกระจายอ านาจสู่
ภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนี้เป็นไปตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for 
change) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
            อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีอายุกว่า 40 ปี โดยเริ่มต้นเมื่อรัฐบาลด าเนิน
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้า  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน    
            จุดเริ่มต้นเกิดในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2504-
2514  โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน เช่น เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม เป็นต้น โดยการน า
ชิ้นส่วนส าเร็จรูปมาประกอบ 
            ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 - 5 ปี พ.ศ. 2514- 2529 รัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือส่งออก และปัจจัยด้านค่าแรงงานในประเทศไทยยังมีราคา
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ถูกจึงท าให้มีบริษัทต่างประเทศเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตส่วนประกอบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรไฟฟ้ารวมและแผ่นวงจรพิมพ์เป็นจ านวนมาก 
            ดังนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เรื่อยมา การลงทุนจากต่างประเทศขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งที่เพ่ือ
จ าหน่ายในประเทศและเพ่ือส่งออก จนกระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2540 เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย 
อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้จึงเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากประเทศที่เป็นผู้ซื้อสินค้ากลุ่มนี้ในต่างประเทศมี
อุปทานที่ลดลงและเกิดการแข่งขันในด้านราคาจากประเทศคู่แข่ง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
เวียดนาม เป็นต้น 
            อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้เครื่องจักรและคนงาน
มาก  ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวมและแผ่นวงจรพิมพ์ มีการใช้วัสดุและสารเคมีหลากหลาย
ชนิด ทั้งท่ีเป็นโลหะ กรด  ด่าง สารไวไฟ สารตัวท าละลาย เกลือแร่ และสารพิษ ได้แก่ 
 - โลหะ เช่น โครงโลหะ เส้นลวดท าจากทอง ทองแดง และอลูมิเนียม 
 - กรด/ด่าง เช่น กรดเกลือ กรดก ามะถัน กรดไนตริก กรดอะซิติก กรดฟอร์มิก โซเดียมไฮดร
อกไซด์ แอมโมเนีย 
 - สารไวไฟ/ตัวท าละลาย เช่น เม็ดพลาสติก กาว เรซิน สี หมึกพิมพ์ และสารตัวท าละลาย
ต่าง ซึ่งเป็นสารไวไฟ ได้แก่ อะซิโตน ไกคอลอีเธอร์ ไซลีน เมทธิลเอทธิลคี 
โตน  เมททานอล 
 - สารพิษ เช่น โซลเดอร์บาร์ (Solder bar) โซเดียมไซยาไนด์ โพแตสเซียมไซยาไนด์ 
 ดังนั้นปัญหาความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เกิดจากทั้งในกระบวนการ
การผลิต และการเก็บรักษาสารเคมี อันตรายที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ของผู้ปฏิบัติงาน  ส่วนใหญ่เกิดจากฝุ่น ฟูม หรือไอสารเคมีจึงต้องมีมาตรการป้องกันทางวิศวกรรม 
เช่น การออกแบบระบบดูดฝุ่น การระบายอากาศ เป็นต้น รวมทั้งวิธีการจัดการที่เหมาะสม สืบค้นใน  
http://www2.diw.go.th/I_Standard/Web/pane_files/Industry25.asp  
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย เพ่ือพัฒนาความ
ปลอดภัยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น   
 
วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาอาชีวอนามัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ของอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย  
 4. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 

http://www2.diw.go.th/I_Standard/Web/pane_files/Industry25.asp
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำสำระ ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะ 
ในการศึกษาเรื่อง อาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ประกอบด้วย  
 - การศึกษาตัวแปร X  การศึกษาอาชีวอนามัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านการส่งเสริม  
 2) ด้านการป้องกัน  
 3) ด้านการปกป้องคุ้มครอง  
 4) ด้านการจัดการงาน   
 5) ด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน 
 - การศึกษาตัวแปร Y  การศึกษาความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ จ านวน 12 ด้าน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติตามกฎหมาย 
2) ก าหนดนโยบาย  
3) สภาพแวดล้อมในการท างาน  
4) การเก็บรักษาสารเคมี จัดการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า  
5) การจัดการพ้ืนที่โรงงาน  
6) การสอนงาน การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ  
7) ด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาล  
8) ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน  
9) ผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ท างาน 
10) ระบบการตรวจความปลอดภัย การบันทึก การรายงานผล การเก็บรักษาข้อมูล  
11) เครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
12) งบประมาณ 

 2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง  
 ท าการศึกษาพนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาค
ตะวันออก 400 คน และผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่
ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคตะวันออก 
10 คน  
 3. ขอบเขตด้ำนเวลำ  
  คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 
2561 

1). ขอบเขตด้านพ้ืนที่ จะศึกษาเฉพาะในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จ านวน 30 คน 
2) ขอบเขตด้านเวลา เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 
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สมมติฐำน 
 1. อาชีวอนามัยมีความสัมพันธ์กับความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 
 2. อาชีวอนามัยมีอิทธิพลต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลสุขภาพ
อนามัยของผู้ประกอบอาชีพการงานให้มีสภาวะที่สมบูรณ์ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสามารถ
ด ารงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดี รวมทั้งมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามอันตรายและความเสี่ยงต่างๆเป็น
งานซึ่งเกี่ยวข้องกับความส าคัญระหว่างงานและสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ โดยงานในที่นี้
หมายถึงสภาพแวดล้อมต่างๆในการท างาน หรือสิ่งที่อยู่รอบๆตัว ผู้ประกอบอาชีพลูกจ้างหรือคนงาน
ในขณะประกอบงาน เช่น เครื่องจักรกลต่างๆ ความร้อน ความเย็น แสงสว่าง เสียงดัง รังสี ความ
สั่นสะเทือน สารเคมี เชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งค่าตอบแทน ชั่วโมงการท างาน การเร่งท างาน การท างานที่
ซ้ าซาก การท างานกะ ความไม่เคยชินกับการท างานในระบบการผลิต เป็นต้น ซึ่งสภาพและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ จ าเป็นต้องจัดให้ได้มาตรฐาน หรือมีความเหมาะสม เพ่ือมิให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยต่อผู้ประกอบอาชีพ ทั้งในด้านการเกิดความเจ็บป่วยหรือโรคจากการท างาน 
( ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ลุ่ ม ป รั บ ป รุ ง ชุ ด วิ ช า  อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  2 5 5 6 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ) 

 2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าที่
ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็น active component เช่นหลอดสูญญากาศ, ทรานซิสเตอร์, ไดโอด 
และ Integrated Circuit และ ชิ้นส่วน พาสซีฟ (อังกฤษ: passive component) เช่น ตัวน าไฟฟ้า, 
ตัวต้านทานไฟฟ้า, ตัวเก็บประจุ และคอยล์ พฤติกรรมไม่เชิงเส้นของ active component และ
ความสามารถในการควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนท าให้สามารถขยายสัญญาณอ่อนๆให้แรงขึ้นเพ่ือ
การสื่อสารทางภาพและเสียงเช่นโทรเลข, โทรศัพท์, วิทยุ, โทรทัศน์ เป็นต้น อิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้กัน
อย่างแพร่หลายในการสื่อสารข้อมูลโทรคมนาคม ความสามารถของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท าหน้าที่
เป็นสวิทช์ปิดเปิดวงจรถูกน าไปใช้ในวงจร ลอจิกเกต ซึ่งเป็นส่วนส าคัญหลักในระบบคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนั้น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ยังถูกน าไปใช้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ในการส่งพลังงานไฟฟ้า
เป็นระยะทางไกลๆ การผลิตพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมต่างๆอีกมาก อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ อุตสาหกรรมขั้นต้น คือ การผลิตเวเฟอร์ (wafer) 
อุตสาหกรรมขั้นกลาง คือ การผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC) และแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB)  อุตสาหกรรม
ขั้นปลาย  คือ การประกอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์เป็นแผ่นวงจร
ส าเร็จรูป (PCBA)  และน าไปประกอบและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. ท าให้ภาครัฐตระหนักถึงความส าคัญของพนักงาน 
 2. ท าให้ภาครัฐตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัย 
 3. ท าให้ผู้บริหารอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตระหนักถึงอาชีวอนามัย 
 4. ท าให้ผู้บริหารอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตระหนักถึงความปลอดภัย
ในที่ท างาน 
 5. ท าให้พนักงานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตระหนักถึงอาชีวอนามัย 
 6. ท าให้พนักงานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตระหนักถึงความปลอดภัย
ในที่ท างาน 
 7. ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อบริษัทได้พัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้มาตรฐาน 
 8. ท าให้สังคมโดยส่วนรวมมีความสุขยิ่งขึ้น 
 



บทท่ี  2 
วรรณกรรม และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง “อาชีวอนามัยต่อความ
ปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเทศไทย” มีนักทฤษฎี นักวิชาการ และนักปกครองหลายท่านได้ศึกษาและให้ทัศนะไว้มากมาย 
ในที่นี้จะได้น าเสนอแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยและนโยบายอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ 
4. พะราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
5. แนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ภาพรวมของปัญหางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับนานาชาติ 
การด าเนินการของงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับนานาชาติ ในการประกอบ

อาชีพต่าง ๆ ของแรงงานทั่วไปนั้น ปัญหาในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยของกลุ่มประเทศต่าง ๆ 
จะแตกต่างกันไปตามลักษณะการพัฒนาของประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการศึกษาของ
ประชากร ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของพลเมืองในแต่ละประเทศเป็น
หลัก ปัญหาด้านสาธารณะสุขทั่วไป เช่น การเกิดโรค ด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจะ
แตกต่างกันมาก แต่ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับผู้ประกอบอาชีพจะมีความ
คล้ายคลึงกัน จะแตกต่างกันในรายละเอียดเท่าของปัญหาเท่านั้น การวิเคราะห์ปัญหาด้านนี้ อาศัย
จากแนวคิดการแบ่งกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในโลก วิถีชีวิตของประชากรสามารถแบ่งได้เป็น  3 กลุ่ม    
ใหญ่ ๆ คือ 

1. กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว(Developed Countries) 
เป็นประเทศที่มีความม่ังคั่งด้านเศรษฐกิจมาก มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสูง ประชากรมี

อาชีพหลักคือภาคอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมบริการ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมี
การศึกษาดี เศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมดี รายได้ต่อหัวของประชากรสูง มีการท างานด้าน
เกษตรกรรมจะท าเพ่ือเลี้ยงประชากรภายในประเทศ กลุ่มประเทศเหล่านี้จะมีการพัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยีมานาน ท าให้รู้จักแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง เนื่องจากต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ 
ในประเทศมานานจนสามารถแก้ไขไปด้วยดี กฎหมายที่น ามาบังคับใช้ทันสมัย แรงงานมีการศึกษา
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และประสบการณ์ในระดับที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีปัญหาที่เกิดมักจะเป็นประเภทด้านจิตใจ 
และสังคมเป็นหลัก 

2. กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา (Developing Countries) 
เป็นกลุ่มประเทศที่เริ่มพัฒนา โดยรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากประเทศที่พัฒนาแล้วมาใช้

โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการ การศึกษาของประชากรอยู่ในระดับ
ปานกลางจนถึงต่ า รายได้ประชากรต่อหัวอยู่ในระดับปานกลาง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รองลงมาคืออุตสาหกรรม ประเทศกลุ่มนี้จะเริ่มใช้ทรัพยากรภายในประเทศป้อนโรงงาน
อุตสาหกรรมโรงงาน ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมประเภทการลงทุนข้ามชาติ มีนายทุนจากประเทศ
ที่พัฒนาแล้วเป็นผู้ด าเนินกิจการ การลงทุนร่วมอาศัยความได้เปรียบหรือการยกเว้นเรื่องภาษีอากร
ภายในประเทศ แนวคิดการตั้งโรงงานอาจจะมาระดับสร้างฐานการผลิต เพ่ือลดต้นทุนการผลิตท าเพ่ือ
การส่งออกเท่านั้น อุตสาหกรรมที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของประกอบกิจการส่วนน้อย เป็นอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก อุตสาหกรรมในประเทศนี้ที่มีมากคือการเกษตรอุตสาหกรรม ใช้ผลผลิตด้าน
การเกษตรน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเพ่ิมมูลค่า ปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่จากการที่แรงงานที่
ขาดการศึกษา ไม่มีการเตรียมตัวในการท างานในภาวะที่มีความกดดันสูง คนงานเปลี่ยนงานมาจาก
การประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมมาเป็นการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม มีการใช้แรงงาน
ชั่วคราวกันมาก แรงงานเหล่านั้นไม่สามารถปรับตัวได้ทันทับเทคโนโลยีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย 
ด้านสุขภาพจิตใจ และปัญหาด้านสังคมมีมากขึ้น 

3. กลุ่มประเทศด้อยพัฒนา (Under Develop Countries) 
เป็นกลุ่มประเทศที่ล้าหลังสุดหรือเรียกประเทศในโลกที่สาม ประชากรส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด

ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม ความเจริญต่าง ๆ ยังเข้าไปไม่ถึง การศึกษาของประชากร
ระดับต่ า รายได้ต่อหัวต่ ามาก เศรษฐกิจของประเทศชาติไม่ดีพอต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก
ภายนอก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศต้องพ่ึงพออาศัยประเทศอ่ืน ๆ เลี้ยงตัวเองไม่ได้ 
หรือเป็นประเทศที่ปิดก้ันตนเองไม่ยอมรับความเจริญจากภายนอก  

การวิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ 
ปัญหาเกี่ยวกับการประสบสภาวะการเกิดโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ จะเห็นว่ากลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นจะประสบปัญหาด้านนี้น้อยกว่าประเทศอ่ืน เพราะประชากรมีการศึกษาดี
รู้จักป้องกันอันตรายและปกป้องตัวเอง ประกอบกับภาครัฐโดยหน่วยงานและกระทรวงต่าง ๆ ให้
ความสนใจงานด้านนี้มาก มีการออกกฎหมายมาบังคับใช้กับกิจการต่าง ๆ เทคโนโลยีด้านการป้องกัน
ดี การศึกษาเก่ียวกับวิธีการท างานที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง  

ประเทศที่ก าลังพัฒนานั้นส่วนใหญ่รับเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วมาใช้โดยตรง 
อาจจะไม่ได้มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาให้เหมาะสมกับประเทศของตนเอง ท าให้ประชากรต้อง
ประสบปัญหามากมาย เนื่องจากความเจริญทางด้านวัตถุหรือเทคโนโลยีไปได้เร็วกว่าด้านวัฒนธรรม 
ด้านสังคม และด้านจิตใจของประชากร อีกประการหนึ่งเป็นประเทศที่เศรษฐกิจยังไม่มั่นคงพอ รัฐขาด
ความสนใจในงานด้านความปลอดภัย มุ่งแต่ด้านผลผลิต กฎหมายควบคุมไม่รัดกุม ขาดประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้ มีการใช้สารเคมีเป็นพิษที่เลิกใช้ในประเทศพัฒนาแล้วกันมาก เป็นการผลักพิษภัย
ร้ายแรงมายังประเทศกลุ่มนี้มากท่ีสุด 
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ประเทศท่ีด้อยพัฒนานั้น ประเทศกลุ่มนี้ล้าหลังมากประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลัก ปัญหาพ้ืนฐานเกี่ยวกับความยากจน ขาดแคลนด้านปัจจัยพ้ืนฐานไม่มีความเพียงพอ เช่น ด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมไม่ดีพอ ปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่เกี่ยวกับสาธารณสุขพ้ืนฐาน 
โรคระบาด และสารเคมีเป็นพิษที่ใช้ในงานเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมจะยังไม่มีการลงทุนมากนัก
เนื่องจากความม่ันคงด้านการเมืองไม่ดีพอ นักลงทุนไม่มีความมั่นใจ  

สรุปแล้วกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนานั้น เป็นกลุ่มประเทศที่ต้องประสบกับปัญหาด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยมากที่สุด เนื่องจากก าลังมีการเปลี่ยนแปลงประเทศไปประกอบอาชีพหลัก 
คืองานอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมาย (วิทยา อยู่สุข, 2552 : 13) 

 
การเกิดโรคหรือการได้รับอันตรายของชุมชน 
การด าเนินชีวิตของประชากรในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นแตกต่างกัน แนวทางการด าเนินชีวิต

ของประชากรที่แตกต่างกันนี้น ามาใช้ในการวิเคราะห์ภาวะโรค ภาวะอันตรายที่เกิดแก่ประชากรในชุน
ชนนั้น ตามหลักการสามารถแบ่งเป็นชุมชนได้อย่างน้อยที่สุด 3 เขตชุมชน คือ  ชุมชนเขตชนบท 
ชุมชนเขตเอง และชุมชนเขตอุตสาหกรรม ในแต่ละชุมชนนั้นประชากรในชุมชนจะประสบปัญหา
เกี่ยวกับการสัมผัสโรค หรือปัญหาเกี่ยวกับการประสบภาวะอันตรายและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างประชากร และกิจกรรมในชุมชนนั้น ๆ ได้แก่ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2-1 ลักษณะโครงสร้างประชากร และกิจกรรมในชุมชนนั้น ๆ 
ที่มา : วิทยา อยู่สุข, 2552 : 13 

 
ชุมชนชนบท (Rural Community) ประชากรอยู่กันไม่หนาแน่น กระจายกันเป็นกลุ่มแต่อยู่

ในสังคมเดียวกัน มีระเบียบประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง มีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิด ปัญหา
ของประชากรส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน โรคเกิดจากการติดเชื้อ มีการใช้ปุ๋ย 
สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง อุบัติเหตุการบาดเจ็บอันมีสาเหตุจากการขนส่ง การจราจรเป็น
หลัก จากเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการเกษตร อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ จากการประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ มีน้อยมากปัญหาด้านมลภาวะมีน้อย 

ชุมชนเมือง (Urban Community) เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมด้านต่าง ๆ ประชากรหนาแน่น
มีความเป็นอยู่อย่างแออัด รายได้ของประชากรแตกต่างกันมาก การติดต่อกันตามมารยาทในสังคม ไม่

ชุมชนชนบท 

ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนเขตเมือง 

สภาพแวดล้อม 
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มีความใกล้ชิดกันเท่าที่ควร ชีวิตความเป็นอยู่ต้องมีการเดินทางไปมาระหว่างบ้านพักและสถานที่
ท างาน ต้องสัมผัสภาวะแวดล้อมที่ผิดปกติ มลพิษด้านอากาศสูง การจราจรหนาแน่น สภาพการ
ท างานที่ไม่ดี ปัจจัยเสี่ยงมาจากปัญหาด้านมลพิษ อุบัติเหตุจากการจราจรขนส่ง 

ชุมชนอุตสาหกรรม (Industrial Community) เป็นชุมชนพิเศษที่รวมโรงงานอุตสาหกรรม
มาอยู่รวมกันในรูปของนิคมอุตสาหกรรม เขตหรือสวนอุตสาหกรรม มีการออกกฎหมายเฉพาะเช่น 
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาควบคุม มีแรงงานอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก เป็น
แนวคิดที่ดีที่มีความพยายามรวมเอาปัญหาของงานอุตสาหกรรมมาอยู่รวมกันเพ่ือให้สามารถควบคุม
ปัญหาได้ง่าย แต่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่บ้าง จากที่ผ่านมามักจะเกิดปัญหากับชุมชนโดยรอบ 
เกี่ยวกับมลพิษที่เกิดและมีผลกระทบสู่ชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่เหตุเดือดร้อนร าคาญ การแย่งใช้
ทรัพยากรระหว่างโรงงานกับชุมชน ปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรง ถ้าผู้รับผิดชอบไม่เตรียมการ
ป้องกันจะเกิดปัญหาตามมามากมาย ในประเทศไทยที่มักจะเป็นข่าวอยู่เสมอเช่น เหตุการณ์ที่เกิดที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล าพูน เกิดความไม่
เข้าใจกันระหว่างผู้ประกอบการและประชาชน มีการเรียกร้องในด้านต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบต้อง
ด าเนินการป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจกันตั้งแต่ต้น เพราะอาจจะเกิดปัญหารุนแรงต่อไปได้ (วิทยา 
อยู่สุข, 2552 : 11-14) 
  คณะกรรมการร่วมระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour  
Organization :  ILO) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไว้ดังนี้  
 1) การส่งเสริมและด ารงไว้ (Promotion and Maintenance) ซึ่งความสมบูรณ์ท่ีสุดของ
สุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกอบอาชีพในทุกอาชีพ 
 2) การป้องกัน (prevention) ไม่ให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรมหรือผิดปกติ 
อันมีสาเหตุมาจากสภาพหรือสภาวะในการท างานต่างๆ 
 3) การปกป้องคุ้มครอง (Protection) ผู้ประกอบอาชีพไม่ให้ท างานที่เสี่ยงอันตรายซึ่งท าให้
เกิดอันตรายต่อสุขภาพขึ้นได้ 

4) การจัด (placing) ให้ผู้ประกอบอาชีพได้ท างานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของร่างกายและจิตใจ 

5) การปรับ (adaptation) งานให้เหมาะสมกับคนและการปรับคนให้เหมาะสมกับสภาพการ
ท างาน 
(วิทยา อยู่สุข, 2552) 
 
 ความปลอดภัยในการท างาน 

ในงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เช่น กิจการงานก่อสร้าง การผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม การขนส่ง การท าเหมืองแร่ การท าป่าไม้ มีการใช้แรงงานมาก สถิติที่คนงานต้องประสบ
อุบัติเหตุการณ์บาดเจ็บ การตายจากการประกอบอาชีพมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากลักษณะ
งานที่ซับซ้อน มีความเสี่ยงมาก การท างานในสภาพของการแข่งขันรีบเร่งท างานแข่งกับเวลา การ า
งานในที่สูง เจ้าของกิจการต้องการมุ่งแต่ผลผลิตจนกระทั่งขาดความสนใจในงานด้านความปลอดภัย 
จากการที่คนท างานต้องพยายามปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ตลอดเวลานั้นจะเกิดปัญหาทางด้าน
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จิตใจ เกิดความเครียดมีผลต่อการท างานตามมาประสิทธิภาพการท างานลดลงเกิดอุบัติและการ
บาดเจ็บมากข้ึน ในการท างานถ้าระบบการท างานไม่ดีพอจะเกิดความไม่ปลอดภัย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บจากการท างาน รัฐบาลโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐจากกระทรวงต่าง ๆ และ
ฝ่ายจัดการของภาคเอกชนได้ให้ความส าคัญของงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บมาก
ยิ่งขึ้น รัฐได้ออกกฎหมายด้านความปลอดภัยในการท างานเข้ามาควบคุมกิจการต่าง ๆ หลายฉบับท า
ให้เจ้าของกิจการต้องปฏิบัติตาม ท าให้งานความปลอดภัยเริ่มก้าวหน้าไปในทางท่ีดี 

งานด้านการเพ่ิมผลผลิตและงานด้านความปลอดภัยในภาวะปัจจุบัน เจ้าของกิจการต่าง ๆ 
สนใจด าเนินการเป็นอย่างมากท าให้วิชาการด้านความปลอดภัยในการท างาน ( Industrial Safety) มี
การพัฒนามากยิ่งขึ้น คือ แทนที่จะค านึงถึงแต่การเพ่ิมด้านผลผลิต (Production) เพียงอย่างเดียวก็
หันมามองถึงการลดการสูญเสียของก าลังงาน (Manpower) และด้านวัตถุดิบ (Resource) ฝ่าย
จัดการพยายามที่จะผลักดันและปรับคนงานให้มีขีดความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ ที่เข้ามา เช่น มีการพัฒนาแรงงานจัดให้มีการฝึกอบรมให้การศึกษาแบบต่อเนื่อง รวมทั้งการให้
สวัสดิศึกษาแก่คนงานตลอดเวลา ในการนี้จะสามารถช่วยลดสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการบาดเจ็บใน
การท างานลงได้อย่างดียิ่ง 

งานด้านความปลอดภัยในการท างาน (Industrial Safety) ในประเทศไทยนั้น ยังไม่ก้าวหน้า
เท่าที่ควรเนื่องจากการท างานด้านนี้เป็นการลงทุนที่ค่อยข้างสูง ผลตอบแทนที่ได้รับกลับคืนมานั้น
อาจจะมองไม่เห็นเป็นตัวเลขอย่างเด่นชัด ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา มีโรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย โรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเป็นโรงงานขนาดเล็ก หรือเป็น
อุตสาหกรรมในครอบครัว โรงงานขนาดใหญ่ที่มีคนงานากและมีเงินทุนสูงมีน้อย สถิติอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บเกิดมาจากโรงงานขนาดเล็กที่ขาดการดูแล สาเหตุหรือปัจจัยของโรงงานขนาดเล็กที่ไม่
สามารถปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยได้ มีสาเหตุ เช่น โรงงานขนาดเล็กมีเงินทุนน้อยไม่สามารถที่จะ
จ้างผู้ที่มีประสบการณ์ที่มีความรู้ หรือผู้ช านาญการทางด้านความปลอดภัยเข้ามาท างานในโรงงานได้ 
ด้านเศรษฐกิจผลก าไรตอบแทนโรงงานขนาดเล็กมีผลก าไรตอบแทนน้อย เมื่อเทียบกับโรงงานขนาด
ใหญ่ ถ้าหากต้องน าเงินมาลงทุนเกี่ยวกับงานความปลอดภัยแล้วจะกระทบกระเทือนต่อเจ้าของกิจการ
ท าให้เจ้าของกิจการไม่กล้าลงทุนท างานด้านนี้ ทางด้านเจ้าของกิจการหรือฝ่ายจัดการมองไม่เห็นถึง
ความส าคัญของงานด้านความปลอดภัย คนงานหรือหัวหน้างานไม่กล้าที่จะเสนอเอางานด้านนี้เข้าไป
ท า เนื่องจากกลัวปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการท างานของเจ้าของกิจการ ด้านการรวบรวมข้อมูลสถิติ 
และการจดบันทึกรายงาน ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ท าได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้ขาดสถิติด้านอุบัติเหตุ ซึ่งมี
ผลคือท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์และประเมินผลออกมา เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขได้ 
ขาดหน่วยงานกลางที่จะท าหน้าที่โดยตรงทางด้านนี้ รวมทั้งด้านการประชาสัมพันธ์งานด้วย ในขณะนี้
ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่นี้อยู่บ้าง แต่ละหน่วยงานจะท างานสนองนโยบายของ
หน่วยงานตนเองเท่านั้น หรือบางครั้งการท างานขาดการประสานงานกัน ก่อให้เกิดความสับสนกับ
เจ้าของกิจการโดยเฉพาะพวกกิจการขนาดเล็ก เพราะอาจจะไม่มีคนที่จะไปติดต่อท าความเข้าใจ 
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อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ (Occupational Accidents) 
ค าว่า อุบัติเหตุ (Accidents) โดยทั่วไปนั้นหมายถึงเหตุการณ์ อุบัติการณ์ทุกชนิดที่เกิดขึ้น

โดยไม่มีการคาดคิดมาก่อน แต่ค าว่า อุบัติเหตุจากการท างาน (Occupational Accidents) หมายถึง 
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในภาวะการจ้างงาน ที่ท าให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตคน ต่อเครื่องจักร ต่อสิ่งของ 
อาจจะเกิดในทันทีทันใด หรือในช่วงเวลาถัดไปก็ได้ อุบัติเหตุนี้อาจจะเกิดในสถานที่ท างานเองหรือ
นอกสถานที่ท างานได้ เช่น เกิดระหว่างทางของพนักงานที่ ต้องออกไปปฏิบัติงานตามภารกิจที่
มอบหมายจากเจ้าของกิจการ หรือจากสภาพของภาระงานที่ต้องท า เป็นต้น 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
ผู้ท างานในงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านปลอดภัยงานอุตสาหกรรม จะพบว่าสาเหตุ

ของการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานนั้นมาจาก 2 สาเหตุหลักคือ เกิดจากสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย 
และการกระท าท่ีไม่ปลอดภัย 

การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติงานของคนมีผล
ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับตนเองและผู้ อ่ืน เช่น การท างานขาดความรอบคอบ ขาดความ
ระมัดระวัง เครื่องป้องกันอันตรายหรือเครื่องกั้นของเครื่องจักรจัดไว้ให้แต่ไม่ใช้หรือถอดออกเสีย ยก
ของด้วยท่าทางวิธีการที่ผิดจากธรรมชาติ จนเกิดอันตรายต่อร่างกาย เช่น หลังหักหรือเมื่อยล้า ใช้
เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ถูกต้องกับลักษณะของงานที่ท า ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ถูกต้องให้เลือกใช้ได้
เหมาะสมก็ตาม การเคลื่อนไหวที่เกิดอันตราย เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด การก้าว การปีนป่าย 
การหยอกล้อ หรือล้อเล่นในระหว่างการท างาน การลื่นหกล้ม 

สภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) หมายถึง สภาพของโรงงานอุตสาหกรรม 
สภาพเครื่องจักร สภาพกระบวนการผลิต เครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์การผลิตไม่มีความปลอดภัย
เพียงพอ ส่งผลท าให้ผู้ท างานเกี่ยวข้องต้องเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การตาย เช่น การออกแบบ
โรงงานไม่สมบูรณ์ ระบบความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ขาดการ
บ ารุงรักษาท่ีดี การจัดเก็บสารที่เป็นอันตรายไม่ดี แสงสว่างน้อยเกินไป เสียงดัง ฝุ่นละอองออกมาเกิน
มาตรฐาน สภาพบริเวณสถานที่ท างานสกปรก สภาพอากาศผิดปกติขาดการระบายอากาศเป็นต้น 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานนั้นนอกจากมีสาเหตุโดยตรงดังกล่าวมาแล้ว อาจจะมี
มูลเหตุร่วมหรือเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุด้วย เช่น สภาวะร่างกายของบุคคล ความเมื่อยล้า หู
หนวก สายตาไม่ดี สภาพร่างกายไม่เหมาะกับงาน โรคหัวใจ พิการ เกิดจากสภาวะจิตใจของบุคคล 
การตอบสนองทางภาวะจิตใจช้าเกินไป ขาดความตั้งใจในการท างาน ขาดความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ ตื่นเต้นง่าย ขวัญอ่อน ตกใจง่าย มีทัศนคติไม่ดี ไม่ถูกต้องต่อบุคคลหรือลักษณะงาน ขาด
ความรู้ ไม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ขาดการประสานงาน การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
และการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยยังไม่ดีพอ กฎความปลอดภัยไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ได้วางแผนงาน
ความปลอดภัยไว้เป็นส่วนหนึ่งของงาน ฝ่ายจัดการไม่ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
อย่างสม่ าเสมอ จุดอันตรายต่าง ๆ ไม่ได้ท าการแก้ไขอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ได้จัดให้คนงานอย่าง
เพียงพอ 

การบริหารงานความปลอดภัยปัจจุบันมุ่งไปสนใจเกี่ยวกับการบริหาร หรือการจัดการความ
ปลอดภัย (Safety Management) เพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตุของอุบัติเหตุ และการควบคุมอุบัติเหตุ 
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จ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงโครงสร้างของการเกิดอุบัติเหตุ การล าดับอุบัติเหตุ จะช่วยให้เข้าใจถึงความ
เป็นมาของการเกิดอุบัติเหตุ 

การสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Loss) 
อุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ละครั้ง หมายถึง มีการสูญเสียเกิดขึ้น เช่น การสูญเสียเงิน สูญเสียเวลา 

จุดมุ่งหมายของการด าเนินงานทางด้านความปลอดภัยเพ่ือจะลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายที่
ต้องสูญเสียโดยตรง และค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียทางอ้อม พบว่า ค่าของการสูญเสียที่ต้องจ่ายโดย
ทางอ้อมสูงกว่าค่าของการสูญเสียที่ต้องจ่ายโดยตรงในอัตราสี่ต่อหนึ่ง การสูญเสีย เนื่องจากการเกิด
อุบัติเหตุสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

การสูญเสียโดยทางตรง ได้แก่ การสูญเสียที่คิดเป็นเงินที่นายจ้างหรือรัฐบาลต้องจ่ายโดยตรง
ให้แก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทนที่ต้องจ่ ายโดยรัฐหรือ
โรงงาน ค่าท าขวัญ 

การสูญเสียโดยทางตรง ได้แก่ การสูญเสียที่คิดเป็นเงินที่นายจ้างหรือรัฐบาลต้องจ่ายโดยตรง
ให้แก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทนที่ต้องจ่ายโดยรัฐหรือ
โรงงาน ค่าท าขวัญ 

การสูญเสียโดยทางอ้อม คือ การสูญเสียซึ่งมักจะคิดไม่ถึงหรือไม่ค่อยได้คิดว่าเป็นการสูญเสีย 
เป็นลักษณะการสูญเสียที่แฝงอยู่หรือซ่อนอยู่ไม่ปรากฏเด่นชัด เช่น สูญเสียเวลาของลูกจ้างที่บาดเจ็บ
จะต้องใช้เวลาพักฟ้ืนจนกว่าจะหาย สูญเสียเวลาของลูกจ้างคนอ่ืน ๆ ซึ่งหยุดท างานในขณะเกิด
อุบัติเหตุด้วยเหตุผลต่อนี้  ความอยากรู้อยากเห็นเข้าไปมุงดู ซักถามเหตุการณ์ ด้วยความเห็นใจ
ลูกจ้างผู้บาดเจ็บ ตื่นเต้นช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ในการปฐมพยาบาลหรือน าส่งสถานพยาบาล ด้วย
เหตุผลอ่ืน ๆ สูญเสียเวลาของหัวหน้าคนงาน ผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงานที่ต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การ
สอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุ การจัดเตรียมคนงานใหม่เพ่ือให้งานไม่หยุดชะงัก เลือกและฝึกอบรม
หรือสอนคนงานใหม่ เพ่ือแทนคนงานเก่าเตรียมรายงานอุบัติเหตุไปศาล สูญเสียเวลาของแพทย์หรือ
พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ในการปฐมพยาบาล หรือรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งวัตถุดิบต่าง ๆ ท าให้ปริมาณผลผลิตขาดหายไป ผลิตให้ผู้ใช้ไม่ทันเวลา 
เงินรางวัล โบนัสประจ าปีลดน้อยลงไป ค่าใช้จ่ายของนายจ้างที่ต้องจ่ายเป็นสวัสดิการของลูกจ้าง
เพ่ิมข้ึน นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างที่บาดเจ็บต่อไปในขณะที่ยังท างานไม่ได้ตามปกติ สูญเสีย
ผลก าไรส่วนหนึ่งไปเนื่องจากลูกจ้างบาดเจ็บและเครื่องจักรหยุดท างาน คนงานเสียขวัญเกิดความ
กังวลประสิทธิภาพการท างานลดลง เป็นต้น 

การลงทุนด้านความปลอดภัย (Safety Cost) 
การลงทุนเพ่ือด าเนินการโครงการด้านความปลอดภัย เพ่ือให้งานบรรลุถึงเป้าประสงค์ที่

ต้องการ ในเชิงธุรกิจแล้วการลงทุนลงไปต้องการความคุ้มค่ามากที่สุด ต้องมีการควบคุม ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยบางครั้งไม่สามารถค านวณออกมาเป็น
ตัวเงินได้หรือคิดถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้ เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายเพ่ือควบคุมโรคจากการ
ท างาน หรืออุบัติเหตุจากการท างานไม่ให้เกิดขึ้น การลงทุนที่เกิดขึ้นแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไป
เกี่ยวกับ 

1. ค่าใช้จ่ายหรือความสูญเสียเมื่อมีการน าเอาระบบความปลอดภัยเข้ามาใช้ (Pro-active 
costs) เป็นการลงทุนด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการโดยตรง เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
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มาตรการด้านการป้องกันที่ก าหนดขึ้นป้องกันไม่ให้เกิดโรค เกิดการบาดเจ็บจากการท างานค่าใช้จ่ายนี้
ในทางธุรกิจสามารถค านวณออกมาเป็นตัวเลขได้ เช่นการสูญเสียเนื่องจากมีการติดตั้งระบบความ
ปลอดภัยท าให้เสียเวลา ท างานได้ช้าต้องระมัดระวัง ผลผลิตปริมาณการผลิตลดลง ค่าใช้จ่ายที่เป็น
เงินเดือนค่าจ้างเจ้าหน้าที่ให้มาปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม การเฝ้า
ระวังโรคจากการท างาน ซื้อเครื่องดับเพลิงมาติดตั้ง ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายมาใช้ ติดตั้งการ์ด
ป้องกัน ค่าเบี้ยประกันด้านสุขภาพ ด้านอุบัติเหตุ เงินส่งเข้ากองเงินทุนทดแทน เบี้ยประกันอัคคีภัย
เป็นต้น 

2. ค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเป็นโรคจากการท างาน เกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บที่ต้อง
รักษาพยาบาล (Reactive costs) บางชนิดสามารถบอกเป็นตัวเงินได้ (Tangible Cost) เช่น การ
สูญเสียผลผลิตขณะเกิดอุบัติเหตุ ราคาความเสียหายของเครื่องจักร อาคาร ค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ 
ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เสียค่าเบี้ยปรับให้กับกองทุนประกัน ค่าใช้จ่ายบางชนิดไม่สามารถบอกเป็น
ตัวเลขได้ (Intangible Costs) เช่น ขวัญก าลังใจในการท างาน เวลาที่เสียไปช่วงเกิดอุบัติเหตุ มีคนมุง
ดูกัน เวลาการฟ้ืนสภาพการท างาน ระยะเวลา ประสบการณ์ของผู้เสียหายเวลาที่ต้องเสียไปจากการ
อบรมคนให้มีความสามารถเท่าเทียมกันมาทดแทนได้ ภาพพจน์ของโรงงาน เช่น เกิดไฟไหม้คนตาย
มาก ภาพพจน์ไม่ดีเกิดกับบริษัท ลูกค้าอาจจะต่อต้านสินค้า เป็นต้น 

ในด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุนนั้น สามารถค านวณหาจุดลงทุนที่เหมาะสมของโครงการด้าน
ความปลอดภัยในสถานประกอบการได้ โดยทั่วไปพิจารณาปัจจัยประกอบหลายด้าน เช่น แนวโน้ม
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพปัญหาด้านการเงิน ความเร่งด่วนของงาน ด้านกฎหมายที่มีการ
บังคับใช้ ต้นทุนที่ต้องแข่งขันในตลาด ข้อบังคับหรือความต้องการของลูกค้า เป็นต้น 

การสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident Investigation) 
การเกิดอุบัติการณ์ อุบัติเหตุ ทุก ๆ ครั้งจ าเป็นต้องมีการบันทึกสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง

เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าขึ้น วัตถุประสงค์ของการสอบสวนอุบัติเหตุ 
1. เพ่ือค้นคว้าสาเหตุของอุบัติเหตุและสภาพอันตรายต่าง ๆ ให้เป็นแนวทางในการป้องกัน

อุบัติเหตุ โดยอาศัยการแก้ไขท่ีถูกต้อง 
2. ค้นหาความจริงของการกระท าที่ไม่ถูกต้องตามกฎ ตามระเบียบข้อบังคับ เป็นผลให้เกิด

อุบัติเหตุ 
3. เพ่ือเปรียบเทียบว่ามีนโยบาย หรือวิธีการท างานที่เปลี่ยนไปโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

หรือไม ่
4. ให้ทราบผลของการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุอันเป็น

การกระตุ้นให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน คนงาน ให้สนใจในงานป้องกันอุบัติเหตุ 
5. เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์อุบัติเหตุ และรวบรวมข้อมูลทางสถิติ  
การสอบสวนอุบัติเหตุโดยการจ าแนกอุบัติเหตุนั้น ทางปฏิบัติในการที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุ

ของการเกิดอุบัติเหตุโดยใช้แนวทางของ The American Standards Association (ASA) เดิมที่เคย
ใช้ ASA Standard Z16.2 (1939) คือ “The American Recommended Practice for 
Compiling Industrial Accident Causes” ได้มีการเสนอแนะให้จ าแนกสาเหตุไว้ 6 ประการ ได้แก่ 
ตัวต้นตกให้เกิดอุบัติเหตุ (Agency) ส่วนที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ (Agency part) สภาพการท างานที่ไม่
ปลอดภัย (Unsafe condition) ชนิดของอุบัติเหตุ (The accident type) การกระท าที่ไม่ปลอดภัย 
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(The unsafe act) องค์ประกอบด้านบุคคลที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe personal factor) ทั้ง 6 หัวข้อนี้
เป็นแนวทางการสืบสวนอุบัติเหตุ โดยพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุจากสภาวะแวดล้อมร่วมกับพฤติกรรม
ของคน (Environmental & Behavior) โดยการสอบสวนอุบัติเหตุ ต้องค านึงถึงสาเหตุทางสภาวะ
แวดล้อมและพฤติกรรมของบุคคลอย่างไร 

ต่อมีการปรับปรุงแนวทางการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจาก ASA Standard Z16.2 
(1962) เป็นรูปแบบของ “Method of Recording Basic Facts Relating to Nature and 
Occurrence of Work Injuries” จ าแนกสาเหตุไว้ 7 ประการให้ชัดเจนดังนี้ 

1. ลักษณะของการบาดเจ็ด (Nature of injuries) 
2. อวัยวะของร่างกายที่ได้รับผล (Part of body affected) 
3. จุดที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ (Source of injuries) 
4. ชนิดของอุบัติเหตุ (Accident type) 
5. สภาพของอันตราย (Hazardous conditions) 
6. แหล่งก าเนิดอุบัติเหตุ (Agency of accident) 
7. การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act) 
จากหัวข้อที่ก าหนดนี้ ได้มีการน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบตรวจสอบความปลอดภัย 

ส าหรับงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุอุบัติเหตุได้เป็นรูปแบบเดียวกัน สามารถ
เปรียบเทียบผลกันได้ตลอดเวลา 

การตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Inspection) 
ในการท างานด้านความปลอดภัยนั้น การค้นหาสาเหตุของอันตรายเป็นสิ่งจ าเป็น การ

ตรวจสอบด้านความปลอดภัยเป็นวิธีการที่ใช้กันมากที่สุด การตรวจสอบสถานที่ท างานเป็นมาตรการ
ที่นับว่ามีผลในการป้องกันมากที่สุด ในการตรวจสอบนั้นอาจจะท าแบบเป็นทางการหรือไม่ก็ได้ ควร
ท าทุกวันเมื่อพบสิ่งบกพร่องต้องรีบท าการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การตรวจสอบอาจจะใช้คนในองค์กรเอง 
หรือคนภายนอกมาตรวจสอบได้ หรืออาจจะมาจากหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบ โดยทั่วไปจะมีการ
เตรียมแบบตรวจสอบไว้จดบันทึกด้วย และเมื่อตรวจสอบเสร็จได้ผลประการใดต้องแจ้งผลการ
ตรวจสอบไปยังบุคคล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น วิศวกร ผู้จัดการ หัวหน้างาน คณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เป็นต้น 

หัวข้อส าคัญของแบบบันทึก เช่น 
- ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของสถานที่ 
- การสุขาภิบาลทั่วไป 
- เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เต้าเสียบต่าง ๆ 
- เครื่องมือที่ใช้ลมความดันสูง 
- ปั้นจั่นยกของหนัก เครนที่ใช้เคลื่อนย้ายสิ่งของ 
- อุปกรณ์ยกขนถ่ายวัสดุต่าง ๆ 
- เครื่องดับเพลิง ประตูหนีภัย สัญญาณเตือนภัย ทางหนีไฟ 
- สภาพแวดล้อมในการท างาน ความร้อน แสง เสียง การระบายอากาศ ความชื้น 
- เครื่องจักรขนาดใหญ่ 
- เครื่องมือช่างทั้งหลาย 
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- ทางเดิน บันได ช่องทางออก 
- สัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย 
- อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อุปกรณ์ช่วยชีวิต 
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
อัตราการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บในงานอุตสาหกรรม 
อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดโดยไม่คาดคิด ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การตายแต่ละครั้งก็เป็น

เครื่องยืนยันว่า อาจจะมีอันตรายบางอย่างที่แฝงอยู่ในสภาพของการท างานที่ยังไม่ได้ควบคุม ฉะนั้น
โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการบาดเจ็บยังมีอยู่ตลอดเวลาวิธีการที่ดีคือต้องหาทางแก้ไขมาตรการ
หนึ่งคือจะต้องประเมินค่าทางสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งจะต้องมีการบันทึก
และรายงานให้ฝ่ายความปลอดภัยในโรงงานทราบทันที การบันทึกอุบัติเหตุที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการแสดงถึงความไม่ปลอดภัยในโรงงานเช่นเดียวกัน ฉะนั้นการบันทึกอุบัติเหตุจึงเป็นมาตรการที่
จ าเป็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 

การประเมินผลนั้นจ าเป็นที่จะต้องตั้งค าถามว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด และความสาหัส
หรือความรุนแรงมีเพียงใด จากการทราบตัวเลขจะน าไปประเมินผลออกมาได้โดยทั่วไป หากจะ
เปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละโรงงาน หรือในโรงงานเดียวกันคนละแผนกย่อมเปรียบเทียบกัน
ไม่ได้โดยตรงจากตัวเลขแสดงจ านวนที่เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากโรงงานที่มีลูกจ้างมากอาจจะมีอุบัติเหตุ
มากกว่าโรงงานที่มีลูกจ้างน้อย ขึ้นอยู่กับการจดบันทึกของแต่ละบริษัทว่าจะจดบันทึกสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บอย่างไร บริษัทหนึ่งอาจจะบันทึกรวมการบาดเจ็บทุกชนิดที่ได้รับการรักษา
ในห้องปฐมพยาบาล ในขณะที่อีกบริษัทจะจดบันทึกการบาดเจ็บเฉพาะกรณีการบาดเจ็บที่มีความ
รุนแรง และมีการสูญเสียเวลาการท างาน ผลการจดบันทึกการบาดเจ็บของทั้งสองบริษัทย่อมมีค่า
แตกต่างกันไป 

เมื่อต้องการจะเปรียบเทียบกันจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการมาตรฐาน (Standard 
Method) ในการเก็บบันทึกหรือบันทึกรายงานของการบาดเจ็บ วิธีการมาตรฐานที่นิยมใช้กัน
แพร่หลาย ได้แก่ อัตราการเกิดอุบัติการณ์ อัตราความถี่ของการเกิดการบาดเจ็บ และอัตราความ
สาหัสหรือความร้ายแรงของการบาดเจ็บ สูตรการค านวณหาอัตราต่าง ๆ เพ่ือปรับสู่อัตรามาตรฐาน 
(Standardization Rate) ให้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบส าหรับการค านวณหาค่าทางสถิติเกี่ยวกับการ
เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ (วิทยา อยู่สุข, 2552 : 109-117) 

การจัดการด้านสถานที่ท างาน (Work Place) 
จะต้องมีการปรับปรุงและจัดสถานที่ท างานให้ปลอดภัยต่อการท างานอยู่เสมอโดยการจัดการ

ควบคุมสภาพอันตราย เช่น การปรับปรุงป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ ติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง จัดการเกี่ยวกับความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ท างาน เตรียมการอุปกรณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
วัสดุต่าง ๆ โดยต้องเลือกให้ถูกต้องกับชนิดของงานสะดวก ปลอดภัย ต้องมีการบ ารุงรักษาเครื่องมือ  
อุปกรณ์ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัยต่อการท างาน อุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องไม่ช ารุด 
ต้องตรวจตราดูและอย่างใกล้ชิด เช่น สายไฟ สายดิน พ้ืนผิวของสถานที่ท างาน จะต้องสะอาด ไม่ลื่น
จนหกล้ม 
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การปรับปรุงป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น จัดหาเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ใน
การป้องกันอันตรายให้กับคนงาน จะต้องพยายามควบคุมพวกมลสาร (Contaminants) ต่าง ๆ ให้อยู่
ในระดับที่ปลอดภัย ต้องควบคุมดูแลการผลิตการใช้สารเคมีเป็นพิษอย่างใกล้ชิด อุณหภูมิและ
ความชื้นต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพปกติ แสงสว่างในสถานที่ท างานต้องพอดี มีการควบคุมป้องกันเสียงที่
ดัง 

การจัดการด้านสถานที่ท างานให้ปลอดภัยนั้น สามารถใช้หลักการทางวิศวกรรมในการ
ป้องกันควบคุม เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บเนื่องจากการท างานเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิต เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น วิธีการทางด้านวิศวกรรมมีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 

1. การทบทวนระบบงาน (Engineering Revision) ระบบการท างานต่าง ๆ ในสถาน
ประกอบการต้องมีการทบทวนแผนการผลิต ขั้นตอนการท างาน การติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือการ
ทดลองหาระบบงานใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกันดูถึงข้อดีข้อเสีย 

2. การทดลองเปรียบเทียบกรรมวิธีต่าง ๆ (Trial) คือเราน าวิธีการที่คัดเลือกเบื้องต้นได้แล้ว
มาทดลองท าดู หาข้อบกพร่องโดยมีการทดสอบประสิทธิภาพการท างาน อาจจะจ าลองขนาดลงมา 
(Pilot Models) ทดสอบหาข้อดี-ข้อเสีย 

3. การตัดสินใจเลือกใช้ (Final Safe Method) เมื่อได้ผลการทดลองเปรียบเทียบแล้วก็ต้อง
ตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดน ามาใช้ ซึ่งวิธีการที่เลือกใช้นี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุก ๆ ฝ่าย
เป็นอย่างด ี

4. การฝึกอบรมและสอนงาน (Training and Instruction) ภายหลังที่ตัดสินใจเลือกใช้
วิธีการใดวีการหนึ่งแล้ว ระหว่างที่เริ่มด าเนินโครงการต้องมีการจัดเตรียมหน่วยงานที่รับผิดชอบขึ้นมา
โดยจัดเตรียมบุคลากรฝึกอบรม สอนงานคนที่จะมารับผิดชอบให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีก่อน 
โดยผู้ที่รับผิดชอบโครงการต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 

5. การเตรียมคน (Selection) เมื่อโครงการจะส าเร็จเรียบร้อยต้องมีคนเข้าไปด าเนินการ
ทันที เรื่องนี้ต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า โดยจัดเตรียมคนไว้คัดเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 

6. การติดตามประเมินผล (Evaluation) เมื่อได้มีการท างานไปแล้ว ต้องมีการติดตามผลงาน
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียที่ติดตามมา และหาวิธีการแก้ไข หรือหันกลับไปทบทวนระบบงานใหม่ 

การจัดการด้านพนักงานหรือลูกจ้าง (Employee) 
ด้านคนงานลูกจ้างนี้นับว่าส าคัญเพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการควบคุมอันตราย 

ถ้าขาดความร่วมมือจากกลุ่มนี้จะท าให้งานด้านความปลอดภัยไปข้างหน้าไม่ได้ สิ่งที่ควรจะท าคือ ต้อง
มีการคัดเลือกคนงานก่นเข้าท างานอย่างดี คือ ดูความเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะท าการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนและทดแทนกัน เช่นในรายใดที่ได้รับพิษมาก หรือได้รับอุบัติเหตุต้องหาทางทดแทนกันได้ 
ต้องมีการอบรมคนงานอย่างต่อเนื่องกันตลอดเวลา เช่น ก่อนเข้าท างาน หลังท างาน ขณะท างาน ต้อง
มีการกระตุ้นให้คนงานให้ความสนใจเกี่ยวกับความส าคัญของงานความปลอดภัย ต้องมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัยขึ้น โดยให้คนงานระดับนี้ได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง มีการให้รางวัลหรือมี
มาตรการที่ดีในการพิจารณาความดีความชอบ ถ้าหากว่าการให้ความร่วมมือที่ดี การกระตุ้นโดยใช้
โสตทัศนูปกรณ์เข้าช่วย เพราะจะท าให้คนงานเข้าใจได้ง่ายซึ่งการใช้อุปกรณ์นี้ต้องพิจารณาถึงระดับ
การศึกษาของคนงานด้วย 
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จิตวิทยาอุตสาหกรรมกับงานด้านความปลอดภัย ( Industrial Psychology and 
Safety) 

ในการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท างาน จะต้องค านึงถึงปัจจัยหลายด้าน เช่น 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การบริหารงานที่ดี วิธีการท างานที่ถูกต้อง ค านึงถึงคนงานและพนักงานที่
จะต้องปฏิบัติงานกับสภาพของงานที่ต้องเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา มีการศึกษาถึงสภาพจิตใจและความ
ต้องการของคนงานควบคู่ไปด้วย จะท าให้เข้าถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บได้ เป็น
อย่างดี สาเหตุบางอย่างคนงานอาจจะท าไปเพราะจิตใต้ส านึกที่ผิดปกติ การใช้หลักการทางด้าน
จิตวิทยาอุตสาหกรรม เข้าไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหาจะท าให้งานความปลอดภัยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายต่าง ๆ ดียิ่งขึ้น 

งานด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม มีความส าคัญต่อโครงการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
จากการท างาน หรืองานด้านส่งเสริมความปลอดภัยอย่างมาก คนงานที่ได้ผ่านการฝึกอบรมแนะน าสั่ง
สอน ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท างาน ให้ทราบวิธีการท างานที่ถูกต้อง ปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูง 
การด าเนินโครงการไม่ได้หมายความว่าคนงานกลุ่มนี้จะไม่เกิดอุบัติเหตุจากการท างาน การเกิด
อุบัติเหตุขึ้นมานั้นอาจจะเนื่องมาจากคนงานไม่สามารถรับฟังการถ่ายทอดจากผู้สอนงานทั้งหมดได้ 
อาจจะเนื่องจากความไม่พร้อมของตัวคนงานเองเรื่องอบรมนั้นยากเกิดขีดความสามารถในการรับรู้
ของเขา หรือรับสิ่งที่ผิด ๆ มาปฏิบัติ ระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ ไม่รัดกุมท าให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ 

ผู้บริหารและผู้สอนงานต้องเข้าใจถึงปัญหาเหล่านี้ให้ถ่องแท้ ต้องรู้ระดับขีดความสามารถของ
คนงาน อย่าเข้าใจว่าทุกคนสามารถรับรู้ได้เท่าเทียมกัน ผู้ที่มีการศึกษาต่ า หรือความสามารถน้อย เช่น 
คนงานที่ใช้แรงงานจะมอบหมายให้เขาต้องท าชี้แจงให้ละเอียด ยิ่งงานที่มีอันตรายมากต้องระวัง 
เข้าใจถึงจิตใจพ้ืนฐานความต้องการ ความสามารถในการรับรู้ ต้องมีการตอบสนองความต้องการของ
คนงานบ้าง เพ่ือให้คนงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของงานด้านป้องกัน ควบคุมอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บ งานด้านจิตวิทยาในการท างานแบ่งองค์ประกอบที่ควรค านึงได้เป็น 2 ประการหลัก ๆ คือ 

 
องค์ประกอบท่ัวไป (General Factors) 
1. จัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ทุกคนย่อมต้องการอยู่อย่างสบาย ถ้าไม่สบายพอจะ

ท าให้อารมณ์หงุดหงิดยังผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงควรจัดสภาพอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด 
แสงสว่างความแออัด และอ่ืน ๆ ให้เหมาะสม 

2. ควบคุมสภาพการท างานให้ปราศจากความกดดันทั้งทางร่างกายและจิตใจ คนงานย่อมไม่
ชอบมีความกดดันในการงาน เช่น นายจ้างมีอารมณ์แปรปรวน ช่วงเวลาของการท างานเกิน 8 ชั่วโมง 
สิ่งเหล่านี้จะเป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุได ้

3. ปัจจัยด้านเพศและอายุมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ เช่น วัยรุ่นชายจะเกิดอุบัติเหตุ
มากกว่าหญิง เพราะความกล้าเสี่ยง อารมณ์ร้อน หรือคนอายุมากท างานให้ผ่านไปวันหนึ่ง คิดถึงว่า
ก าลังจะไร้ค่า ไม่เป็นที่ปรารถนา ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมท าให้จิตใจไม่ปกติยังผลให้เกิดอุบัติเหตุได้
ง่าย 

4. อากาศร้อนอุบัติเหตุจะเกิดมาเนื่องจากอากาศร้อนท าให้อารมณ์หงุดหงิด 
5. สภาพสังคมต้องจัดให้ดีพอ มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน มีสถานที่ผ่อนคลาย

อารมณ์ มีดนตรี จัดพบกันในเวลาอันควรเพื่อให้มีความเข้าใจอันดีต่อกันในหมู่คณะ 
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6. ความพึงพอใจในงานและผู้ร่วมงาน มีความส าคัญมากจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานคิดถึงความ
ปลอดภัยของผู้อื่นด้วย 

7. การพักผ่อนหย่อนใจและการบันเทิง ควรจัดให้มีสถานที่พักผ่อน มีการบันเทิง ดนตรีหรื
ภาพยนตร์ มีการละเล่นกีฬาต่าง ๆ  

8. การจัดหาหรือสับเปลี่ยนวิธีการท างาน เช่น การเอาเครื่องมือที่มีอันตรายน้อยกว่าควบคุม
ง่ายกว่าไปแทนที่เครื่องมือที่มีอันตราย เพ่ือควบคุมได้สะดวกป้องกันอุบัติเหตุได้ง่าย 

9. จัดท าการ์ดของเครื่องจักรที่จะเกิดอันตรายต่อคนงาน เช่น สายพาน ใบพัด 
10. มีการควบคุมการท างานอย่างใกล้ชิด เป็นการเตือนให้คนงานระวัง และสนใจต่อการ

ท างาน อุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้น 
11. ให้การศึกษาแก่คนงานทั่วไป สอดถึงการท างาน วิธีปฏิบัติ ตลอดจนข้อระมัดระวัง

อุบัติเหตุมีการฝึกงานโดยผู้ช านาญงาน เช่น หัวหน้างานมาฝึกแนะให้มีการจัดสถานที่ บริเวณสะอาด
สวยงาม เพื่อความมีชีวิตชีวา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องปลอบขวัญของคนงานให้มีจิตใจร่าเริง สดชื่น 

12. การป้องกันอันตรายโดยวิธีอ่ืน ซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสม  
 
องค์ประกอบด้านบุคคล (Personal Factors) 
1. ดูความสามารถของแต่ละบุคคลว่าจะเหมาะสมกับงานนั้น ๆ หรือไม่ หากจัดไม่ถูก 

นอกจากก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วยังรบกวนเพ่ือนร่วมงานท าให้ประสิทธิภาพของงานเสียไป 
2. ให้ความรู้การศึกษาเป็นรายบุคคลแก่คนงาน โดยเฉพาะหน้าที่และความรับผิดชอบในงาน

นั้น 
3. จัดฝึกงานเป็นการส่วนตัวส าหรับผู้จะรับหน้าที่นั้น ๆ เพื่อความรู้ความเข้าใจความอบอุ่นใจ 

เมื่อรู้แล้วน ามาปฏิบัติ อันตรายก็จะไม่เกิดขึ้น 
4. จัดเครื่องมือป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น มีถุงมือ หน้ากากกรองอากาศ ชุดท างานเพ่ือ

คนงานจะได้ท างานโดยไม่กลัวว่าจะเกิดอันตรายในการจับต้อง เช่น ท างานในที่มีฝุ่นก็ควรสวม
หน้ากากกรองฝุ่น ท างานเชื่อมเหล็กก็ใส่แว่นป้องกัน 

5. สุขวิทยาส่วนบุคคล ผู้มีสุขอนามัยที่ดีย่อมได้รับอุบัติเหตุน้อย เช่น สารที่มีพิษติดเล็บมือ ผู้
ที่มีสุขนิสัยดีก่อนรับประทานอาหารต้องล้างมือให้สะอาด ก็จะไม่ได้รับสารพิษนั้นผู้มีสุขนิสัยไม่ดีไม่ได้
ล้างมือ สารพิษติดไปกับอาหารก็เกิดอันตรายได้ 

6. การตรวจสุขภาพร่างกาย ควรจัดแพทย์ตรวจคนงานเสมอ เริ่มแต่ก่อนเข้าท างานเพ่ือจะได้
พบว่าใครมีความไวต่อการได้รับสารพิษ เป็นการป้องกันอุบัติเหตุก่อนที่จะสายเกินแก้ คือไม่สามารถ
จะรักษาให้หายได ้

 
การส่งเสริมด้านความปลอดภัยโดยค านึงถึงหักจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น แสดงว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติในระบบงาน มีบางที่หรือบางคน 

ไม่ได้สนใจเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ ต้องรู้และควบคุมสิ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งสภาพร่างกาย 
จิตใจของคนงานและการกระท าที่ปลอดภัยต่าง ๆ สิ่งที่ผู้รับผิดชอบควรจัดด าเนินการเพ่ือความ
ปลอดภัย เช่น มีการวิเคราะห์อันตรายจากงานนั้น ๆ ตั้งกฎความปลอดภัยที่สามารถบังคับได้ จัดให้มี
ความรู้เรื่องความปลอดภัยเพียงพอ ส่งเสริมให้คนงานสนใจในเรื่องความปลอดภัย จัดระบบงานให้



22 
 

แน่นอนคงที่ พยายามแก้ไขพัฒนาสภาพการท างานที่ปลอดภัย งานการส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
เช่น 

1. การส่งเสริมด้านสุขภาพจิตของคนงาน ให้ผู้รับผิดชอบอยู่อย่างใกล้ชิดมีการสอนและฝึก
ความปลอดภัยส าหรับคนงานอย่างเดียงพอส่งเสริมความปลอดภัยอย่างเปิดเผย แพร่หลายไปสู่ลูกจ้าง
มีส่วนในด้านการรักษาความปลอดภัย เพ่ือความภาคภูมิใจ จัดรายการก าหนดการประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเรื่องความปลอดภัยมีการตอบต่อสื่อความหมายระหว่างผู้ควบคุมกับลูกจ้างให้ดีพอ 

2. การส่งเสริมด้านสภาพร่างกายของคนงานควรจัดให้มีการตรวจสภาพร่างกายการตรวจ
ควรจัดเป็นระยะ จัดงานให้เหมาะสมแก่ร่างกายของคนงาน มีสวัสดิการทางการแพทย์ดี ตรวจร่างกาย
ของคนงานอย่างละเอียด เมื่อมีการสับเปลี่ยนหน้าที่การงาน ต้องนึกอยู่เสมอว่าข้อบกพร่องในร่างกาย
ของคนงาน ย่อมมีผลต่องานในหน้าที่โดยเฉพาะงานหนักจะก่อให้เกิดความยุ่งยากภายหลังได้ 

3. การจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน และการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาจมีแนวทางท่ีจะหาทางป้องกันอุบัติเหตุ เช่น 

1) การวางระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การวางระเบียบหมายถึง
การวางข้อก าหนดต่าง ๆ ที่จะต้องจัดท า เช่น การก าหนดให้มีผู้ดูแลในสภาพการท างานทั่วไป การ
ก่อสร้าง การดูแลรักษาตรวจตรา การทดสอบและการใช้เครื่องจักร หน้าที่ของนายจ้าและลูกจ้าง การ
ฝึกอบรมการควบคุมตรวจตราทางการแพทย์ การให้การปฐมพาบาลและการตรวจร่างกายลูกจ้าง 

2) การวางมาตรฐาน เช่น การจัดวางมาตรฐานความปลอดภัยในการสร้างเครื่องมือใน
อุตสาหกรรม ความปลอดภัยและการท างานเก่ียวกับร่างกายหรือเครื่องป้องกันเฉพาะบุคคลเป็นต้น 

3) การตรวจตราดูแล หมายถึง การให้อ านาจแก่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบที่วางไว้ 

4) การค้นคว้าและวิจัยทางเทคนิค ได้แก่ การค้นคว้าและวิจัยเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ
เกี่ยวกับสิ่งของและวัสดุที่เป็นอันตราย เช่น การศึกษาเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรและการ
ทดสอบหน้ากากช่วยหายใจ และตรวจวิธีการป้องกันก๊าซและฝุ่นละอองจากการระเบิด หรือการ
ค้นคว้าหาวัตถุ และออกแบบเครื่องมือที่ใช้ยกของให้เหมาะสม เป็นต้น 

5) การวิจัยทางการแพทย์ ได้แก่ การวิจัยโดยเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ การตรวจสอบทางสารีรวิ
ทยา พยาธิวิทยา ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนมาจากสิ่งแวดล้อมประกอบทางเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งเป็นทาง
น าไปสู่การประสบอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม 

6) การวิจัยทางจิตวิทยา ให้มีการตรวจสอบทางจิตวิทยาซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่น าไปสู่การ
แก้ไขการประสบอุบัติเหตุในการท างาน 

7) การวิจัยทางสถิติ เพ่ือจะให้ทราบได้ว่าการประสบอันตรายหรือประสบอุบัติเหตุชนิด
ไหนที่ได้เกิดขึ้น เกิดขึ้นอย่างไร จ านวนเท่าใด เกิดกับคนประเภทไหน ในการท างานชนิดใดและมี
สาเหตุอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวพิจารณาหาทางแก้ไขและป้องกัน 

8) การให้การศึกษา ให้มีการสอนว่าด้วยความปลอดภัยในโรงเรียนการช่าง ในโรงเรียน
พาณชิย์ หรือในการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน 

9) การอบรม การฝึกอบรมคนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนงานใหม่ให้รู้จักเครื่องใช้การใช้
เครื่องมือป้องกันอันตราย และให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 
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10) การชักชวน โดยวิธีการพิมพ์ โฆษณาข้อเตือนใจคนงาน เพ่ือความปลอดภัยในการ
ท างาน ชักชวนและขอร้องให้คนงานระมัดระวังในการท างาน 

11) การประกันภัย ส่งเสริมให้มีการป้องกันการประสบอุบัติเหตุในการท างาน โดยบริษัท
ประกันภัยจะลดอัตราเบี้ยประกันแก่กิจการที่มีความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง 

12) การจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นการภายในกิจการของตนเอง 
จากแนววิธีการที่จะส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน และการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน

อุตสาหกรรมรวมทั้ง 12 ข้อนั้น ผู้ร่างกฎหมายบังคับ ข้าราชการ นักวิชาการ ผู้ช านาญงานสาขาต่าง ๆ 
แพทย์ นักจิตวิทยา นักสถิติ ครู และที่ส าคัญที่สุดก็คือ ต้องได้รับความร่วมมือจากนายจ้างและคนงาน 

บุคลากรในงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ในการด าเนินการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมให้ได้ผลขององค์กรหนึ่ง 

ๆ สามารถให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายจากบุคคลที่
มีอาชีพต่าง ๆ บุคคลจากภายในองค์กร และนอกองค์กร รวมทั้งภาครัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนใน
การด าเนินการ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีนายจ้าง ลูกจ้าง มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ด าเนินการ โรงงานขนาดเล็กอาจจะมีปัญหาด้าน
บุคลากร รัฐบาลอาจจะมีส่วนในการช่วยเหลือบุคลากรแต่ละคนจะท าหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น 

นายจ้าง 
นายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของลูกจ้าง และดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมในการท างานให้ปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบไปสู่ชุมชน หน้าที่หลักของนายจ้างคือ 
1) ปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ 
2) ก าหนดนโยบายงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ให้สามารถถือ

ปฏิบัติได้ ต้องเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร 
3) จัดให้สถานประกอบการ โรงงาน สถานที่ท างาน เครื่องจักร อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมใน

การท างาน ให้คนงานท างานอย่างปลอดภัยที่สุด 
4) จัดมาตรการเก็บรักษาสารเคมี จัดการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า ให้ปลอดภัย 
5) จัดการพ้ืนที่โรงงานให้ปลอดภัย ช่องประตูเข้าออก ทางหนีไฟ ได้ตามมาตรฐานข้อเสนอ

และทางวิชาการ จัดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ 
6) ส่งเสริมให้ข้อมูลที่แท้จริงแก่พนักงาน จัดให้มีการสอนงาน การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ 

การอบรมก่อนเข้าท างาน อบรมขณะท างาน การเพ่ิมพูนความรู้ 
7) จัดเตรียมทางด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาล ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ไฟไหม้ อุบัติเหตุ 

จัดให้มีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานหลังประสบอุบัติเหตุ 
8) จัดให้มีระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยเฉพาะการท าข้อมูลด้าน

อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การสัมผัสกับสารเคมี การเจ็บป่วย สนับสนุนให้มีการศึกษาหาวิธีการควบคุม
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ปลอดภัย 

9) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ท างานเต็มเวลา 
โดยบุคคลนั้นต้องท าหน้าที่นี้โดยเฉพาะ 

10) จัดการให้มีระบบการตรวจความปลอดภัย การบันทึก การรายงานผล การเก็บรักษา
ข้อมูล เพ่ือให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์หาแนวทางควบคุมป้องกัน 
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11) จัดหาเครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาให้คนงานใช้ เลือกให้เหมาะสม 
คุณภาพได้มาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ 

12) จัดหางบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมด้านนี้อย่างเหมาะสม 
ฝ่ายจัดการ 
ในสถานประกอบการมักจัดแบ่งพนักงานเป็น 4 ระดับหลัก เช่น ระดับเจ้าของหรือระดับ

จัดการ ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน และระดับพนักงานคนงาน ฝ่ายจัดการถือเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการได้ สามารถตัดสินใจอนุมัติให้มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็น
ผู้ที่รับนโยบายและวีปฏิบัติมาจากเจ้าของโดยตรงเพ่ือน าไปใช้ในการท างาน บางองค์กรสามารถ
ตัดสินใจแทนเจ้าของกิจการได้ หน้าที่หลักคือการน านโยบายทั้งหมดมาสู่วิธีการปฏิบัติให้งานด้านนี้
ด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารระดับกลาง 
พนักงานระดับนี้จะเป็นกลไกที่ส าคัญในการท างานด้านนี้ เพราะอยู่ใกล้ชิดกับพนักงาน

ระดับสูง นายจ้าง และระดับล่างระดับปฏิบัติมากที่สุด เป็นผู้บังคับบัญชาในสายงานโดยตรงสามารถ
น านโยบายและวิธีการปฏิบัติจากฝ่ายบริหาร หรือจากคณะกรรมการที่วางไว้ มาใช้โดยตรงใน
หน่วยงานของตนเองได้ เป็นผู้ท าหน้าที่กระตุ้นสนับสนุนการด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ 

ลูกจ้างหรือพนักงานระดับปฏิบัติ 
ลูกจ้างในสถานประกอบการมีหน้าที่ในการปกป้องดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการท างาน

รักษาสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์ไม่เกิดโรคภัย ท างานด้วยความปลอดภัย ปฏิบัติตนในระเบียบ
ข้อบังคับ ของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด ท างานด้วยความระมัดระวัง ตั้งใจในการท างานไม่
ท างานที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายแก่สถานประกอบการ เมื่อพบสิ่งผิดปกติต้อง
แจ้งต่อหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
เป็นผู้มีหน้าที่ด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยตรง ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้สถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปมีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพที่ท างานเต็มเวลา ปัจจุบันกฎหมายก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหลายระดับ 
เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร ระดับวิชาชีพ ระดับหัวหน้างาน และระดับพ้ืนฐาน 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่าง ๆ ในสถานประกอบการจะท าหน้าที่แตกต่างกันไป ตามความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยลหักการจะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านความปลอดภัย แก่
นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่เป็นเลขาคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ท าหน้าที่ตรวจสอบ รายงานด้านความปลอดภัย ตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในการท างาน วางมาตรการวิธีการด าเนินการด้านความปลอดภัยตามนโยบายด้านความปลอดภัยของ
สถานประกอบการ ท าหน้าที่บันทึกประวัติ สถิติจัดวางโครงการด้านความปลอดภัยในการท างานเป็น
ต้น 
 

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
เป็นหน่วยงานในสถานประกอบการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในโรงงาน 

คณะกรรมการประกอบไปด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง พนักงานจากฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเป็น



25 
 

คณะกรรมการที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป็นกลุ่มที่ก าหนด
กิจกรรมการด าเนินการ ท าหน้าที่ตรวจสอบโรงงาน รายงาน สอบสวนอุบัติเหตุ คิดค้นหารูปแบบการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานประกอบการ น าเทคนิค กิจกรรม วิธีการใหม่ ๆ เกี่ยวกับด้านการ
ป้องกันอันตรายจากการท างานมาให้กับพนักงาน ท าหน้าที่ปรับนโยบายแผนงานด้านความปลอดภัย
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานฯ บังคับโรงงาน ต้องมีคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม โดยระบุหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 

ผู้จัดหาสิ่งของให้กับสถานประกอบการ (Supplier) 
เป็นกลุ่มหรือบุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามาเก่ียวข้องกับสถานประกอบการ เนื่องจากต้องติดต่อ

ค้าขายกัน เช่น จัดหาผลิตภัณฑ์มาจัดส่งเป็นวัตถุดิบให้ หรือจัดหาสารเคมี วัสดุให้ จัดหาเครื่องจักร
อุปกรณ์ให้ กลุ่มบุคคลนี้จ าเป็นต้องจัดหาข้อมูล รายละเอียดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ให้กับสถานประกอบการให้มากท่ีสุด 

ผู้รับเหมาช่วง (Contractor) 
เป็นผู้ที่เข้ามาด าเนินงานบางอย่างให้กับสถานประกอบการ ท างานในส่วนที่โรงงานไม่

สามารถท าได้ รับเหมางาน ก่อสร้างโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักร ซ่อมบ ารุง ดัดแปลงเครื่องจักร 
ผู้รับเหมามีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการ ในทาง
กฎหมายถือว่าท างานภายใต้การควบคุมดูแลของสถานประกอบการ 

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยของรัฐ (Inspector Officer) 
เป็นบุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ จากกระทรวงต่าง ๆ ในส่วนกลาง จากหน่วยงานท้องถิ่นที่ท า

หน้าที่ตรวจสอบ ดูแลสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นเจ้าพนักงานที่มีการบังคับใช้
กฎหมาย ท าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านความ
ปลอดภัย ออกค าสั่งให้เจ้าของกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หรือนักวิชาการอิสระ 
เป็นนักวิชาการที่ด าเนินการด้านการส่งเสริมวิชาการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อม อาจจะเป็นคณาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย นักวิชาการในกระทรวงทบวง
กรม หรือนักวิชาการอิสระ เป็นที่จะให้ความรู้ แนะน าแนวทางการท างาน ให้ความเห็น ค้นคว้าด้าน
วิชาการมาสนับสนุนการออกกฎหมายเพ่ือบังคับใช้ในประเทศให้เหมาะสมหรือเป็นผู้ช่วยในการ
ฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สหภาพแรงงาน สมาคม หรืองค์กรเอกชน (NGO) 
เป็นกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันท าหนาที่เป็นตัวแทนให้กับพนักงาน ลูกจ้างในกิจการต่าง ๆ ท า

หน้าที่ปกป้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ของลูกจ้าง บางแห่งด าเนินการภายใต้กฎหมายรองรับ บางแห่ง
ด าเนินการภายใต้ภาวการณ์รวมตัวกันแบบธรรมดาเป็นที่ยอมรับกันในวงการ อาจจะเป็นองค์กร
เอกชนที่ท าหน้าที่ส่งเสริมด้านวิชาการ หรือเป็นมูลนิธิที่ท างานด้านแรงงาน ในด้านความปลอดภัยนั้น
จะท าหน้าที่ปกป้องสิทธิของลูกจ้างให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการท างาน สวัสดิการพอเพียง 
เงินเดือนตามภาวะที่ควรจะเป็น (วิทยา อยู่สุข, 2552 : 125-135) 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยและนโยบายอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
 หลักการจัดองค์การความปลอดภัย (นัทธพงศ์ นันทส าเริง, 2558, หน้า 55-72) 
 สถานประกอบกิจการแต่ละแห่งจะมีขนาดและโครงสร้างแตกต่างกันไปตามประเภทของ
สถานประกอบกิจการ เช่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่มีสถานที่ตั้ง เพียงแห่งเดียวสถาน
ประกอบกิจการที่มีหน่วยปฏิบัติการอยู่หลายแห่ง โรงงานขนาดเล็ก หน่วยงานราชการและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ดังนั้นหลักในการจัดองค์การความปลอดภัยจึงแตกต่างกันไปตามขนาดและ
โครงสร้างของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ 
 1. การจัดองค์การความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ 
 สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่มีข้อได้เปรียบในเรื่องความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในด้านบุคลากร จึงสามารถที่จะตั้งฝ่ายหรือส่วนงานด้านความปลอดภัยขึ้น โดยให้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานเป็นผู้จัดการหรือผู้อ านวยการ และมีบุคลากรระดับผู้ช่วยอีก
จ านวนหนึ่งเพ่ือขับเคลื่อนหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่นและสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการได้ โดยฝ่ายหรือส่วนงานด้านความ
ปลอดภัยนี้จะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
และฝ่ายบุคคล เป็นต้น 
 2. การจัดองค์การความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก 
 ในสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ผู้จัดการสถานประกอบกิจการมักจะเป็นผู้รับผิดชอบ
งานด้านความปลอดภัยเอง โดยอาจมีหัวหน้าคนงานที่มีประสบการณ์และมีอ านาจหน้าที่ในสายการ
บังคับบัญชาเป็นผู้ช่วยหรือเป็นผู้รับมอบอ านาจไปปฏิบัติ ซึ่งในกรณีหลังผู้จัดการสถานประกอบ
กิจการควรมีการจัดสรรทรัพยากรและเวลาที่เหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 ข้อได้เปรียบของสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก คือ ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานมีความ
ใกล้ชิดกับพนักงาน ท าให้ทราบปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการจัดอบรมด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยก็สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการส่งเสริมความ
ปลอดภัยสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากสามารถสร้างสัมพันธภาพและความสามัคคีได้ง่าย
กว่าสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจ านวนมาก 
 อย่างไรก็ตามหน่วยงานขนาดเล็กอาจติดปัญหาด้านบุคลากรและการบริหารด้านวิศวกรรม
และด้านการแพทย์ ท าให้ไม่สามารถจัดองค์การที่สมบูรณ์แบบได้ ในกรณีนี้อาจแก้ปัญหาได้ด้วยการ
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น สถาบันความปลอดภัยในการท างาน แรงงานจังหวัด 
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล สถานบันการศึกษา หรือว่าจ้างที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและ
ความปลอดภัยในการให้ความช่วยเหลือและแนะน าเป็นครั้งคราวได้ 
 3. การจัดองค์การความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการที่มีหลายหน่วยปฏิบัติงาน 
 ปัจจุบันสถานประกอบกิจการที่มีหลายหน่วยปฏิบัติงานเริ่มมีมากขึ้น เช่น งานก่อสร้างหรือ
งานขุดเจาะน้ ามันที่มีงานกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ รวมถึงโรงงานขนาดใหญ่ที่มีโรงงานย่อยหลาย
โรงงานอยู่ในเครือ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการจักองค์การให้เหมาะสมตามสภาพของสถานประกอบกิจการนั้น 
ๆ โดยอาจพิจารณาด าเนินการได้ดังนี้ 



27 
 

  3.1 จัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัยกลาง เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ความปลอดภัยในแต่ละที่ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการความปลอดภัยระดับบริหาร ให้บริการทางวิชาการ จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างาน จัดฝึกอบรม ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของหน่วยปฏิบัติงานย่อยดังกล่าว 
  3.2 ให้ผู้จัดการของหน่วยปฏิบัติงานย่อยแต่ละหน่วยมีอิสระในการวางวิธีการ
ด าเนินงานของตนเองให้สอดคล้องกับแนวนโยบายจากส่วนกลางที่วางไว้ 
  3.3 ผู้จัดการหน่วยปฏิบัติงานย่อยอาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานเข้า
ปฏิบัติงานเพื่อรับผิดชอบด้านความปลอดภัยตามความเหมาะสม 
 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2549 ลงนามวันที่ 16 
พฤษภาคม พ.ศ.2549 และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2549 โดย
กฎกระทรวงฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการจัดองค์การด้านความปลอดภัยซึ่ งอธิบายครอบคลุม
ถึงคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับต่าง ๆ จนถึงคณะกรรมการความปลอดภัย 
และหน้าที่ของบุคลากร และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยสถานประกอบกิจการ 
 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน หมายถึง ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิค
ขั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยความแตกต่างระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานแต่ละระดับ
อาจแสดงได้ดังตารางท่ี 2-1 

 
ตารางท่ี 2-1 ความแตกต่างระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับต่าง ๆ 
 

ระดับ ขนาดสถานประกอบ
กิจการ 

คุณสมบัติเฉพาะ 

หัวหน้างาน สถานประกอบกิจการผลิตที่
มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
หรือสถานประกอบกิจการที่
มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป 

1) เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน หรือ 
2) ผ่านการฝึกอบรม หรือ 
3) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ

หัวหน้างาน 
เทคนิค สถานประกอบกิจการผลิตที่

มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 50 คน 

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  
สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า หรือ 

2) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ
หัวหน้างาน และผ่านการอบรม หรือ 

3) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานระดับพื้นฐาน 

เทคนิคข้ันสูง สถานประกอบกิจการผลิตที1่) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  
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มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 100 คน 

สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า หรือ 
2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง 
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญาหรือ
เทียบเทียบ และผ่านการอบรม หรือ 

3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 

วิชาชีพ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
ประเภทเหมืองแร่ที่มีลูกจ้าง
ตั้ งแต่  20  คนขึ้ น ไปหรือ
สถานประกอบกิจการผลิตที่
มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้น
ไป 

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนา
มัยหรือเทียบเท่า หรือ 

2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และได้ท างาน
เป็น จป.เทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
ผ่านการอบรม หรือ 

3) เป็นหรือเคยเป็น จป.วิชาชีพ และผ่านการอบรม
เพ่ิมเติมและท าข้อสอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

บริหาร สถานประกอบกิจการผลิตที่
มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
หรือสถานประกอบกิจการที่
มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป 

1) ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หรือ 
2) เป็นหรือเคยเป็น จป.บริหาร 

ที่มา : กระทรวงแรงงาน 2549, หน้า 7-13 
 
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานแต่ละระดับจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 
 1.1 จ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่ดังนี้ 
  1)  ก ากับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือด้าน
ความปลอดภัย 
  2) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นโดย
อาจร่วมด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค เทคนิคขั้นสูง หรือระดับ
วิชาชีพ 
  3) สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  4) ตรวจสอบสภาพการท างาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจ าวัน 
  5) ก ากับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  6) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ          
อันเนื่องจากการท างานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ
เทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อ
หน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ 
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  7) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค 
ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อ
นายจ้างโดยไม่ชักช้า 
  8) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
  9) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานระดับบริหารมอบหมาย 

  1.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค มีหน้าที่ดังนี้ 
  1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย     
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  2) วิเคราะห์งานเพ่ือบ่งชี้อันตราย รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการ
ท างานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 
  3) แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัย 
  4) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญอันเนื่องจากการท างาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างโดย
ไม่ชักช้า 
  5) รวบรวมสถิติ จัดท ารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย          
การเจ็บป่วยหรือการเกิดอุบัติเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง 
  6) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอ่ืนตามที่นายจ้างมอบหมาย 
 
 1.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคข้ันสูง มีหน้าที่ดังนี้ 
  1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย    
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  2) วิเคราะห์งานเพ่ือบ่งชี้อันตราย รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการ
ท างานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 
  3) วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะ
มาตรการความปลอดภัยในการท างานต่อนายจ้าง 
  4) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน
โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการท างาน 
  5) แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัย 
  6) แนะน า ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพ่ือให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยในการท างาน 
  7) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อ
นายจ้างโดยไม่ชักช้า 
  8) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง 
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  9) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่น ตามท่ีนายจ้างมอบหมาย 
 1.4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ มีหน้าที่ดังนี้ 
  1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย      
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  2) วิเคราะห์งานเพ่ือบ่งชี้อันตราย รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการ
ท างานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 
  3) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท างาน 
  4) วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะ
มาตรการความปลอดภัยในการท างานต่อนายจ้าง 
  5) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน
โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการท างาน 
  6) แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัย 
  7) แนะน า ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพ่ือให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยในการท างาน 
  8) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือด าเนินการร่วมกับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างานภายในสถานประกอบกิจการ 
  9) เสนอแนะต่อนายจ้าง เพ่ือให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานที่
เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
  10) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิด
เหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า 
  11) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง 
  12) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่น ตามท่ีนายจ้างมอบหมาย 
 1.5 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร มีหน้าที่ดังนี้ 
  1) ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร 
  2) เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการท างานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ต่อนายจ้าง 
  3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน
ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ เพ่ือให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานที่เหมาะสมกับ
สถานประกอบกิจการ 
  4) ก ากับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือความปลอดภัยของลูกจ้าง 
ตามที่ได้รับรายงาน หรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน คณะกรรมการ
หรือหน่วยงานความปลอดภัย 
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2. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
สถานประกอบกิจการ 

จ านวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
สถานประกอบกิจการแต่ละแห่งจะแตกต่างกันไปตามขนาดของสถานประกอบกิจการ โดยวัดจาก
จ านวนลูกจ้าง ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2-2 

 
 

ตารางท่ี 2-2 จ านวนคณะกรรมการความปลอดภัยและเกณฑ์ในการแบ่ง 
 
จ านวนลูกจ้าง จ านวนกรรมการ รายละเอียดของกรรมการ 

50-99 คน ไม่น้อยกว่า 5 คน 1) นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างเป็นประธานกรรมการ 
2) ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 1 คน และผู้แทน

ลูกจ้าง 2 คน เป็นกรรมการ 
3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้น

สูง หรือระดับวิชาชีพเป็นกรรมการและเลขานุการ 
100-499 คน ไม่น้อยกว่า 7 คน 1) นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างเป็นประธานกรรมการ 

2) ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 2 คน และผู้แทน
ลูกจ้าง 3 คน เป็นกรรมการ 

3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

500 คนข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 11 คน 1) นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างเป็นประธานกรรมการ 
2) ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 4 คน และผู้แทน

ลูกจ้าง 5 คน เป็นกรรมการ 
3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ เป็น

กรรมการและเลขานุการ 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน 2549, หน้า 12-16 

 
 คณะกรรมการความปลอดภัย มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  2.1 พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งความ
ปลอดภัยนอกงาน เพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการ
เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท างานเสนอต่อนายจ้าง 
  2.2 รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานและมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานต่อนายจ้างเพ่ือความ
ปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้
บริการในสถานประกอบกิจการ 
  2.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบ
กิจการ 
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  2.4 พิจารณาข้อบั งคับและคู่มือด้ านความปลอดภัย รวมทั้ งมาตรฐานด้าน              
ความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง 
  2.5 ส ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท างาน และตรวจสอบสถิติการ
ประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
  2.6 พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างาน รวมถึง
โครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของ
ลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพ่ือเสนอความคิดเห็นต่อนายจ้าง 
  2.7 วางระบบการรายงานสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคน
ทุกระดับต้องปฏิบัติ 
  2.8 ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องท่ีเสนอนายจ้าง 
  2.9 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพ่ือเสนอต่อนายจ้าง 
  2.10 ประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบ
กิจการ 
  2.11 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 
 3. หน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
สถานประกอบกิจการ 
 สถานประกอบกิจการเหมืองแร่ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการ
ผลิตที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนข้ึนไป ต้องจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัย ซึ่งขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด
ในสถานประกอบกิจการนั้น โดยมีฐานะและระดับที่ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้             มี
บุคลากรและงบประมาณที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 หน่วยงานความปลอดภัยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วางแผนการด าเนินงานส าหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและ
ดูแลให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  3.2 จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ และ
ควบคุมความเสี่ยงภายในสถานประกอบกิจการ 
  3.3 จัดท าคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการท างานไว้ในสถานประกอบ
กิจการเพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ 
  3.4 ก าหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะ
ความเสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง เพ่ือจัดให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เก่ียวข้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน 
  3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ และปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาน
ประกอบกิจการ เพ่ือให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอัน
เนื่องจากการท างาน รวมทั้งด้านการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย 
  3.6 จัดอบรมเก่ียวความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานแก่
ลูกจ้างที่เข้ามาท างานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องท างานที่มีความแตกต่างไปจากงาน
เดิมที่เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิดอันตราย 
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  3.7 ประสานการด าเนินงานความปลอดภัยในการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานประกอบกิจการรวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
  3.8 ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมของสถานประกอบ
กิจการ 
  3.9 รวบรวมผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ และ
ติดตามผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างานให้เป็นไปตามนโยบาลและแผนงานของ
สถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน 
  3.10 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 
 บทบาทของฝ่ายบริหารต่อความปลอดภัย 
 การจัดการหรือบริหารงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ โดยทั่วไปจะใช้
หลักการบริหารที่ประกอบไปด้วย การวางแผนงาน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing)         
การจัดหาและพัฒนาบุคลากร (Staffing) การอ านวยการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) 
 1. การวางแผนงานด้านความปลอดภัย เป็นการคิดหรือเตรียมการล่วงหน้าว่าจะท าอะไรใน
อนาคต ทั้งนี้ต้องค านึงถึงนโยบายด้านความปลอดภัยที่วางไว้ เพ่ือให้เกิดความสดคล้องกันในการ
ด าเนินการ การวางแผนงานด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS18001 : 2007 รวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยง การรวบรวมและชี้บ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย รวมถึงการจัดท าโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 2. การจัดองค์การด้านความปลอดภัยเป็นการจัดแบ่งส่วนงานซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติ เช่น ในคณะกรรมการความปลอดภัย ประกอบด้วย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเตรียม
สถานการณ์ฉุกเฉิน ฝ่ายตรวจติดตาม เป็นต้น 
 3. การจัดหาและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยเป็นการจัดหาบุคคลหรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการจัดแบ่งหน่วยงานโดยอาจรวมถึงการคัดเลือกเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถมาปฏิบัติงานให้กับองค์การ 
 4. การอ านวยการด้านความปลอดภัยรวมถึงการควบคุมงานและศิลปะในการบริหารงาน 
เช่น ภาวะผู้น า (Leadership) มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) การจูงใจ (Motivation) และการ
สื่อสาร (Communication) เป็นต้น 
 5. การควบคุมด้านความปลอดภัย เป็นการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ผู้บริหารต้องคอยสอดส่องดูแลว่าผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร มีความคืบหน้าแค่ไหน และต้องทราบ
สถานะของการปฏิบัติงานตามโครงการหรือแผนงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 
 บทบาทของผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 ภาระหน้าที่ด้านความปลอดภัย เช่น การวางผังโรงงานเพ่ือความปลอดภัย การจัดองค์การ
เพ่ือความปลอดภัย การฝึกอบรมพนักงาน มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การออกแบบและสร้างเครื่อง
ก าบัง การตรวจสอบเพ่ือความปลอดภัย ตลอดจนการค านวณที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอุบัติเหตุ
ต่าง ๆเป็นสิ่งพนักงานไม่อาจกระท าให้บรรลุเป้าหมายได้โดยล าพัง ต้องได้รับการผลักดันและส่งเสริม
อย่างจริงจังจากฝ่ายบริหาร เพราะต้องใช้บุคลากรจากหลายส่วนงานจึงจะส าเร็จ ดังนั้นผู้บริหาร
ระดับสูงจึงมีบทบาทและหน้าที่หลักดังนี้ (วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ 2553, หน้า 11-12) 
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 1. การเป็นผู้น าและให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยจะประสบส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูงที่จะแสดงถึง
ความมุ่งม่ัน และคอนสอดส่องให้มีการปฏิบัติหรือด าเนินการตามนโยบายที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่อง 
 2. การมีความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง หากผู้บริหารระดับสูงมีทัศนคติที่ดีและมี
ความรู้สึกรับผิดชอบต่องานด้านความปลอดภัย จะท าให้ผู้บริหารระดับรอง ตลอดจนพนักงานมี
ทัศนคติต่องานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดีตามไปด้วย ซึ่งความรับผิดชอบของผู้บริหารนั้น
ได้รวมถึงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน การก าหนดนโยบายความปลอดภัย 
การจัดตั้งระบบบริหารความปลอดภัยในการท างาน การตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติตนอย่างที่ดี ตลอดจนการเข้าร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการความปลอดภัยได้เสนอมา 
 3. การก าหนดนโยบายความปลอดภัย นโยบายจะเป็นเครื่องชี้เจตนารมณ์ของฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด
ของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ 
 4. การด าเนินนโยบายความปลอดภัย ภายหลังการประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการแล้ว
ฝ่ายบริการต้องแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายอย่างจริงจัง ซึ่งอาจท าได้โดยการมอบ
รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานด้านความปลอดภัยดีเด่น หรือการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภัยบ้างเป็นครั้งคราว 
 5. การมอบหมายความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย วิธีการซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นไป
ตามมาตรฐานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ การแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารด้านความ
ปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System Representative : OH & 
SMR) โดยท าหน้าที่ในการดูแลให้มั่นใจว่าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จัดท าขึ้น
มีการน าไปใช้และปฏิบัติทั่วองค์การ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวต่อผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อใช้ในการทบทวน ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารด้าน         อา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 6. การควบคุมและติดตามผล ได้แก่ การฝึกอบรมพนักงานเพ่ือให้ท างานอย่างปลอดภัย 
การตรวจสอบความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การตรวจสอบสภาพโรงงาน การตรวจสุขภาพพนักงาน การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 บทบาทของผู้บริหารตามระบบมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ข้อก าหนดของมาตรฐานความปลอดภัย OHSAS18001 : 2007 ได้มีการระบุถึงสิ่งที่
ผู้บริหารระดับสูงต้องกระท าหรือต้องมีส่วนร่วมไว้ในหลายข้อก าหนด โดยส่วนมากจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย การจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินการตามระบบและการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดัง 
 
 
 
 



35 
 

ตารางท่ี 2-3 บทบาทของผู้บริหารระดับสูงตามข้อก าหนด OHSAS18001 : 2007 
ข้อก าหนดที่ สิ่งท่ีระบุไว้ในข้อก าหนด 

4.2 - ผู้บริหารระดับสูงขององค์การต้องก าหนดนโยบาย โดยจัดท าเป็นเอกสาร       
พร้อมทั้งลงนามอนุมัติ 
- ผู้บริหารระดับสูงขององค์การต้องเผยแพร่ให้ลูกจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบและเข้าใจจุดมุ่งหมายของนโยบาย 
- ผู้บริหารระดับสูงขององค์การต้องทบทวนนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

4.4.1 - ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงความมุ่งมั่นเพ่ือให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรที่จ าเป็นอย่าง
เพียงพอในการจัดท าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้น าในการแสดงความรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยและดูแลให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

4.6 - ผู้บริหารระดับสูงต้องทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
องค์การตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบยังมีความเหมาะสม พอเพียง 
และมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

ที่มา : OHSAS Project Group 2007, pp. 5-14 
 
 นอกจากนี้ในข้อก าหนด OHSAS18001 : 2007 ข้อที่ 4.4.1 ยังระบุให้องค์การต้องแต่งตั้ง
ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากสมาชิกในคณะผู้บริหาร เพื่อปฏิบัติงานโดย
มีความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ท าให้มั่นใจว่าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้จัดท าขึ้นและน าไป
ปฏิบัตินั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน OHSAS18001 : 2007 
 2. ท าให้มั่นใจว่าได้มีการรายงานถึงสมรรถนะของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยให้กับทางผู้บริหารระดับสูงเพ่ือทบทวน และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบการจัดการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารสูงสุด เช่น กรรมการบริหารใน
บริษัทขนาดใหญ่ ฯลฯ อาจมอบหมายหน้าที่บางอย่างให้กับตัวแทนฝ่ายบริหารระดับรองลงมาได้ และ
ต้องมีการสื่อสารภายในองค์การให้รับทราบทั่วกันว่าบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนผู้บริหาร
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 การก าหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งนโยบายที่ดีย่อมท าให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน การดูแล
สภาพการท างานให้ปลอดภัย และท าให้พนักงานทุกระดับสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนดได้อย่างเหมาะสม 
 นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบ คือ 
 1. ปรัชญาของบริษัทเก่ียวกับความปลอดภัย 
 2. เนื้อหาที่ระบุความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับในสถานประกอบกิจการ 
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 3. แนวทางในการที่จะด าเนินเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 ทั้งนี้ นโยบายความปลอดภัยที่ดีต้องกระชับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความชัดเจน และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ รวมถึงมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 นโยบายความปลอดภัยในมุมมองของระบบมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
 ข้อก าหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ก าหนดขึ้นโดยสถาบัน
หรือหน่วยงานใดก็ตาม ต้องกล่าวถึงนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเสมอ ถือเป็นสิ่งที่
ต้องท าเป็นล าดับแรก ๆ ก่อนที่จะมีการด าเนินการจัดท าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย โดยนโยบายเป็นเสมือนค ามั่นสัญญาจากผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่ได้ก าหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรและแสดงต่อสาธารณะ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดีวาจะมี
การด าเนินการตามระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างจริงจังข้อก าหนด
มาตรฐาน OHSAS18001 : 2007 และ มอก. 18001-2554 ข้อที่ 4.2 ระบุถึงนโยบาย        อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยไว้ดังนี้ 
 ข้อก าหนดของระบบ OHSAS18001 : 2007 และ มอก. 18001-2554 ว่าด้วยนโยบาย       
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS Project Group 2007, p. 5) 
 ผู้บริหารสูงสุดต้องก าหนด และเป็นผู้อนุมัตินโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
องค์การ อีกทั้งยังต้องท าให้มั่นใจได้ว่าภายใต้ขอบเขตของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยนั้น จะต้อง 

ก. เหมาะสมกับธรรมชาติและความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์การ 
ข. ระบุถึงความมุ่งมั่นที่จะป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการท างาน และพัฒนาระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยด้วย 

ค. ระบุถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามตัวบทกฎหายที่มีการบังคับใช้และข้อก าหนดอ่ืนที่
องค์การมีพันธะผูกพันอยู่ เป็นอย่างน้อย โดยที่ข้อก าหนดเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับอันตรายด้าน            
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ง. ก าหนดกรอบในการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

จ. ได้รับการจัดท าเป็นเอกสารน าไปปฏิบัติและคงรักษาไว้ 
ฉ. ได้รับการสื่อสารไปยังบุคลากรที่ท างานภายใต้การควบคุมขององค์การ โดยมี

จุดมุ่งหมายให้บุคลากรเหล่านั้นตระหนักถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานของ
บุคลากรเหล่านั้น 

ช. พร้อมเผยแพร่ต่อกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง และได้รับการทบทวนตามคาบเวลา เพ่ือให้
มั่นใจว่ายังคงเก่ียวข้องสัมพันธ์ และเหมาะสมกับองค์การ 
 ส าหรับข้อก าหนดของระบบมาตรฐาน ILO-OSH 2001 มีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปใน
แง่ของการมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนงานและผู้แทนคนงาน นอกจากนั้นยังระบุว่านโยบาย
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยควรมีความสอดคล้อง หรือบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการอ่ืน 
ๆ ภายในองค์การอีกด้วย 
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 ตัวอย่างนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS18001 : 
2007 และมอก. 18001-2554 มีดังนี ้
 นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 บริษัท เอ็มไดที แอพพาเรล จ ากัด ผู้ผลิตเสื้อผ้ายี่ห้อ “ไวล์ดเทกซ์” มีความมุ่งมั่นทีจะ
ด าเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานทุกระดับ     
จึงประกาศนโยบายนี้ขึ้นโดยให้ความส าคัญเทียบเท่าเป้าหมายในการด าเนินการด้านธุรกิจด้านอ่ืน ๆ 
ของบบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหารทุกระดับจะถือเป็นภารกิจหลักที่จะท าให้การด าเนินการตามนโยบายนี้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. บริษัทฯ จะถือว่าความปลอดภัยในการท างานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่
จะร่วมมือกันปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
 2. บริษัทฯ จะสนับสนุนและสงเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพการท าการที่ปลอดภัย และ
วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้
ซึ่งสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง 
 3. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้ ตลอดจนข้อก าหนดด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของบริษัทฯ 
 4. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามนโยบายด้าน         
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 5. บริษัทฯ จะด าเนินการป้องกันอุบัติการณ์ และป้องกันอุบัติเหตุใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
เต็มความสามารถ 
 การจัดการเพ่ือความปลอดภัยถือเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่มีความส าคัญ และเป็นรากฐานแห่ง
การป้องกันอุบัติเหตุที่สมบูรณ์ ซึ่งหลักในการจัดการเพ่ือความปลอดภัยจะแตกต่างกันไปตามขนาด
และโครงสร้างของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ เช่น ในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่สามารถจัด
หน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่สถานประกอบกิจการขนาดเล็กไม่
สามารถท าได้ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2549 ที่ออกโดยกระทรวงแรงงานได้ก าหนดให้
องค์การมีการจัดตั้งคณะท างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีอ านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป โดยขนาดของสถานประกอบกิจการจะมีผลต่อประเภทของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่จ าเป็นต้องมีตามกฎหมาย 
 เมื่อการจัดองค์การด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว จ าเป็นต้องมีรูปแบบการบริหารงาน 
ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้หลักการบริหารที่ประกอบด้วย การวางแผนงาน การจัดองค์การ การจัดการและ
พัฒนาบุคลากร การอ านวยการ และการควบคุมประเมินผล โดยมีผู้บริห ารแต่ละระดับเป็น
ผู้ด าเนินการตามหลักการดังกล่าว ส าหรับการด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดของระบบการจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย จ าเป็นต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยขึ้นมาท าหน้าที่ดูแลระบบดังกล่าวเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ



38 
 

ปลอดภัยนั้นได้ถูกน าไปปฏิบัติทั่วทั้งสถานประกอบกิจการ ตลอดจนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
(จันทร์จารี เกตุมาโร, 2556, หน้า 69-72) 
 
3. ทฤษฎีเกีย่วกับการเกิดอุบัติเหตุ 
 1. ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ในปี ค.ศ.1931 นายเฮนริค (Heinrich) ได้ค้นพบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการ
กระท าของคนเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 88 และเกิดจากสภาพที่ไม่ปลอดภัยร้อยละ 12 และพยายามหา
แนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยนั้น ท าให้แนวคิดของเขา
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และใช้เป็นเครื่องมือในการสอบสวนและตรวจสอบอุบัติเหตุ โดยใช้หลัก
ของโดมิโน กล่าวคือ การบาดเจ็บและความเสียหายต่าง ๆ เป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการ
กระท าที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับตัวโดมิโนที่ตั้งเรียงกันอยู่ 5 ตัว เมื่อตัวที่ 1 ล้มก็
ย่อมท าให้ไปกระทบตัวต่อไปและล้มตามกันไปด้วย เว้นเสียแต่ว่าจะป้องกันโดยการดึงเอาตัวโดมิโนตัว
ใดตัวหนึ่งออกท าให้ตัวที่ล้มก่อนหน้านั้นส่งผลกระทบมาไม่ถึงตัวต่อไป ก็จะไม่ล้มตามไปด้วย 
เปรียบเสมือนอุบัติเหตุการบาดเจ็บและความเสียหาย ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 โดมิโนตัวที่ 1 บรรพบุรุษและสิ่งแวดล้อมทางสังคม (Ancestry and Social 
Environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อมทางสังคมและการประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจากอดีตท าให้
แต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป เช่น ความประมาทเลินเล่อ ความสะเพร่า การขาดความคิด
ไตร่ตรอง ความอ้ือรั้น ดันทุรัง ความชอบในการเสี่ยงอันตราย ความตระหนี่ และลักษณะอ่ืน ๆ ที่
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
 โดมิโนตัวที่ 2 ความบกพร่องและความผิดพลาดของคน (Flat of Person) สุขภาพจิตและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม เป็นสาเหตุท าให้เกิดความผิดพลาดของคน เช่น การท างานที่ขาดสติขาดความ
ยั้งคิด อารมณ์รุนแรง ประสาทอ่อนไหวง่าย ตื่นเต้น ขาดความรอบคอบ ละเลยต่อการกระท าที่
ปลอดภัย เป็นต้น 
 โดมิโนตัวที่ 3 การกระท าและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act and 
Condition) การกระท าที่ไม่ปลอดภัย เช่น การยืนท างานภายใต้น้ าหนักที่แขวนอยู่ การติดตั้ง
เครื่องยนต์โดยไม่มีการแจ้งเตือน การหยอกล้อกันในขณะท างาน เป็นต้น และสภาพแวดล้อมที่ไม่
ปลอดภัย เช่น ขาดเครื่องป้องกันจุดอันตราย หรือไม่มีรั้วกันจุดที่มีการเคลื่อนที่ เสียงดังเกิน แสงสว่าง
ไม่เพียงพอ การระบายอากาศไม่ดี เป็นต้น 
 โดมิโนตัวที่ 4 การเกิดอุบัติเหตุ (Accident) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยทั้ง 3 ระดับ
มาแล้ว ส่งผลกระทบให้เกิดอุบัติการณ์ เช่น การตกจากที่สูง ลื่นหกล้ม เดินสะดุด สิ่งของตกมาจากที่
สูง วัตถุกระเด็นใส่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ 
 โดมิโนตัวที่ 5 การบาดเจ็บหรือพิการ (Injury/Damage) หรือกระดูกหัก ที่เป็นผลโดยตรง
จากอุบัติเหตุ จนถึงขั้นพิการได้ 
 2. ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ้อน (Multiple Causation Theory) ถึงแม้ทฤษฎีโดมิโนของ 
(Heinrich) จะใช้ป้องกันแก้ไขการเกิดอุบัติ เหตุได้ แต่ความถี่และความรุนแรงยังไม่เป็นศูนย์           
การมองอุบัติเหตุยังไม่ครอบคลุมลึกลงไปถึงสาเหตุที่แท้จริงต่าง ๆ จึงท าได้เพียงการแก้ไขสภาพการ
กระท าของคน ดังนั้นจึงมีการเสนอทฤษฎีเหตุเชิงซ้อนของ แดนปีเตอร์สัน (Dan Peterson) 1971 
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จากหนังสือเรียนเทคนิคของการจัดการความปลอดภัย (Technique of safety Management) ซึ่ง
กล่าวไว้ว่า อุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้จากเหตุต่าง ๆ หลายอย่างซึ่งอยู่เบื้องหลัง และสาเหตุต่าง ๆ 
เหล่านั้นรวมกันมาย่อมท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนั้นยังได้เสนอว่าไม่ควรแก้ไขสภาพและการ
กระท าที่ไม่ปลอดภัยเท่านั้น จะต้องคิดแก้ไขเบื้องหลังของสิ่งเหล่านั้น นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นว่า
สภาพและการกระท าเป็นเพียงสาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ คือ การบริหารและการจัดการ 
ตัวอย่างเช่น อุบัติเหตุเกิดจากการตกบันไดของอาคารเรียนที่โรงเรียน หากเป็นการสอบสวนอุบัติเหตุ
ตามแนวทางทฤษฎีโดมิโนก็คือ 
 การกระท าที่ไม่ปลอดภัย คือ การใช้บันไดทีม่ีข้ันบันไดช ารุด 
 สภาพไม่ปลอดภัย  คือ บันไดท่ีมีข้ันช ารุด 
 ข้อเสนอแนะในการแก้ไข  คือ การจัดบันไดชั้นช ารุด ไม่น ามาใช้อีก 
 ค าถามว่า 
 1. ท าไมไม่มีการตรวจบันไดที่ช ารุดในขณะที่มีการตรวจปกติ 
 2. ท าไมยังปล่อยให้มีการใช้บันไดนี้ 
 3. คนที่ตกบันใดหรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุนั้นรู้หรือไม่ว่าเขาไม่ควรใช้บันไดนี้ 
 4. มีการจัดการอบรมเรื่องความปลอดภัยหรือไม่ 
 5. ผู้เกี่ยวข้องยังคงไม่ใช้บันไดนั้นอีกหรือไม่ 
 6. ผู้ควบคุมดูแลการท างานได้มีการตรวจสภาพแวดล้อมก่อนลงมือท างานหรือไม่ 
 เมื่อได้รับการพิจารณาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นท าให้ทราบถึงความบกพร่องต่าง ๆ ที่ท าให้เป็น
สาเหตุของอุบัติเหตุนั้น แล้วควรสรุปว่าควรแก้ไขดังนี้ 
 1. ควรปรับปรุงการตรวจความปลอดภัย 
 2. ควรปรับปรุงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
 3. ควรก าหนดงานความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
 4. ควรมีการวางแผน การนิเทศ การควบคุมการท างาน 
 โดยสรุปทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ้อนนั้น เน้นการป้องกันอุบัติเหตุโดยการบริหารจัดการโดยจัดให้
มีองค์การความปลอดภัย (จันทร์จารี เกตุมาโร, 2556, หน้า 69-72) 

 
4. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 
 1. ให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการท างาน
และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย  
 2. ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการด าเนินการและส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและ
สถานประกอบกิจการ  
 3. ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
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 4. ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  
 5. ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้นายจ้างต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น  
 6. นิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรองประเมิน
ความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้ค าปรึกษาเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี  
 7. ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะ
บุคคลเพื่อด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  
 8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานและบุคลากรจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน  
 9. ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้บริหารจัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่างปลอดภัย  
 10. ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ให้นายจ้างทุกรายของสถาน
ประกอบกิจการในสถานที่นั้น มีหน้าที่ร่วมกันด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
 11. ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่
น ามาใช้ในสถานประกอบกิจการ ให้นายจ้างมีอ านาจด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เช่า
นั้นตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 12. ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีหน้าที่สนับสนุนและร่วมมือกับนายจ้างและบุคลากรอ่ืน
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท างานที่ออกตามกฎกระทรวง  
 13. ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้
มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศก าหนด  
 14. ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษา
อุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาท างาน  
 15. ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการท างานนั้น
จนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว  
 16. ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานมีหน้าที่
ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้างเช่นเดียวกับ
นายจ้าง  
 17. ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า นายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ใด   
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการ
กระท าท่ีฝ่าฝืน แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน  
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 18. ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามค า สั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย ถ้ามีเหตุอัน
อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมควรเข้าไปด าเนินการแทน 
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจสั่งให้พนักงานตรวจ ความปลอดภัยหรือมอบหมายให้
บุคคลใดเข้าจัดการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งนั้นได้ ในกรณีเช่นนี้ นายจ้างต้องเป็นผู้ เสียค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเข้าจัดการแก้ไขนั้นตามจ านวนที่จ่ายจริง  
 19. ให้อธิบดีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
นายจ้างซึ่งไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเข้า
จัดการแก้ไขตามจ านวนที่จ่ายจริง  
 20. ระหว่างหยุดการท างานหรือหยุดกระบวนการผลิต เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการหยุดการท างานหรือการหยุด
กระบวนการผลิตนั้นเท่ากับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีลูกจ้างต้องได้รับ เว้นแต่ลูกจ้างรายนั้นจง
ใจกระท าการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการท างานหรือหยุดกระบวนการผลิต  
 21. ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง หรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างเพราะเหตุที่ลูกจ้าง
ด าเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย                
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือต่อศาล  
 22. นายจ้าง หรือ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติพระราชบัญญัตินี้หรือมาตรฐานที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
5. แนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด ารงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันอย่างแยกกันไม่ได้ โดยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างมี
การใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่อง
ซักผ้า ฯลฯ) โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ท าให้อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมากทั้งในแง่ของการผลิต 
การส่งออก และการจ้างงาน โดยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับ 1 ติดต่อกัน
มาหลายปี มีแรงงานทั้งอุตสาหกรรมกว่า 5 แสนคน และมีสัดส่วนการส่งออกกว่าร้อยละ 30 ของ
มูลค่าการส่งออกท้ังหมดของประเทศ 

อย่างไรก็ตาม จากกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้การด าเนินชีวิตและความต้องการของผู้บริโภคนั้น
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย โดยมี
แนวโน้มการเติบโตตามผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ของอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์โทรคมนาคม โดยเฉพาะ
โทรศัพท์มือถือ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Consumer Electronics) 
อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ที่จะมีบทบาทในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ของเทคโนโลยีจะมาจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพราะเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สาร
กึ่งตัวน าที่ส าคัญ 

แนวโน้มของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตจะต้องสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ และสอดคล้องกับลักษณะการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ต้องสามารถท างาน
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ได้ในหลากหลายฟังก์ชันการใช้งาน มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน อุปกรณ์จะต้องมีขนาดที่เล็กลง 
น้ าหนักเบา รวมทั้งมีประสิทธิภาพการท างานที่สูงขึ้น นอกจากนี้ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้
พลังงานที่น้อยลงด้วย ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ท้าทายการวิจัยและพัฒนาของผู้ผลิตทั่วโลกในปัจจุบัน  

ประเทศไทยก็นับเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมนี้ โดยปัจจุบันไทยมี
ศักยภาพโดดเด่นในด้านของการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ และตราสินค้าของ
ไทยก็ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง เพราะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ต้อง
อาศัยเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมาก ในขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่ ต้อง
อาศัยการลงทุนสูงและใช้เทคโนโลยีระดับสูง อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
ผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติและไทยจะมีบทบาทในการเป็นผู้รับจ้างผลิต โดยจุดแข็งของประเทศจะ
อยู่ที่ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีขนาดเล็กและแม่นย าสูง  

เหล่านี้น าไปสู่การวางวิสัยทัศน์ให้กับประเทศไทยในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าคือ การ 
“เป็นผู้น าของอาเซียนและอันดับต้นของเอเชียในการผลิตและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยการสร้าง
นวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน” และส าหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์คือ “เป็นผู้น าด้านผลิตและส่งออก HDD และ EMS ในอาเซียน และสร้างคุณค่า 
(Value Creation) ให้แก่อุตสาหกรรม เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (New Wave 
Products) ในอนาคต” เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทาง
การเกษตร และอุตสาหกรรม Intellgent Communication Device เป็นต้น (ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สืบค้นใน www.oie.go.th, 10 พฤศจิกายน 2558: 1-3) 

การผลิต 
- ผู้ประกอบการและจ านวนแรงงาน 
อุตสาหกรรม E&E ในประเทศไทย ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 85 เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทานในการสนับสนุนชิ้นส่วนให้กับบริษัทขนาดใหญ่ 
แรงงานในอุตสาหกรรมนี้ จากการส ารวจโดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีจ านวนทั้งสิ้น 

57,1943 คน โดยส่วนใหญ่ท างานในบริษัทขนาดใหญ่ 
(ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สืบค้นใน www.oie.go.th, 

10 พฤศจิกายน 2558: 11-12) 
 

ตารางที่ 2-4 จ านวนผู้ประกอบการ จ าแนกตามอุตสาหกรรมย่อยและขนาดธุรกิจ 
จ านวนโรงงาน เล็ก กลาง ใหญ่ รวม 

Electrical 
Electronics 
Trader 
Supporting Service 
Non-specify 
Software Computer 

553 
435 
138 
35 
104 
74 

147 
187 
11 
2 
33 
5 

100 
153 
5 
1 
30 
4 

800 
775 
154 
38 
167 
83 

รวม 1,339 385 293 2,017 
รวบรวม : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ตุลาคม 2554 

http://www.oie.go.th/
http://www.oie.go.th/
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สืบค้นใน www.oie.go.th, 
10 พฤศจิกายน 2558: 12 
 
ตารางที่ 2-5  จ านวนแรงงาน จ าแนกตามอุตสาหกรรมย่อยและขนาดธุรกิจ 

จ านวนโรงงาน เล็ก กลาง ใหญ่ รวม 
Electrical 
Electronics 
Trader 
Supporting Service 
Non-specify 
Software Computer 

42,830 
38,315 
3,710 
1,126 
8,509 
2,197 

43,516 
61,488 
1,122 

72 
5,848 
250 

112,069 
237,148 

730 
21 

12,282 
710 

198,415 
336,951 
5,562 
1,219 
26,639 
3,157 

รวม 96,687 112,296 362,960 571,943 
รวบรวม : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ตุลาคม 2554 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สืบค้นใน www.oie.go.th, 
10 พฤศจิกายน 2558: 12 
 
ภาพรวมอุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีอายุกว่า 40 ปี โดยเริ่มต้นเมื่อรัฐบาลด าเนิน
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้า  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน    
 จุดเริ่มต้นเกิดในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2504-
2514  โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน เช่น เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม เป็นต้น โดยการน า
ชิ้นส่วนส าเร็จรูปมาประกอบ 
 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 - 5 ปี พ.ศ. 2514- 2529 รัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือส่งออก และปัจจัยด้านค่าแรงงานในประเทศไทยยังมีราคา
ถูกจึงท าให้มีบริษัทต่างประเทศเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตส่วนประกอบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรไฟฟ้ารวมและแผ่นวงจรพิมพ์เป็นจ านวนมาก 
 ดังนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เรื่อยมา การลงทุนจากต่างประเทศขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งที่เพ่ือ
จ าหน่ายในประเทศและเพ่ือส่งออก จนกระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2540 เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย 
อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้จึงเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากประเทศที่เป็นผู้ซื้อสินค้ากลุ่มนี้ในต่างประเทศมี
อุปทานที่ลดลงและเกิดการแข่งขันในด้านราคาจากประเทศคู่แข่ง  เช่น  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และเวียดนาม เป็นต้น 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ อุตสาหกรรมขั้นต้น คือ การผลิตเว
เฟอร์ (wafer) อุตสาหกรรมขั้นกลาง คือ การผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวม ( IC) และแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB)  
อุตสาหกรรมขั้นปลาย  คือ การประกอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์เป็น

http://www.oie.go.th/
http://www.oie.go.th/
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แผ่นวงจรส าเร็จรูป (PCBA)  และน าไปประกอบและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ดัง
ภาพที่ 2-2 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. อุตสาหกรรมข้ันต้น 
 สินแร่ซิลิกอน (Silicon) บริสุทธิ์กว่า 99.99% จากอุตสาหกรรมการถลุงและแต่งแร่ จะถูก
น ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นเวเฟอร์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว (ภาพที่ 2-5) เริ่มต้นด้วยการน ามาหลอมและท าให้เกิดผลึกในเตาหลอม (Crystal pulling 
furnace) จากนั้นน าแท่งผลึกซิลิกอนที่ได้มาเจียระไนตกแต่ง (Rod grinding) จนได้แท่งซิลิกอน 
(Ingot) ตามขนาดที่ต้องการ แล้วจึงน าแท่งซิลิกอนมาตัดแผ่น (Wire cutting) แต่งขอบ (Edge 
profiling) จัดวางเรียงซ้อน (Lapping) เป็นชั้น ๆ น ามาขัดเงา (Polishing) แล้วไปทดสอบ ตรวจสอบ
โดยแสงเลเซอร์ (Laser inspection) น ามาเจือสาร (Epitaxy) แล้วจึงน าไปสร้างลายวงจรด้วยแสง 
(Photolithography) ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนจนได้ผลผลิตเป็นแผ่นเวเฟอร์ (Wafer) ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ขั้นต้นเพ่ือเข้าสู่กระบวนการในอุตสาหกรรมขั้นกลางต่อไป 
 

 
 

ภาพที่ 2-2  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 การสร้างลายวงจรด้วยแสง (Photolithography) เป็นการสร้างชั้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยการถ่ายทอดทรานซิสเตอร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นเวเฟอร์ โดยเริ่มต้นที่การท าแผ่นกั้น 
(Masking) ไว้ส าหรับบังแสง จะปล่อยให้แสงผ่านได้เฉพาะบริเวณต าแหน่งที่ต้องการ ซึ่งก็คือการเขียน
แบบวงจรลงบนแผ่นเวเฟอร์นั่นเอง (ภาพที่ 2-3) จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการฉายแสง (Exposure)  
กระบวนการฉายแสงนี้จะใช้รังสีอัลตราไวโอเลตฉายลงบนแผ่นเวเฟอร์ ซึ่งได้รับการก าหนดแบบวงจร
มาจากกระบวนการท าแผ่นกั้นแล้วว่า ต าแหน่งใดจะเป็นตัวน าหรือฉนวน 
 เมื่อฉายแสงแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการกัด (Etching) เพ่ือก าจัดส่วนเกินที่ไม่ต้องการออกไป 
จะได้เห็นเวเฟอร์ที่มีรายละเอียดของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ออกแบบไว้ ชั้นของวัตถุดิบจะประกอบ
ไปด้วย ซิลิกอนไดออกไซด์ อลูมิเนียม และทังสเตน ในแต่ละชั้นจะมีรูปแบบเป็นของตนเอง เมื่อน าไป
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รวมกับชั้นอ่ืน ๆ  ก็จะท าให้เกิดสถาปัตยกรรมของตัวแผงวงจรรวมไฟฟ้า (IC) ที่สมบูรณ์แบบในที่สุด 
(ภาพที่ 2-4) หรือจะกล่าวโดยสรุปก็คือ จากแผ่นเวเฟอร์ถูกน ามาสร้างเป็นทรานซิสเตอร์ที่ต่อกันเป็น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมากด้วยกระบวนการสร้างลายวงจรด้วยแสง 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 2-3 การท าแผ่นกั้น (Masking) 

ภาพท่ี 2-4 ภาพขยายแสดงช้ัน (Layer) 
ต่าง ๆ บนตัวแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC) 
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ภาพที่ 2-5 กระบวนการผลิตแผ่นเวเฟอร์  (Wafer manufacturing process 
 
 2. อุตสาหกรรมข้ันกลาง  
 คือ กระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวมและการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 การผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC) 
หลังจากผ่านขั้นตอนต่างๆในอุตสาหกรรมขั้นต้นแล้ว ก็จะมาถึงกระบวนการตัดแผ่นเว

เฟอร์ด้วยแสงเลเซอร์เพ่ือแบ่งแยกเป็นตัวได (Die) แต่ละไดจะถูกน าไปติดเข้ากับแผ่นเฟรมด้วยกาว
ชนิดพิเศษ จากนั้นก็จะต่อขาเพ่ือใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อไปเมื่อจัดการต่อขาเสร็จก็จะ
ห่อหุ้มเฟรมให้มิดชิดด้วยการฉีดพลาสติกสังเคราะห์พิมพ์รหัสเบอร์ลงบนตัวแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC) 
แล้วเตรียมเข้าสู่กระบวนการทดสอบการใช้งานของวงจรไฟฟ้า นั้น ๆ ต่อไป (ภาพที่ 2-6) 
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  ภาพที่ 2-6 การผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวม 
 

 
  ภาพที่ 2-7 การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ 
 

2.2 การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) 
เป็นการน าแผ่นฉนวนที่มีเส้นลายทองแดงฉาบอยู่ด้านหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่ส าหรับให้ตัว

อุปกรณ์ต่างๆ ยึดเกาะ และเชื่อมโยงถึงกันทางไฟฟ้า โดยตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ออกแบบ
ไว้ จะถูกน าไปติดตั้งอยู่บนแผ่นวงจรพิมพ์ (ด้านตรงข้ามกับลายทองแดง) และจะเชื่อมขาของอุปกรณ์
ต่างๆ กับลายทองแดงนี้ (ภาพที่ 2-7) 
 3. อุตสาหกรรมข้ันปลาย 
 เป็นการน าเอาแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC) 
ทรานซิสเตอร์(Transistor)  คาปาซิเตอร์ (Capacitor)   ไดโอด (Diode) ความต้านทาน (Resistor) 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ มาประกอบรวมกันตามต าแหน่งที่ได้ก าหนด ให้ได้แผ่นวงจร
ส าเร็จรูป (Printed circuit board assembly : PCBA) ตามประเภทการใช้งาน เช่น เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  (ภาพที่ 2-8) 
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    ภาพที่ 2-8 การผลิตแผ่นวงจรส าเร็จรูป 
 
 4. อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 เป็นการน าแผ่นวงจรส าเร็จรูป (PCBA) มาเป็นส่วนประกอบส าคัญในการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์ ดาวเทียม อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ตู้เย็น วิทยุ 
โทรทัศน์  เตาอบไมโครเวฟ  เครื่องเสียง  อุปกรณ์ควบคุมในรถยนต์ เครื่องบิน เป็นต้น (ภาพที่ 2-9) 

 
     ภาพที่ 2-9 อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
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 มลพิษและของเสียต่างๆ และการจัดการสิ่งแวดล้อม   
 จากกระบวนการผลิต ในหัวข้อ 1.5 สามารถระบุแหล่งก าเนิดมลพิษ ลักษณะและปริมาณ
การเกิดมลพิษและของเสียจากการประกอบอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (IC และ PCB) รวมทั้ง
แนวทางการจัดการที่เหมาะสม 
 
ตารางที่ 2-6 ตัวอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC) 
 

มลพิษ
และ 

ของเสีย 
จุดที่เกิด ลักษณะ 

ปริมาณ1 
(หน่วย / 

วัน) 

อัตราการ
เกิดต่อ 
หน่วย

ผลผลิต1 
(ต่อ 

1,000,000 
ตัว) 

การบ าบัด/
ก าจัด 

1.  มลพิษ
น้ า 

1.1 กระบวนการ
ลดความหนาและ
ตัดDie 

-  น้ าเจือปนฝุ่น
จากการเลื่อย 

1,200 ลบ.
ม./วัน 

ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยสารทาง
เคมี 

1.2 กระบวนการ
ชุบด้วยไฟฟ้า 

-น้ าเสียที่มี
ลักษณะสมบัติเป็น
กรด หรือด่าง และ
มีโลหะหนัก เช่น 
ทองแดง ตะกั่ว
เจือปน เป็นต้น 

1,200 ลบ.
ม./วัน 

ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยสารทาง
เคมี 

1.3 สครับเบอร์
แบบบรรจุวัสดุ 

-น้ าใช้หมุนเวียนที่
หมดสภาพการใช้
งาน 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยสารทาง
เคมี 

2. มลพิษ
อากาศ 

2.1 กระบวนการ
ฉีดพลาสติกหุ้ม 

-  ฝุ่น 17.3 กก.2 ไม่มีข้อมูล -  ใช้ระบบ
ดักฝุ่นแบบ
ถุงกรอง 

2.2 กระบวนการ
ชุบด้วยไฟฟ้า
(Electroplating) 

- ไอกรดหรือด่าง 3.2 กก.3 
(H2SO4) 

ไม่มีข้อมูล -  ใช้สครับ
เบอร์แบบ
บรรจุวัสด ุ
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ตารางที่ 2-6 (ต่อ) 
มลพิษ
และ 
ของเสีย 

จุดที่เกิด ลักษณะ ปริมาณ1 
(หน่วย / วัน) 

อัตราการ
เกิดต่อ 
หน่วย
ผลผลิต1 
(ต่อ 
1,000,000 
ตัว) 

การบ าบัด/
ก าจัด 

3. สิ่ง
ปฏิกูลหรือ 
วัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว 

3.1  กระบวนการ
ลดความหนาและ
ตัดDie 

-  เทปกาว ไม่มีข้อมูล 92.5 เมตร -  ส่งให้
โรงงานผู้
ให้บริการ
ก าจัดกาก
อุตสาหกรรม 

3.2  กระบวนการ
ติด Die 

-
 Die และ Frame
 ที่ไม่ได้คุณภาพ 0.5 ตัน 

ไม่มีข้อมูล -  ส่งให้
โรงงานผู้
ให้บริการ
ก าจัดกาก
อุตสาหกรรม 

3.3  กระบวนการ
ฉีดพลาสติกหุ้ม 

-  Frame น าร่อง
ที่ใช้ล้าง Mold 

0.5 ตัน ไม่มีข้อมูล -  ส่งให้
โรงงานผู้
ให้บริการ
ก าจัดกาก
อุตสาหกรรม 

3.4  กระบวนการ
ดัดและตัดขา 

-  Lead Frame 0.5 ตัน ไม่มีข้อมูล -  จ าหน่าย
ให้ผู้รับซื้อ
น าไปแยก
โลหะ
กลับคืน 
หรือ 
-  ส่งให้
โรงงานผู้
ให้บริการ
ก าจัดกาก
อุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 2-6 (ต่อ) 
มลพิษ
และ 
ของเสีย 

จุดที่เกิด ลักษณะ ปริมาณ1 
(หน่วย / วัน) 

อัตราการ
เกิดต่อ 
หน่วย
ผลผลิต1 
(ต่อ 
1,000,000 
ตัว) 

การบ าบัด/
ก าจัด 

  3.5  กระบวนการ
ทดสอบทางไฟฟ้า 

-  IC ที่ไม่ผ่านการ
ทดสอบ 

0.5 ตัน 500 ตัว -  ส่งให้
โรงงานผู้
ให้บริการ
ก าจัดกาก
อุตสาหกรรม 

  3.6  กระบวนการ
บ าบัดน้ าเสีย 

-  กากตะกอน 0.3-0.4 ตัน ไม่มีข้อมูล -  ส่งให้
โรงงานผู้
ให้บริการ
ก าจัดกาก
อุตสาหกรรม 
 

  3.7 ระบบดักฝุ่น
แบบถุงกรอง 

-  ฝุ่น 16.4 กก. ไม่มีข้อมูล -  ส่งให้
โรงงานผู้
ให้บริการ
ก าจัดกาก
อุตสาหกรรม 

  3.8  กระบวนการ
ชุบด้วยไฟฟ้า 

-ตัวท าละลายที่
หมดสภาพการใช้
งาน 
เช่น Acetone, 
Glycol ether, 
Xylene เป็นต้น 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล -  ส่งให้
โรงงานผู้
ให้บริการ
ก าจัดกาก
อุตสาหกรรม 
หรือ 
-  ส่งให้
โรงงานน า
ตัวท าละลาย
กลับมาใหม่ 
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หมายเหตุ     
 1. โรงงานที่ส ารวจ (2550) 
    2. ค านวณกลับจากผลการตรวจปล่องของโรงงานที่มีอัตราไหลของอากาศคือ 290.57 
Nm3/min ความเข้มข้นของฝุ่น 2.06 mg/Nm3 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 โดยก าหนดให้
ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรองมีประสิทธิภาพร้อยละ 95 
 3. ค านวณกลับจากผลการตรวจปล่องของโรงงานที่มีอัตราไหลของอากาศคือ 195.11 
Nm3/min ความเข้มข้น H2SO4  1.71 mg/Nm3 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 โดย
ก าหนดให้สครับเบอร์แบบหอบรรจุวัสดุมีประสิทธิภาพร้อยละ 85 
 
ตารางที่ 2-7 ตัวอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับกระบวนการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) 
 

มลพิษและ 
ของเสีย 

จุดที่เกิด ลักษณะ 
ปริมาณ1 

(หน่วย / วัน) 

อัตราการ
เกิดต่อ 
หน่วย

ผลผลิต1 
(ต่อ 1,000 

ตร.ฟุต) 

การบ าบัด/
ก าจัด 

1. มลพิษน้ า 1.1  กระบวน
การถ่ายวงจร
ภายใน 

-  น้ าเสียที่มี
ลักษณะสมบัติเป็น
ด่าง 

3,600 ลบ.ม./
วัน 

ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยวิธีทาง
เคมี 

  

1.2  กระบวน
การกัด
ทองแดง 

-  น้ าเสียที่มี
ลักษณะสมบัติเป็น
กรด 

3,600 ลบ.ม./
วัน 

ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยวิธีทาง
เคมี 

  1.3 
กระบวนการ
ชุบทองแดง 
(Black/Brow
n oxide) 

-น้ าเสียที่มีลักษณะ
สมบัติเป็นกรดหรือ
ด่าง และมีทองแดง
เจือปน 

3,600 ลบ.ม./
วัน 

ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยวิธีทาง
เคมี 

  1.4  กระบวน
การขัด
ผิวทองแดง 

- น้ าเสียที่มีฝุ่น
ทองแดงเจือปน 

3,600 ลบ.ม./
วัน 

ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยวิธีทาง
เคมี 
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ตารางที่ 2-7 (ต่อ) 
มลพิษและ 
ของเสีย 

จุดที่เกิด ลักษณะ ปริมาณ1 
(หน่วย / วัน) 

อัตราการ
เกิดต่อ 
หน่วย
ผลผลิต1 
(ต่อ 1,000 
ตร.ฟุต) 

การบ าบัด/
ก าจัด 

  1.5
กระบวนการ
สร้าง
ผิวทองแดงที่
ผนังของรู 

- น้ าเสียที่มีลักษณะ
สมบัติเป็นกรด และ
มีทองแดงเจือปน 

3,600 ลบ.ม./
วัน 

ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยวิธีทาง
เคมี 

  1.6
กระบวนการ
ชุบทองแดง
ด้วยไฟฟ้า 

- น้ าเสียที่มีลักษณะ
สมบัติเป็นกรด 

3,600 ลบ.ม./
วัน 

ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยวิธีทาง
เคมี 

  1.7
กระบวนการ
ชุบทองแดง
ด้วยไฟฟ้า 

-น้ าเสียที่มีลักษณะ
สมบัติเป็นกรดและ
มีทองแดงเจือปน 

3,600 ลบ.ม./
วัน 

ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยวิธีทาง
เคมี 

  1.8
กระบวนการ
ถ่ายวงจร
ชั้นนอก 

-น้ าเสียที่มีลักษณะ
สมบัติเป็นด่าง 

3,600 ลบ.ม./
วัน 

ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยวิธีทาง
เคมี 

  1.9
กระบวนการ
ชุบเพิ่มความ
หนาทองแดง
และชุบดีบุก 

- น้ าเสียที่มีลักษณะ
สมบัติเป็นกรดและ
มีทองแดงเจือปน 

3,600 ลบ.ม./
วัน 

ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยวิธีทาง
เคมี 
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ตารางที่ 2-7 (ต่อ) 
มลพิษและ 
ของเสีย 

จุดที่เกิด ลักษณะ ปริมาณ1 
(หน่วย / วัน) 

อัตราการ
เกิดต่อ 
หน่วย
ผลผลิต1 
(ต่อ 1,000 
ตร.ฟุต) 

การบ าบัด/
ก าจัด 

  1.10
กระบวนการ
กัดทองแดง 
และดีบุก 

- น้ าเสียที่มีลักษณะ
สมบัติเป็นกรดและ
มีทองแดงและดีบุก
เจือปน 

3,600 ลบ.ม./
วัน 

ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยวิธีทาง
เคมี 

  1.11
กระบวนการ
เคลือบผิว
บอร์ดด้วยสี 

- น้ าเสียที่มีลักษณะ
สมบัติเป็นกรด 

3,600 ลบ.ม./
วัน 

ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยวิธีทาง
เคมี 

  1.12
กระบวนการ
ชุบโลหะชนิด
ต่าง ๆ ต่อจาก
กระบวนการ
พิมพ์
สัญลักษณ์ 

-น้ าเสียที่มีลักษณะ
สมบัติเป็นกรดซึ่งมี
โลหะชนิดต่างๆ 
เจือปน เช่น ทองค า
นิกเกิล ดีบุก เงิน 
เป็นต้น 

3,600 ลบ.ม./
วัน 

ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยวิธีทาง
เคมี 

  1.13 สครับ
เบอร์แบบ
บรรจุวัสด ุ

-น้ าใช้หมุนเวียน
ในสครับเบอร์ที่
หมดสภาพการใช้
งาน 

3,600 ลบ.ม./
วัน 

ไม่มีข้อมูล -  รวบรวม
เข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ด้วยวิธีทาง
เคมี 
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ตารางที่ 2-7 (ต่อ) 
มลพิษและ 
ของเสีย 

จุดที่เกิด ลักษณะ ปริมาณ1 
(หน่วย / วัน) 

อัตราการ
เกิดต่อ 
หน่วย
ผลผลิต1 
(ต่อ 1,000 
ตร.ฟุต) 

การบ าบัด/
ก าจัด 

2. มลพิษ
อากาศ 

2.1
กระบวนการ
ตัดบอร์ดและ
เจาะรู 

-  ฝุ่น 3.77 กก.2 ไม่มีข้อมูล -  ใช้ระบบ
ดักฝุ่นแบบ
ถุงกรอง 

2.2
กระบวนการ
ถ่ายวงจร
ภายใน 

-  ไอด่าง ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล -  ใช้สครับ
เบอร์แบบ
บรรจุวัสด ุ

  2.3
กระบวนการ
กัดทองแดง 
 

-  ไอกรดเกลือ 
(HCl) 

5.733 ไม่มีข้อมูล -  ใช้สครับ
เบอร์แบบ
บรรจุวัสด ุ

  2.4
กระบวนการ
สร้าง
ผิวทองแดงที่
ผนัง 
ของรู 

-  ไอกรดก ามะถัน 
(H2SO4) 

5.733 ไม่มีข้อมูล - ใช้สครับ
เบอร์แบบ
บรรจุวัสด ุ

  2.5
กระบวนการ
ชุบทองแดง
ด้วยไฟฟ้า 

-  ไอ H2SO4 5.733 ไม่มีข้อมูล -  ใช้สครับ
เบอร์แบบ
บรรจุวัสด ุ

  2.6
กระบวนการ
ถ่ายวงจร
ชั้นนอก 

-  ไอ H2SO4 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล -  ใช้สครับ
เบอร์แบบ
บรรจุวัสด ุ
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ตารางที่ 2-7 (ต่อ) 
มลพิษและ 
ของเสีย 

จุดที่เกิด ลักษณะ ปริมาณ1 
(หน่วย / วัน) 

อัตราการ
เกิดต่อ 
หน่วย
ผลผลิต1 
(ต่อ 1,000 
ตร.ฟุต) 

การบ าบัด/
ก าจัด 

  2.7
กระบวนการ
ชุบเพิ่มความ
หนาทองแดง 

-  ไอ H2SO4 17.69 กก.4 ไม่มีข้อมูล -  ใช้สครับ
เบอร์แบบ
บรรจุวัสด ุ

  2.8
กระบวนการ
กัดทองแดง 
ลอกดีบุก 

-  ไอ HCl 2.123 ไม่มีข้อมูล -  ใช้สครับ
เบอร์แบบ
บรรจุวัสด ุ

  2.9
กระบวนการ
เคลือบผิว
บอร์ดด้วยสี 

-  ไอ H2SO4 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล -  ใช้สครับ
เบอร์แบบ
บรรจุวัสด ุ

  2.10
กระบวนการ
เคลือบ
ทองแดงด้วย
สารอินทรีย์ 

-ไอ H2SO4 กรดอะ
ซีติก (Acetic 
acid) และกรดฟอร์
มิก (Formic acid) 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล -  ใช้สครับ
เบอร์แบบ
บรรจุวัสด ุ

3. สิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว 

3.1
กระบวนการ
ตัดบอร์ดหรือ
เจาะรู 

-  เศษบอร์ด ไม่มีข้อมูล 70 ตร.ฟุต -  จ าหน่าย
ให้ผู้รับซื้อ
น าไปแยก
ทองแดง
กลับมาใช้
ใหม่ 
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ตารางที่ 2-7 (ต่อ) 
มลพิษและ 
ของเสีย 

จุดที่เกิด ลักษณะ ปริมาณ1 
(หน่วย / วัน) 

อัตราการ
เกิดต่อ 
หน่วย
ผลผลิต1 
(ต่อ 1,000 
ตร.ฟุต) 

การบ าบัด/
ก าจัด 

  3.2
กระบวนการ
เรียงแผ่น 

-  Prepreg (แผ่น
fiberที่เคลือบ
ด้วยเรซิน) 

ไม่มีข้อมูล 50 ตร.ฟุต -  ส่งให้
โรงงานผู้
ให้บริการ
ก าจัดกาก
อุตสาหกรรม 
-  จ าหน่าย
ให้ผู้รับซื้อ
เศษวัสดุ 

-  เศษแผ่นทองแดง 
(Copper foil) 

ไม่มีข้อมูล 50 ตร.ฟุต   

  3.3  ระบบดัก
ฝุ่นแบบถุง
กรอง 

-  ฝุ่นที่ดักได้ 3.58 กก2 50 ตร.ฟุต -  ส่งให้
โรงงานผู้
ให้บริการ
ก าจัดกาก
อุตสาหกรรม 

  3.4  ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

-  กากตะกอน 6-7 ตัน ไม่มีข้อมูล -  ส่งให้
โรงงานผู้
ให้บริการ
ก าจัดกาก
อุตสาหกรรม 

 
หมายเหตุ                  
 1. โรงงานที่ส ารวจ (2550) 
      2. ค านวณกลับจากผลการตรวจปล่องของโรงงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2548 ซึ่งมีอัตรา
ไหลของอากาศประมาณ  1 Nm3/sec โดยก าหนดให้ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรองมีประสิทธิภาพ          
ร้อยละ 95 
 3. ปริมาณที่แสดงมีหน่วยเป็น mg/Nm3 ซึ่งได้จากการค านวณกลับจากผลการตรวจปล่อง
ของโรงงานเมื่อวันที่ 6 และ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยก าหนดให้สครับเบอร์แบบหอบรรจุวัสดุมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 85 
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 4. ค านวณกลับจากผลการตรวจปล่องของโรงงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดย
ก าหนดให้สครับเบอร์แบบหอบรรจุวัสดุมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 
 
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย   
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้เครื่องจักรและคนงาน
มาก  ในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวมและแผ่นวงจรพิมพ์ มีการใช้วัสดุและสารเคมีหลากหลาย
ชนิด ทั้งท่ีเป็นโลหะ กรด  ด่าง สารไวไฟ สารตัวท าละลาย เกลือแร่ และสารพิษ ได้แก่ 
 - โลหะ เช่น โครงโลหะ เส้นลวดท าจากทอง ทองแดง และอลูมิเนียม 

- กรด/ด่าง เช่น กรดเกลือ กรดก ามะถัน กรดไนตริก กรดอะซิติก กรดฟอร์มิก โซเดียมไฮดร
อกไซด์ แอมโมเนีย 

- สารไวไฟ/ตัวท าละลาย เช่น เม็ดพลาสติก กาว เรซิน สี หมึกพิมพ์ และสารตัวท าละลาย
ต่าง ซึ่งเป็นสารไวไฟ ได้แก่ อะซิโตน ไกคอลอีเธอร์ ไซลีน เมทธิลเอทธิลคีโตน  เมททานอล 

-  สารพิษ เช่น โซลเดอร์บาร์ (Solder bar) โซเดียมไซยาไนด์ โพแตสเซียมไซยาไนด์ 
ดังนั้นป้ญหาความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เกิดจากทั้งในกระบวนการการผลิต 
และการเก็บรักษาสารเคมี อันตรายที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน  ส่วนใหญ่เกิดจากฝุ่น ฟูม หรือไอสารเคมีจึงต้องมีมาตรการป้องกันทางวิศวกรรม เช่น 
การออกแบบระบบดูดฝุ่น การระบายอากาศ เป็นต้น รวมทั้งวิธีการจัดการที่เหมาะสม 
 
ตารางท่ี 2-8 สรุปการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส าหรับกระบวนการผลิตแผงวงจร
ไฟฟ้ารวม (IC) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น วิธีการจัดการ 

1.  การจัดเก็บ
วัตถุดิบและ
สารเคมี 

      

1.1  การ
จัดเก็บสารเคมี
กรด-ด่าง เช่น 
-  กรดเกลือ 
กรดก ามะถัน 
กรดไนตริก 
เป็นต้น 

-  ถังเก็บ
เกิดการ
ช ารุดอาจมี
กรด-ด่าง
รั่วไหล 
  
  
  
  

-  กรด-ด่างที่รั่วไหล
ออกมาเป็นอันตรายต่อ
คนงาน เช่น สัมผัส
ผิวหนัง จะกัดเป็นผื่น
แดงและเป็นแผลพุพอง 
กระเด็นเข้าตา  หรือเข้า
ปากและจมูก  มีผล
ท าลายเยื่อบุอย่างรุนแรง
และเป็นอันตราย 

-  ถังกรด-ด่าง ขนาดเกินกว่า 
25,000 ลิตร มีการแยกจัดเก็บและ
สร้างก าแพง หรือเขื่อนกันกรด-ด่าง 
ตามกฎหมายก าหนด1 
-  จัดพื้นที่จัดเก็บกรด-ด่างเป็นพื้นที่
ควบคุม ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้อง
เข้า 
-  กรดด่างที่จัดเก็บและใช้ในการผลิต
ควรมีข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ติด
ไว้ในบริเวณท่ีจัดเก็บและควรจัดการ
ฝึกอบรมคนงานให้มีความรู้ในการ
ป้องกันอันตรายเกี่ยวกับกรดด่าง 
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ตารางท่ี 2-8 (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น วิธีการจัดการ 

 

-  การ
รั่วไหลของ
ไอกรด-ด่าง 

-  ไอกรด-ด่าง ระคาย
เคืองระบบทางเดิน
หายใจหลอดลมและ
ปอด 

-  พ้ืนที่จัดเก็บหรือห้องเก็บกรด-ด่าง 
ควรมีระบบระบายอากาศท่ีดี เช่น มี
หน้าต่าง หรือช่องลมส าหรับถ่ายเท
อากาศอย่างน้อย 2 ทิศทาง 
-  สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล เช่น แว่นตานิรภัย หน้ากาก
ป้องกันไอกรด-ด่าง ถุงมือยาง รองเท้า
พ้ืนยาง เป็นต้น 
-  ควรติดตั้งอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เช่น ฝักบัวล้างตัว และที่ล้าง
ตาฉุกเฉิน (Emergency shower and 
eye wash)2 ไว้ใกล้กับบริเวณจัดเก็บ
สารเคมี กรด-ด่าง หรือ ใกล้กับบริเวณ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกรด-ด่าง1 

1.2สถานที่เก็บ
สารไวไฟและ
ตัวท าละลาย 
เช่น กาว เร
ซิน สี หมืกพิม
พ  ์อะซิโตน ไก
คอลอีเธอร์ ไซ
ลีนฟรีออน
113 เมทธิลเอ
ทธิลคีโตน 
เมทธานอล
NMP เป็นต้น 

-  การ
รั่วไหลออก
จากภาชนะ
บรรจุ 

-  สารไวไฟ และตัวท า
ละลายซึ่งเป็นสาร
ไวไฟ  รั่วไหลออกมา
กระทบกับความร้อน
หรือประกายไฟ  อาจท า
ให้เกิดเพลิงไหม้ได้ 

-  จัดให้มีการตรวจสภาพถังบรรจุ ซีล 
และฝาปิดให้มีสภาพเหมาะสมกับการใช้
งานอยู่เสมอ 
-  เมื่อพบการรั่วซึมให้เปลี่ยนถ่ายถัง 
และท าความสะอาดพ้ืนทันที 
-  ไม่เรียงซ้อนถงับรรจุตัวท าละลายสูง
เกินกว่า 3 เมตร 
-  ต้องไม่มีแหล่งก าเนิดประกายไฟ หรือ
ความร้อนท่ีอาจท าให้ตัวท าละลายเกิด
การลุกไหม้ หรือเกิดระเบิดได้ 
-  ผนังอาคารท าด้วยวัสดุทนไฟ 

    -  ไอระเหยที่ฟุ้งกระจาย
เป็นอันตรายต่อคนงาน
ในบริเวณดังกล่าว 

-  ควรตรวจสอบ และปิดฝาภาชนะให้
แน่นก่อนจัดเก็บทุกครั้ง 
-  ตัวท าละลายที่จัดเก็บและใช้ในการ
ผลิตควรมีข้อมูลความปลอดภัย 
(MSDS) ติดไว้ในบริเวณท่ีจัดเก็บและ
ควรจัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความรู้
ในการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับสารเคมี 
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ตารางท่ี 2-8 (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น วิธีการจัดการ 

1.3  สถานที่
เก็บสารเคมี
อันตราย 
-  โซเดียม
ไซยาไนด์ 
-  โพแตสเซียม
ไซยาไนด์ 

-  วิธีการ
เก็บสารเคมี
ไม่ถูกต้อง 
และอาจเกิด
การหก
รั่วไหล หรือ
เพลิงไหม้ได้ 

-  สูดดมก๊าซไฮโดรเจน
ไซยาไนด์  ซึ่งเป็นก๊าซ
พิษเกิดการระคายเคือง
จมูก คอ และทางเดิน
หายใจและเกิดอาการ
พิษจากไซยาไนด์ ได้แก่ 
อ่อนเพลีย  ปวดหัว ง่วง 
อาเจียน โคม่า และอาจ
เสียชีวิตได้ 

-  ควรจัดให้มีการระบายอากาศท่ี
เหมาะสม 
-  ห้ามจัดเก็บปะปน หรือใกล้กับ
สารเคมีที่ให้ออกซิเจน(Oxidizing 
agents) กรด ด่าง เป็นต้น 
-  ควรมีข้อมูลความปลอดภัย 
(MSDS) ก ากับ หรือติดไว้บริเวณเก็บ
สารเคมี 
-  จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความรู้ใน
การป้องกันอันตรายเกี่ยวกับสารเคมี 
วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และวิธี
ปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน 

      -  คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เช่น ถุงมือยาง 
แว่นสวมป้องกันตา (Goggles) หน้ากาก
ป้องกันสารเคมี เป็นต้น 

      -  ควรมีมาตรการป้องกันไม่ให้คนงาน
รับสารเคมีเข้าทางปาก หรือจากการ
สัมผัส ได้แก่ การห้ามรับประทาน
อาหาร เปลี่ยนเสื้อผ้า ดื่มน้ า หรือสูบ
บุหรี่ในขณะปฏิบัติงานผลิต ขนย้าย 
จัดเก็บสารเคมีอันตราย 

      -  กรณีสารเคมีอันตรายหกรั่วไหลต้อง
จัดการท าความสะอาด และก าจัด
สารเคมีออกไปตามค าแนะน าในข้อมูล
ความปลอดภัย (MSDS) 

      -  ก าหนดให้พ้ืนที่จัดเก็บสารเคมี
อันตรายเป็นพ้ืนที่ควบคุมห้ามมิให้
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณ 
โดยจะต้องปิดกุญแจห้องเก็บทุกครั้ง 
หลังจากท่ีไม่มีการปฏิบัติงานในห้องนี้
แล้ว 
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ตารางท่ี 2-8 (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น วิธีการจัดการ 

2.  เครื่องจักร
ล าเลียง เช่น 
รอกไฟฟ้า หรือ
รถยก 

-  อุบัติเหตุ
ระหว่าง
ล าเลียง 
อาทิ สลิง
ช ารุด 
บรรทุกเกิน
น้ าหนัก 
เส้นทาง
จราจรไม่
ชัดเจน 

-  เกิดอันตรายต่อ
คนงาน 

-  จัดให้มีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรเชิง
ป้องกัน 
-  ให้มีการตรวจสอบรอก เครน โดย
วิศวกร ทุก ๆ 3 เดือน 
-  มีป้ายระบุน้ าหนักท่ีเครื่องสามารถยก
น้ าหนักได้ (Maximum capacity) 
-  จัดการจราจรเพ่ือการล าเลียงให้
เหมาะสม เช่น เส้นทางล าเลียงที่ชัดเจน 

3.  การทดสอบ
เวเฟอร์ 

-
  กระแสไฟ
ฟ้าลัดวงจร 

-  กระแสไฟฟ้าเป็น
อันตรายต่อคนงานอาจ
เป็นอันตรายต่อคนงาน 

-  ตรวจสภาพเครื่องจักร  ซ่อมบ ารุง 
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
อยู่เสมอ 

4.  การทดสอบ
ทางไฟฟ้า 

-
  กระแสไฟ
ฟ้าลัดวงจร 

- เป็นอันตรายต่อคนงาน -  มีการต่อสายดิน 
(Ground wire)  ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้าเพ่ือป้องกันไฟฟ้า
ลัดวงจร 

      -  มีระบบป้องกันความปลอดภัยโดย
การตัดกระแสไฟฟ้าทันทีที่เกิดมี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากผิดปกติใน
วงจร เช่น ฟิวส์ (Fuse) สวิตซ์ตัดไฟ
อัตโนมัติ (Automatic cut-off switch) 
เป็นต้น 

5.  การลด
ความหนาและ
ตัดได 

-  ใบมีด
หรือดอก
สว่าน 

-  เป็นอันตรายต่อ
คนงาน 

-  ให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เช่น แว่นตา
นิรภัย  ถุงมือหนัง เป็นต้น  

      -  ควรมีระบบเปิด-ปิดสวิทซ์ด้วยมือ 2 
ข้าง พร้อมกันส าหรับการเดินเครื่องตัด
ได เพื่อลดอุบัติเหตุจากการพลั้งเผลอ
ของคนงานที่อาจจะยื่นมือเข้าไปใน
เครื่องตัดได้ 
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ตารางท่ี 2-8 (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น วิธีการจัดการ 

  -  สูด
อากาศ
หายใจเอา
ฝุ่นละออง 
เข้าปอด
และทางเดิน
หายใจ  ใน
ขณะตัดได
แบบแห้ง 
(Dry 
method) 

-  ระคายเคือง
คอ  หลอดลม ทางเดิน
หายใจ 
-  หากสะสมหรือสัมผัส
เป็นเวลานานอาจเป็น
พิษจากฝุ่นซิลิก้าได้ 

-  ในกรณีใช้วิธีตัดไดแบบแห้ง Dry 
method ควรมีระบบดูดฝุ่น และระบบ
ก าจัดฝุ่น เช่น ไซโคลน ถุงกรองผ้า เป็น
ต้น เพ่ือลดปริมาณฝุ่นไม่ให้เป็นอันตราย
กับคนงาน 

6.  การติดได 
7.  การพิมพ์
สัญลักษณ์ 

-  ไอระเหย
ของตัวท า
ละลายใน
กาว 

-  ไอระเหยของตัวท า
ละลายของกาว และ
หมึกพิมพ์ เป็นอันตราย
ต่อคนงานในบริเวณ
ดังกล่าว 

-  ควรมี Hood ดูดไอระเหยออกไป
ก าจัด 
-  ให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก
ป้องกันสารเคมี 

  -  เกิดเพลิง
ไหม้  ถ้ามี
ความร้อน
หรือ
ประกายไฟ
เกิดข้ึน 

-  ทรัพย์สินเสียหาย -  ก าหนดให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณ
ใกล้กับเครื่องจักรเป็นชนิด Explosion 
proof และ/หรือ จัดแยกเครื่องจักรที่มี
ไอระเหยของสารไวไฟให้อยู่ห่างจาก
แหล่งก าเนิดประกายไฟ 

8.  การเชื่อม
ลวด 

-  ควันที่
เกิด
จาก Flux ใ
นการเชื่อม 

-  สูดดมเป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย 

-  ต้องมีท่อดูดควันส่งไปก าจัด 

  -
  กระแสไฟ
ฟ้าลัดวงจร 

-  ไฟฟ้าซ๊อต เป็น
อันตรายต่อคนงาน 

-  ตรวจสอบสายดินก่อนทุกครั้ง 

  -  แสงจ้า
จากการ
เชื่อมลวด 

-  เข้าตาท าให้แสบตา 
ตาบวมแดง และน้ าตา
ไหล ท าลายจอประสาท
ตา 

-  คนงานควรมีหน้ากากหรือแว่นตา
ป้องกันขณะปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 2-8 (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น วิธีการจัดการ 

9.  การชุบ
โลหะด้วยไฟฟ้า 

- 
สารละลาย
ของเกลือ
โลหะ 
  

-  ถ้าถูกผิวหนังจะกัด
ผิวหนังเป็นแผลหรืออาจ
เกิดอาการแพ้เป็นผื่น
บวมแดงได้ 
-  กระเด็นเข้าตา จมูก 
คอ ปาก 

-  หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง  หรือ
การกระเซ็นจากการท างาน 
  
-  ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น 
แว่นตานิรภัย ถุงมือยาง เป็นต้น 

  - ไอสารเคมี 
  

-  ไอระเหยที่ฟุ้งกระจาย
เป็นอันตรายต่อคนงาน
ในบริเวณดังกล่าว 

- การชุบโลหะที่มีไอระเหยของสารเคมี
รุนแรง จะต้องติดตั้งระบบดูดไอสารเคมี 
เพ่ือส่งไปยังระบบบ าบัดไอสารเคมี 
-  คนงานสวมหน้ากากป้องกันไอ
สารเคมีอย่างเคร่งครัด 

10.  เครื่อง x-
rays 

-  รังสีเอ็กซ์ -  ท าให้เป็นหมันหรือถ้า
หากมีครรภ์จะเป็น
อันตรายต่อทารกใน
ครรภ์ 

-  ควรเป็นระบบปิด/มีแผ่นเหล็กหรือ
แผ่นคอนกรีตป้องกันรังสีก่อนการฉาย 
-  เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคต้องสอบผ่าน
การอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี1 
-  มีอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีและสัญญาณ
เตือนอันตรายเมื่อกัมมันตภาพรังสี
สะสมเกิน 2.5 มิลลิเรินท์เก้นต่อชั่วโมง1 
-  ก าหนดให้ห้อง x-rays เป็นพื้นที่
ควบคุม 

11.  ระบบ
ไฟฟ้า 

-  แบบ
แปลนระบบ
ไฟฟ้าไม่
ถูกต้องตาม
ความเป็น
จริง 

-  คนงานอาจต่อสายไฟ
หรือตัดกระแสไฟฟ้า
ผิดพลาด 

-  จัดให้มีแบบแปลนระบบไฟฟ้าแสดง
การติดตั้งระบบไฟฟ้าตามความเป็นจริง 

  -  ไม่มีการ
ตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า 

-  อันตรายจากการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

-  จัดให้มีการตรวจสอบไฟฟ้าและ
รับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรไฟฟ้า 

 
 
 
 



64 
 

 

ตารางท่ี 2-8 (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น วิธีการจัดการ 

  -  วัสดุ 
อุปกรณ์ 
และ
ส่วนประกอ
บต่าง ๆ 
ไม่ได้
มาตรฐาน 

-  เกิดช ารุดและ
เสื่อมสภาพของอุปกรณ์
ได้ง่ายและเป็นอันตราย
ต่อคนงานและ
เครื่องจักร 

-  วัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของระบบไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานที่
ยอมรับ 
-  จัดให้มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
ไฟฟ้าถ้าพบการช ารุดหรือมี
กระแสไฟฟ้ารั่วให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน
ใหม่ทันที 

  -  สายไฟฟ้า -  กระแสไฟฟ้ารั่วเป็น
อันตรายต่อคนงาน 

-  จัดให้มีการตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า
และสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 

      -  ถ้าพบการช ารุดหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 

  -  การเดิน
สายไฟ 

-  ไฟฟ้าลัดวงจรเป็น
อันตรายต่อคนงานที่
ท างานกับเครื่องจักร 

-  จัดให้มีการเดินสายไฟฟ้าเข้า
เครื่องจักรโดยเดินท่อร้อยสายโลหะหนา 
ฝังดิน หรือเดินลงมาจากท่ีสูง เว้นแต่ใช้
สายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวนหุ้มเป็นพิเศษ 

 

      -  การเดินสายไฟฝังในผนังอาคารต้อง
เดินในท่อร้อยสายไฟฟ้า  

      -  การเดินสายไฟในท่อโลหะ ให้ใช้ท่อ
ร้อยสายไฟชนิดใช้ส าหรับการเดิน
สายไฟฟ้าโดยเฉพาะ 

 

    -  ไฟฟ้าลัดวงจรจากการ
ถูกกระแทก หรือรถชน 
หรือเปียกชื้น 

-  ห้ามเดินท่อร้อยสายไฟในบริเวณท่ี
อาจจะถูกกระทบกระแทกได้ง่าย ในดิน
ที่เปียกชื้น หรือมีไอกรด-ด่าง 
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ตารางท่ี 2-8 (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น วิธีการจัดการ 

  -  สวิตซ์
ไฟฟ้า 

-  เพลิงไหม้จากการเปิด-
ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าในบริเวณ
ที่มีไอระเหยของตัวท า
ละลาย หรือสารไวไฟ 

-  ห้ามติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้าแบบธรรมดาที่
ไม่ใช่ Explosion proof ในบริเวณท่ีมี
สารระเหยไวไฟ หรือตัวท าละลาย 

    -  อันตรายจากการ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

-  ขณะที่ปลดเมนสวิตซ์ (Main switch) 
หรือ (Cut-out) เพ่ือตัดกระแสไฟฟ้า
จากแหล่งจ่ายไฟ ต้องติดป้ายก ากับ 
(Lock out / Tag out) โดยการแขวน
ป้ายเตือนห้ามเดินเครื่องจักร 

  -  แผง
ควบคุม
ไฟฟ้า 

-  ไฟฟ้าลัดวงจรเป็น
อันตรายต่อคนงาน 

-  แผงควบคุมไฟฟ้าต้องสะอาดไม่มีฝุ่น
ละอองสะสม เพ่ือป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
จากความชื้นที่เกิดจากฝุ่นละออง 

      -  บริเวณแผงควบคุมไฟฟ้าต้องไม่มีสิ่ง
กีดขวาง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานใน
ทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน 

      -  แผงควบคุมไฟฟ้า ต้องมีอุปกรณ์ตัด
กระแสไฟฟ้าเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร ได้แก่ 
ฟิวส์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit 
breaker)  เป็นต้น 

  -  การใช้
เครื่องมือที่
ไม่เป็น
ฉนวนหรือมี
สื่อไฟฟ้า 

-  กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
เข้าสู่ตัวคนงาน 

-  ควรใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น คีม ไข
ควง เป็นต้น เป็นชนิดมีฉนวนไฟฟ้าหุ้ม 

      -  ห้ามท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าในขณะที่
ร่างกายเปียกน้ า 
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ตารางท่ี 2-8 (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น วิธีการจัดการ 

12. ความ
ปลอดภัยด้าน
อัคคีภัย 

      

12.1  ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย
และระงับ
อัคคีภัย 

-  ไม่
สามารถ
ปฏิบัติการ
ป้องกันได้
ทันท่วงที 

-  ทรัพย์สินเสียหาย -  มีการตรวจสอบความพร้อม และ
สภาพของระบบน้ าดับเพลิง ถังดับเพลิง 
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบ
ดับเพลิงอ่ืน ๆ 

      -  มีข้ันตอน หรือแผนการปฏิบัติงาน
เมื่อระบบดับเพลิงท างาน 

      -  มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

      -  มีการเตรียมปริมาณน้ าดับเพลิงให้
เพียงพอส าหรับเหตุฉุกเฉิน 

12.2  ทางออก
ฉุกเฉิน 

-  การกีด
ขวาง และ
หนีไฟไม่
สะดวก 

-  เป็นอันตรายต่อ
คนงาน 

-  มีการจัดเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่กีดขวาง
บริเวณประตู หรือเส้นทางหนีไฟ 

และทางหนีไฟ     -  มีการติดตั้งแผนผังแสดงเส้นทางหนี
ไฟในพ้ืนที่ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 

      -  มีมาตรการ และฝึกซ้อมการอพยพ
เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ 

      -  มีการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางการหนี
ไฟทุกระยะ 60 เมตร ในเส้นทางการหนี
ไฟ 

      -  ควรมีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ 

      -  ควรมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉินที่ประตูหนีไฟ และเส้นทาง หนี
ไฟอย่างพอเพียง 

      -  ควรมีการตรวจสอบ และทดสอบ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินตามรอบ
อายุการใช้งาน 
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ตารางท่ี 2-8 (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น วิธีการจัดการ 

13.  อาชีวอนา
มัย 

-  อันตราย
จากการสูด
ดมและ
สัมผัส
สารเคมี 

-  ความเจ็บป่วย -  มีการออกแบบเครื่องจักรให้มีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

  -  การ
ท างานที่
เสี่ยง
อันตราย 

-  โรคอ่ืนเนื่องมาจาก
การท างาน 

-  จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
สารเคมีและความปลอดภัย 

  -  การได้รับ
สารเคมี
สะสม
ต่อเนื่อง 

-  ความสามารถในการ
ท างานของคนงานลดลง 

-  จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกรณีฉุกเฉินให้
เหมาะสมและถ้วน 

  -  คนงาน
เจ็บป่วย
จากสภาพ
การท างาน
ที่ไม่
ปลอดภัย
และถูก
สุขลักษณะ 

- ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลและ
ฝึกอบรมคนงานใหม่ 

-  จัดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
ของคนงาน เช่น มีน้ าดื่มสะอาด ห้องน้ า
และส้วม ถูกต้องตามสุขลักษณะและมี
จ านวนปริมาณเพียงพอ 

      -  จัดให้มีการปฐมพยาบาลและการ
รักษาพยาบาล เช่น จัดชุดปฐมพยาบาล 
(First-aid kits) 
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ตารางที่  2 -9 สรุปการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในกระบวนการผลิต
แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) 

จุดเสี่ยง ลักษณะ 
ความเสี่ยง 

ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้น 

วิธีการจัดการ 

1.  การจัดเก็บ
วัตถุดิบและ
สารเคมี 

      

1.1  การจัดเก็บ
สารเคมีกรด-ด่าง 
เช่น 
-  กรดเกลือ กรด
ก ามะถัน กรดไน
ตริก กรดอะซิติก 
กรดฟอร์มิก เป็น
ต้น 
-  โซดาไฟ 
แอมโมเนีย เป็นต้น 

-  ถังเก็บเกิด
การช ารุดอาจมี
กรด-ด่างรั่วไหล 
  
  
  
  

-  กรด-ด่างที่รั่วไหล
ออกมาเป็นอันตราย
ต่อคนงาน เช่น สัมผัส
ผิวหนัง จะกัดเป็นผื่น
แดงและเป็นแผล
พุพอง กระเด็นเข้า
ตา  หรือเข้าปากและ
จมูก  มีผลท าลายเยื่อ
บุอย่างรุนแรงและ
เป็นอันตราย 

-  ถังกรด-ด่าง ขนาดเกินกว่า 
25,000 ลิตร มีการแยกจัดเก็บและ
สร้างก าแพง หรือเขื่อนกันกรด-ด่าง 
ตามกฎหมายก าหนด1 
-  จัดพื้นที่จัดเก็บกรด-ด่างเป็น
พ้ืนที่ควบคุม ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนที่
ไม่เก่ียวข้องเข้า 
-  กรดด่างที่จัดเก็บและใช้ในการ
ผลิตควรมี ข้อมูลความปลอดภัย 
(MSDS)ติดไว้ในบริเวณท่ีจัดเก็บ
และควรจัดการฝึกอบรมคนงานให้
มีความรู้ในการป้องกันอันตราย
เกี่ยวกับกรดด่าง 

-  การรั่วไหล
ของไอกรด-ด่าง 

-  ไอกรด-ด่าง ระคาย
เคืองระบบทางเดิน
หายใจหลอดลมและ
ปอด 

-  พ้ืนที่จัดเก็บหรือห้องเก็บกรด-
ด่าง ควรมีระบบระบายอากาศท่ีดี 
เช่น มีหน้าต่าง หรือช่องลมส าหรับ
ถ่ายเทอากาศอย่างน้อย 2 ทิศทาง 
-  สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล เช่น แว่นตานิรภัย 
หน้ากากป้องกันไอกรด-ด่าง ถุงมือ
ยาง รองเท้าพ้ืนยาง เป็นต้น 
-  ควรติดตั้งอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เช่น ฝักบัวล้างตัว และที่
ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency 
shower and eye wash)2 ไว้ใกล้
กับบริเวณจัดเก็บสารเคมี กรด-ด่าง 
หรือ ใกล้กับบริเวณปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับกรด-ด่าง1 
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ตารางท่ี 2-9  (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้น 
วิธีการจัดการ 

1.2  สถานที่เก็บ
สารไวไฟและตัวท า
ละลาย เช่น กาว 
เรซิน สี หมืกพิมพ์ 
ไตรคลอโรอีเทน 

-  การรั่วไหล
ออกจากภาชนะ
บรรจุ 

-  สารไวไฟ และตัว
ท าละลายซึ่งเป็นสาร
ไวไฟ  รั่วไหลออกมา
กระทบกับความร้อน
หรือประกายไฟ  อาจ
ท าให้เกิดเพลิงไหม้ได้ 

-  จัดให้มีการตรวจสภาพถังบรรจุ 
ซีล และฝาปิดให้มีสภาพเหมาะสม
กับการใช้งานอยู่เสมอ 
-  เมื่อพบการรั่วซึมให้เปลี่ยนถ่าย
ถัง และท าความสะอาดพ้ืนทันที 
-  ไม่เรียงซ้อนถังบรรจุตัวท าละลาย
สูงเกินกว่า 3 เมตร 
-  ต้องไม่มีแหล่งก าเนิดประกายไฟ 
หรือความร้อนที่อาจท าให้ตัวท า
ละลายเกิดการลุกไหม้ หรือเกิด
ระเบิดได้ 
-  ผนังอาคารท าด้วยวัสดุทนไฟ 

    -  ไอระเหยที่ฟุ้ง
กระจายเป็นอันตราย
ต่อคนงานในบริเวณ
ดังกล่าว 

-  ควรตรวจสอบ และปิดฝาภาชนะ
ให้แน่นก่อนจัดเก็บทุกครั้ง 
- ตัวท าละลายที่จัดเก็บและใช้ใน
การผลิตควรมีข้อมูลความปลอดภัย
(MSDS)ติดไว้ในบริเวณท่ีจัดเก็บ
และควรจัดการฝึกอบรมคนงานให้
มีความรู้ในการป้องกันอันตราย
เกีย่วกับสารเคมี 

  -  อันตรายจาก
ฟ้าผ่า 

-  เกิดเพลิงไหม้ของ
สารเคมีไวไฟและไอ
ระเหยของสาร 

-  อาคารเก็บสารเคมีไวไฟ และ
อาคารผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารไวไฟ 
เช่น การใช้ตัวท าละลาย กาว 
สารเคมีส าหรับท าความสะอาด 
เป็นต้น อาคารดังกล่าวต้องติดตั้ง
สายล่อฟ้า หรือระบบป้องกันฟ้าผ่า 
(Lightning protection system) 
-  มีทางออกฉุกเฉินส าหรับการหนี
ไฟจากบริเวณต่าง ๆ อย่างน้อย 2 
ทิศทาง 
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ตารางท่ี 2-9  (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้น 
วิธีการจัดการ 

1.3  สถานที่เก็บ
สารทั่วไป เช่น 
-  คอปเปอร์
ซัลเฟต โซเดียม
คาร์บอเนต 
เป็นต้น  

-  ฝุ่นจาก
สารเคมีที่เป็น
ของแข็งฟุ้ง
กระจายใน
ขณะที่ท าการ
เตรียมผสมหรือ
ขนย้าย 

-  ฝุ่นระคายเคืองต่อ
เยื่อบุตา ส่งผลกระทบ
ต่อ 
ระบบทางเดินหายใจ 
และเม่ือสัมผัสอาจ
เกิดการระคายเคือง 

- พ้ืนที่จัดเก็บหรือห้องเก็บสารเคมี
ควรมีระบบระบายอากาศท่ีดีเช่น มี
หน้าต่างหรือช่องลมส าหรับถ่ายเท
อากาศอย่างน้อย 2 ทิศทาง 
- ควรแยกเก็บสารเคมีให้เป็น
ระเบียบแยกจากกัน และเป็น
สัดส่วน 
- สารเคมีที่จัดเก็บและใช้ในการ
ผลิตควรมีข้อมูลความปลอดภัย
(MSDS)ติดไว้ในบริเวณท่ีจัดเก็บ
และควรจัดการฝึกอบรมคนงานให้
มีความรู้ในการป้องกันอันตราย
เกี่ยวกับสารเคมี  
-  คนงานควรสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น 
แว่นตานิรภัย หน้ากากกรองฝุ่น 
ในขณะปฏิบัติงาน 

-  การสัมผัส
และ
เกิดปฏิกิริยา
เคมีกับสารเคมี
กลุ่มอ่ืน ๆ 

-  อาจเกิดก๊าซ ไอ
ระเหย หรืออาจเกิด
เพลิงไหม้ได้ 

-  ควรแยกจัดเก็บสารเคมีอย่างเป็น
สัดส่วน แบ่งแยกประเภทชนิด และ
ก าหนดพ้ืนที่จัดเก็บอย่างชัดเจน 

1.4  สถานที่เก็บ
สารเคมีที่ให้
ออกซิเจน 
(Oxidizing 
agents) เช่น 
-  ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 
โซเดียมเปอร์
ซัลเฟต 
เป็นต้น 

-  ปฏิกิริยาเคมี
รุนแรงที่เกิดขึ้น 

-  อันตรายจากเพลิง
ไหม้หรือระเบิด 

-  ควรแยกจัดเก็บสารเคมีที่ให้
ออกซิเจน (Oxidizing agents) ให้
ห่างออกจากกรด-ด่าง และสาร
ไวไฟ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยา
เคมีในระหว่างที่ท าการจัดเก็บ 
-  แยกเก็บในห้องที่มีผนังท าด้วย
วัสดุทนไฟและทนต่อของเหลว 
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ตารางท่ี 2-9  (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้น 
วิธีการจัดการ 

2.  เครื่องจักร
ล าเลียง เช่น 
รอกไฟฟ้า หรือ
รถยก 

-  อุบัติเหตุ
ระหว่างล าเลียง 
อาทิ สลิงช ารุด 
บรรทุกเกิน
น้ าหนัก 
เส้นทางจราจร
ไม่ชัดเจน 

-  เกิดอันตรายต่อ
คนงาน 

-  จัดให้มีการบ ารุงรักษาเครื่องจักร
เชิงป้องกัน 
-  ให้มีการตรวจสอบรอก เครน โดย
วิศวกร ทุก ๆ 3 เดือน 
-  มีป้ายระบุน้ าหนักท่ีเครื่องสามารถ
ยกน้ าหนักได้ (Maximum capacity) 
-  จัดการจราจรเพ่ือการล าเลียงให้
เหมาะสม เช่น เส้นทางล าเลียงที่
ชัดเจน 

3.  การ
ตรวจสอบ
(Inspection) 

-  กระแสไฟฟ้า
ลัดวงจร 

-  กระแสไฟฟ้าเป็น
อันตรายต่อคนงาน
อาจเป็นอันตรายต่อ
คนงาน 

-  ตรวจสภาพเครื่องจักร  ซ่อมบ ารุง 
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้
งานอยู่เสมอ 
-  มีการต่อสายดิน (Ground wire) 
ตามมาตรฐานความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 

      -  มีระบบป้องกันความปลอดภัยโดย
การตัดกระแสไฟฟ้าทันทีที่เกิดมี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากผิดปกติใน
วงจร เช่น ฟิวส์ (Fuse) สวิตซ์ตัดไฟ
อัตโนมัติ (Automatic cut-
off switch) เป็นต้น 

4.  การตัด
บอร์ดการเจาะ
ร ู
  

-  ฝุ่นละออง
กระเด็นเข้าตา 
-  ใบมีดหรือ
ดอกสว่าน 

-  การอักเสบของเยื่อ
บุตาและแสบตา 
-  เป็นอันตรายต่อ
คนงาน 

-  ควรมีแผ่นการ์ดหรือฝาครอบ
ป้องกันเศษและฝุ่นกระเด็น 
-  คนงานสวมใส่แว่นตานิรภัย  และ
สวมหน้ากากกันฝุ่น 
-  ควรมีอุปกรณ์ยึดจับ (Jig) เพ่ือจับ
แผ่นบอร์ด และป้องกันอันตรายจาก
ใบมีดท่ีมีคม 

  -  ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กของ
สารอินทรีย์ 

-  ระเบิดหรือเพลิง
ไหม้ 

-  ควรมีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์โดย
การต่อสายดิน (Grounding) ที่
เครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น พัดลมดูด
ฝุ่น (Blower) ท่อดูดฝุ่น เครื่องดักฝุ่น 
(Cyclone) และถังเก็บฝุ่น (Dust 
collector) 
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ตารางท่ี 2-9  (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้น 
วิธีการจัดการ 

5.  การอัดให้เป็น
แผ่น 
-  การอบบอร์ด 
- การเจาะรูด้วย
แสงเลเซอร์ 
-  การเคลือบผิว
บอร์ดด้วยสี 
-  การพิมพ์
สัญลักษณ์ 

-  ไอระเหยของ
ตัวท าละลายใน
กาว เรซินและ
หมึกพิมพ์ 
  

-  ไอระเหยของตัวท า
ละลายของกาว เรซิน
และหมึกพิมพ์ เป็น
อันตรายต่อคนงานใน
บริเวณดังกล่าว 

-  ควรมี Hood ดูดไอระเหยออกไป
ก าจัด 
-  จัดให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก
ป้องกันสารเคมี 

-  เกิดเพลิง
ไหม้  ถ้ามีความ
ร้อนหรือ
ประกายไฟ
เกิดข้ึน 
  

-  ทรัพย์สินเสียหาย -  ก าหนดให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณ
ใกล้กับเครื่องจักรเป็น
ชนิด Explosion proof และ/หรือ 
จัดแยกเครื่องจักรที่มีไอระเหยของสาร
ไวไฟให้อยู่ห่างจากแหล่งก าเนิด
ประกายไฟ 

6.  การชุบโลหะ
ด้วยไฟฟ้า 
การกัดทองแดง/
ลอกดีบุก 

-  สารละลาย
ของเกลือโลหะ 
  

-  ถ้าถูกผิวหนังจะกัด
ผิวหนังเป็นแผลหรือ
อาจเกิดอาการแพ้เป็น
ผื่นบวมแดงได้ 
-  กระเด็นเข้าตา 
จมูก คอ ปาก 

-  หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง  หรือ
การกระเซ็นจากการท างาน 
  
-  ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น 
แว่นตานิรภัย ถุงมือยาง เป็นต้น 

  -  ไอสารเคมี 
  

-  ไอระเหยที่ฟุ้ง
กระจายเป็นอันตราย
ต่อคนงานในบริเวณ
ดังกล่าว 

- การชุบโลหะที่มีไอระเหยของ
สารเคมีรุนแรง จะต้องติดตั้งระบบดูด
ไอสารเคมี เพื่อส่งไปยังระบบบ าบัดไอ
สารเคมี 
- คนงานสวมหน้ากากป้องกันไอ
สารเคมีอย่างเคร่งครัด 

7.  เครื่อง x-rays -  รังสีเอ็กซ์ -ท าให้เป็นหมันหรือ
ถ้าหากมีครรภ์จะเป็น
อันตรายต่อทารกใน
ครรภ์ 

-  ควรเป็นระบบปิด/มีแผ่นเหล็กหรือ
แผ่นคอนกรีตป้องกันรังสีก่อนการฉาย 
-  เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคต้องสอบผ่าน
การอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี 
-  มีอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีและสัญญาณ
เตือนอันตรายเมื่อกัมมันตภาพรังสี
สะสมเกิน 2.5 มิลลิเรินท์เก้นต่อชั่วโมง 
-  ก าหนดให้ห้อง x-rays เป็นพื้นที่
ควบคุม 
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ตารางท่ี 2-9  (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้น 
วิธีการจัดการ 

8.  การถ่ายวงจร 
-  การเจาะรูด้วย
แสง 
เลเซอร์ 

-  แสง UV จาก
การถ่ายแสง 
  

-สัมผัสผิวหนังและ
นัยน์ตาเป็นอันตราย
อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
ได้ 

-  ควรมีฝา หรือแผ่นกั้นแสง UV และ
แสงเลเซอร์ 
  

-  แสงสว่างจ้า
ของ
ล าแสงเลเซอร์ 

-แสงเลเซอร์กระทบ
กับนัยน์ตาโดยตรงจะ
ท าลายจอประสาทตา
ได้ 

-  คนงานควรสวมแว่นตากันแสง หรือ
หน้ากากป้องกันแสง 

9.  ระบบไฟฟ้า -  แบบแปลน
ระบบไฟฟ้าไม่
ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 

-  คนงานอาจต่อ
สายไฟหรือตัด
กระแสไฟฟ้าผิดพลาด 

-  จัดให้มีแบบแปลนระบบไฟฟ้าแสดง
การติดตั้งระบบไฟฟ้าตามความเป็น
จริง 

  -  ไม่มีการ
ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้า 

-  อันตรายจากการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า 

-  จัดให้มีการตรวจสอบไฟฟ้าและ
รับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรไฟฟ้า 

  -  วัสดุ อุปกรณ์ 
และ
ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ไม่ได้
มาตรฐาน 

-  เกิดช ารุดและ
เสื่อมสภาพของ
อุปกรณ์ได้ง่ายและ
เป็นอันตรายต่อ
คนงานและเครื่องจักร 

-  วัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง 
ๆ ของระบบไฟฟ้า เป็นไปตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ
มาตรฐานที่ยอมรับ 
-  จัดให้มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
ไฟฟ้าถ้าพบการช ารุดหรือมี
กระแสไฟฟ้ารั่วให้ซ่อมแซม หรือ
เปลี่ยนใหม่ทันที 

  -  สายไฟฟ้า -  กระแสไฟฟ้ารั่วเป็น
อันตรายต่อคนงาน 

-  จัดให้มีการตรวจสอบสภาพ
สายไฟฟ้าและสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 

      -  ถ้าพบการช ารุดหรือมีกระแสไฟฟ้า
รั่วให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 
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ตารางท่ี 2-9  (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้น 
วิธีการจัดการ 

  -  การเดิน
สายไฟ 

- ไฟฟ้าลัดวงจรเป็น
อันตรายต่อคนงานที่
ท างานกับเครื่องจักร 

- จัดให้มีการเดินสายไฟฟ้าเข้า
เครื่องจักรโดยเดินท่อร้อยสายโลหะ
หนาฝังดินหรือเดินลงมาจากที่สูง
เว้นแต่ใช้สายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวน
หุ้มเป็นพิเศษ 

      -  การเดินสายไฟฝังในผนังอาคาร
ต้องเดินในท่อร้อยสายไฟฟ้า 

      -การเดินสายไฟในท่อโลหะให้ใช้ท่อ
ร้อยสายไฟชนิดใช้ส าหรับการเดิน
สายไฟฟ้าโดยเฉพาะ 

    -  ไฟฟ้าลัดวงจรจาก
การถูกกระแทก หรือ
รถชน หรือเปียกชื้น 

- ห้ามเดินท่อร้อยสายไฟในบริเวณ
ที่อาจจะถูกกระทบกระแทกได้ง่าย
ในดินที่เปียกชื้นหรือมีไอกรดด่าง 

  -  สวิตซ์ไฟฟ้า -  เพลิงไหม้จากการ
เปิด-ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าใน
บริเวณท่ีมีไอระเหย
ของตัวท าละลาย 
หรือ      สารไวไฟ 

-  ห้ามติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้าแบบ
ธรรมดาที่ไม่ใช่ Explosion 
proof ในบริเวณท่ีมีสารระเหย
ไวไฟ หรือตัวท าละลาย 

    -  อันตรายจากการ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

-  ขณะที่ปลดเมนสวิตซ์ (Main 
switch) หรือ (Cut-out) เพ่ือตัด
กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ ต้อง
ติดป้ายก ากับ (Lock out / Tag 
out) โดยการแขวนป้ายเตือนห้าม
เดินเครื่องจักร 

  -  แผงควบคุม
ไฟฟ้า 

-  ไฟฟ้าลัดวงจรเป็น
อันตรายต่อคนงาน 

-  แผงควบคุมไฟฟ้าต้องสะอาดไม่มี
ฝุ่นละอองสะสม เพ่ือป้องกันไฟฟ้า
ลัดวงจรจากความชื้นที่เกิดจากฝุ่น
ละออง 

      -  บริเวณแผงควบคุมไฟฟ้าต้องไม่มี
สิ่งกีดขวาง เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในทันท่วงทีในกรณี
ฉุกเฉิน 
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ตารางท่ี 2-9  (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้น 
วิธีการจัดการ 

      -  แผงควบคุมไฟฟ้า ต้องมีอุปกรณ์
ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร 
ได้แก่ ฟิวส์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
(Circuit breaker)  เป็นต้น 

  -  การใช้
เครื่องมือที่ไม่
เป็นฉนวนหรือมี
สื่อไฟฟ้า 

-  กระแสไฟฟ้าไหล
ผ่านเข้าสู่ตัวคนงาน 

-  ควรใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น คีม ไข
ควง เป็นต้น เป็นชนิดมีฉนวนไฟฟ้า
หุ้ม 

      -  ห้ามท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าในขณะที่
ร่างกายเปียกน้ า 

10. ความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัย 

      

10.1  ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย 
และระงับอัคคีภัย 

-  ไม่สามารถ
ปฏิบัติการ
ป้องกันได้
ทันท่วงที 

-  ทรัพย์สิน
เสียหาย 

-  มีการตรวจสอบความพร้อม และ
สภาพของระบบน้ าดับเพลิง ถัง
ดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
และระบบดับเพลิงอ่ืน ๆ 

      -  มีข้ันตอน หรือแผนการปฏิบัติงาน
เมื่อระบบดับเพลิงท างาน 

      -  มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

      -  มีการเตรียมปริมาณน้ าดับเพลิงให้
เพียงพอส าหรับเหตุฉุกเฉิน 

10.2  ทางออก
ฉุกเฉิน 

-  การกีดขวาง 
และหนีไฟไม่
สะดวก 

-  เป็นอันตรายต่อ
คนงาน 

-  มีการจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ที่กีด
ขวางบริเวณประตู หรือเส้นทางหนี
ไฟ 

และทางหนีไฟ     -  มีการติดตั้งแผนผังแสดงเส้นทาง
หนีไฟในพ้ืนที่ที่สามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

      -  มีมาตรการ และฝึกซ้อมการอพยพ
เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ 

      -  มีการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางการ
หนีไฟทุกระยะ 60 เมตร ในเส้นทาง
การหนีไฟ 
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ตารางท่ี 2-9  (ต่อ) 

จุดเสี่ยง 
ลักษณะความ

เสี่ยง 
ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น 
วิธีการจัดการ 

      -  ควรมีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ 

      -  ควรมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่างฉุกเฉินที่ประตูหนีไฟ และ
เส้นทางหนีไฟ อย่างพอเพียง 

      -  ควรมีการตรวจสอบ และทดสอบ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินตาม
รอบอายุการใช้งาน 

11.  อาชีวอนามัย -  อันตรายจาก
การสูดดมและ
สัมผัสสารเคม ี

-  ความเจ็บป่วย -  มีการออกแบบเครื่องจักรให้มี
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

  -  การท างานที่
เสี่ยงอันตราย 

-  โรคอ่ืนเนื่องมาจาก
การท างาน 

-  จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับสารเคมีและความปลอดภัย 

  -  การได้รับ
สารเคมีสะสม
ต่อเนื่อง 

-  ความสามารถใน
การท างานของ
คนงานลดลง 

-  จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่ใช้ในกรณี
ฉุกเฉินให้เหมาะสมและถ้วน 

  -  คนงาน
เจ็บป่วยจาก
สภาพการ
ท างานที่ไม่
ปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ 

- ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลและ
ฝึกอบรมคนงานใหม่ 

-  จัดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยของคนงาน เช่น มีน้ าดื่ม
สะอาด ห้องน้ าและส้วม ถูกต้อง
ตามสุขลักษณะและมีจ านวน
ปริมาณเพียงพอ 

      -  จัดให้มีการปฐมพยาบาลและการ
รักษาพยาบาล เช่น จัดชุดปฐม
พยาบาล (First-aid kits) 

  
ที่มา : http://www2.diw.go.th/I_Standard/Web/pane_files/Industry25.asp  
 
 1.   หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย 
 การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือขยายโรงงานส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (IC และ PCB) จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 พ.ร.บ. การ
ผังเมือง พ.ศ.2518 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 

http://www2.diw.go.th/I_Standard/Web/pane_files/Industry25.asp
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 การขออนุญาต 
 การรับและพิจารณาค าขออนุญาตเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาต 
และการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจ าพวกที่ 3 พ.ศ.2549 โดยมีเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน ประกอบด้วย 
 1. ค าขอรับใบอนุญาต (แบบ รง. 3) 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคล
ธรรมดา) 
 3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งส านักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 4. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน 
 5. แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน ที่สอดคล้อง
กับค าขอและกรรมวิธีการผลิตพร้อมด้วยรายละเอียด โดยมีค ารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือบุคคลอ่ืนที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด 
 6. แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน โดยมีค ารับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอ่ืนที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด          
 7. แบบแปลนแผนผังและค าอธิบายโดยละเอียดแสดงวิธีการป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ความเสียหายอันตรายการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้โดยมีค ารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด ดังนี้ 

• ระบบบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการลดความหนา และตัดดาย การชุบโลหะด้วย
ไฟฟ้าการถ่ายวงจรภายใน การกัดทองแดง และจากสครับเบอร์แบบหอบรรจุวัสดุ พร้อม 

- รายละเอียดกระบวนการผลิตที่แสดงแหล่งก าเนิดน้ าเสียและสมดุลมวลน้ า 
- ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ เช่น ปริมาณน้ าเสีย (Flow rate) ลักษณะของมลพิษ 

(pH COD BOD5 Heavy metal) ชนิดของระบบบ าบัดที่เลือกใช้ 
- รายการค านวณระบบบ าบัดที่แสดงค่าก าหนดที่ใช้ในการออกแบบ (Design 

criteria) เพ่ือให้ได้น้ าทิ้งที่มีลักษณะถูกต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
     - แบบแปลนระบบบ าบัดที่แสดง Plant layout, Flow diagram, Hydraulic 

profile, Cross section ที่แสดงขนาด ระยะ แนวท่อของหน่วยบ าบัดต่าง ๆ 
      - ข้อมูลสภาพแหล่งรองรับน้ าทิ้งและผลที่อาจกระทบต่อแหล่งน้ า 
• ระบบบ าบัดมลพิษอากาศที่เกิดจากกระบวนการฉีดพลาสติกหุ้ม การชุบ การกัด การ

ถ่ายวงจร การเคลือบผิว และกระบวนการผลิตอื่น ๆ 
- กรรมวิธีการผลิต ระบุแหล่งก าเนิด ประเภทของมลพิษทางอากาศระบุชนิดของ

ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 
- การค านวณระบบบ าบัด การออกแบบระบบรวบรวมอากาศ อัตราการไหลของ

ปริมาณอากาศเสีย (Hooding + ventilation requirement) การออกแบบระบบท่อน าอากาศ 
(Duct-works) การออกแบบตัวระบบบ าบัดฯ การเลือกขนาดของพัดลม ปั๊มน้ า (ถ้ามี) การออกแบบ
ระบบบ าบัดฯ ในแต่ละส่วน สามารถระบุข้อก าหนดในการออกแบบและเอกสารอ้างอิง 
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- แบบแปลนระบบบ าบัดแสดงรูปแบบระบบรวบรวมอากาศ (Hood design) แสดง
แบบแนวเส้นท่อน าอากาศ (Duct-works) แสดงแบบและขนาดของตัวระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 
 8. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 
 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาค าขออนุญาต 
 การพิจารณาการอนุญาตโดยทั่วไปให้น าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) 
และ ประกาศกระทรวงที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว โดยเฉพาะประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เ รื่ อ ง ก า ห น ด ค่ า ป ริ ม า ณ ข อ ง ส า ร เ จื อ ป น ใ น อ า ก า ศ ที่ ร ะ บ า ย อ อ ก จ า ก โ ร ง ง า น   
พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
2548 ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา 
 ส าหรับการพิจารณาอนุญาตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ( IC และ PCB) มีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาที่ตั้งโรงงาน เป็นการเฉพาะตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 
 -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ให้ร่นหรือไม่ใช้บังคับข้อก าหนดเกี่ยวกับระยะทาง
ระหว่างโรงงานและเขตติดต่อต่อสาธารณะสถาน พ.ศ. 2545 
 -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะให้ตั้งหรือ
ขยาย และท่ีจะไม่ให้ตั้งหรือขยายในห้องที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2548 
 -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดประเภท หรือชนิดของโรงงานที่จะให้ตั้งหรือ
ไม่ให้ตั้งในเขตท้องที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางปะอิน และอ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550 
 2.   หลักเกณฑ์ทางเทคนิค  
 โรงงานต้องตั้งอยู่ในท าเล และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบ
กิจการตามขนาด ประเภท และชนิด ของโรงงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุเดือดร้อนร าคาญหรือ
ความเสียหายต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน  ส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนการ
ผลิต IC และ PCB เป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีและการลงทุนสูง ดังนั้น การตั้งโรงงานจึง
ควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้  ประกอบด้วย  ได้แก่ 
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับท่ีตั้ง และพื้นที่ประกอบการ 
 เนื่องจากอุตสาหกรรมประเภทนี้ ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบ  ที่ต้องน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศกว่า 80 % และเม่ือน ามาประกอบ (Assembly) เป็นผลิตภัณฑ์แล้ว  ตลาดส่วนใหญ่ก็คือ 
ต้องส่งกลับไปขายในต่างประเทศ ดังนั้นโรงงานประเภทที่ควรพิจารณาตั้งในพ้ืนที่มีระบบการขนส่ง
คมนาคมท่ีดี อาทิ การขนส่งระบบราง  ท่าเรือ  สนามบิน หรือที่กว้างขวางเพียงพอ ทั้งนี้เพ่ือให้ต้นทุน
ด้าน Logistics ต่ าลงนั่นเอง และเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีการผลิตสูงและ
เครื่องจักรมีความละเอียดสูง ดังนั้นควรพิจารณาความพร้อมด้านสาธารณูปโภค   ไม่ว่า ด้านไฟฟ้า 
ระบบน้ าใช้ ระบบการก าจัดน้ าเสีย และการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพของพ้ืนที่ตั้งด้วย เช่น ควร
พิจารณาการตั้งโรงงานในเขตหรือนิคมอุตสาหกรรมเป็นเกณฑ์ 
 พ้ืนที่ประกอบการ ควรกว้างขวางพอควร โดยควรมีพ้ืนที่โรงงานไม่เกิน 70  % ของพ้ืนที่
ทั้งหมด ในการสร้างส่วนผลิต การเก็บวัตถุดิบ เก็บผลิตภัณฑ์ เก็บวัตถุอันตรา ย การติดตั้ง
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สาธารณูปโภค และอาคารส านักงาน  ส่วนพ้ืนที่ว่างควรจัดให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือป้องกันผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาคารและเครื่องจักร 
 อาคารโรงงานต้องมีความม่ันคงแข็งแรง  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้งาน ควร
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้างเหล็ก หรือวัสดุอ่ืน ซึ่งป้องกันอัคคีภัยได้ดี ทั้งนี้ต้องได้รับ
การออกแบบและรับรองโดยวิศวกรผู้มีวิชาชีพตามกฎหมาย 
 อาคารส่วนเก็บวัตถุดิบ เก็บผลิตภัณฑ์ เก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมี ถังหรืออุปกรณ์เก็บ 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
 อาคารส่วนผลิต ต้องออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรงมีแผนผังโรงงาน และเครื่องจักรที่
เหมาะสม เพ่ือให้การผลิตมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกระบวนการ 
 พ้ืนที่ผลิตในส่วนต่าง ๆ เช่น ส่วน Clean room ส่วนที่ใช้สารกัมมันตรังสี  ส่วนชุบโลหะ ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานและมีการควบคุมผลกระทบด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน ระบบปรับอากาศ ระบบบ าบัด
อากาศเสีย ระบบน้ าใช้และอ่ืน ๆ ควรได้รับการออกแบบและรับรองโดยผู้มีวิชาชีพตามกฎหมาย 
 เครื่องจักรและการติดตั้ง ควรมีรายละเอียดและข้อก าหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ มี
แบบแปลนการวางผังเครื่องจักร  คู่มือและเอกสารการใช้งานที่ชัดเจน 
 
ตารางท่ี 2.10            หลักเกณฑ์ในเรื่องอ่ืนๆ 

                รายการ เกณฑ์พิจารณา 
ชุมชน -  การยอมรับให้ตั้งโรงงานจากชุมชน 
ที่ตั้ง -  ควรตั้งอยู่ในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
  -  ควรตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือ ระบบการขนส่ง ท่าอากาศยาน 

เป็นต้น 
สาธารณูปโภค -  ควรมีน้ าใช้ที่เพียงพอ 

-  มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
-  ไม่ปล่อยน้ าเสียสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 

 
 3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
 เนื่องจากการผลิต IC และ PCB มีมลพิษท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังกล่าว
ไว้ในหัวข้อ 1.5.1 จึงจ าเป็นต้องควบคุมปริมาณมลพิษที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของทางราชการ โดยเลือกใช้ระบบบ าบัด/จัดการที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 การควบคุมมลพิษ  
 จากกระบวนการผลิตในหัวข้อ 1.5  สามารถระบุแหล่งก าเนิดมลพิษจากการผลิต IC และ 
PCB ซึ่งเป็นจุดที่ต้องมีการควบคุมและระบบบ าบัด/จัดการมลพิษท่ีเหมาะสมได้ดังตารางที่ 2-6 
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ตารางที่ 2-11 การควบคุมมลพิษในกระบวนการผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC) 
มลพิษและ 
ของเสีย 

จุดที่เกิด ระบบบ าบัด/การจัดการที่
เหมาะสม 

ค่าที่ใช้ในการ
ออกแบบ (Criteria) 

1. มลพิษน้ า 1.1 กระบวนการลดความหนา
และตัด Die 

- บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี - ดูตารางที่ 2-5 

1.2 กระบวนการชุบด้วยไฟฟ้า - บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี - ดูตารางที่ 2-5 
1.3 สครับเบอร์แบบบรรจุวัสดุ - บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี - ดูตารางที่ 2-5 

2. มลพิษ
อากาศ 

2.1 กระบวนการฉีดพลาสติกหุ้ม - ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง - ดูตารางที่ 2-7 
2.2 กระบวนการชุบด้วยไฟฟ้า - สครับเบอร์แบบบรรจุวัสดุ - ดูตารางที่ 2-8 

3. สิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่
ไม่ ใช้แล้ว 

3.1 กระบวนการลดความหนา
และตัดDie 

- ส่งให้โรงงานผู้ให้บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 

- 

  3.2 กระบวนการติด Die - ส่งให้โรงงานผู้ให้บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 

- 

  3.3 กระบวนการฉีดพลาสติกหุ้ม - ส่งให้โรงงานผู้ให้บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 

- 

  3.4 กระบวนการดัดและตัดขา - จ าหน่ายให้ผู้รับซื้อน าไป
แยกโลหะกลับคืน หรือ 
- ส่งให้โรงงานผู้ให้บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 

- 

  3.5 กระบวนการทดสอบทาง
ไฟฟ้า 

- ส่งให้โรงงานผู้ให้บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 

- 

  3.6 กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย - ส่งให้โรงงานผู้ให้บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 

- 

  3.7 ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง - ส่งให้โรงงานผู้ให้บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 

- 

  3.8 กระบวนการชุบด้วยไฟฟ้า - ส่งให้โรงงานผู้ให้บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 
- ส่งให้โรงงานน าตัวท า
ละลายกลับมาใช้ใหม่ 

- 
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ตารางที่ 2-12   การควบคุมมลพิษในกระบวนการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) 
มลพิษและ 
ของเสีย 

จุดที่เกิด 
ระบบบ าบัด/การจัดการที่

เหมาะสม 
ค่าที่ใช้ในการ

ออกแบบ (Criteria) 
1. มลพิษน้ า 1.1 กระบวนการถ่ายวงจร

ภายใน 
- บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี ดูตารางที่ 2-6 

  1.2 กระบวนการกัดทองแดง - บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี ดูตารางที่ 2-6 
  1.3 กระบวนการชุบทองแดง - บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี ดูตารางที่ 2-6 
  1.4 กระบวนการขัดผิวทองแดง - บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี ดูตารางที่ 2-6 
  1.5 กระบวนการสร้าง

ผิวทองแดงที่ผนังของรู 
- บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี ดูตารางที่ 2-6 

  1.6  กระบวนการชุบทองแดง
ด้วยไฟฟ้า 

- บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี ดูตารางที่ 2-6 

  1.7 กระบวนการถ่ายวงจร
ชั้นนอก 

- บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี ดูตารางที่ 2-6 

  1.8 กระบวนการชุบเพ่ิมความ
หนาทองแดงและชุบดีบุก 

- บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี ดูตารางที่ 2-6 

  1.9 กระบวนการกัดทองแดง 
และดีบุก 

- บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี ดูตารางที่ 2-6 

  1.10 กระบวนการเคลือบผิว
บอร์ดด้วยสี 

- บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี ดูตารางที่ 2-6 

  1.11 กระบวนการชุบโลหะชนิด
ต่าง ๆ ต่อจากกระบวนการพิมพ์
สัญลักษณ์ 

- บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี ดูตารางที่ 2-6 

  1.12 สครับเบอร์แบบบรรจุวัสดุ - บ าบัดด้วยวิธีทางเคมี ดูตารางที่ 2-6 
2. มลพิษ 2.1 กระบวนการตัดบอร์ดและ

เจาะรู 
- ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง ดูตารางที่ 2-7 

อากาศ 2.2 กระบวนการถ่ายวงจร
ภายใน 

- ใช้สครับเบอร์แบบบรรจุ
วัสดุ 

ดูตารางที่ 2-8 

  2.3 กระบวนการกัดทองแดง - ใช้สครับเบอร์แบบบรรจุ
วัสดุ 

ดูตารางที่ 2-8 

  2.4 กระบวนการสร้าง
ผิวทองแดงที่ผนังของรู 

- ใช้สครับเบอร์แบบบรรจุ
วัสดุ 

ดูตารางที่ 2-8 

  2.5 กระบวนการชุบทองแดง
ด้วยไฟฟ้า 

- ใช้สครับเบอร์แบบบรรจุ
วัสดุ 

ดูตารางที่ 2-8 

  2.6 กระบวนการถ่ายวงจร
ชั้นนอก 

- ใช้สครับเบอร์แบบบรรจุ
วัสดุ 

ดูตารางที่ 2-8 
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ตารางที่ 2-12  (ต่อ) 
มลพิษและ 
ของเสีย 

จุดที่เกิด 
ระบบบ าบัด/การจัดการที่

เหมาะสม 
ค่าที่ใช้ในการ

ออกแบบ (Criteria) 
  2.7 กระบวนการชุบเพ่ิมความ

หนาทองแดง 
- ใช้สครับเบอร์แบบบรรจุ
วัสดุ 

ดูตารางที่ 2-8 

  2.8 กระบวนการกัดทองแดง 
ลอกดีบุก 

- ใช้สครับเบอร์แบบบรรจุ
วัสดุ 

ดูตารางที่ 2-8 

  2.9 กระบวนการเคลือบผิว
บอร์ดด้วยสี 

- ใช้สครับเบอร์แบบบรรจุ
วัสดุ 

ดูตารางที่ 2-8 

  2.10 กระบวนการเคลือบ
ทองแดงด้วยสารอินทรีย์ 

- ใช้สครับเบอร์แบบบรรจุ
วัสดุ 

ดูตารางที่ 2-8 

3. สิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่
ไม่ ใช้แล้ว 

3.1 กระบวนการตัดบอร์ดหรือ
เจาะรู 

- จ าหน่ายให้ผู้รับซื้อน าไป
แยกทองแดงกลับมาใช้ใหม่ 

- 

  3.2 กระบวนการเรียงแผ่น - ส่งให้โรงงานผู้ให้บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 
- จ าหน่ายให้ผู้รับซื้อเศษ
วัสดุ 

- 

  3.3 ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง - ส่งให้โรงงานผู้ให้บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 

- 

  3.4 ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ส่งให้โรงงานผู้ให้บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 

- 

 
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยการตอบสนองของผู้ประกอบการที่มีต่อนโยบายภาครัฐด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของแรงงานภาคอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี นอกจาก
จะศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะผู้วิจัยยังได้ท าการศึกษาจากผลงานวิจัยที่ ผู้ท า
การศึกษาวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นส่วนประกอบในการศึกษา ดังนี้ 

 
งานวิจัยในประเทศ 
วิทยา เมฆข า วิทยา อยู่สุข และละอองทิพย์ มัทธุรศ (บทคัดย่อ : 2550) ได้ท ารายงานการ

วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน งานศิลปหัตถกรรมโลหะที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ
โรค มลพิษจากสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการท างานเพ่ือน ามาประเมินผลเพ่ือความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน กลุ่มประชากรในการศึกษาได้แก่ประชากร
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ในพ้ืนที่ 5 ชุมชน จ านวน 48 คน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการรวบรวมข้อมูลใช้การ
ประเมินผลการทดลองเปรียบเทียบก่อน และหลังรูปแบบที่สร้างขึ้น โดยใช้รูปแบบการชี้บ่งอันตราย
และการประเมินความเสี่ยง มอก.18001 และการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย ( JSA) ผล
การศึกษา พบว่า การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง มอก.18001 ก่อนและหลังใช้รูปแบบ 
 ชุมชนบ้านบุ ผลิตขันลงหิน พบว่า ขั้นตอนการหลอมตี ก่อนใช้รูปแบบจัดอยู่ในระดับความ
เสี่ยงสูง คิดเป็นร้อยละ 82.71 ของการประเมิน หลังจากใช้รูปแบบ พบว่า จัดอยู่ในระดับความเสี่ยง
ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ 50.61 ของการประเมิน ชุมชนบ้านบาตร ผลิตบาตรพระสงฆ์ พบว่า 
ขั้นตอนการแล่นบาตร (เป่าแล่น) ก่อนใช้รูปแบบจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง คิดเป็นร้อยละ 93.59 
ของการประเมิน หลังจากใช้รูปแบบ พบว่า ระดับความเสี่ยงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.14 ของการ
ประเมิน ชุมชนบ้านเนิน ผลิตฆ้องวง พบว่า ขั้นตอนการเจียรและกลึง ก่อนใช้รูปแบบระดับความเสี่ยง
สูง คิดเป็นร้อยละ 85.18 ของการประเมิน หลังจากใช้รูปแบบ พบว่า ระดับความเสี่ยงเล็กน้อย คิด
เป็นร้อยละ 46.91 ของการประเมิน ชุมชนบ้านตีทอง ผลิตทองค าเปลว พบว่า ขั้นตอนการตีทองใส่
กูบ ก่อนใช้รูปแบบระดับความเสี่ยงสูง คิดเป็นร้อยละ 86.42 ของการประเมิน หลังจากใช้รูปแบบ 
พบว่า ระดับความเสี่ยงยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ 64.19 ของการประเมิน ชุมชนบ้านช่างทอง ผลิต
ทองรูปพรรณ พบว่า ขั้นตอนการหลอมทองค า ก่อนใช้รูปแบบระดับความเสี่ยงสูง คิดเป็นร้อยละ 
67.90 ของการประเมิน หลังจากใช้รูปแบบ พบว่า ระดับความเสี่ยงยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ 37.03 
ของการประเมินสรุปผล ผลกระทบจากการท างาน หลังจากการใช้รูปแบบการประเมินความเสี่ยงได้
ผลลัพธ์จากผู้ปฏิบัติ ในภาพรวมทั้ง 5 ชุมชน ใน 3 กลุ่มที่มีความเสี่ยง พบว่า มีอัตราความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานลดลง ดังนี้  1) กลุ่มโรคจากการท างาน พบว่า มีอัตราความเสี่ยงเฉลี่ยลดลง คิดเป็นร้อยละ 
16.77 2) กลุ่มมลพิษสิ่งแวดล้อมจากการท างาน พบว่า มีอัตราความเสี่ยงเฉลี่ยลดลง คิดเป็นร้ อยละ 
10.31 3) กลุ่มอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ พบว่า มีอัตราความเสี่ยงเฉลี่ยลดลง คิดเป็นร้อยละ 15.62 
 คมสันต์ ธงชัย และคณะ (บทคัดย่อ : 2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การจัดการด้าน                     
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเนื่องจากการท างานของคนงาน
ก่อสร้างในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการจัดการด้าน    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัจจัยด้านบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
เนื่องจากการท างาน และปัจจัยที่มีอ านาจในการท านายผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการบาดเจ็บ
เนื่องจากการท างานของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างเป็น
คนงานก่อสร้างจ านวน 320 คน และหัวหน้างานจ านวน 16 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม เก็บข้อมูลในระหว่างตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.
2551 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติ t-test 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 ผลการศึกษาพบว่า คนงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 33 ปี มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 53.4 ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.7 เป็นคนงานทั่วไป และมีอายุในการท างานก่อสร้าง
เฉลี่ย 8 ปี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.1 เคยได้รับอุบัติเหตุ 1 ครั้งในรอบ 6 เดือน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 
44.9 เกิดจากการหกล้มหรือตกจากที่สูง ท าให้อาการบาดเจ็บที่พบ คือ ร้อยละ 41.6 มีแผลฟกช้ าและ
ห้อเลือด เคยได้รับข่าวสารความปลอดภัยในการท างาน ร้อยละ78.8 และเคยได้รับการฝึกอบรมความ
ปลอดภัย ร้อยละ 33.4 คนงานมีความรู้และทัศนคติในระดับดี แต่การรับรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่
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ในระดับน้อย มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการท างานอยู่ในระดับความเสี่ ยงน้อยและการ
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสถานประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาที่พบ
ส่วนใหญ่ คือ สถานประกอบการไม่มีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและไม่มีการฝึกอบรม
ความปลอดภัย จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า ระดับการศึกษา ลักษณะต าแหน่งงานที่ ท าการ
ได้รับข่าวสารความปลอดภัยในการท างาน ประสบการณ์ฝึกอบรม และขนาดของแหล่งก่อสร้างมี
ความแตกต่างกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ พบว่า อายุ ( r=0.176) รายได้ (r=0.379) อายุในการท างาน
ก่อสร้าง (r=0.164) การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (r=0.225) ความรู้ (r=0.447) 
ทัศนคติ (r=0.546) และการรับรู้ (r=0.419) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการ
ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และปัจจัยที่สามารถท านายผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บจากการท างาน ได้แก่ ทัศนคติ การรับรู้ ขนาดของแหล่งก่อสร้าง การจัดการด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยและความรู้ โดยสามารถร่วมกันท านายได้ร้อยละ 48.4 
 ดังนั้น สถานประกอบการก่อสร้างควรน านโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานมา
ปรับใช้อย่างจริงจัง เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย การฝึกอบรมความปลอดภัยและการจัด
ให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการท างานที่เหมาะสมกับประเภทงานให้กับคนงานก่อสร้าง
ทุกคน  

จิราภรณ์ จินดาพล (บทคัดย่อ : 2551) ท าการศึกษาเรื่อง “แนวทางการจัดการด้าน           
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
ก าหนดปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่พบในโรงงาน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 2) ก าหนดแผนงานและโครงการในการแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
 ในการด าเนินการศึกษาได้ท าการศึกษากรณีตัวอย่างของโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์แห่งหนึ่ง โดยท าการศึกษาข้อมูลทั่วไปและกระบวนการผลิตต่างๆ ของโรงงาน การบริหารงานอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย สถิติการประสบอันตรายจากการท างาน การจัดสวัสดิ การ ผลการ
ตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จากนั้นน าปัญหาทั้งหมดที่พบมาวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา แล้วท าการวางแผนงานและโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยตามความเร่งด่วนของปัญหา 
 จากการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ได้ผลการศึกษาคือ 1) พบปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยซึ่งจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน ได้แก่ ปัญหาการบริหารงาน อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย ปัญหาอุบัติเหตุจากการท างาน เสียงดัง ท่าทางการท างาน และการจัด
สวัสดิการการท างาน 2) ได้เสนอแผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาตามล าดับความส าคัญของปัญหาจ านวน 5 
แผนงานดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอโครงการความปลอดภัยจ านวน 2 โครงการ คือ โครงการ UAM ร่วม
ใจ ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน และโครงการคุ้มครองหูให้ปลอดภัย ป้องกันอันตรายจาก
เสียงดัง 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ คือ การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะต้องอาศัยความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือ



85 
 

จากผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนในการท ากิจกรรมจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันการ
ประสบอันตรายจากการท างานได้ 
 แสงพะจัน พิมมะวง (บทคัดย่อ : 2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “สถานการณ์เบื้องต้นด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเย็บผ้า ที่นครหลวงเวียงจันทร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานและตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของโรงงาน เพ่ือศึกษาระบบบริหาร
จัดการและการบริการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของคนงานในโรงงาน  เพ่ือ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการต่าง ๆ โดยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงงานและคนงาน และการส ารวจสภาวะแวดล้อมภายในโรงงาน จ านวน 4 แห่ง 
และประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 307 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ สรุปผล
การศึกษาดังนี ้
 การจัดบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยส าหรับคนงานในโรงงาน พบว่า โรงงานทุกแห่งได้จัด
ปัจจัยในการปฐมพยาบาลและร้อยละ 50.00 ได้จัดให้มีห้องรักษา พยาบาลและแพทย์ประจ าอย่าง
น้อย 1 คน โรงงานทุกแห่งมีการท าประกันสังคม และก่อนเข้าท างานคนงานทุกคนได้ตรวจร่างกาย
และจะใช้ใบรับรองจากแพทย์ประกอบในการสมัครเข้าท างาน ร้อยละ 25.00 มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและได้มีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้คนงานใช้ครบทุกโรงงาน จากการ
ส ารวจสภาวะแวดล้อมในการท างานในโรงงานต่าง ๆ พบว่า ค่าความดังเฉลี่ยของเสียงมีค่าระหว่าง 
65.8-89.1 เดซิเบลเอ และความเข้มของแสงสว่างในระยะเวลาการท างาน มีค่าเฉลี่ยของความเข้ม
แสงของสว่างมีค่าระหว่าง 550 lux -665.66 lux มีปริมาณความเข้มของแสงสว่างมีค่าไม่น้อยกว่า
ตามมาตรฐาน (ไม่น้อยกว่า 300 lux) คนงานร้อยละ 55.37 มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายประจ า 
ได้แก่ ผ้าปิดปากจมูกและที่อุดหูป้องกันเสียง ร้อยละ 8.47 มีคนงานเคยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และ
ร้อยละ 0.33 เคยได้รับบาดเจ็บประเภทรุนแรง การจัดน้ าดื่ม น้ าใช้ ห้องน้ า ห้องส้วม และที่นั่ง
รับประทานอาหารนั้นมีจ านวนเพียงพอ การจัดการบริการทางด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ในโรงงานต่าง ๆ นั้น ควรที่จะมีการติดตามให้โรงงานมีการปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม การ
จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและการจัดบริการด้านรักษาพยาบาล ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท างาน ควรมีการประสานงานกันในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอยู่หลายหน่ วยงาน
ด้วยกันเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท างาน   
 พิสิฐ เมธาภัทร ไพโรจน์ สถิรยากร และชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล (บทคัดย่อ : 2552) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาบัน
อาชีวศึกษา” การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการบริหาร 
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาบันอาชีวศึกษา ในการศึกษาผู้วิจัย ใช้ระบบการ จัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO-OSH 2001) เป็น 
แนวทาง โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาบันอาชีวศึกษา ผู้วิจัยใช้กระบวนการเทคนิคเดลฟาย โดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 19 คน ส่วนที่ 2 
การประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน สถาบันอาชีวศึกษา 
ผู้วิจัยได้น ารูปแบบฯ ที่ได้ไปใช้จริงกับโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัย
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ได้ท าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
สถาบันอาชีวศึกษา เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้และฝึกทักษะในการด าเนินการตาม
รูปแบบฯ มีการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม ด้านผลสัมฤทธิ์ทางทฤษฎีด้วยค่า E1/E2 
และด้านปฏิบัติการด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย โดยตั้งเกณฑ์การผ่าน ไว้ที่ 80 ผู้วิจัยใช้ t-test ในการ
ประเมินผลการจัดรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาบันอาชีวศึกษา
โดยการเปรียบเทียบความความคิดเห็น จากผู้บริหารของโรงเรียน อาจารย์ และนักศึกษาจ านวน
ทั้งสิ้น 945 คน ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการบริหารจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน ครู-อาจารย์ และนักศึกษา จ านวน 332 คน ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยมี 5 ด้านคือ 1) ด้าน
นโยบาย 2) ด้านการจัดองค์การ 3) ด้านการวางแผนและน าไปปฏิบัติ 4) ด้านการประเมินผล 5) ด้าน
การด าเนินการปรับปรุง ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมด้านผลสัมฤทธิ์  ทางท ฤษฎีเท่ากับ 
82.33/81.75 และคะแนนปฏิบัติเฉลี่ยเท่ากับ 83.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถาบันอาชีวศึกษา จากผู้บริหารของโรงเรียน อาจารย์ และนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 332 
คน ระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบ ฯ ในองค์ประกอบต่าง ๆ อยู่ในระดับดี กล่าวคือมีค่าระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.20 สูงกว่าก่อนการจัดระบบที่มีระดับคะแนนเฉลี่ย 1.38 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 นั่น
คือรูปแบบ ฯ ที่ได้มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิตติพัฒน์ กาญจนสินิทธ์ (บทคัดย่อ : 2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พฤติกรรมความปลอดภัยกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
บริษัท วีเซิร์ฟโลจิสติกส์ จ ากัด” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานกับคุณภาพชีวิตในการท างาน เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างานกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานกับคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงาน โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 197 คน ซึ่งเป็นพนักงานในบริษัท วีเซิร์ฟโลจิสติกส์ 
จ ากัด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ ใช้การแจกแจงความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test, F-test 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน ระดับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างาน และระดับคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการท างานขององค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 และ 0.05 ตามล าดับ พฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะของงานวิจัย องค์กรควรตระหนักถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยและอุบัติเหตุจาก
การท างาน และมีนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน โดยค านึงถึงหลักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์กร นอกจากนี้ ควรศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนๆ ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย
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ในการท างานและคุณภาพชีวิตในการท างาน และควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาไปในโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ ต่อไป 

เสาวนีย์ เผ่าเมือง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซีทีเอส อีเล็กทรอนิกส์ คอร์ปเปอร์เรชั่น (ประเทศไทย)” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานฝ่ายผลิต 
บริษัท ซีทีเอส อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปเปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
พนักงานฝ่ายผลิตของบริษัท ซีทีเอส อิเล็กทรอนิกส์ คอร์ปเปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ านวน 150 คน 
โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วยค่า 
Independent Sample t-test และค่า F – test (One-Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี และมีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีสถานภาพโสด ปฏิบัติงานในต าแหน่ง Conventional line มีอายุงาน
ในบริษัทมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุและให้ระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยเสริมสร้าง
ความปลอดภัยด้านศึกษาอยู่ในระดับมาก ด้านการออกกฎข้อบังคับอยู่ในระดับปานกลาง และด้าน
วิศวกรรมศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง และให้ความส าคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดการอยู่ในระดับ
มาก ด้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางและด้านสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปาน
กลาง  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานที่ปฏิบัติและอายุงาน
ที่ท างานในบริษัทท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางและปัจจัยเสริมเสร้างความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน
ด้านภาพรวมในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ 

จันทิราพร  ทั่งสุวรรณ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน (SHE) ในโรงงานผลิตน้ ามันจากยางรถยนต์เก่าไม่ใช้แล้ว” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ของ
โรงงานผลิตน้ ามันจากยางรถยนต์เก่าไม่ใช้แล้วของสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
และมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน รวมทั้งลักษณะการท างานของลูกจ้าง การศึกษาครั้งนี้
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ต่อหน้า การสังเกตการณ์ในภาคสนาม และการ
อภิปรายกลุ่มย่อย  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้บริหารโรงงานให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตมากกว่า
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างานของโรงงาน ยังไม่มีการก าหนด
นโยบายการพัฒนา SHE รวมทั้งไม่มีการปลูกฝังทัศนคติและการส่งเสริมการจัดการ SHE แก่ลูกจ้าง  
ทั้งนายจ้างและลูกจ้างยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ SHE ลูกจ้างมีการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ทางโรงงานจัดหาให้ตามกฎระเบียบที่นายจ้างก าหนดไว้  แต่
ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงงานขาดความรู้และความ
ตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษของโรงงาน  การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการ
ความปลอดภัยแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
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ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร (2555 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับ
รางวับดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี พ.ศ.2553” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะและอิทธิพลทั้ งทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานของพนักงานในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี พ.ศ. 2553 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตฯ ทั้ง
ระดับประเทศและระดับจังหวัด จ านวน 422 สถานประกอบกิจการ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการ
ความปลอดภัยของแต่ละสถานประกอบกิจการมอบหมายผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการใน
คณะกรรมการความปลอดภัยที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานสถานประกอบกิจการละ 1 คนเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลด้วยการตอบ
แบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย สุ่มโดยแบ่งสถานประกอบกิจการทั้ง 422 แห่ง แบ่งออกเป็นสอง
กลุ่ม คือ กลุ่มสถานประกบกิจการที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ จ านวน 294 สถานประกอบ
กิจการ เรียงล าดับตามตัวอักษร กับกลุ่มสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดจ านวน 
128 สถานประกอบกิจการ เรียงล าดับตามตัวอักษร สุ่มตัวอย่างโดยสถานประกอบกิจการที่เป็นเลขคี่ 
ให้เป็นตัวอย่างกลุ่มที่ 1 จ านวน 211 สถานประกอบกิจการ ใช้ทดสอบแบบจ าลองความสัมพันธ์ตาม
สมมติฐาน และสถานประกอบกิจการที่เป็นเลขคู่ ให้เป็นตัวอย่างกลุ่มที่ 2 จ านวน 211 สถาน
ประกอบกิจการใช้ทดสอบแบบจ าลองความสัมพันธ์ใหม่ครั้งที่สอง 

เครื่องมือเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามปลายปิด สอบถามในเรื่อง เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อายุงาน หน่วยงานที่
สังกัด 
 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานฯ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ข้อค าถามของตัวแปรพยากรณ์
และตัวแปรเกณฑ์มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มากกว่า 0.5 มีค่าอ านาจจ าแนก
จากการทดสอบด้วย t test ที่ .05 และมีค่าความเชื่อม่ันอยู่ระหว่าง .85 ถึง .94 
 ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมความ
ปลอดภัย ความเหมาะสมของแผนงานฝึกอบรม และความสอดคล้องของหัวข้อในแผนงานฝึกอบรม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์เส้นทาง 
(Path Analysis) 
 
 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

1. ตัวแปรพยากรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยบุคลิกภาพ ปัจจัยความรู้ความปลอดภัย ปัจจัย
การจูงใจความปลอดภัย ปัจจัยบรรยากาศความปลอดภัย ปัจจัยเจตคติความปลอดภัยและปัจจัย
ความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นปัจจัยคติความปลอดภัย
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มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด รองลงมาตามล าดับ คือ ปัจจัยความรู้ความปลอดภัย ปัจจัยการจูง
ใจความปลอดภัย ปัจจัยความปลอดเชิงพฤติกรรม ปัจจัยบรรยากาศความปลอดภัย และปัจจัย
บุคลิกภาพ ส่วนตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน พบว่ามีคะนนเฉลี่ยอยู่ใน
ดับมาก 

2. แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และเมื่อ
พิจารณาอิทธิพลของตัวแปรพยากรณ์ที่มีต่อตัวแปรเกณฑ์ คือ พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน
ฯ ทั้งอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม พบว่า มีอิทธิพลทางตรง 3 ปัจจัยเรื่อง
ตามล าดับอิทธิพล คือ ปัจจัยเจตคติความปลอดภัย ปัจจัยความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม และปัจจัย
บุคลิกภาพ อิทธิพลทางอ้อมเรียงตามล าดับอิทธิพล ได้แก่ ปัจจัยบรรยากาศความปลอดภัย ปัจจัยการ
จูงใจความปลอดภัย ปัจจัยความรู้ความปลอดภัย ปัจจัยบุคลิกภาพ และปัจจัยเจตคติความปลอดภัย 
อิทธิพลรวมเรียงตามล าดับ อิทธิพล ได้แก่ ปัจจัยบรรยากาศความปลอดภัย ปัจจัยเจตคติความ
ปลอดภัย ปัจจัยบุคลิกภาพ ปัจจัยการจูงใจความปลอดภัย ปัจจัยความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม และ
ปัจจัยความรู้ความปลอดภัย และพบว่าตัวแปรพยากรณ์ในแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุร่วมกัน
อธิบายหรือท านายตัวแปรเกณฑ์หรือพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานได้ประมาณ ร้อยละ 
99.93 ส าหรับตัวอย่างกลุ่มท่ีหนึ่งและประมาณร้อยละ 99.82 ส าหรับตัวอย่างกลุ่มท่ีสอง 

3. รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานฯ ประกอบด้วย 
กิจกรรม 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการความปลอดภัยจัดท าแผนฝึกอบรมและจัดการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย 2) จัดตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย 3) ก าหนดทบทวนแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย 4) 
สนับสนุนให้ความสะดวกการด าเนินงานตามแนวทาง 5) จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับ กิจกรรม
ทั้ง 4 ได้รับการประเมินความเหมาะสมในล าดับมากที่สุดทุกกิจกรรม 
 จากแนวคิดดังกล่าวผู้บริหารควรใส่ใจในทุก ๆ วัน น ารายงานเตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้าน 
เพ่ือให้งานอาชีวอนามัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Tiffin (อ้างใน วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2547, หน้า 94 -95) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอัตราการเข้าโรงพยาบาลของพนักงานเทียบกับอายุของคนงาน และอายุการ
ปฏิบัติงาน โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน 9,000 คน ได้ผลสรุปว่า 
พนักงานที่มีอายุระหว่าง 18-23 ปีมีแนวโน้มที่จะได้รับอันตรายเพ่ิมมากขึ้นตามอายุ และในช่วงอายุ 
23-26 ปี มีอัตราการเข้าโรงพยาบาลสูงสุดประมาณ 1.25 ครั้งต่อปี ส่วนบุคลากรที่มีอายุเกิน 25 ปี มี
แนวโน้มที่จะได้รับอันตรายจนต้องเข้าโรงพยาบาลลดน้อยลงตามอายุที่เพ่ิมมากขึ้น 
 จากการศึกษา Tiffin ยังพบว่าบุคคลที่มีอายุต่างกัน มีความระมัดระวัง มีความช านาญในงาน
และมีการรับรู้สภาพงานที่เป็นอันตรายต่างกัน ทั้งนี้เพราะในแต่ละบุคคลมีธรรมชาติของอุปนิสัยและ
พฤติกรรมแตกต่างกันอย่างเด่นชัด แรงงานเด็กในโรงงานอุตสาหกรรม อายุระหว่าง 12-15 ปีเป็นผู้ที่
ไม่มีความพร้อมในการท างาน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และประสบการณ์ ส่วนแรงงาน
บุคคลสูงอายุ ที่มีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป เป็นบุคคลที่มีความระมัดระวังและความช านาญในงานสูง
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ประสบการณ์ และการรับรู้สภาพงานที่เป็นอันตรายสูง มีความสุขุมและการยับยั้งชั่งใจดีมีการ
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้แม่นย ากว่า 
 Meshkati (1990, p. 125) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุของอุตสาหกรรมน้ ามัน
และอุตสาหกรรมเคมี พบว่า สาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่พบบ่อย คือความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน และความล้มเหลวของระบบเป็นผลจาก
สาเหตุต่อไปนี้ คือ 

1. การออกแบบสภาพการท างานที่ไม่ดี 
2. กระบวนการจัดท าซ้ าซ้อน 
3. การฝึกอบรมไม่มีประสิทธิภาพ 
4. ระบบการแนะน าท่ีไม่เอาใจใส่ 
5. งานและโครงสร้างขององค์การไม่ยืดหยุ่น 
6. กลไกการตอบสนองย้อนกลับไม่มีการตอบสนอง และการตอบสนองย้อนกลับที่ช้า 
7. สภาพแวดล้อมถูกรบกวน 

 Meshkati ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่าควรที่จะต้องเพ่ิมการส่งเสริมการตั้งหน่วยงานควบคุม
อิสระเพ่ือเป็นเครื่องเตือน และสนับสนุนความระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย การติดต่อสื่อสาร
และการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้ที่สามารถท าให้ระบบนี้ปลอดภัย 
 Cox & Cox (1991) ได้ท าการศึกษาโครงสร้างของการจัดการความปลอดภัย และทัศนคติ
ของพนักงานที่มีต่อความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกจ้างบริษัทในยุโรปจ านวน 630 คน ในสายงาน
การผลิต พบว่า กลยุทธ์ในการจัดการด้านความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้นควรให้การ
เสริมแรงส าหรับคนที่มีความเชื่อในทางที่ถูก และก าจัดความไม่เป็นระบบหรือความเชื่อที่ ผิด ๆ 
ออกไป 
 Hytinen (1993 อ้างใน วีรมลล์ ละอองศิริวงศ์, 2541, หน้า 49) ได้ท าการศึกษาโครงสร้าง
ความปลอดภัย และทัศนคติของคนงานก่อสร้างชาย ประเทศฟินแลนด์ ในระดับผู้ใต้บังคับบัญชา และ
หัวหน้างาน จาก 16 โครงการก่อสร้าง พบว่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการจัดการความ
ปลอดภัย โปรแกรมการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความปลอดภัยแก่คนงาน จิตวิทยาการท างาน ระบบ
ประกันความปลอดภัย การส ารวจความเสี่ยงในสถานที่ท างาน และการรับรู้อันตรายเกี่ยวข้องกับการ
เกิดอุบัติเหตุในการท างาน 
 Klonowicz & Sokolowska (1993) ได้ท าการศึกษาเรื่อง อันตรายประจ าวัน ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การรับรู้อุบัติเหตุ และพฤติกรรมความปลอดภัย บุคลิกภาพ พ้ืนฐานและปัจจัยที่ควรรู้
สัมพันธ์กับแหล่งอ านาจควบคุมความเสี่ยง ที่ซึ่งความเสี่ยงนั้นสัมพันธ์กับอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คนงานเพศชาย จ านวน 65 คน ที่ท างานใกล้เตาหลอมเหล็ก จากการศึกษาพบว่า 
ผู้ที่ไม่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยที่ไม่ดี และผู้ที่หลีกเลี่ยงมากจะมี
พฤติกรรมความปลอดภัยที่ดีกว่า ดังนั้น สถานการณ์เฉพาะเป็นเครื่องชี้ลักษณะของบุคคลว่าจะมี
พฤติกรรมความปลอดภัยหรือความเสี่ยงเพียงใด 
 Dejoy (1994) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการความปลอดภัยในสถานที่ท างาน อ้างเหตุผล
จากการวิเคราะห์ทฤษฎีและแบบจ าลอง จากข้อโต้แย้งที่ว่ากระบวนการความพยายามที่จะแปล
ความหมาย และท าความเข้าใจสภาวะของมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน โดยยึดพฤติกรรมองค์การ 
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แบบจ าลองอธิบายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล 
และปัจจัยขององค์การภายใต้แบบจ าลองนี้ ผู้ที่อยู่ในสถานที่ท างานได้รับการตรวจตราโดยผู้จัด
กระบวนการ มีจุดเด่นอยู่ที่การค้นหาความปลอดภัยและจัดพฤติกรรมในองค์การการรับรองโปรแกรม
ความปลอดภัย อยู่บนพ้ืนฐานการวิเคราะห์การเพ่ิมจิตส านึก บรรยากาศความปลอดภัย ระบบข้อมูล
ด้านความปลอดภัย และการฝึกอบรมผู้ควบคุมเก่ียวกับความปลอดภัย 
 Janssens, Brett & Smith (1995) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต่าง 
ๆ ที่มีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยของพนักงานจาก 3 วัฒนธรรม พนักงานชาวอเมริกัน 300 คน 
ชาวฝรั่งเศส 241 คน และชาวอาร์เจนตินา 152 คน ซึ่งท างานในแผนกเดียวกันของบริษัทร่วมชาติใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีส่วนร่วมนโยบายความปลอดภัยเหมือนกัน ได้ก าหนดสมมติฐานบนพ้ืนฐานของ
ความแตกต่างของคนสามชาติสามวัฒนธรรม โดยก าหนดให้ใช้นโยบายการบริหารแบบอิสระแบบ
เผด็จการ และแบบมีส่วนร่วมหรือประชาธิปไตย จากการศึกษาพบว่า ทั้ ง 3 กลุ่ม มีการรับรู้ความ
ปลอดภัยแตกต่างกัน 
 Dedobbeleer& German (อ้างใน รุ่งศรี ศศิธร, 2536, หน้า 53) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างานของคนงานก่อสร้าง ในกลุ่ม
คนงานก่อสร้างเขตเมืองบัลติมอร์ (Baltimore) จ านวน 454 คน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน คือ อายุ ทัศนคติต่อระบบ
ควบคุมความปลอดภัย การได้รับค าแนะน าเมื่อเริ่มท างาน การมีระบบควบคุมความปลอดภัยของ
หน่วยงานส่วนปัจจัยที่สามารถท านายการปฏิบัติได้ คือ อายุ ซึ่งพบว่า คนงานก่อสร้างที่มีอายุน้อย
กว่า 26 ปี จะมีคะแนนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยน้อย 
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยเรื่อง อาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้น าความรู้จากการศึกษาดังกล่าวมาเป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ตัวแปรอิสระ (X)     ตัวแปรตาม (Y) 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-10   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา : วิทยา อยู่สุข, 2552 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได้ต่อเดือน 
 

ความปลอดภัยในที่ท างาน 
1) ปฏิบัติตามกฎหมาย 
2) ก าหนดนโยบาย  
3) สภาพแวดล้ อม ในการ

ท างาน  
4) การ เก็บรั กษาสาร เคมี 

จัดการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า  
5) การจัดการพ้ืนที่โรงงาน  
6) การสอนงาน การฝึกอบรม 

การปฐมนิเทศ  
7) ด้านการแพทย์ การปฐม

พยาบาล  
8) ระบบเก็บรวบรวมข้อมูล

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน  
9) ผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนา

มัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ที่ท างาน 

10) ระบบการตรวจความ
ปลอดภัย การบันทึก การรายงานผล 
การเก็บรักษาข้อมูล  

11) เครื่องอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 

12) งบประมาณ 
 

อาชีวอนามัย 
1) ด้านการส่งเสริม  
2) ด้านการป้องกัน  
3) ด้านการปกป้องคุ้มครอง  
4) ด้านการจัดการงาน   
5) ด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและ
ปรับคนให้เข้ากับงาน 
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 
 ในการวิจัยเรื่อง “อาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย” การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ “Quantitative Research)” และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ร่วมกัน คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยและรายละเอียดดังนี้ 
 
กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 1) ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นพนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศ ภาคตะวันออก 
 2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชาชนที่
แน่นอน จึงใช้การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2552) 

 
2

2

z
n

4e
  

โดยที่  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  
  .975z z  ถ้าก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้ z = 1.96  
  e  = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ก าหนดไว้เท่ากับ 0.05   

เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้  

   
2

2

(1.96)
n

(4)(0.05)
  

                      = 384.16 หรือ 385 คน  
เพ่ือความสะดวกคณะผู้วิจัยขอเก็บข้อมูล เป็นพนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศ ภาคตะวันออก 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตาม
สะดวก (Convenience Sampling)   

 
รำยชื่อผู้ประกอบกำรกำรผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
- บริษัท ก้าวหน้าอิเลคทริค แอนด์ บิสสิเนส จ ากัด 
ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า  
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190/2 หมู่ที่ 6 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง   
- บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลคโทรนิกส์  
60/13 หมู่ที่ 3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ ถ.บ่อวัน-ปลวกแดง ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ - 
- บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
ผลิต ซ่อมแซม จ าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า  
149 หมู่ที่ 2 ถ.ปลวกแดง-ห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-891411-20  
- บริษัท คีย์โปร อินพุท เทคโนโลยี จ ากัด 
ประกอบเม้าส์ และคีย์บอร์ด  
450 ซ.ตระกูลค า ถ.สุขุมวิท กม.201 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- บริษัท เค ไอ อินดัสเตรียล จ ากัด 
ผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์  
111/5 หมู่ที่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ - 
- บริษัท แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
CAR AUDIO, CD CHANGER & ACCESSORIES FOR AUTOMOBILE  
64/67 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ต หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท โคนัน อิเลคทริค (ประเทศไทย) จ ากัด 
ประกอบชุดสายไฟฟ้ารถยนต์  
112/17 หมู่ที่ 4 ถ.บ้านฉาง-หาดเพลา ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  
- บริษัท โคบายาชิ ไฮพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น SHAFT ROLLER,MOTOR SHAFT และ KICK SHAFT เป็นต้น ส าหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอ่ืน  
107/5 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท จอห์นเครน (ประเทศไทย) จ ากัด 
ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ซีลกันรั่วส าหรับเครื่องกล  
450 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- บริษัท เจ เอฟ อี เฟอร์ไรท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลิตแกนเหล็กอ่อน (Soft Ferrite Core) ส าหรับตัวจ่ายไฟ และตัวกรองคลื่นรบกวน  
89 หมู่ที่ 2 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-961881-3  
- บริษัท โจโฮคุ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ประกอบชุดสายไฟ  
169/15-17 หมู่ที่ 5 ถ.สายพยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  
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โทรศัพท์ 038-602753  
- บริษัท ชิน ชิน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผลิตชิ้นส่วนส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตัวถังเครื่องซักผ้าฯ  
571 หมู่ที่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-878323  
- บริษัท แซ็กเซิล คลัทซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลิตภัณฑ์คลัทซ์ส าหรับคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศรถยนต์(1,085,000 ชิ้น/ปี)  
55 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท โซมา อีเอ็มเอส เอเซีย โปรดักชั่นส์ จ ากัด 
ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
64/141 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท ดักส์ ซูง จ ากัด 
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  
653 หมู่ที่ 4 ซ.5 ต.แม่น้ าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-011398  
- บริษัท ดุ้นอัน เมทอลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลิต จ าหน่าย อะไหล่เครื่องท าความเย็น ชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมทั้ง วัตถุดิบจ าพวกโลหะต่าง ๆ ทุกชนิด
ทุกประเภท  
7/278 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-650748  
- บริษัท ดุ้นอัน เมทอลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ประกอบอะไหล่เครื่องท าความเย็น  
7/279-270 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลิต AIR FILTER ส าหรับ HARD DISK DRIVE  
7/217 หมู่ที่ 6 ถ.พรประภา ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท ไดก้ิน คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จ ากัด 
คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศท่ีใช้ในบ้าน รวมทั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบ  
7/202 หมู่ที่ 6 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน331 (ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท ทไรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลิตถ่านแปรงไฟในเครื่องมอเตอร์ รวมทั้งส่วนประกอบหรือประกอบเป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ประกอบของยานยนต์  
3/10 หมู่ที่ 2 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.บ้านค่าย-บ้าบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-961936-8  
- บริษัท ไทย คากินูมา จ ากัด 
ชิ้นส่วนท่อทองแดงส าหรับแอร์คอนดิชั่น  
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109/8 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท ไทยคอมโพแนนท์ จ ากัด 
ผลิตอุปกรณ์ตัวล่อฟ้าแรงสูง (LIGHTNING ARRESTER)  
177-8 หมู่ที่ 3 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-8866321-30  
- บริษัท ไทยทราโฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า  
หมู่ที่ 5 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง  
- บริษัท ไทยแมกซ์เวล อินดัสเทรียล เซอร์วิส จ ากัด 
ผลิตและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า  
24/3 หมู่ที่ 5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-642165-7  
- บริษัท ไทยอิเล็กตรอนกัน จ ากัด 
ผลิตปืนอิเล็กตรอนส าหรับหลอดภาพโทรทัศน์สีและหลอดภาพแสดงผล  
64/1 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท นาคากาว่า อี เอส เอ จ ากัด 
ผลิตอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเหล็กและพลาสติก  
18 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-632521-3  
- บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
มอเตอร์ส าหรับเครื่องซักผ้าและเครื่องปรับอากาศ  
ถ.ทางหลวงแผ่นดิน331 (ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท นิว โมเทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
มอเตอร์ส าหรับเครื่องซักผ้าและเครื่องปรับอากาศ  
7/124 หมู่ที ่4 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
64/29 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท ฟงอย่าเอ็นเตอร์ไพรส์(ไทยแลนด์) จ ากัด 
ประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์  
88 หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 01-3021822  
- บริษัท ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จ ากัด 
ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ใช้เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น เครื่องเสียงติดรถยนต์ทุกชนิด แผนที่การ
เดินทางอิเล็กทรอนิคส์  
253 หมู่ที่ 11 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
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โทรศัพท์ 038-962031  
- บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ 
600 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3376 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
- บริษัท มารุนิกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลิตและประกอบชุดสายไฟ  
7/153 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-650891-2  
- บริษัท มิยาซากะ คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลิต SWITCH PLATE, WIRE SEAL & CONNECTOR SEAL และ GROMMET  
300/13 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 1 ซ.3 เอ ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท มีเดีย 072 จ ากัด 
ผลิต ประกอบ ดัดแปลง และซ่อมเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ และ
คอมพิวเตอร์  
43/11 หมู่ที่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ - 
- บริษัท มูนซุง อิเล็คทรอนิค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  
25/1 หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-606514-5  
- บริษัท ยาจิม่า (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ชิ้นส่วนโลหะส าหรับงานอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์  
64/27 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ระยอง) จ ากัด 
ซ่อมแซมมอเตอร์, เครื่องก าเนิดไฟฟ้า, เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใชไฟฟ้า 
9/9 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง   
โทรศัพท์ 038-685-381  
- บริษัท ยูบีที เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
ซ่อมแซมเครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอร์เตอร์ไฟฟ้า เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า  
450 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- บริษัท ยูนิค เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT)  
7/220 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 6 ถ.พรประภา ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท ยูราคา ฟาร์อีส เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
ผลิตเครื่องท าความสะอาดแรงดันสูง เครื่องปั๊มชิ้นส่วน อุปกรณ์และอะไหล่ ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
109/20 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงสาย 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
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- บริษัท โรบาเธิร์ม จ ากัด 
เครื่องปรับอากาศ (AIR HANDLING UNIT)  
7/208 หมู่ที่ 6 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ คลัทช์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
คลัทช์ส าหรับคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ (1,085,000 ชิ้น/ปี)  
55 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-954719-22  
- บริษัท สยาม ทาคาโน จ ากัด 
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า (MICRO SWITCH)  
107/2 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท สยามคอนติเนนตัลเคเบิ้ล จ ากัด 
หลอมทองแดงและอลูมิเนียม ผลิตสายไฟฟ้าด้วยทองแดงและอลูมิเนียม (เตาหลอมทองแดงขนาด 
0.5 ตัน/2 ชั่วโมง จ านวน 4 เตา และเตาหลอม อลูมิเนียมขนาด 4 ตัน/4 ชั่วโมง จ านวน 1 เครื่อง 
262 หมู่ที่ 5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-893134-43   
- บริษัท สวิสไลท์ แมนูแฟคเตอริ่ง จ ากัด 
ประกอบหลอดไฟ  
469/2 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดรากา้ จ ากัด 
ผลิตสายไฟฟ้า  
2/7 หมู่ที่ 2 ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-961158-60  
- บริษัท หยวน ต้า อิเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ล าโพง (MEMBRANES,DUST CAPS)  
64/51 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท ออทรานส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลิตและประกอบ เสาอากาศวิทยุ ล าโพงวิทยุรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบส าหรับรถยนต์ 
(Brake ABS Unit) และเป็นโกดังจัดเก็บสินค้าอะไหล่รถยนต์  
300/36 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท ออทรานส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลิตและประกอบเสาอากาศวิทยุและล าโพงวิทยุรถยนต์ , อุปกรณ์และส่วนประกอบส าหรับรถยนต์ 
(Control Unit, Levelling Unit) และโกดังเก็บสินค้าอะไหล่รถยนต์  
64/62 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท ออมนิ พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ส าหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  
64/65 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
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- บริษัท อัลลายด์ ดาต้า เทคโนโลยี่ (ไทย) จ ากัด 
ผลิตภัณฑ์อีเล็คทรอนิคส์ (แฟกซ์โมเด็ม)  
85/7 หมู่ที่ 6 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  
- บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ท าอุปกรณ์ประกอบส าหรับร้อยสายไฟจากโลหะ เช่น ขั้วสายไฟทองเหลือง  
112 หมู่ที่ 3 ซ.7 ถ.สาย15 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
- บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จ ากัด 
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า o/s SWE  
169 หมู่ที่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- บริษัท อึน ซุง อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า  
44 หมู่ที่ 4 ต.แม่น้ าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 01-7541955, 01  
- บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จ ากัด 
ประกอบและซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก เช่น เครื่องเป่าถุงพลาสติก เครื่องตัด
พลาสติกฯลฯ  
88 หมู่ที่ 5 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-893578-81  
- บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องกล  
9 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ซ.จี-3 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง  
โทรศัพท์ 034-312089  
- บริษัท เอส เค เอ็ม เทค จ ากัด 
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตแม่พิมพ์ทุกชนิด  
7/254 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จ ากัด 
ผลิตเครื่องแช่เยือกแข็ง  
88/18 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-917210  
- บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จ ากัด 
ผลิตเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด  
88/9 หมู่ที่ 2 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3376 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-893628-32  
- บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จ ากัด 
ผลิตเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอีเล็คโทรนิคส์ทุกชนิด เช่น ผลิตตู้ใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์  



 100 

88/18 หมู่ที่ 2 ซ.นิคม ซอย 13 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
- บริษัท เอสเอ็มเอที (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ผลิตท่อทองแดงส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า  
64/80 นิคมฯ อิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท ฮิตาชิ โตชิกิ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
64/39 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จ ากัด   
87/10 หมู่2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   
โทรศัพท์: 0 3849 0900-12     โทรสาร: 0 3849 0917  
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต ROTARY COMPRESSOR ส าหรับเครื่องปรับอากาศ   
- บริษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์ จ ากัด   
205/7 หมู่ 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
โทรศัพท์: 0 2653 2092-4, 0 3849 1739    โทรสาร: 0 2653 2095, 0 3849 1740     
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 70 MW และไอน้ า   
 
- บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จ ากัด   
212 นิคมฯแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   
โทรศัพท์: 0 3840 0115-8     โทรสาร: 0 3840 0119   
ประเภทอุตสาหกรรม: มอเตอร์ส าหรับเครื่องปรับอากาศ อะไหล่และอุปกรณ์ของมอเตอร์ส าหรับ
เครื่องปรับอากาศ   
- บริษัท เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด   
49/36 หมุ่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี      
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงพักสินค้าและการซื้อมาขายไปสินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ , 
ชิ้นส่วนอุปกรณ์, อิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, รถยนต์
ใหม,่ รถจักรยานยนต์, ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์, เครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักร 
- บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด   
38/8 หมู่ 5 นิคมฯแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   
โทรศัพท์: 0 3849 1960-7     โทรสาร: 0 3849 0216   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์แม่เหล็ก ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และผลิต PRECISION 
SPRING (COMPRESSION SPRING, TORSION SPRING, TENSION SPRING, FLAT SPRING, 
BENT WIRE), ส่วนประกอบย่อย (SUB ASSEMBLY) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
- บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด   
87/26 หมู่ 2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา อ.ชลบุรี  
ประเภทอุตสาหกรรม: PRECISION SPRING, SUB ASSEMBLY ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
อิเล็คทรอนิกส์, ชิ้นส่วนงานหล่อ         
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- บริษัท ไฮโปร อิเล็คทรอนิคส์ จ ากัด (มหาชน)   
210 หมู่3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   
โทรศัพท์: 0 3840 0088     โทรสาร: 0 3849 3755   
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้า (SWITCHING, POWER SUPPLY, OFFICE 
AUTOMATION EQUIPMMENT POWER SUPPLY,ADRPTOR, TRANSFORMER, CHOKE)  
 
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) อาชีวอนามัย
ต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย โดยคณะผู้วิจัยสร้างเครื่องมือจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด
ต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือศึกษาในประเด็นดังกล่าว โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้  
 1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยต่อ
ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย เพ่ือน ามาเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีในการตั้งข้อค าถาม 

2. สร้างข้อค าถามค านึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา รวมทั้ง
อาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจัยเพ่ิมเติมในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

ลักษณะของแบบสอบถำม แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้   
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยพื้นฐานของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อ

เดือน ระดับการศึกษา เป็นต้น  
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับอาชีวอนามัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ จ านวน 5 ด้าน  
ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ จ านวน 12 ด้าน  
ส่วนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิดเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ ให้ตอบได้อย่างอิสระ หรือแสดงความคิดเห็น  
โดยแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ได้น ามาตรวัดของ Linkert Scale มาใช้เป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดค่าน้ าหนักของการวัดระดับอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ในประเทศไทย ตามความเป็นจริง 5 
ระดับ ดังนี้   

หมายเลข 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด  
หมายเลข 4  หมายถงึ  เห็นด้วยมาก   
หมายเลข 3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง  
หมายเลข 2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย   
หมายเลข 1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด    
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 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับความเห็นคะแนนในการอภิปรายผล ได้มา
จากการค านวณโดยสูตรค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =      
 

=      5 – 1 
           5   
=    0.8 

 
 มีช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 - 5.00 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 - 4.20 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 - 3.40 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 - 2.60 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.80 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด   

 
- กำรทดสอบคุณภำพแบบสอบถำม 

การทดสอบคุณภาพแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีข้ันตอนดังนี้  
 1) ความเท่ียงตรง (Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
และตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
(Wording)) เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริง   
 2) ความเชื่อมั่น (Reliability Test) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาและปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปท าการทดลอง (pre-test) กับพนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบว่าค าถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการ
ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha-coefficient) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าแบบสอบถามดังกล่าวน่าเชื่อถือและสามารถ
น าไปใช้จริงได้ (Jump, N., 1978) 

- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งคือ  
1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 

เอกสาร งานวิจัย ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาจากแบบสอบถาม โดยรวบรวม
ข้อมูลจ านวน 1,600 คน เป็นพนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด 
       จ านวนชั้น 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

1. วิธีการประมวลข้อมูล  ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูลตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1.1 รวบรวมแบบสอบถามท่ีได้จากภาคสนาม 
1.2 ตรวจสอบแบบสอบถามทุกชุดเพ่ือดูความถูกต้องและความสมบูรณ์ 
1.3 จัดค าตอบเป็นกลุ่ม และเป็นหมวด รวมทั้งให้รหัสค าตอบ 
1.4 จัดท าคู่มือลงรหัส 
1.5 ลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามลงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)  
1.6 ท าการประมวลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS)   

2. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  หลังจากท าการสร้างเครื่องการวิจัยแล้ว คณะผู้วิจัยจะจัดท าคู่มือการ
ลงรหัส ต่อจากนั้นผู้วิจัยจะท าการลงรหัสข้อมูลตามคู่มือการลงรหัสที่ได้จัดท าไว้ เปลี่ยนแปลงข้อมูล
ให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถค านวณและประมวลผลได้ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
2.1.1 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรพ้ืนฐาน เพ่ือ
อธิบายลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

2.1.2 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ อา
ชีวอนามัยมีความสัมพันธ์กับความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย และอาชีวอนามัยมีอิทธิพลต่อความปลอดภัยในที่
ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 
โดยใช้สถิติ (t-test), (F-test) Correlation และ Multiple Regression 

ส าหรับข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) คณะผู้วิจัยวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) โดยการพรรณนาบรรยายสรุปเป็นประเด็นใช้ทฤษฎีและประสบการณ์
ในการวิเคราะห์  

 
กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยต่อความ
ปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเทศไทย เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ภาคตะวันออก 10 คน ใช้สัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกตัวต่อตัว (in-depth interview)  

ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (Policy implementation) จ านวน 10 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ (Interview Schedule) โดยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอา
ชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย โดยการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการ
ถามเจาะลึกล้วงค าตอบให้ผู้ให้สัมภาษณ์อธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วน และถามถึงเหตุผลด้วย โดย
ก าหนดแบบสัมภาษณ์ ดังนี้  

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น ชื่อ – สกุล เพศ อายุ  
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 
ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยต่อความ
ปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเทศไทย จ านวน 60 คน โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. คณะผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยไปติดต่อขอ
ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของผู้ให้ข้อมูลในการเก็บรวบรวมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชีวอนา
มัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดวันนัดหมายสัมภาษณ์และใช้สถานที่
ของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นสถานที่ที่ใช้สัมภาษณ์ 
 2. คณะผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลและอธิบายลักษณะวิธีการตอบแบบ
สัมภาษณ์แก่กลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง 

3. คณะผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์โดยตรงจากกลุ่มเป้าหมาย โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะ
สัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน (Standardized Questionnaire) มีล าดับขั้นตอนเรียง
เหมือนกัน  

4. คณะผู้วิจัยบันทึกข้อมูลตามค าบอกของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึก
และการบันทึกเสียง ก่อนการสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกการสนทนาก่อนทุก
ครั้ง 

5. ใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ควบคู่ไปในระหว่าง
การสัมภาษณ์ การสังเกตวิธีนี้ผู้วิจัยเฝ้าสังเกตอยู่วงนอก ไม่เข้าไปร่วมในงานที่ผู้ให้สัมภาษณ์
ปฏิบัติงานอยู่ (สุภางค์ จันทวานิช, 2556) 
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6. รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคล ตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความ
เรียบร้อยสมบูรณ์ของข้อมูลภายหลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น และเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์ 

7. น าข้อมูลที่ได้มารวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูล 
8. เขียนรายงานผลการศึกษา 
 

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ 
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 

เอกสาร งานวิจัย ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของ
ทางราชการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าจาก ห้องสมุด
สถาบัน งานวิจัยโดยสืบค้นจากสื่ออินเตอร์เน็ต  

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็น
การสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (Indept interview) โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชีวอนา
มัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ที่ศึกษา จ านวน 60 คน  

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 คณะผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) (พีรสิทธิ์  
ค านวณศิลป์ และ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. 2551 : 135) จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลจากการสังเกตโดยตรง (Direct Observation) สิ่งที่ต้องสังเกต ได้แก่ 
กำรกระท ำ คือ การปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ในชีวิตประจ าวัน แบบแผนกำรกระท ำ คือ การกระท าหรือ
พฤติกรรมที่เป็นกระบวนการ มีขั้นตอนจนเป็นแบบแผน ชี้ให้เห็นสถานภาพ บทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิก ควำมหมำย คือ การให้ความหมายของการกระท าหรือแบบแผนพฤติกรรมนั้น ควำมสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในชุมชนหรือสังคมนั้น กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมำชิก คือ การที่บุคคลยอม
ร่วมมือในกิจกกรมนั้น ๆ สภำพสังคม คือ ภาพรวมทุกแง่ทุกมุมที่สามารถประเมินได้ (สุภางค์ จันทวา
นิช, 2556)   



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง อาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  ผลการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 5 ตอนได้แก ่

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ตอนที่ 2  ผลการศึกษาอาชีวอนามัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ของอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเทศไทย 

ตอนที่ 5 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเทศไทย 

 

4.1  ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ  น าเสนอด้วยตารางประกอบค าบรรยาย ดังนี้ 
 
ตารางที ่4-1    จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 241 60.3 
หญิง 159 39.8 
รวม 400 100.0 

 จากตารางที่ 4-1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย  มีจ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหญิง มีจ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8  
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ตารางท่ี 4-2  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 25 ปี 30 7.5 
25 – 34 ปี 180 45.0 
35 – 44 ปี 143 35.8 
45 – 54 ปี 46 11.5 
55 ปีขึ้นไป 1 0.3 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4-2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 มีอายุ
ระหว่าง 25 – 34 ปี รองลงมามีอายุ 35 – 44 ปี  จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8  มีอายุ 45 – 54 
ปี  จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 มีอายุต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และอายุ 
55 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
 
ตารางท่ี 4-3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 183 45.8 

สมรส 198 49.5 
หม้าย 14 3.5 

หย่าร้าง 4 1.0 
ไม่ตอบ 1 0.3 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4-3 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีสถานภาพสมรส โดยมีจ านวน 198 คน 

คิดเป็นร้อยละ 49.5  รองลงมาเป็นผู้ที่มีสถานภาพโสด จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 มีสถานภาพ
เป็นหม้าย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 มีสถานภาพหย่าร้าง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และ
ไม่ตอบ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
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ตารางท่ี 4-4   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 30 7.5 
อนุปริญญา/ปวส. 21 5.3 
ปริญญาตรี 287 71.8 
ปริญญาโท 60 15.0 
สูงกว่าปริญญาโท 1 0.3 
อ่ืน ๆ 1 0.3 

รวม 400 100.0 
จากตารางที่ 4-4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีจ านวน 

287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8  รองลงมาเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.0  เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 มี
การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 เป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3  และมีการศึกษาระดับอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
 
ตารางท่ี 4-5  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 10,000 บาท 17 4.3 
10,001 - 20,000 บาท 114 28.5 
20,001 - 30,000 บาท 150 37.5 
30,001 - 40,000 บาท 77 19.3 
40,001 - 50,000 บาท 24 6.0 
50,001 - 100,000 บาท 15 3.8 
มากกว่า 100,000 บาท 3 0.8 

รวม 400 100.0 
จากตารางที่ 4-5  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท โดยมีจ านวน 

150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  รองลงมามีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท มีจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.5 มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท มีจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3  มีรายได้ 40,001 – 
50,000 บาทมีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.3 มีรายได้ 50,001 – 100,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และมีรายได้มากกว่า 
100,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
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4.2  ผลการศึกษาอาชีวอนามัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 

 การศึกษาอาชีวอนามัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอด้วยตารางประกอบ
ค าบรรยาย  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4-6  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม 
 

อาชีวอนามัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

ด้านการส่งเสริม 4.49 0.47 มากที่สุด 4 
ด้านการป้องกัน 4.54 0.47 มากที่สุด 1 
ด้านการปกป้องคุ้มครอง 4.53 0.48 มากที่สุด 2 
ด้านการจัดการงาน 4.52 0.46 มากที่สุด 3 
ด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้า
กับงาน 

4.47 0.46 มากที่สุด 5 

รวม 4.51 0.36 มากที่สุด - 
 

จากตารางที่ 4-6 พบว่า  โดยรวมอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 โดยเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับของอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยด้านการป้องกันมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.54 
รองลงมาคือ ด้านการปกป้องคุ้มครอง มีค่าเฉลี่ย 4.53  ด้านการจัดการงาน มีค่าเฉลี่ย 4.52 ด้านการ
ส่งเสริม มีค่าเฉลี่ย 4.49 และด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน มีค่าเฉลี่ย 4.47 
 ส าหรับรายละเอียดของอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละด้าน  มีผลการศึกษาดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการส่งเสริม 

 

อาชีวอนามัยด้านการส่งเสริม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

มีการส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งสุขภาพทางด้าน
ร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ของพนักงาน 

4.61 0.53 มากที่สุด 1 

มีการส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งสุขภาพทางด้าน
จิตใจของพนักงาน 

4.40 0.59 มากที่สุด 3 

มีความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันในสังคม ของพนักงาน 4.48 0.60 มากที่สุด 2 
รวมด้านการส่งเสริม 4.49 0.47 มากที่สุด - 

 
 จากตารางที่ 4-7 พบว่า โดยรวมอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการส่งเสริมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.96 โดย
ทุกประเด็นย่อยมีระดับของอาชีวอนามัยในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการส่งเสริม
และธ ารงไว้ซึ่งสุขภาพทางด้านร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.61  รองลงมาคือ 
มีความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันในสังคม ของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.48 และมีการส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งสุขภาพ
ทางด้านจิตใจของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.40 
 
ตารางท่ี 4-8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการป้องกัน 
 

อาชีวอนามัยด้านการป้องกัน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

มีการป้องกันมิให้ผู้ประกอบอาชีพหรือพนักงานมี
สุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม 

4.52 0.59 มากที่สุด 3 

มีการป้องกันมิให้ผู้ประกอบอาชีพหรือพนักงานมี
สุขภาพอนามัยผิดปกติ 

4.53 0.57 มากที่สุด 2 

มีการป้องกันสภาวะการท างานของพนักงานให้
เป็นปกติสุข 

4.58 0.52 มากที่สุด 1 

รวมด้านการป้องกัน 4.54 0.47 มากที่สุด - 
 

 จากตารางที่ 4-8 พบว่า โดยรวมอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการป้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 โดย
ทุกประเด็นย่อยมีระดับของอาชีวอนามัยในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการป้องกัน
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สภาวะการท างานของพนักงานให้เป็นปกติสุข  มีค่าเฉลี่ย 4.58  รองลงมาคือ มีการป้องกันมิให้ผู้ประกอบ
อาชีพหรือพนักงานมีสุขภาพอนามัยผิดปกติ มีค่าเฉลี่ย 4.53 และมีการป้องกันมิให้ผู้ประกอบอาชีพหรือ
พนักงานมีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม มีค่าเฉลี่ย 4.52 
 

ตารางท่ี 4-9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้านการปกป้องคุ้มครอง 

อาชีวอนามัยด้านการปกป้องคุ้มครอง ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

การด าเนินการปกป้องคุ้มครองแรงงานมิให้มีการ
ท างานที่เสี่ยง 

4.53 0.57 มากที่สุด 2 

การด าเนินการปกป้องคุ้มครองแรงงานมิให้มีการ
ท างานที่เกิดอันตราย 

4.49 0.59 มากที่สุด 3 

การด าเนินการปกป้องคุ้มครองแรงงานมิให้มีการ
ท างานที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ 

4.60 0.55 มากที่สุด 1 

รวมด้านการปกป้องคุ้มครอง 4.53 0.48 มากที่สุด - 
 
 จากตารางที่ 4-9 พบว่า โดยรวมอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการปกป้องคุ้มครองอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.53 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของอาชีวอนามัยในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การ
ด าเนินการปกป้องคุ้มครองแรงงานมิให้มีการท างานที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ มีค่าเฉลี่ย 4.60  รองลงมา
คือ การด าเนินการปกป้องคุ้มครองแรงงานมิให้มีการท างานที่เสี่ยง มีค่าเฉลี่ย 4.53 และการด าเนินการ
ปกป้องคุ้มครองแรงงานมิให้มีการท างานที่เกิดอันตราย มีค่าเฉลี่ย 4.49 
ตารางท่ี 4-10  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจัดการงาน 

อาชีวอนามัยด้านการจัดการงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการ
ท างานที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
ร่างกาย 

4.50 0.57 มากที่สุด 2 

มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการ
ท างานที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
จิตใจ 

4.47 0.57 มากที่สุด 3 

มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการ
ท างานที่เหมาะสมกับแรงงานทางด้านสังคม 

4.60 0.56 มากที่สุด 1 

รวมด้านการจัดการงาน 4.52 0.46 มากที่สุด - 
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จากตารางที่ 4-10 พบว่า โดยรวมอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจัดการงานอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 
โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของอาชีวอนามัยในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการ
จัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับแรงงานทางด้านสังคม  มีค่าเฉลี่ย 4.60 
รองลงมาคือ มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
ร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.50 และมีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการของจิตใจ มีค่าเฉลี่ย 4.47 
 
ตารางท่ี 4-11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจัดการงาน 
 

อาชีวอนามัยด้านการจัดการงาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการ
ท างานที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
ร่างกาย 

4.50 0.57 มากที่สุด 2 

มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการ
ท างานที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
จิตใจ 

4.47 0.57 มากที่สุด 3 

มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการ
ท างานที่เหมาะสมกับแรงงานทางด้านสังคม 

4.60 0.56 มากที่สุด 1 

รวมด้านการจัดการงาน 4.52 0.46 มากที่สุด - 
 
 จากตารางที่ 4-11 พบว่า โดยรวมอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจัดการงานอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 
โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของอาชีวอนามัยในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการ
จัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับแรงงานทางด้านสังคม  มีค่าเฉลี่ย 4.60 
รองลงมาคือ มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
ร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.50 และมีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการของจิตใจ มีค่าเฉลี่ย 4.47 
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ตารางท่ี 4-12  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการปรับงานให้
เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน 

อาชีวอนามัยด้านการปรับงานให้เข้ากับคน 
และปรับคนให้เข้ากับงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

มีการปรับสภาพของงานและคนท างานให้
สามารถท างานได้อย่างเหมาะสม 

4.49 0.55 มากที่สุด 1 

มีการปรับสภาพของงานและคนท างานให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.44 0.55 มากที่สุด 3 

มีการค านึงถึงสภาพทางด้านสรีระวิทยาและ
พ้ืนฐานความแตกต่างทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ของคนท างานให้มีความสอดคล้องมาก
ที่สุด 

4.48 0.60 มากที่สุด 2 

รวมด้านการปรับงานให้เข้ากับคน 
และปรับคนให้เข้ากับงาน 

4.47 0.46 มากที่สุด - 

 
 จากตารางที่ 4-12 พบว่า โดยรวมอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงานอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.47 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของอาชีวอนามัยในระดับมากที่สุด  
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการปรับสภาพของงานและคนท างานให้สามารถท างานได้อย่างเหมาะสม 
มีค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมาคือ มีการค านึงถึงสภาพทางด้านสรีระวิทยาและพ้ืนฐานความแตกต่างทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ของคนท างานให้มีความสอดคล้องมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.48 และมีมีการปรับ
สภาพของงานและคนท างานให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.44 
 

4.3   ผลการศึกษาความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 

 การศึกษาความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จ าแนกกออกเป็น 12 ด้าน ได้แก่  1) การปฏิบัติตามกฎหมาย  2) การ
ก าหนดนโยบาย  3) สภาพแวดล้อมในการท างาน  4) การเก็บรักษาสารเคมี จัดการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า  
5) การจัดการพ้ืนที่โรงงาน  6) การสอนงาน การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ 7) การแพทย์ การปฐมพยาบาล  
8) ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 9) ผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมที่ท างาน 10) ระบบการตรวจความปลอดภัย การบันทึก การรายงานผล การเก็บรักษา
ข้อมูล 11) เครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 12) งบประมาณ วิเคราะห์ระดับของความปลอดภัย
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ในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอด้วยตารางประกอบค าบรรยาย ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4-13  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยโดยรวม 

ความปลอดภัยในที่ท างาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 4.48 0.47 มากที่สุด 9 
การก าหนดนโยบาย  4.57 0.41 มากที่สุด 2 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 4.50 0.47 มากที่สุด 8 
การเก็บรักษาสารเคมี จัดการขนส่ง ขนถ่าย
สินค้า 

4.55 0.43 มากที่สุด 4 

การจัดการพ้ืนที่โรงงาน 4.56 0.42 มากที่สุด 3 
การสอนงาน การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ 4.57 0.41 มากที่สุด 2 
การแพทย์ การปฐมพยาบาล   4.44 0.49 มากที่สุด 11 
ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งาน  

4.47 0.50 มากที่สุด 10 

ผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมที่ท างาน  

4.51 0.47 มากที่สุด 6 

 

ตารางท่ี 4-13  (ต่อ) 

ความปลอดภัยในที่ท างาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

ระบบการตรวจความปลอดภัย การบันทึก การ
รายงานผล การเก็บรักษาข้อมูล  

4.55 0.45 มากที่สุด 5 

เครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  4.58 0.43 มากที่สุด 1 
งบประมาณ 4.51 0.48 มากที่สุด 7 

รวม 4.52 0.33 มากที่สุด - 
 
 จากตารางที่ 4-13 พบว่า โดยรวมความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 
โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานอยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยด้านเครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.58 รองลงมาคือ ด้านการ
ก าหนดนโยบาย  และด้านการสอนงาน การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.57  ด้านการจัดการ
พ้ืนที่โรงงาน มีค่าเฉลี่ย 4.56 ด้านการเก็บรักษาสารเคมี จัดการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และด้านระบบการ
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ตรวจความปลอดภัย การบันทึก การรายงานผล การเก็บรักษาข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.55 ด้านผู้รับผิดชอบ
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ท างาน และด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย 4.51 ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.50  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.48  ด้านระบบ
เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน  มีค่าเฉลี่ย 4.47 และด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาล มี
ค่าเฉลี่ย 4.44 
 
 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน มีผลการศึกษา ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4-14  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  ด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
ความปลอดภัยในการท างาน  
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรที่เหมาะสมและ
ถูกต้องตามมาตราส่วน 

4.47 0.60 มากที่สุด 2 

มีการยอมรับให้ตั้งโรงงานจากชุมชน 4.43 0.60 มากที่สุด 3 
ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าในโรงงาน ระบบปรับอากาศ ระบบบ าบัด
อากาศเสีย ระบบน้ าใช้และอ่ืนๆ ควรได้รับการ
ออกแบบและรับรองโดยผู้มีวิชาชีพตามกฎหมาย 

4.56 0.55 มากที่สุด 1 

รวมด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 4.48 0.47 มากที่สุด - 
 
 จากตารางที่ 4-14 พบว่า โดยรวมความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.48 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน ระบบปรับ
อากาศ ระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบน้ าใช้และอ่ืนๆ ควรได้รับการออกแบบและรับรองโดยผู้มีวิชาชีพตาม
กฎหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมาคือ แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรที่เหมาะสมและถูกต้องตาม
มาตราส่วน  มีค่าเฉลี่ย 4.47 และมีการยอมรับให้ตั้งโรงงานจากชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.43 
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ตารางท่ี 4-15  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  ด้าน
การก าหนดนโยบาย 

 
ความปลอดภัยในการท างาน  

ด้านการก าหนดนโยบาย 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ ล าดับ 

มีนโยบายรักษาความปลอดภัยที่ออกมาจากฝ่าย
บริหาร เป็นลายลักษณ์อักษร 

4.55 0.54 มากที่สุด 3 

มีนโยบายทางด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร 

4.55 0.53 มากที่สุด 2 

ผู้บริหารสามารถตัดสินใจแทนเจ้าของกิจการได้ 
ในการน านโยบายความปลอดภัยทั้งหมดมาสู่การ
ปฏิบัติให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.62 0.53 มากที่สุด 1 

รวมด้านการก าหนดนโยบาย 4.57 0.41 มากที่สุด - 
 
 จากตารางที่ 4-15 พบว่า โดยรวมความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านการก าหนดนโยบาย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้บริหารสามารถตัดสินใจแทนเจ้าของกิจการได้ ในการน านโยบายความ
ปลอดภัยทั้งหมดมาสู่การปฏิบัติให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.62 รองลงมาคือ มี
นโยบายทางด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร  และมีนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยที่ออกมาจากฝ่ายบริหาร เป็นลายลักษณ์อักษร มีค่าเฉลี่ย 4.55  
 
ตารางท่ี 4-16  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 
ความปลอดภัยในการท างาน  

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ ล าดับ 

มลพิษทางน้ าใช้การบ าบัดด้วยวิธีการทางเคมี 4.51 0.58 มากที่สุด 2 
มลพิษทางอากาศใช้ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง 4.48 0.58 มากที่สุด 3 
สิ่งปฏิกูลหรือวัตถุที่ไม่ใช้แล้ว ส่งให้โรงงานผู้
ให้บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม 

4.54 0.54 มากที่สุด 1 

รวมด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 4.50 0.47 มากที่สุด - 
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 จากตารางที่ 4-16 พบว่า โดยรวมความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมาก
ที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ สิ่งปฏิกูลหรือวัตถุที่ไม่ใช้แล้ว ส่งให้โรงงานผู้ให้บริการก าจัดกาก
อุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.54 รองลงมาคือ มลพิษทางน้ าใช้การบ าบัดด้วยวิธีการทางเคมี  มีค่าเฉลี่ย 4.51 
และมลพิษทางอากาศใช้ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง มีค่าเฉลี่ย 4.48 
 
ตารางท่ี 4-17  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  ด้าน
การเก็บรักษาสารเคมี จัดการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า 

ความปลอดภัยในการท างาน  
ด้านการเก็บรักษาสารเคมี  
จัดการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

แยกกองเก็บ โดยการจัดระเบียบ ประเภท ชนิด 
ของสารเคมีและสารไวไฟ 

4.54 0.54 มากที่สุด 3 

มีข้ันตอนในการตรวจสภาพทั้งบรรจุภัณฑ์และฝา
ปิดให้มีสภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานเสมอ 

4.49 0.58 มากที่สุด 4 

น าไปก าจัดที่ศูนย์บริการก าจัดสารอุตสาหกรรม 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

4.58 0.56 มากที่สุด 2 

การขนถ่ายต้องมีการใช้ระบบก าจัดฝุ่นละออง 
เขม่าควัน สารเคมี และ ฟูมไอตะกั่ว ที่ไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อาศัยใกล้เคียง 

4.60 0.55 มากที่สุด 1 

รวมด้านการเก็บรักษาสารเคมี  
จัดการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า 

4.55 0.43 มากที่สุด - 

 
 จากตารางที่ 4-17 พบว่า โดยรวมความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านการเก็บรักษาสารเคมี จัดการขนส่ง ขน
ถ่ายสินค้าอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างาน
ในระดับมากท่ีสุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การขนถ่ายต้องมีการใช้ระบบก าจัดฝุ่นละออง เขม่าควัน 
สารเคมี และ ฟูมไอตะกั่ว ที่ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อาศัย
ใกล้เคียง มีค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมาคือ น าไปก าจัดที่ศูนย์บริการก าจัดสารอุตสาหกรรม ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.58 แยกกองเก็บ โดยการจัดระเบียบ ประเภท ชนิด ของสารเคมีและ
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สารไวไฟ มีค่าเฉลี่ย 4.54 และมีข้ันตอนในการตรวจสภาพทั้งบรรจุภัณฑ์และฝาปิดให้มีสภาพให้เหมาะสม
กับการใช้งานเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.49 
ตารางท่ี 4-18  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย      
ด้านการจัดการพ้ืนที่โรงงาน 

ความปลอดภัยในการท างาน  
ด้านการจัดการพ้ืนที่โรงงาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

เครื่องจักรที่ได้รับการติดตั้งมีรายละเอียดและ
ข้อก าหนดที่ชัดเจน เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ 

4.51 0.55 มากที่สุด 3 

มีแบบแปลนการวางผังเครื่องจักร 4.50 0.58 มากที่สุด 4 
มีคู่มือและเอกสารการใช้งานที่ชัดเจน 4.61 0.55 มากที่สุด 2 
ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรซ่อมบ ารุง อุปกรณ์
ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

4.64 0.54 มากที่สุด 1 

รวมด้านการจัดการพ้ืนที่โรงงาน 4.56 0.429 มากที่สุด - 
 
 จากตารางที่ 4-18 พบว่า โดยรวมความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านการจัดการพ้ืนที่โรงงานอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้
งานอยู่ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมาคือ มีคู่มือและเอกสารการใช้งานที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.61 
เครื่องจักรที่ได้รับการติดตั้งมีรายละเอียดและข้อก าหนดที่ชัดเจน เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้  มีค่าเฉลี่ย 4.51 
และมีแบบแปลนการวางผังเครื่องจักร  มีค่าเฉลี่ย 4.50 
 
ตารางท่ี 4-19  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย      
ด้านการสอนงาน การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ 

ความปลอดภัยในการท างาน  
ด้านการสอนงาน การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

มีการฝึกอบรมและแนะน าวิธีการป้องกันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในส่วนที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย
และอุบัติเหตุและอุบัติภัย 

4.56 0.54 มากที่สุด 3 

มีการจัดท าแผนป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่มี
หลักฐานเอกสารแสดงไว้ที่ โรงงาน สามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

4.53 0.57 มากที่สุด 4 
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จัดให้มีสัญญาณแจ้งเหตุอันตราย ณ ที่ต่างกัน
อย่างน้อย 2 แห่ง 

4.61 0.56 มากที่สุด 2 

มีการปฐมนิเทศ เรื่องความปลอดภัย ก่อนเข้า
ท างาน 

4.62 0.53 มากที่สุด 1 

รวมด้านการสอนงาน การฝึกอบรม  
การปฐมนิเทศ 

4.57 0.41 มากที่สุด - 

 
 จากตารางที่ 4-19 พบว่า โดยรวมความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  ด้านการสอนงาน การฝึกอบรม การ
ปฐมนิเทศอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างาน
ในระดับมากท่ีสุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการปฐมนิเทศ เรื่องความปลอดภัย ก่อนเข้าท างาน มี
ค่าเฉลี่ย 4.62 รองลงมาคือ จัดให้มีสัญญาณแจ้งเหตุอันตราย ณ ที่ต่างกันอย่างน้อย 2 แห่ง มีค่าเฉลี่ย 
4.61 มีการฝึกอบรมและแนะน าวิธีการป้องกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในส่วนที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย
และอุบัติเหตุและอุบัติภัย มีค่าเฉลี่ย 4.56 และมีการจัดท าแผนป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่มีหลักฐาน
เอกสารแสดงไว้ที่โรงงาน สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  มีค่าเฉลี่ย 4.53 
 
ตารางท่ี 4-20  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย       
ด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาล 

ความปลอดภัยในการท างาน  
ด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาล 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

มีความพร้อมในการจัดการด้านการแพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร อยู่ตลอดเวลา 

4.42 0.62 มากที่สุด 3 

จัดเตรียมทางด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาล
ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ไฟไหม้ อุบัติเหตุ 

4.44 0.58 มากที่สุด 2 

จัดให้มีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานหลังประสบ
อุบัติเหตุ 

4.48 0.59 มากที่สุด 1 

รวมด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาล 4.44 0.49 มากที่สุด - 
 
 จากตารางที่ 4-20 พบว่า โดยรวมความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  ด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาลอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.44 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมาก
ที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ จัดให้มีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานหลังประสบอุบัติเหตุ มีค่าเฉลี่ย 
4.48 รองลงมาคือ จัดเตรียมทางด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ไฟไหม้ 
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อุบัติเหตุ มีค่าเฉลี่ย 4.44 และมีความพร้อมในการจัดการด้านการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร อยู่ตลอดเวลา  
มีค่าเฉลี่ย 4.42 
 
ตารางท่ี 4-21  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย       
ด้านระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 

ความปลอดภัยในการท างาน  
ด้านระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องกับงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ ล าดับ 

มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับคนงาน 
โดยเฉพาะการท าข้อมูลด้านอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ การสัมผัสกับสารเคมี การเจ็บป่วย 

4.50 0.60 มากที่สุด 1 

สนับสนุนให้มีการศึกษาหาวิธีการควบคุม
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ปลอดภัย 

4.45 0.57 มากที่สุด 2 

รวมด้านระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน 

4.47 0.50 มากที่สุด - 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า โดยรวมความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.47 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่
ท างานในระดับมากท่ีสุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับคนงาน 
โดยเฉพาะการท าข้อมูลด้านอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การสัมผัสกับสารเคมี การเจ็บป่วย มีค่าเฉลี่ย 4.50 
รองลงมาคือ สนับสนุนให้มีการศึกษาหาวิธีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ปลอดภัย  มี
ค่าเฉลี่ย 4.45 
 
ตารางท่ี 4-22  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย       
ด้านผู้รับผิดชอบด้าน   อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ท างาน 

ความปลอดภัยในการท างาน  
ด้านผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ท างาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

จัดให้มีผู้รับผิดชอบทางด้านชีวอนามัยในที่
ท างานเต็มเวลา 

4.52 0.55 มากที่สุด 2 

จัดให้มีผู้รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยที่
ท างานเต็มเวลา 

4.48 0.60 มากที่สุด 3 
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ผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้องท าหน้าที่เหล่านั้น
โดยเฉพาะ 

4.55 0.58 มากที่สุด 1 

รวมด้านผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ท างาน 

4.51 0.47 มากที่สุด - 

 
 จากตารางที่ 4-22 พบว่า โดยรวมความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับ
ของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้อง
ท าหน้าที่เหล่านั้นโดยเฉพาะ มีค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือ จัดให้มีผู้รับผิดชอบทางด้านชีวอนามัยในที่
ท างานเต็มเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.52 และจัดให้มีผู้รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยที่ท างานเต็มเวลา  มี
ค่าเฉลี่ย 4.48 
 
ตารางท่ี 4-23  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย       
ด้านผู้รับผิดชอบด้าน   อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ท างาน 

ความปลอดภัยในการท างาน  
ด้านผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ท างาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

จัดให้มีผู้รับผิดชอบทางด้านชีวอนามัยในที่
ท างานเต็มเวลา 

4.52 0.55 มากที่สุด 2 

จัดให้มีผู้รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยที่
ท างานเต็มเวลา 

4.48 0.60 มากที่สุด 3 

ผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้องท าหน้าที่เหล่านั้น
โดยเฉพาะ 

4.55 0.58 มากที่สุด 1 

รวมด้านผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ท างาน 

4.51 0.47 มากที่สุด - 

 จากตารางที่ 4-23 พบว่า โดยรวมความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับ
ของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้อง
ท าหน้าที่เหล่านั้นโดยเฉพาะ มีค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือ จัดให้มีผู้รับผิดชอบทางด้านชีวอนามัยในที่
ท างานเต็มเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.52 และจัดให้มีผู้รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยที่ท างานเต็มเวลา  มี
ค่าเฉลี่ย 4.48 
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ตารางท่ี 4-24  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย      
ด้านระบบการตรวจความปลอดภัย การบันทึก การรายงานผล การเก็บรักษาข้อมูล 

ความปลอดภัยในการท างาน  
ด้านระบบการตรวจความปลอดภัย การบันทึก 

การรายงานผล การเก็บรักษาข้อมูล 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ ล าดับ 

มีการบันทึกระบบตรวจสอบความปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบ 

4.52 0.57 มากที่สุด 4 

มีการเก็บรักษาข้อมูลความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยอย่างเป็นระบบ 

4.54 0.58 มากที่สุด 2 

มีการวิเคราะห์หาแนวทางควบคุมป้องกัน ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเป็นระบบ 

4.62 0.57 มากที่สุด 1 

มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 4.54 0.59 มากที่สุด 3 
รวมด้านระบบการตรวจความปลอดภัย การ
บันทึก การรายงานผล การเก็บรักษาข้อมูล 

4.55 0.45 มากที่สุด - 

จากตารางที่ 4-24 พบว่า โดยรวมความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านระบบการตรวจความปลอดภัย การ
บันทึก การรายงานผล การเก็บรักษาข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 โดยทุกประเด็นย่อยมี
ระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการวิเคราะห์หา
แนวทางควบคุมป้องกัน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.62 รองลงมาคือ มี
การเก็บรักษาข้อมูลความปลอดภัยอาชีวอนามัยอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.54 มีการรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.54 และมีการบันทึกระบบตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ย 
4.52 
ตารางท่ี 4-25  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  ด้าน
เครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ความปลอดภัยในการท างาน  
ด้านเครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี เช่นถุง
มือยาง 

4.53 0.57 มากที่สุด 3 

คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี เช่น
แว่นสวมป้องกันตา (Goggles) 

4.58 0.53 มากที่สุด 2 
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คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี เช่น
หน้ากากป้องกันสารเคม ี

4.63 0.53 มากที่สุด 1 

รวมด้านเครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคล 

4.58 0.43 มากที่สุด - 

 
 จากตารางที่ 4-25 พบว่า โดยรวมความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  ด้านเครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานใน
ระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี เช่นหน้ากากป้องกันสารเคมี มีค่าเฉลี่ย 4.63 รองลงมาคือ คนงานต้อง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี  เช่นแว่นสวมป้องกันตา 
(Goggles) มีค่าเฉลี่ย 4.58  และคนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในขณะปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสารเคมี เช่นถุงมือยาง มีค่าเฉลี่ย 4.53 
 
ตารางท่ี 4-26  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย       
ด้านงบประมาณ 

ความปลอดภัยในการท างาน  
ด้านงบประมาณ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ ล าดับ 

งบประมาณในการจัดกิจกรรมและรณรงค์
ทางด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ 

4.53 0.56 มากที่สุด 2 

งบประมาณในการจัดกิจกรรมและรณรงค์
ทางด้านความสะอาดในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ 

4.47 0.59 มากที่สุด 3 

งบประมาณทางด้านการดูงาน มาตรฐานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย ทั้งในและต่างประเทศ 

4.54 0.61 มากที่สุด 1 

รวมด้านงบประมาณ 4.51 0.48 มากที่สุด - 
 
 จากตารางที่ 4-26 พบว่า โดยรวมความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  ด้านงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.51 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ งบประมาณทางด้านการดูงาน มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ทั้งในและ
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ต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.54 รองลงมาคือ งบประมาณในการจัดกิจกรรมและรณรงค์ทางด้านความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์  มีค่าเฉลี่ย 4.53 และงบประมาณในการจัด
กิจกรรมและรณรงค์ทางด้านความสะอาดในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์   มีค่าเฉลี่ย 
4.47 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ 
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการศึกษาน าเสนอด้วยตารางประกอบค าบรรยาย ดังนี้ 

1) พิจารณาความสัมพันธ์ของอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยการ
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  โดยถือว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 
ขึ้นไปแสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง  ผลการศึกษาแสดงในตาราง     
ที่ 4.27 

ตารางที่ 4-27  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับความปลอดภัยในที่ท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ใน       
ประเทศไทย 

ตัวแปร Sec Sup Pro Prt Jma Ada 
Sec 1.000 0.610 0.614 0.599 0.615 0.638 
Sup 0.610 1.000 0.537 0.523 0.468 0.459 
Pro 0.614 0.537 1.000 0.575 0.541 0.463 
Prt 0.599 0.523 0.575 1.000 0.492 0.459 
Jma 0.615 0.468 0.541 0.492 1.000 0.488 
Ada 0.638 0.459 0.463 0.459 0.488 1.000 

 
เมื่อ  Sec คือ คะแนนความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
  Sup คือ คะแนนอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการส่งเสริม 
  Pro  คือ คะแนนอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการป้องกัน 
  Prt   คือ คะแนนอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านปกป้องคุ้มครอง 
  Jma  คือ คะแนนอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการจัดการงาน 
  Ada  คือ คะแนนอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้ 

 เข้ากับงาน 
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 จากตารางที่ 4-27 พบว่า ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Sec) มีความสัมพันธ์กับอาชีวอนามัยในที่
ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในทุกด้าน  โดย
เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.638 ด้านการจัดการงานมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.615  ด้านการ
ป้องกันมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.614  ด้านการส่งเสริมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.610 และด้าน
ปกป้องคุ้มครองมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.599 
 ซึ่งเมื่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จึงสามารถใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ว่าปัจจัยอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ใดบ้าง ที่มี อิทธิพลต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติ การใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 4-28 
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ตารางท่ี 4-28  ผลการศึกษาอิทธิพลของอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อความปลอดภัย 
ในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

 

ตัวแปรอิสระ 
สมการถดถอย

ที่ 1 
สมการถดถอย

ที่ 2 
สมการถดถอย

ที่ 3 
สมการถดถอย

ที่ 4 
สมการถดถอย

ที่ 5 
ค่าคงที่ 2.500 1.792 1.505 1.314 1.234 
การปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน 0.454 0.320 0.266 0.224 0.208 
การป้องกัน - 0.288 0.205 0.150 0.115 
การส่งเสริม - - 0.201 0.172 0.147 
การจัดการงาน - - - 0.168 0.150 
การปกป้องคุ้มครอง - - - - 0.111 
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) 0.407 0.536 0.588 0.621 0.636 
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับค่า (Adjusted R2) 0.405 0.533 0.585 0.618 0.632 
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่เปลี่ยนไป (R2 Change) 0.407 0.129 0.052 0.033 0.015 
สถิติ F 272.770 228.866 188.390 162.118 137.756 
ค่า Sig. (P – Value) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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จากตารางที่ 4-28 พบว่า ในล าดับแรกตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการถดถอย ได้แก่      
อาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน  โดยที่ตัวแปรดังกล่าว
สามารถอธิบายความผันแปรของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยได้ร้อยละ 40.7 (R2 = 0.407) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า  
อาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงานมีอิทธิพลต่อความ
ปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย  

ตัวแปรล าดับที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการถดถอย คือ อาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการ
ป้องกัน โดยตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยได้เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 12.9     
(R2 Change = 0.129) เมื่อรวมตัวแปรอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคน
ให้เข้ากับงานและตัวแปรอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการป้องกันเข้าด้วยกันแล้ว พบว่าสามารถอธิบาย
ความผันแปรของความปลอดภัยในที่ท างานได้ร้อยละ 53.6 (R2 = 0.536) จะเห็นได้ว่าเมื่อตัวแปร           
อาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการป้องกันถูกน าเข้าสู่สมการถดถอย จะสามารถอธิบายความผันแปรของ
ความปลอดภัยในที่ท างานได้เพ่ิมสูงขึ้น โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอาชีวอนามัยในที่
ท างานด้านการป้องกันมีอิทธิพลต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย   

ตัวแปรล าดับที่ 3 ที่ได้รับการน าเข้าสู่สมการถดถอย คือ อาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการส่งเสริม 
โดยตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยได้เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 5.2      
(R2 Change = 0.052) เมื่อรวมตัวแปรอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคน
ให้เข้ากับงาน ตัวแปรอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการป้องกัน และตัวแปรอาชีวอนามัยในที่ท างานด้าน
การส่งเสริมเข้าด้วยกันแล้ว พบว่าสามารถอธิบายความผันแปรของความปลอดภัยในที่ท างานได้ร้อยละ 
58.8 (R2 = 0.588)  จะเห็นได้ว่าเมื่อตัวแปรอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการส่งเสริมถูกน าเข้าสู่สมการ
ถดถอย  จะสามารถอธิบายความผันแปรของความปลอดภัยในที่ท างานได้เพ่ิมสูงขึ้น โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวก ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการส่งเสริมมีอิทธิพลต่อความปลอดภัยในที่
ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

ตัวแปรล าดับที่ 4 ที่ได้รับการน าเข้าสู่สมการถดถอย คือ อาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการจัดการ
งาน โดยตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยได้เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 3.3      
(R2 Change = 0.033) เมื่อรวมตัวแปรอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคน
ให้เข้ากับงาน ตัวแปรอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการป้องกัน ตัวแปรอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการ
ส่งเสริม และตัวแปรอาชีวอนามัยด้านการจัดการงานเข้าด้วยกันแล้ว พบว่าสามารถอธิบายความผันแปร
ของความปลอดภัยในที่ท างานได้ร้อยละ 62.1 (R2 = 0.621)  จะเห็นได้ว่าเมื่อตัวแปรอาชีวอนามัยในที่
ท างานด้านการจัดการงานถูกน าเข้าสู่สมการถดถอย  จะสามารถอธิบายความผันแปรของความปลอดภัย
ในที่ท างานได้เพ่ิมสูงขึ้น โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการ
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จัดการงานมีอิทธิพลต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

ตัวแปรล าดับที่ 5 ที่ได้รับการน าเข้าสู่สมการถดถอย คือ อาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการปกป้อง
คุ้มครอง  โดยตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยได้เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 1.5      
(R2 Change = 0.015) เมื่อรวมตัวแปรอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคน
ให้เข้ากับงาน ตัวแปรอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการป้องกัน ตัวแปรอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการ
ส่งเสริม ตัวแปรอาชีวอนามัยด้านการจัดการงาน และตัวแปรอาชีวอนามัยด้านการปกป้องคุ้มครองเข้า
ด้วยกันแล้ว พบว่าสามารถอธิบายความผันแปรของความปลอดภัยในที่ท างานได้ร้อยละ 63.6             
(R2 = 0.636)  จะเห็นได้ว่าเมื่อตัวแปรอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการปกป้องคุ้มครองถูกน าเข้าสู่สมการ
ถดถอย  จะสามารถอธิบายความผันแปรของความปลอดภัยในที่ท างานได้เพ่ิมสูงขึ้น โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวก ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการปกป้องคุ้มครองมีอิทธิพลต่อความปลอดภัย
ในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

สมการถดถอยแสดงความผันแปรของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เป็นดังนี้ 

 
Sec = 1.234 + 0.208( Ada) + 0.115(Pro) + 0.147(Sup) + 0.150(Jma) + 0.111(Prt) 
 

เมื่อ  Sec คือ คะแนนความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

 Ada คือ คะแนนอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้ 
เข้ากับงาน 

 Pro คือ คะแนนอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการป้องกัน 
 Sup คือ คะแนนอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการส่งเสริม 
 Jma คือ คะแนนอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการจัดการงาน 
 Prt คือ คะแนนอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านปกป้องคุ้มครอง 
4.4   ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ของอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ประเทศไทย 

ด้านการส่งเสริม 
1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย แต่ไม่ต่อเนื่องและไม่สม่ าเสมอ  
2. มีการจัดการตรวจสุขภาพประจ าปี  แต่ไม่มีกิจกรรมสืบเนื่องต่อมาหลังจากทราบผลของการตรวจ

สุขภาพประจ าปีแล้ว 
ด้านการป้องกัน 

1. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน 
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2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ไม่ได้มีเฉพาะบุคคล ต้องใช้ร่วมกันท าให้เกิดปัญหาการบ ารุงรักษา 
รวมทั้งปัญหาเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยในกรณีที่อุปกรณ์นั้นต้องใช้สวมใส่ 

ด้านการปกป้องคุ้มครอง 
1. สถานประกอบการมีนโยบาย กฎ และข้อบังคับที่ชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

แต่มีปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติ  โดยวิสัยของคนไทยซึ่งมักจะไม่ชอบปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
มีความประมาทในการปฏิบัติงาน 

ด้านการจัดการงาน 
1. ในการจัดสภาพแวดล้อมของการท างานให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของร่างกายในบาง

กรณีเป็นไปได้ยาก  เนื่องจากบางสถานประกอบการมีพ้ืนที่จ ากัด รวมทั้งมีข้อจ ากัดในเรื่องของ
ที่ตั้งของโรงงาน 

2. การจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับความต้องการของจิตใจในบาง
กรณีไม่สามารถท าได้ เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องของประเภทอุตสาหกรรม  

3. สถานประกอบการบางแห่งพยายามจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับ
แรงงานทางด้านสังคม  แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ทั้งหมด  

ด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน 
1. บางสถานประกอบการมีการปรับสภาพของงานและคนท างานให้สามารถท างานได้อย่าง

เหมาะสม แต่ในหลายสถานประกอบการยังไม่สามารถท าได้ หรือท าได้แต่ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

2. ในบางกรณี งานที่ต้องการให้พนักงานท าเป็นงานที่ต้องการฝีมือและความเชี่ยวชาญ ซึ่ง
จ าเป็นต้องให้พนักงานที่มีความถนัดและเชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้การค านึงถึง
ด้านสรีระวิทยาเป็นเรื่องท่ีพิจารณารองลงไป 

 

4.5   ผลการศึกษาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ประเทศไทย 

ด้านการส่งเสริม 
1. สถานประกอบการควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุก ๆ ปี 
2. สถานประกอบการควรมีห้องพยาบาลประจ าทุกสถานประกอบการ โดยมีพยาบาลประจ าอยู่ด้วย 
3. สถานประกอบการควรมีการส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย โดยอาจจะจัดเป็นห้องหรือบริเวณ

ส าหรับออกก าลังกายไว้บริการแก่พนักงาน  ให้พนักงานได้ออกก าลังกายในช่วงพัก หรือหลังเลิก
งาน 
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4. สถานประกอบการควรจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อาจจะเป็นมุมส าหรับนั่งพักผ่อน  ที่มี
เครื่องดื่มบริการ เพ่ือให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากความเครียด 

5. สถานประกอบการควรจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา หรือกิจกรรมนันทนาการอ่ืน ๆ เพ่ือให้พนักงาน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการสร้างความสามัคคีและสนับสนุนให้พนักงานได้ออกก าลังกายทางอ้อม 
รวมทั้งท าให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

ด้านการป้องกัน 
1. สถานประกอบการควรมีอุปกรณ์ป้องกันภัยให้แก่พนักงานตามความจ าเป็นของลักษณะงาน  โดย

อุปกรณ์ต่าง ๆ ควรมีในปริมาณที่เพียงพอต่อพนักงานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
2. สถานประกอบการควรมีการจัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้มี

ช่วงพักจากงานที่เสี่ยงนั้น ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืน และสลับพนักงานมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่มีความ
เสี่ยงหมุนเวียนกันไป  

3. สถานประกอบการควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

 
ด้านการปกป้องคุ้มครอง 

1. สถานประกอบการควรมีการด าเนินการคุ้มครองแรงงานที่ท างานในส่วนที่มีความเสี่ยง  เช่น จัด
อุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน  มีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย และด าเนินการตามมาตรการ
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

2. สถานประกอบการควรมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
จากการท างาน  

ด้านการจัดการงาน 
1. สถานประกอบการควรมีการจัดสรรพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  เช่น จัดสรรพ้ืนที่ในการ

ปฏิบัติงานให้มีอากาศถ่ายเท  อุณหภูมิเหมาะสม เป็นต้น 
2. สถานประกอบการควรมีการจัดพ้ืนที่ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจให้แก่พนักงาน   

ด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน 
1. สถานประกอบการควรมีการพิจารณาน าวิธีการใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุง

วิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด 
2. มีการน าเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาช่วยในการปฏิบัติงาน 
3. มีการส ารวจความเชี่ยวชาญในงานของพนักงาน และมีให้มีการทดลองปฏิบัติงานก่อนมอบหมาย

งานให้ท าจริง 
 



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง อาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  มีวัตถุประสงค์       
1) เพ่ือศึกษาอาชีวอนามัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเทศไทย    2) เพ่ือศึกษาความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย  3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ของอาชีวอนามัยต่อ
ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเทศไทย และ  4) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย  ประชากร ที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นพนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศ 
ภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย จ านวน 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience 
Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ   
สามารถสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล ดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.1.1  ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นชาย  มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีสถานภาพสมรส 
เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท  
 
5.1.2  ผลการศึกษาอาชีวอนามัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 
 อาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยด้านการป้องกันมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.54 รองลงมาคือ ด้านการปกป้อง
คุ้มครอง มีค่าเฉลี่ย 4.53  ด้านการจัดการงาน มีค่าเฉลี่ย 4.52 ด้านการส่งเสริม มีค่าเฉลี่ย 4.49 และด้าน
การปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน มีค่าเฉลี่ย 4.47 
 อาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการส่งเสริมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.96 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของอาชี
วอนามัยในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งสุขภาพทางด้าน
ร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.61  รองลงมาคือ มีความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันใน
สังคม ของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.48 และมีการส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งสุขภาพทางด้านจิตใจของพนักงาน มี
ค่าเฉลี่ย 4.40 



132 
 

อาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการป้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของอาชี
วอนามัยในระดับมากท่ีสุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการป้องกันสภาวะการท างานของพนักงานให้
เป็นปกติสุข  มีค่าเฉลี่ย 4.58  รองลงมาคือ มีการป้องกันมิให้ผู้ประกอบอาชีพหรือพนักงานมีสุขภาพ
อนามัยผิดปกต ิมีค่าเฉลี่ย 4.53 และมีการป้องกันมิให้ผู้ประกอบอาชีพหรือพนักงานมีสุขภาพอนามัยเสื่อม
โทรม มีค่าเฉลี่ย 4.52 

อาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการปกป้องคุ้มครองอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับ
ของอาชีวอนามัยในระดับมากท่ีสุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การด าเนินการปกป้องคุ้มครองแรงงาน
มิให้มีการท างานที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ มีค่าเฉลี่ย 4.60  รองลงมาคือ การด าเนินการปกป้องคุ้มครอง
แรงงานมิให้มีการท างานที่เสี่ยง มีค่าเฉลี่ย 4.53 และการด าเนินการปกป้องคุ้มครองแรงงานมิให้มีการ
ท างานที่เกิดอันตราย มีค่าเฉลี่ย 4.49 

อาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจัดการงานอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของ
อาชีวอนามัยในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ
การท างานที่เหมาะสมกับแรงงานทางด้านสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมาคือ มีการจัดการเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.50 และมีการ
จัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของจิตใจ มีค่าเฉลี่ย 4.47 

อาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจัดการงานอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของ
อาชีวอนามัยในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ
การท างานที่เหมาะสมกับแรงงานทางด้านสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมาคือ มีการจัดการเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.50 และมีการ
จัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของจิตใจ มีค่าเฉลี่ย 4.47 

อาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงานอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.47 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของอาชีวอนามัยในระดับมากท่ีสุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการ
ปรับสภาพของงานและคนท างานให้สามารถท างานได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมาคือ มีการ
ค านึงถึงสภาพทางด้านสรีระวิทยาและพ้ืนฐานความแตกต่างทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ของคนท างาน
ให้มีความสอดคล้องมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.48 และมีการปรับสภาพของงานและคนท างานให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.44 
 
5.1.3  ผลการศึกษาความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 
 ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 โดยเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยด้านเครื่องอุปกรณ์
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ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.58 รองลงมาคือ ด้านการก าหนดนโยบาย  และด้าน
การสอนงาน การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.57  ด้านการจัดการพ้ืนที่โรงงาน มีค่าเฉลี่ย 4.56 
ด้านการเก็บรักษาสารเคมี จัดการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และด้านระบบการตรวจความปลอดภัย การบันทึก 
การรายงานผล การเก็บรักษาข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.55 ด้านผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมที่ท างาน และด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย 4.51 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มี
ค่าเฉลี่ย 4.50  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.48  ด้านระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน  มีค่าเฉลี่ย 4.47 และด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.44 
 ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.48 โดยทุก
ประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน ระบบปรับอากาศ ระบบบ าบัดอากาศเสีย 
ระบบน้ าใช้และอ่ืนๆ ควรได้รับการออกแบบและรับรองโดยผู้มีวิชาชีพตามกฎหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.56 
รองลงมาคือ แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรที่เหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน  มีค่าเฉลี่ย 4.47 
และมีการยอมรับให้ตั้งโรงงานจากชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.43 
 ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านการก าหนดนโยบาย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 โดยทุก
ประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจแทนเจ้าของกิจการได้ ในการน านโยบายความปลอดภัยทั้งหมดมาสู่การปฏิบัติ
ให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.62 รองลงมาคือ มีนโยบายทางด้านสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร  และมีนโยบายรักษาความปลอดภัยที่ออกมาจากฝ่ายบริหาร เป็น
ลายลักษณ์อักษร มีค่าเฉลี่ย 4.55  
 ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 โดย
ทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัตถุที่ไม่ใช้แล้ว ส่งให้โรงงานผู้ให้บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.54 รองลงมาคือ 
มลพิษทางน้ าใช้การบ าบัดด้วยวิธีการทางเคมี  มีค่าเฉลี่ย 4.51 และมลพิษทางอากาศใช้ระบบดักฝุ่นแบบ
ถุงกรอง มีค่าเฉลี่ย 4.48 
 ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านการเก็บรักษาสารเคมี จัดการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.55 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การขนถ่ายต้องมีการใช้ระบบก าจัดฝุ่นละออง เขม่าควัน สารเคมี และ ฟูมไอตะกั่ ว ที่
ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อาศัยใกล้เคียง มีค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมา
คือ น าไปก าจัดที่ศูนย์บริการก าจัดสารอุตสาหกรรม ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.58 
แยกกองเก็บ โดยการจัดระเบียบ ประเภท ชนิด ของสารเคมีและสารไวไฟ มีค่าเฉลี่ย 4.54 และมีขั้นตอน
ในการตรวจสภาพทั้งบรรจุภัณฑ์และฝาปิดให้มีสภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.49 
 ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านการจัดการพ้ืนที่โรงงานอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 โดยทุก
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ประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานอยู่ตลอดเวลา  มีค่าเฉลี่ย 
4.56 รองลงมาคือ มีคู่มือและเอกสารการใช้งานที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.61 เครื่องจักรที่ได้รับการติดตั้งมี
รายละเอียดและข้อก าหนดที่ชัดเจน เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.51 และมีแบบแปลนการวางผัง
เครื่องจักร  มีค่าเฉลี่ย 4.50 
 ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านการสอนงาน การฝึกอบรม การปฐมนิเทศอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.57 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการปฐมนิเทศ เรื่องความปลอดภัย ก่อนเข้าท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.62 รองลงมาคือ จัด
ให้มีสัญญาณแจ้งเหตุอันตราย ณ ที่ต่างกันอย่างน้อย 2 แห่ง มีค่าเฉลี่ย 4.61 มีการฝึกอบรมและแนะน า
วิธีการป้องกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในส่วนที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุและอุบัติภัย  มี
ค่าเฉลี่ย 4.56 และมีการจัดท าแผนป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่มีหลักฐานเอกสารแสดงไว้ที่โรงงาน 
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  มีค่าเฉลี่ย 4.53 
 ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาลอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.44 โดย
ทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
จัดให้มีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานหลังประสบอุบัติเหตุ มีค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมาคือ จัดเตรียมทางด้าน
การแพทย์ การปฐมพยาบาลในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ไฟไหม้ อุบัติเหตุ มีค่าเฉลี่ย 4.44 และมีความพร้อม
ในการจัดการด้านการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร อยู่ตลอดเวลา  มีค่าเฉลี่ย 4.42 
 ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.47 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับคนงาน โดยเฉพาะการท าข้อมูลด้านอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ การสัมผัสกับสารเคมี การเจ็บป่วย มีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือ สนับสนุนให้มีการศึกษาหา
วิธีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ปลอดภัย  มีค่าเฉลี่ย 4.45 
 ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่
ท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานใน
ระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้องท าหน้าที่เหล่านั้นโดยเฉพาะ มี
ค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือ จัดให้มีผู้รับผิดชอบทางด้านชีวอนามัยในที่ท างานเต็มเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.52 
และจัดให้มีผู้รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยที่ท างานเต็มเวลา  มีค่าเฉลี่ย 4.48 
 ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่
ท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานใน
ระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้องท าหน้าที่เหล่านั้นโดยเฉพาะ มี
ค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือ จัดให้มีผู้รับผิดชอบทางด้านชีวอนามัยในที่ท างานเต็มเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.52 
และจัดให้มีผู้รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยที่ท างานเต็มเวลา  มีค่าเฉลี่ย 4.48 
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 ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านระบบการตรวจความปลอดภัย การบันทึก การรายงานผล การเก็บ
รักษาข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่
ท างานในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการวิเคราะห์หาแนวทางควบคุมป้องกัน ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.62 รองลงมาคือ มีการเก็บรักษาข้อมูลความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.54 มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.54 
และมีการบันทึกระบบตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.52 
 ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านเครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.58 โดยทุกประเด็นย่อยมีระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
สารเคมี เช่นหน้ากากป้องกันสารเคมี มีค่าเฉลี่ย 4.63 รองลงมาคือ คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี เช่นแว่นสวมป้องกันตา (Goggles) มีค่าเฉลี่ย 4.58  
และคนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี เช่นถุงมือ
ยาง มีค่าเฉลี่ย 4.53 
 ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ด้านงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 โดยทุกประเด็นย่อยมี
ระดับของความปลอดภัยในที่ท างานในระดับมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ งบประมาณ
ทางด้านการดูงาน มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ทั้งในและต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.54 
รองลงมาคือ งบประมาณในการจัดกิจกรรมและรณรงค์ทางด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ มีค่าเฉลี่ย 4.53 และงบประมาณในการจัดกิจกรรมและรณรงค์ทางด้าน
ความสะอาดในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์  มีค่าเฉลี่ย 4.47 

ในการศึกษาอิทธิพลของอาชีวอนามัยในที่ท างานที่มีต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พบว่า อาชีวอนามัยในที่
ท างานด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน ตัวแปรอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการ
ป้องกัน  ตัวแปรอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการส่งเสริม  ตัวแปรอาชีวอนามัยด้านการจัดการงาน และ
ตัวแปรอาชีวอนามัยด้านการปกป้องคุ้มครอง มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยตามล าดับ  โดยตัวแปรทั้งหมด
สามารถอธิบายความผันแปรของความปลอดภัยในที่ท างานได้ร้อยละ 63.6 (R2 = 0.636) 

สมการถดถอยแสดงความผันแปรของความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เป็นดังนี้ 

 
Sec = 1.234 + 0.208( Ada) + 0.115(Pro) + 0.147(Sup) + 0.150(Jma) + 0.111(Prt) 
 

เมื่อ  Sec คือ คะแนนความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

 Ada คือ คะแนนอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้ 
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เข้ากับงาน 
 Pro คือ คะแนนอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการป้องกัน 
 Sup คือ คะแนนอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการส่งเสริม 
 Jma คือ คะแนนอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านการจัดการงาน 
 Prt คือ คะแนนอาชีวอนามัยในที่ท างานด้านปกป้องคุ้มครอง 
 
5.1.4  ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ของอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ประเทศไทย 

ด้านการส่งเสริม 
1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย แต่ไม่ต่อเนื่องและไม่สม่ าเสมอ  
2. มีการจัดการตรวจสุขภาพประจ าปี  แต่ไม่มีกิจกรรมสืบเนื่องต่อมาหลังจากทราบผลของการตรวจ

สุขภาพประจ าปีแล้ว 
ด้านการป้องกัน 

1. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน 
2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ไม่ได้มีเฉพาะบุคคล ต้องใช้ร่วมกันท าให้เกิดปัญหาการบ ารุงรักษา 

รวมทั้งปัญหาเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยในกรณีที่อุปกรณ์นั้นต้องใช้สวมใส่ 
ด้านการปกป้องคุ้มครอง 

1. สถานประกอบการมีนโยบาย กฎ และข้อบังคับที่ชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
แต่มีปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติ  โดยวิสัยของคนไทยซึ่งมักจะไม่ชอบปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
มีความประมาทในการปฏิบัติงาน 

ด้านการจัดการงาน 
1. ในการจัดสภาพแวดล้อมของการท างานให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของร่างกายในบาง

กรณีเป็นไปได้ยาก  เนื่องจากบางสถานประกอบการมีพ้ืนที่จ ากัด รวมทั้งมีข้อจ ากัดในเรื่องของ
ที่ตั้งของโรงงาน 

2. การจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับความต้องการของจิตใจในบาง
กรณีไม่สามารถท าได้ เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องของประเภทอุตสาหกรรม  

3. สถานประกอบการบางแห่งพยายามจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับ
แรงงานทางด้านสังคม  แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ทั้งหมด  

 
ด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน 

1. บางสถานประกอบการมีการปรับสภาพของงานและคนท างานให้สามารถท างานได้อย่าง
เหมาะสม แต่ในหลายสถานประกอบการยังไม่สามารถท าได้ หรือท าได้แต่ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

2. ในบางกรณี งานที่ต้องการให้พนักงานท าเป็นงานที่ต้องการฝีมือและความเชี่ยวชาญ ซึ่ง
จ าเป็นต้องให้พนักงานที่มีความถนัดและเชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้การค านึงถึง
ด้านสรีระวิทยาเป็นเรื่องท่ีพิจารณารองลงไป 
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5.1.5  ผลการศึกษาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ประเทศไทย 

ด้านการส่งเสริม 
1. สถานประกอบการควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุก ๆ ปี 
2. สถานประกอบการควรมีห้องพยาบาลประจ าทุกสถานประกอบการ โดยมีพยาบาลประจ าอยู่ด้วย 
3. สถานประกอบการควรมีการส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย โดยอาจจะจัดเป็นห้องหรือบริเวณ

ส าหรับออกก าลังกายไว้บริการแก่พนักงาน  ให้พนักงานได้ออกก าลังกายในช่วงพัก หรือหลังเลิก
งาน 

4. สถานประกอบการควรจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อาจจะเป็นมุมส าหรับนั่งพักผ่อน  ที่มี
เครื่องดื่มบริการ เพ่ือให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากความเครียด 

5. สถานประกอบการควรจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา หรือกิจกรรมนันทนาการอ่ืน ๆ เพ่ือให้พนักงาน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการสร้างความสามัคคีและสนับสนุนให้พนักงานได้ออกก าลังกายทางอ้อม 
รวมทั้งท าให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

ด้านการป้องกัน 
1. สถานประกอบการควรมีอุปกรณ์ป้องกันภัยให้แก่พนักงานตามความจ าเป็นของลักษณะงาน  โดย

อุปกรณ์ต่าง ๆ ควรมีในปริมาณที่เพียงพอต่อพนักงานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
2. สถานประกอบการควรมีการจัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้มี

ช่วงพักจากงานที่เสี่ยงนั้น ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืน และสลับพนักงานมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่มีความ
เสี่ยงหมุนเวียนกันไป  

3. สถานประกอบการควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

 
ด้านการปกป้องคุ้มครอง 

1. สถานประกอบการควรมีการด าเนินการคุ้มครองแรงงานที่ท างานในส่วนที่มีความเสี่ยง  เช่น จัด
อุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน  มีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย และด าเนินการตามมาตรการ
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

2. สถานประกอบการควรมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
จากการท างาน  

ด้านการจัดการงาน 
1. สถานประกอบการควรมีการจัดสรรพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  เช่น จัดสรรพ้ืนที่ในการ

ปฏิบัติงานให้มีอากาศถ่ายเท  อุณหภูมิเหมาะสม เป็นต้น 
2. สถานประกอบการควรมีการจัดพ้ืนที่ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจให้แก่พนักงาน   

ด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน 
1. สถานประกอบการควรมีการพิจารณาน าวิธีการใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุง

วิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด 
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2. มีการน าเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาช่วยในการปฏิบัติงาน 
3. มีการส ารวจความเชี่ยวชาญในงานของพนักงาน และมีให้มีการทดลองปฏิบัติงานก่อนมอบหมาย

งานให้ท าจริง 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

1) จากผลการศึกษา ซึ่งพบว่าอาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน เรียง
ตามล าดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการป้องกัน  ด้านการปกป้องคุ้มครอง  ด้านการ
จัดการงาน  ด้านการส่งเสริม  และด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน ซึ่งสาเหตุที่   
อาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยู่
ในระดับมากท่ีสุด เป็นเพราะผลจากการใช้กฎหมายทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย 
ไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวงแรงงานซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2549  หรือพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554  รวมทั้งนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
สถานประกอบการเอง  เนื่องจากการด าเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มีความ
จ าเป็นและยังเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินการด้านความปลอดภัยเพ่ือให้การด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยประสบความส าเร็จ อันจะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย
ได้อย่างราบรื่น เนื่องจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มักจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้ทั้ง
เครื่องจักรขนาดใหญ่และแรงงานจ านวนมาก ในการผลิตสินค้าก็ใช้สารเคมีจ านวนมากและหลากหลาย ทั้ง
ที่มีพิษ และมีการกัดกร่อนสูง การจัดเก็บสารเคมีเหล่านี้จึงต้องมีความระมัดระวังมาก  นอกจากนั้น
หลังจากใช้สารเคมีเหล่านี้ในการผลิตสินค้าแล้ว สถานประกอบการยังต้องควบคุมเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
จากการผลิตสินค้าอีกด้วย  จึงท าให้สถานประกอบการด าเนินการตามกฎหมายและนโยบายด้านความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด 

ผลการศึกษาสอดคล้องกับปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับราง
วับดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี พ.ศ.2553” และ
พบว่า พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในดับมาก โดยปัจจัยคติความปลอดภัยมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด และปัจจัยความรู้ความปลอดภัย ปัจจัยการจูงใจความปลอดภัย ปัจจัยความ
ปลอดเชิงพฤติกรรม ปัจจัยบรรยากาศความปลอดภัย และปัจจัยบุคลิกภาพมีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา
ตามล าดับ 

แต่ผลการศึกษาครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับกิตติพัฒน์ กาญจนสินิทธ์  ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง 
“ความสัมพันธ์ระหว่างความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พฤติกรรมความปลอดภัยกับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานบริษัท วีเซิร์ฟโลจิสติกส์ จ ากัด” และพบว่าระดับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การท างาน ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน และระดับคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะในการศึกษาของกิตติพัฒน์ กาญจนสินิทธ์นั้นเป็นการศึกษาในธุรกิจ    
โลจิสติกส์แต่ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมีลักษณะของธุรกิจและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตกต่างกันค่อนข้างมาก 



139 
 

 2) จากผลการศึกษา ซึ่งพบว่าความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งโดยรวมและรายด้าน
ทุกด้าน  เรียงตามล าดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล  ด้านการก าหนดนโยบาย  ด้านการสอนงาน การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ  ด้านการจัดการพ้ืนที่
โรงงาน  ด้านการเก็บรักษาสารเคมี จัดการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า ด้านระบบการตรวจความปลอดภัย การ
บันทึก การรายงานผล การเก็บรักษาข้อมูล  ด้านผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมที่ท างาน ด้านงบประมาณ  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ด้านระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน และด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาล  ซึ่งสาเหตุที่
ผลการศึกษาเป็นดังกล่าวข้างต้น อาจจะมาจากการที่งานวิจัยนี้ท าการศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงตามกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะส่งผล
เสียหายกับสถานประกอบการเองทั้งในแง่ของความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของ
พนักงาน ซึ่งมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งความเสียหายด้านกฎมายซึ่งอาจส่งผลให้สถานประกอบการ
ต้องถูกยกเลิกการด าเนินกิจการได้ 
 ผลการศึกษาสอดคล้องกับเสาวนีย์ เผ่าเมือง ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมความปลอดภัย
ในการท างานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซีทีเอส อีเล็กทรอนิกส์ คอร์ปเปอร์เรชั่น (ประเทศไทย)” และ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยเกิดอุบัติเหตุและให้ระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยเสริมสร้างความ
ปลอดภัยด้านศึกษาอยู่ในระดับมากและให้ความส าคัญเก่ียวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานด้าน
การใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด            

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับคมสันต์ ธงชัย และคณะ ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง “การจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเนื่องจากการท างานของคนงานก่อสร้าง
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี” และพบว่าคนงานมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการ
ท างานอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ สถานประกอบการไม่มีการจัดอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและไม่มีการฝึกอบรมความปลอดภัย  ซึ่งสาเหตุที่ท าให้ผลการศึกษาไม่
สอดคล้องกันอาจจะมาจากการศึกษาในสถานประกอบการที่ด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน รวมทั้งพ้ืนที่ใน
การศึกษาแตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้ด าเนินการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจะมีการตรวจตรา เข้มงวดในเรื่อง
ของการใช้มาตรการความปลอดภัยมากกว่า 

นอกจากนั้นผลการศึกษายังไม่สอดคล้องกับจันทิราพร  ทั่งสุวรรณ ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง “การ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน (SHE) ในโรงงานผลิตน้ ามันจากยาง
รถยนต์เก่าไม่ใช้แล้ว” และพบว่าผู้บริหารโรงงานให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตมากกว่าการจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างานของโรงงาน ยังไม่มีการก าหนดนโยบายการ
พัฒนา SHE รวมทั้งไม่มีการปลูกฝังทัศนคติและการส่งเสริมการจัดการ SHE แก่ลูกจ้าง  ทั้งนายจ้างและ
ลูกจ้างยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ SHE ลูกจ้างมีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่ทางโรงงานจัดหาให้ตามกฎระเบียบที่นายจ้างก าหนดไว้  แต่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งสาเหตุที่ท าให้ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกันอาจจะมาจากการศึกษาในสถาน
ประกอบการทีด่ าเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน รวมทั้งขนาดของธุรกิจที่แตกต่างกัน 
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3) จากผลการศึกษา ซึ่งพบว่า อาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกด้านมีอิทธิพลต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยเรียงล าดับตัวแปรที่
มีอิทธิพลมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน  ด้านการป้องกัน  
ด้านการส่งเสริม  ด้านการจัดการงาน  และด้านการปกป้องคุ้มครอง ตามล าดับ โดยทุกตัวแปรรวมกัน
สามารถอธิบายความผันแปรของความปลอดภัยในที่ท างานได้ร้อยละ 63.6 ซึ่งสาเหตุที่อาชีวอนามัยในที่
ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อความ
ปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทยนั้น อาจจะเป็นเพราะว่า ปัจจัยอาชีวอนามัยทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านการส่งเสริม 
ด้านการป้องกัน ด้านการปกป้องคุ้มครอง ด้านการจัดการงาน และด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับ
คนให้เข้ากับงานเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน  มาตรการต่าง ๆ ในปัจจัยเหล่านี้ ท า
ให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการปฏิบัติงาน และท าให้พนักงาน
ระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผลการศึกษาสอดคล้องกับคมสันต์ ธงชัย และคณะ ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง “การจัดการด้าน                     
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเนื่องจากการท างานของคนงานก่อสร้าง
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี” และพบว่าการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการท างาน  และปัจจัยที่สามารถท านายผลต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการท างาน ได้แก่ ทัศนคติ การรับรู้ ขนาดของแหล่งก่อสร้าง การ
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและความรู้ โดยสามารถร่วมกันท านายได้ร้อยละ 48.4  
นอกจากนั้นผลการศึกษายังสอดคล้องกับกิตติพัฒน์ กาญจนสินิทธ์ ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พฤติกรรมความปลอดภัยกับคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานบริษัท วีเซิร์ฟโลจิสติกส์ จ ากัด” และพบว่าความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างานของ
องค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน และพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน 

ผลการศึกษายังสอดคล้องกับเสาวนีย์ เผ่าเมือง ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมความปลอดภัย
ในการท างานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซีทีเอส อีเล็กทรอนิกส์ คอร์ปเปอร์เรชั่น (ประเทศไทย)” และ
พบว่า ปัจจัยเสริมเสร้างความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานด้าน
ภาพรวมในทิศทางเดียวกัน  และผลการศึกษายังสอดคล้องกับปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร ซึ่งท าการศึกษา
เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในสถานประกอบกิจการประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรางวับดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ประจ าปี พ.ศ.2553” และพบว่า พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานฯ ทั้งอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม พบว่า มีอิทธิพลทางตรง 3 ปัจจัยเรื่องตามล าดับอิทธิพล คือ ปัจจัยเจต
คติความปลอดภัย ปัจจัยความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม และปัจจัยบุคลิกภาพ อิทธิพลทางอ้อมเรียง
ตามล าดับอิทธิพล ได้แก่ ปัจจัยบรรยากาศความปลอดภัย ปัจจัยการจูงใจความปลอดภัย ปัจจัยความรู้
ความปลอดภัย ปัจจัยบุคลิกภาพ และปัจจัยเจตคติความปลอดภัย อิทธิพลรวมเรียงตามล าดับ อิทธิพล 
ได้แก่ ปัจจัยบรรยากาศความปลอดภัย ปัจจัยเจตคติความปลอดภัย ปัจจัยบุคลิกภาพ ปัจจัยการจูง
ใจความปลอดภัย ปัจจัยความปลอดภัยเชิงพฤติกรรม และปัจจัยความรู้ความปลอดภัย และพบว่าตัวแปร
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พยากรณ์ในแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุร่วมกันอธิบายหรือท านายตัวแปรเกณฑ์หรือพฤติกรรม
ความปลอดภัยของพนักงานได้ประมาณ ร้อยละ 99.93 ส าหรับตัวอย่างกลุ่มที่หนึ่งและประมาณร้อยละ 
99.82 ส าหรับตัวอย่างกลุ่มท่ีสอง 
   
5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการศึกษาซึ่งพบว่า อาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกด้านมีอิทธิพลต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

1) ด้านการส่งเสริม 
 1.1) สถานประกอบการควรมีส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกก าลังกาย โดยจัดท า
ห้องส าหรับออกก าลังกายขึ้นในสถานประกอบการ โดยพนักงานสามารถเข้าใช้ได้หลังจากเลิกงาน
หรือระหว่างเวลาพัก เพราะการออกก าลังกายจะท าให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ นอกจากนั้นการออกก าลังกายยังเป็นการระบายความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจท า
ให้พนักงานได้ผ่อนคลายความตึงเครียด  
 1.2) สถานประกอบการควรมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในเทศกาลประจ าปีของตนเอง 
เช่น งานปีใหม่ งานวันครบรอบจัดตั้งบริษัท เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและเป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานมีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 1.3) สถานประกอบการควรจัดให้มีสถานที่ส าหรับจ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพดี และ
ราคาเหมาะสม และถูกสุขอนามัย เพ่ือสุขอนามัยของพนักงาน 
2) ด้านการป้องกัน 

  2.1) สถานประกอบการควรจัดให้มีช่วงพักผ่อนระหว่างการปฏิบัติงานเพ่ือให้พนักงานได้
ผ่อนคลาย โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเดิมซ้ า ๆ กันในระยะเวลาที่ยาวนาน 

  2.2) สถานประกอบการควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี เพ่ือให้ทราบปัญหา
สุขภาพของพนักงาน และมีการติดตามการปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพของพนักงาน เช่น ใน
พนักงานที่มีระดับไขมันสูง เมื่อให้ค าแนะน าด้านสุขภาพไปแล้วและตรวจสุขภาพครั้งถัดมา ระดับ
ไขมันของพนักงานดังกล่าวควรลดลงหรืออยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เป็นต้น โดยอาจหามาตรการ
กระตุ้นให้พนักงานมีการปรับปรุงสุขภาพของตน 

 
3) ด้านการปกป้องคุ้มครอง 

  3.1)  สถานประกอบการควรด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์เก่ียวกับความปลอดภัยให้ครบถ้วน 
เพียงพอ และดูแลรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

  3.2)  สถานประกอบการควรแต่งตั้งบุคลากรท าหน้าที่ในด้านการดูแลความปลอดภัย 
และควบคุมให้มีการด าเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  
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  3.3)  ในกรณีที่อาจจะต้องมีการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหากต้องปฏิบัติ
หน้าที่นั้นในระยะเวลาที่ยาวนาน  ควรจัดให้พนักงานได้หยุดพักจากการปฏิบัติงานนั้นเป็นระยะ
เวลานานเพียงพอที่จะไม่ท าให้เกิดโรคภัย 
4) ด้านการจัดการงาน 

  4.1)  สถานประกอบการควรจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความ
เหมาะสม เช่น มีอากาศถ่ายเทดี มีฝุ่นละอองน้อย สะอาด ไม่ชื้นแฉะ เป็นต้น 

  4.2)  สถานประกอบการควรจัดให้มีมุมพักผ่อนส าหรับพนักงาน  
5) ด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน 

  5.1) มีการหมุนเวียนพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือไม่ให้เกิดความจ าเจ และเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพของงาน 

  5.2)  ในงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญหรือช านาญเป็นพิเศษ  อาจจะต้องมีการทดสอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีการทดลองปฏิบัติงานก่อน  

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
1) การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะพนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภาคตะวันออกเท่านั้น ควรท าการศึกษาเพ่ิมใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีความหลากหลายและครอบคลุมประเด็นของการ
จัดการความปลอดภัยมากขึ้น 

2) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาโดยขยายขอบเขตของการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
โดยศึกษาเพ่ิมในส่วนของผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน  หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือมี
ส่วนในงานอาชีวอนามัย เช่น หน่วยงานราชการ  นักวิชาการ ตัวแทนชุมชน รวมทั้ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นด้านความปลอดภัย 

3) ควรศึกษาวิธีการจัดการด้านอาชีวนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการ
ท างานประกอบการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความปลอดภัยในที่ท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

4) ควรมีการศึกษาถึงความสอดคล้องของนโยบายด้านอาชีวนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในการท างานกับการปฏิบัติด้านอาชีวนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในการท างานของพนักงานว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ และมีการ
ประเมินเพื่อท าการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานด้านอาชีวนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง  อาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 
 
เรียน  ทุกท่าน 
 

ด้วยคณะผู้วิจัยได้จัดท าโครงการวิจัยเรื่อง “อาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย”  

ในการนี้ จึงใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดตอบแบบสอบถามดังกล่าว เพ่ือคณะผู้วิจัยจะได้น า
ข้อมูลที่ ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส่งผลต่อความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 

คณะผู้วิจัย 
ผศ.ดร.  เขมมารี   รักษ์ชูชีพ     หัวหน้าโครงการวิจัย 
พ.ต.อ.ดร. นภดล วงษ์น้อม     ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ผศ.ดร. วงพักตร์  ภู่พันธ์ศรี     ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มือถือ 08-1913-0961 
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เลขที่แบบสอบถาม ..................... (   )  (   )  (   ) 
แบบสอบถาม 

 
เรื่อง  อาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 
 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้ เป็นแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นส าหรับ ผู้ ประกอบการ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ท าการส ารวจเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยของแรงงานภาคอุตสาหกรรม ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส่งผลต่อความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามโดยไม่ต้องกังวลใด 
ๆ ทั้งสิ้น เพราะคณะผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ และจะไม่มีการวิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
แต่จะวิเคราะห์โดยภาพรวม จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
โปรดท าเครื่องหมาย √  ลงใน  (   ) หน้าข้อความท่ีท่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  
(   )  ชาย                                   (   )  หญิง 
2. อายุ 
(   )  ต่ ากว่า 25 ปี                         (   )  25-34 ปี                
(   )  35-44 ปี      (   )  45-54 ปี                             
(   )  55 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ 
(   )  โสด                                   (   )  สมรส                  
(   )  หม้าย                                 (   )  หย่าร้าง 
4. ระดับการศึกษา 
(   )  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.        (   )   อนุปริญญา/ปวส.       
(   )  ปริญญาตรี     (   )  ปริญญาโท                            
(   )   สูงกว่าปริญญาโท   (   )  อ่ืนๆ (ระบ)ุ…………………………………………. 
5. รายได้ต่อเดือน 
(   )  น้อยกว่า 10,000 บาท            (   )  10,001-20,000 บาท    
(   )  20,001-30,000 บาท  (   )  30,001-40,000 บาท            
(   )  40,001-50,000 บาท      (   )  50,001-100,000 บาท 
(   )  มากกว่า หนึ่งแสนบาท 
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ส่วนที่ 2  อาชีวอนามัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 

ข้อ
ที ่

ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ด้วย
มาก
กลาง 
(4) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ด้วย
น้อย
กล 
(2) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

1)  ด้านการส่งเสริม 
6 มีการส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งสุขภาพทางด้านร่างกาย 

ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ของพนักงาน 
     

7 มีการส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งสุขภาพทางด้านจิตใจ 
ของพนักงาน 

     

8 มีความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันในสังคม ของพนักงาน      

2) ด้านการป้องกัน 
9 มีการป้องกันมิให้ผู้ประกอบอาชีพหรือพนักงานมี

สุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม 
     

10 มีการป้องกันมิให้ผู้ประกอบอาชีพหรือพนักงานมี
สุขภาพอนามัยผิดปกติ 

     

11 มีการป้องกันสภาวะการท างานของพนักงานให้เป็น
ปกติสุข 

     

3) ด้านการปกป้องคุ้มครอง 
13 การด าเนินการปกป้องคุ้มครองแรงงานมิให้มีการ

ท างานที่เสี่ยง 
     

14 การด าเนินการปกป้องคุ้มครองแรงงานมิให้มีการ
ท างานที่เกิดอันตราย 

     

15 การด าเนินการปกป้องคุ้มครองแรงงานมิให้มีการ
ท างานที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ 

     

4) ด้านการจัดการงาน 
16 มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างาน

ที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของร่างกาย 
     

17 มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างาน
ที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของจิตใจ 

     

18 มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างาน      
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ที่เหมาะสมกับแรงงานทางด้านสังคม 

5) ด้านการปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงาน 
19 มีการปรับสภาพของงานและคนท างานให้สามารถ

ท างานได้อย่างเหมาะสม 
     

20 มีการปรับสภาพของงานและคนท างานให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

21 มีการค านึงถึงสภาพทางด้านสรีระวิทยาและพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ของ
คนท างานให้มีความสอดคล้องมากที่สุด 

     

 
ส่วนที่ 3    ความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 
 

ข้อ
ที ่

ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ด้วย
มาก
กลาง 
(4) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ด้วย
น้อย
กล 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(1) 

1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย 
22 แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรที่เหมาะสมและ

ถูกต้องตามมาตราส่วน 
     

23 มีการยอมรับให้ตั้งโรงงานจากชุมชน      

24 ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การติดตั้งระบบไฟฟ้าใน
โรงงาน ระบบปรับอากาศ ระบบบ าบัดอากาศเสีย 
ระบบน้ าใช้และอ่ืนๆ ควรได้รับการออกแบบและ
รับรองโดยผู้มีวิชาชีพตามกฎหมาย 

     

2) ก าหนดนโยบาย 
25 มีนโยบายรักษาความปลอดภัยที่ออกมาจากฝ่าย

บริหาร เป็นลายลักษณ์อักษร 
     

26 มีนโยบายทางด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็น
หนังสือลายลักษณ์อักษร 

     

27 ผู้บริหารสามารถตัดสินใจแทนเจ้าของกิจการได้ ในการ
น านโยบายความปลอดภัยทั้งหมดมาสู่การปฏิบัติให้
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งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สภาพแวดล้อมในการท างาน 
28 มลพิษทางน้ าใช้การบ าบัดด้วยวิธีการทางเคมี      

29 มลพิษทางอากาศใช้ระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง      

30 สิ่งปฏิกูลหรือวัตถุที่ไม่ใช้แล้ว ส่งให้โรงงานผู้ให้บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 

     

40 มีการจัดท าแผนป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่มีหลักฐาน
เอกสารแสดงไว้ที่โรงงาน สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

     

41 จัดให้มีสัญญาณแจ้งเหตุอันตราย ณ ที่ต่างกันอย่างน้อย 
2 แห่ง 

     

42 มีการปฐมนิเทศ เรื่องความปลอดภัย ก่อนเข้าท างาน      

4) การเก็บรักษาสารเคมี จัดการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า 

31 แยกกองเก็บ โดยการจัดระเบียบ ประเภท ชนิด ของ
สารเคมีและสารไวไฟ 

     

32 มีข้ันตอนในการตรวจสภาพทั้งบรรจุภัณฑ์และฝาปิดให้
มีสภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานเสมอ 

     

33 น าไปก าจัดที่ศูนย์บริการก าจัดสารอุตสาหกรรม ที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

     

34 การขนถ่ายต้องมีการใช้ระบบก าจัดฝุ่นละออง เขม่าควัน 
สารเคมี และ ฟูมไอตะกั่ว ที่ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อาศัยใกล้เคียง 

     

5)  การจัดการพื้นที่โรงงาน 
35 เครื่องจักรที่ได้รับการติดตั้งมีรายละเอียดและข้อก าหนด

ที่ชัดเจน เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ 
     

36 มีแบบแปลนการวางผังเครื่องจักร      

37 มีคู่มือและเอกสารการใช้งานที่ชัดเจน      

38 ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ไฟฟ้าให้
เหมาะสมกับการใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

     

6)  การสอนงาน การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ 
39 มีการฝึกอบรมและแนะน าวิธีการป้องกันเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานในส่วนที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและ
อุบัติเหตุและอุบัติภัย 
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7) ด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาล 

43 มีความพร้อมในการจัดการด้านการแพทย์ พยาบาล 
เภสัชกร อยู่ตลอดเวลา 

     

44 จัดเตรียมทางด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาลในกรณี
เกิดภาวะฉุกเฉิน ไฟไหม้ อุบัติเหตุ 

     

45 จัดให้มีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานหลังประสบอุบัติเหตุ      

8)  ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 

46 มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับคนงาน โดยเฉพาะ
การท าข้อมูลด้านอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การสัมผัสกับ
สารเคมี การเจ็บป่วย 

     

47 สนับสนุนให้มีการศึกษาหาวิธีการควบคุมสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่ไม่ปลอดภัย 

     

9)  ผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ท างาน 

48 จัดให้มีผู้รับผิดชอบทางด้านชีวอนามัยในที่ท างานเต็ม
เวลา 

     

49 จัดให้มีผู้รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยที่ท างานเต็ม
เวลา 

     

50 ผู้รับผิดชอบดังกล่าวต้องท าหน้าที่เหล่านั้นโดยเฉพาะ      

10)  ระบบการตรวจความปลอดภัย การบันทึก การรายงานผล การเก็บรักษาข้อมูล 
51 มีการบันทึกระบบตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเป็น

ระบบ 
     

52 มีการเก็บรักษาข้อมูลความปลอดภัยอาชีวอนามัยอย่าง
เป็นระบบ 

     

53 มีการวิเคราะห์หาแนวทางควบคุมป้องกัน ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยอย่างเป็นระบบ 

     

54 มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ      
11)  เครื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
55 คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี เช่นถุงมือยาง 
     

56 คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี เช่นแว่นสวมป้องกัน
ตา (Goggles) 

     

57 คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี เช่นหน้ากากป้องกัน
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สารเคมี 
12)  งบประมาณ 
58 งบประมาณในการจัดกิจกรรมและรณรงค์ทางด้านความ

ปลอดภัยในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเลคทรอนิคส์ 

     

59 งบประมาณในการจัดกิจกรรมและรณรงค์ทางด้านความ
สะอาดในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ 

     

60 งบประมาณทางด้านการดูงาน มาตรฐานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ทั้งในและต่างประเทศ 

     

 
ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล 
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ภาคผนวก  ข 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ ์
 

เรื่อง  อาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยในที่ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย 

 
ค าชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่จัดท าขึ้นส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย เพ่ือเป็นข้อมูลพัฒนาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของแรงงานภาคอุตสาหกรรม ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส่งผลต่อความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม จึงขอความร่วมมือมายังท่าน กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์โดยไม่ต้องกังวลใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะ
คณะผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ และจะไม่มีการวิเคราะห์เป็นรายบุคคล แต่จะวิเคราะห์
โดยภาพรวม จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ ……………………………………………………….. 
 
2. อายุ ………………………………………………………… 
 
3. สถานภาพ ………………………………………………… 
 
4. ระดับการศึกษา …………………………………………. 
 
5. รายได้ต่อเดือน ………………………………………….. 
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1)  ด้านการส่งเสริม 
 มีการส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งสุขภาพทางด้านร่างกาย ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ของพนักงาน
 ........................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................... .................................
.............................................................................................................................................................
   
 มีการส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งสุขภาพทางด้านจิตใจ ของพนักงาน  
 ........................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................... .................................
.............................................................................................................................................................
   
 มีความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันในสังคม ของพนักงาน 
 ........................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................... .................................
.............................................................................................................................................................
   
2) ด้านการป้องกัน 
 มีการป้องกันมิให้ผู้ประกอบอาชีพหรือพนักงานมีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม 
 ..............................................................................................................................................
..................................................................................................... ...........................................................
.............................................................................................................................................................
  
 มี ก า รป้ อ ง กั น มิ ใ ห้ ผู้ ป ร ะกอบอาชี พห รื อพนั ก ง านมี สุ ขภ าพอนามั ย ผิ ดปก ต
 ..............................................................................................................................................
........................................................................................ ........................................................................
.............................................................................................................................................................
   
 มีการป้องกันสภาวะการท างานของพนักงานให้เป็นปกติสุข    
 ..............................................................................................................................................
................................................................................... .............................................................................
.............................................................................................................................................................
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3) ด้านการปกป้องคุ้มครอง 
 การด าเนินการปกป้องคุ้มครองแรงงานมิให้มีการท างานที่เสี่ยง 
 ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ......................
.............................................................................................................................................................
  
 การด าเนินการปกป้องคุ้มครองแรงงานมิให้มีการท างานที่เกิดอันตราย 
 ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ......................
.............................................................................................................................................................
   
 การด าเนินการปกป้องคุ้มครองแรงงานมิให้มีการท างานที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
 ..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ............................
.............................................................................................................................................................
   
4) ด้านการจัดการงาน 
 มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
ร่างกาย 
 ........................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................... .................................
.............................................................................................................................................................
   
 มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
จิตใจ 
 ........................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................... .................................
.............................................................................................................................................................
   
 มีการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับแรงงานทางด้านสังคม
 ........................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................... .................................
.............................................................................................................................................................
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5) ด้านการปรับงานให้กับคนและปรับคนให้กับงาน 
 มีการปรับสภาพของงานและคนท างานให้สามารถท างานได้อย่างเหมาะสม  
 ..............................................................................................................................................
............................................................................................... .................................................................
.............................................................................................................................................................
   
 มีการปรับสภาพของงานและคนท างานให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ..............................................................................................................................................
............................................................................... ........................................................... ......................
.............................................................................................................................................................
   
 มีการค านึงถึงสภาพทางด้านสรีระวิทยาและพ้ืนฐานความแตกต่างทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ของคนท างานให้มีความสอดคล้องมากท่ีสุด  
 ..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ............................
.............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 
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 - หัวหน้าโครงการ 
1.  นามสกุล (ภาษาไทย) ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Dr.Khemaree Rugchoochip 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 1017 01280 68 3 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 
ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง. จ. ชลบุรี 20130 หมายเลขโทรศัพท์ : 081-9130961  
(e-mail) : Khemaree2012@hotmail.co.th 

5. ประวัติการศึกษา 

 
ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขา 
 

ปีท่ี 
ส าเร็จ 

ชื่อสถาบัน 
การศีกษา 
 

ประเทศ 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต การคลังสาธารณะ 2521 มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

ไทย 

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ 
มหาบัณฑิต 

การสื่อสารและ 
การจัดการธุรกิจ 
หลักสูตรนานาชาติ 

1989 มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย 

ไทย 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
School of Public   
Administration 

การบริหารการ
พัฒนา 

หลักสูตรนานาชาติ 

2007 สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
 ( NIDA) 

ไทย 

 
Language Link School, London 2521 
English Language, Advanced Level, 1979 
Pitman College, London, 1980 
 
Training Course  
- University of South Australia 
English Business, 1996 
- University of Auckland Technology, 2004 
International Business 
- Fachhochschule Gelsenkirchen, Educational System in Germany, Oct. 2007. 
- MCI Management Center Innsbruck, Doing Business in Austria, 2007. 

mailto:Khemaree2012@hotmail.co.th
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- De Montfort University, UK. English Business, 2011 
- Business Environment Study Tour, January 2015 
 
6. สาขาที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

สาขาทางบริหารธุรกิจ  สาขาทางด้าน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
7. ประสบการณ์วิจัยทั้งในและนอกประเทศ 

 
 N. Peerakam,  Y. Rugchoochip and K. Rugchoochip.  The comparision on   

the quality of life in patients with Alzheimer’s disease: before and afte the 
treatment of Rivastigmine and Galantamine in Thailand 2017 

 K. Rugchoochip. N. Wongnom. and V. Poopunsri. Occupational Health 
Towards Occupational Safety of First Level Employee in Electrical and 
Electronics in Thailand.  This research received the financial supported from 
the Revenue budget (Government subsidies) through the Research Grant of 
Burapha University, National Research of Thailand (Grant no.194/2561). 

 K. Rugchoochip. (2017). Consumer Behavior In Accordance with Sufficiency 
Economy Philosophy of University Students in the Eastern Region. The 
University of Surabaya, Faculty of Business and Economics, Department of 
Management. The New Strategic Communication 

 CREATING AND STRENGTHENING BUSINESS PARTNERSHIP IN THE 
CONCEPTUAL AGE. the 15th International Symposium on Management 
(INSYMA). on March 1st 2018 at Tao-Tong Hotel, 169 Long-Hard Bangsan 
Road. Tambon Saensuk, Amphur Muang Chonburi 20131, Thailand. 

  เขมมารี  รักษ์ชูชีพ และปาริฉัตร์  ป้องโล่ การตอบสนองของผู้ประกอบการที่มีต่อนโยบาย
ภาครัฐด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานภาคอุตสาหกรรม ในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัด ชลบุรี Entrepreneur Response Towards 
Occupational Health and Safety Policy of   Industrial Labor Sector in 
Laemchabang Industrial Estate, Chonburi Province  Funded by Faculty of 
Political Science and Law, Burapha University, 2016.  International 
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Conference on Public Organization VII Governance Theory and Practice 
Jatinangor Sumedang August 22-23 , 2017  Indonesia 

  เขมมารี รักษ์ชูชีพ บทความวิชาการ โครงสร้างขององค์การ วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปีที่ 5ฉบับที่1 (ม.ค. – มิ.ย. 2560) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

    เขมมารี รักษ์ชูชีพ บทความวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์ (Strategy) วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรมปีที่ 5ฉบับที่ 2 (ก.ค.- ธ.ค.2560) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

    เขมมารี รักษ์ชูชีพ นภดล วงษ์น้อม วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี อธิพล ศาสตรานรากุล และภัครดา 
ฉายอรุณเรื่อง รูปแบบของภาวะผู้น าต่อประสิทธิผลของผู้น าที่มีต่อองค์กร : กรณศีึกษา 
มุมมองของ    นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เมืองพัทยา Style of Leadership towards 
Leadership Effectiveness : A Case Study View Points of Foreign Tourist 
Visitors at Pattaya City. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560  
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมปีที่ 5 ฉบับที ่2 (ก.ค. – ธ.ค.  2560) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 จิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน์ และเขมมารี  รักษ์ชูชีพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อ
ประสิทธิผลองค์การด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือตอบรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : 
กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมนวนคร The 3rd CAS National and International 
Conference 2015 (CASNIC 2015) “Education Reform for Social Justice: The 
New Chalenge”.Collage of Asian Scholars Khon Kaen, Thailand. รวมบทความ
และบทคัดย่อ (Abstract&Proceedings) ISBN 978-616-91857-2-7. September 
11th, 2015 

 เขมมารี  รักษ์ชูชีพ และจิตรลดา  ตรีสาคร ประสิทธิภาพการบริหารต่อระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขตกรุงเทพมหานคร วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 7 
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 (PANYAPIWAT JOURNAL Volume 7 
No.2 May – August 2015) 

  เขมมารี  รักษ์ชูชีพ และจิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน์ การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของ
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยด้านสุขภาพอนามัยในมิติด้านอาชีวอนามัย เพ่ือตอบสนอง
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 การประชุมวิชาการ การบริหารและ
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การจัดการ ครั้งที่ 10 “การบริหารและการจัดการเพ่ือปฏิรูป” วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 
ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 เขมมารี  รักษ์ชูชีพ และบุญฑริกา วงษ์วานิช รูปแบบของภาวะผู้น าต่อประสิทธิผลของผู้น า
ที่มีต่อองค์กร : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร : เขตมีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง วารสารครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน 
มกราคม – มิถุนายน 2557 ISSN 2350-9732 

 เขมมารี  รักษ์ชูชีพ  จิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน์ และกุณฑล  ทองศรี (2555).ปัจจัยที่มี
ความรู้มุ่งสู่ความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม Rajabhat 
Mahasarakham University The 4th  International Conference on Sciences and 
Social Sciences 2014 Integrated Creative Research for Local Development 
tower the ASEAN Economic Community ICSSS 2014 September 18-19/2014 

 เขมมารี  รักษ์ชูชีพ และจิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน์(2556). ประสิทธิภาพและคุณภาพ การ
จ้างคนภายนอก (OUTSOURCE) ของการเคหะแห่งชาติในการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้ใช้แรงงานไทยและผู้ใช้แรงงานต่างด้าว เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การ
ประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรง
แรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 

 นฤมล  จิตรเอื้อ และเขมมารี  รักษ์ชูชีพ(2555). บุคลิกภาพและอารมณ์ต่อความคาดหวัง
ของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักอ าเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่ บทคัดย่อ การประชุม
วิชาการระดับชาติ เพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน 25-26 ธันวาคม 2555 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ISBN: 978-616-296-012-3 

 เขมมารี  รักษ์ชูชีพ และจิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วารสารปัญญา
ภิวัฒน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555 ISSN 1906-7658 

 เขมมารี  รักษ์ชูชีพ  และชนงกรณ์  กุณฑลบุตร (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้
มุ่งสู่ความปลอดภัยของหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม บทคัดย่อ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน 25-26 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  ISBN: 978-616-296-012-3 
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 นฤมล  จิตรเอิ้อ และเขมมารี  รักษ์ชูชีพ กลยุทธ์การจูงในการท่องเที่ยวระยะยาวแบบ
เปี่ยมสุขของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างประเทศ Globai Business and Economics 
Review Vol.7 No.2 November , 2012 ISSN 1905-8446  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่อง  ความพึงพอใจของลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการและสายสนับสนุนต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 3 
ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555 ISSN 1906-7658 
เรื่อง  ทัศนคติของนักศึกษาต่อการน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย 
: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรรีะยะเวลาที่ใช้ในโครงการ12เดือน 
จุไรรัตน์  ดวงเดือน เขมมารี  รักษ์ชูชีพ และจิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน์(2010). Student 
Satisfacation Toward Joining Co-operative Education : A Case Study at 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi The 2nd Rajamangala 
University of Technology International Conference “Science and Technology 
Development in Creative Economy” 24-26 November 2010 Chulabhorn 
Research Institute Bangkok ,Thailand 

 จิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน์ และเขมมารี  รักษ์ชูชีพ การพัฒนารูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง :กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี การประชุมวิชาการเครือข่ายการวิจัย
สถาบันอุดมศึกษา ปี 2552  
เรื่อง “เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤตชาติ” 2-4 เมษายน 2552 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 เขมมารี  รักษ์ชูชีพ และจิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน์  ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย : ศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Conference Proceeding International Conference on the 
Role of Universities in Hands-On Education August 23-29,2009,Chiang Mai 
,Thailand  Organized By Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) 
,Thailand 

ต ำรำ 
 เขมมารี  รักษ์ชูชีพ.(2556). การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร : บริษัททริปเพ้ิล กรุ๊ป.  

จ านวน 228 หน้า  

 เขมมารี  รักษ์ชูชีพ.(2553).  ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร : บริษัททริปเพ้ิล กรุ๊ป. 
จ านวน 239 หน้า 
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Work Experience 

 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ บรรยายวิชา สัมมนาการท า
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และเป็นที่ปรึกษางานวิจัยมากกว่า 80 เรื่อง  

 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี พ.ศ. 2533-
พ.ศ. 2558 สอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อม
ทั้งเป็นที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก ทางด้านดุษฏีนิพนธ์ 

 ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 Executive Secretary to Various international projects such as UNIDO, USAID, 
GTZ, Thai-Netherlands Project before joining government sector. 
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- ผู้ร่วมโครงการ 
 1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   พันต ารวจเอก ดร. นภดล วงษ์น้อม 
  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Pol.Col.Dr. Nopadol  Wongnom 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน    3-3109-00259-12-6 
 3. ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ประจ า ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  
         คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
         มหาวิทยาลัยบูรพา 
 4. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ 

หน่วยงาน ภาควิชารั ฐประศาสนศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

สถานที่ติดต่อ  10/115 หมู่บ้านทาวน์พลัส ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถนน
กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 

หมายเลขโทรศัพท์   081 - 7627040 
E-mail    nopadol7202@gmail.com 

 5. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  จาก มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
- อบรมหลักสูตรนายร้อยต ารวจสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อยต ารวจ (พิเศษ รุ่นที่10) 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบสวน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 3 (การพัฒนาคุณภาพพนักงาน

สอบสวน) กองบังคับการต ารวจภูธรภาค 6 
- อบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้ก ากับ รุ่นที่ 36 จาก โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  

 6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป 
- ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และ พ.ร.บ. ต ารวจ 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐและเอกชน เน้นด้านการพัฒนาองค์กร การ

บริหารงานบุคคล 
 7. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
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นภดล วงษ์น้อม. (2558, กรกฎาคม - กันยายน). ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุดกลางส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ "การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและประสิทธิผลขององค์การ: กรณีสถานี
ต ารวจในจังหวัดชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา". วารสารต ารวจ, 51, 444. หน้า 120. 

___________ . (2558, มกราคม - มีนาคม). การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและประสิทธิผลของ
องค์การ: กรณีสถานีต ารวจในจังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา. วารสารต ารวจ, 51, 
442. หน้า 95-97. 

___________. (2554). การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและประสิทธิผลขององค์การภาครัฐ:  
  กรณีสถานีต ารวจในจังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา, ดุษฎีนิพนธ์ สาขารัฐประศาสน

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
___________. (2554, กรกฎาคม - ธันวาคม). การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและประสิทธิผลของ

องค์การ ภาครัฐ: กรณีสถานีต ารวจในจังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา . วารสาร
รัฐศาสตร์นิพนธ์, 2, 2. หน้า 122-136. 

___________. (2552). พ.ต.อ. นภดล วงษ์น้อม. ผกก.สภ.เมืองชลบุรี ผู้ก่อตั้ง ชุดปฏิบัติการพิเศษ 
(S.W.A.T.) แห่ง สภ.เมืองพัทยา. นิตยสาร POLICE TODAY THAILAND, 25,3. 
หน้า 34-36. 

 
___________เขมมารี รักษ์ชูชีพ นภดล วงษ์น้อม วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี อธิพล ศาสตรานรากุล และ
ภัครดา ฉายอรุณเรื่อง รูปแบบของภาวะผู้น าต่อประสิทธิผลของผู้น าที่มีต่อองค์กร : กรณีศึกษา 
มุมมองของ    นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เมืองพัทยา Style of Leadership towards Leadership 
Effectiveness : A Case Study View Points of Foreign Tourist Visitors at Pattaya City. 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560  วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมปีที่ 5 
ฉบับที ่2 (ก.ค. – ธ.ค.  2560) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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- ผู้ร่วมโครงการ 
 1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วงพักตร์  ภู่พันธ์ศรี 
  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Asst.Professor Dr. Vongphak Poopunsri 
 2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน    3-1006-02543-38-3 
 3. ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ประจ า ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  
         คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยบูรพา 
 4. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ 

หน่วยงาน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถานที่ติดต่อ   10/19 @EAST CONDO   ถนนบางแสนสาย 2  

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์   082-4983739 
E-mail    vongphak@buu.ac.th 

 5. ประวัติการศึกษา 
- ปร.ด (รัฐประศาสนศาสตร์) 
- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

                    - กศ.บ.(การสอนเคมี) 
 6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  
  - สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 7. งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
วงพักตร์  ภู่พันธ์ศรี. (2523). ผลของการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมในการแสดงออกที่มีผลต่อการ
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