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บทคดัย่อ 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพ
การท างานด้านความปลอดภยัในการท างานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน
ในอุตสาหกรรมยางในจงัหวดัสงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการบรหิารทรพัยากร
บุคคลซึง่ปฏบิตัหิน้าทีเ่จา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัต่างๆ ในสถานประกอบกิจการ
ในอุตสาหกรรมยางจงัหวดัสงขลา ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น กลุ่มตวัอย่าง คอื เจ้าหน้าที่
ความปลอดภยัในการท างานระดบัต่างๆ ในอุตสาหกรรมยางจงัหวัดสงขลา จ านวน 332 คน 
ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบหาความแตกต่างด้วยการทดสอบ ค่าเฉลี่ยแบบที 
(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA) และหาความสมัพนัธ์
ด้วยการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) ระดบัความมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 
0.05 ผลการวจิยั พบว่า เจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานในอุตสาหกรรมยางในจงัหวดั
สงขลา โดยมากเป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีต าแหน่งเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
10,001 - 20,000 บาท มอีายงุาน 10 ปีขึน้ไปมากทีสุ่ด  มปีระสบการณ์ในการท างานเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภยัในการท างานตัง้แต่ 1 – 3 ปี จากการวเิคราะห์แรงจูงใจในการท างาน พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ระดบัแรงจูงใจมากทีสุ่ดคอืด้านความส าเรจ็ของงานและด้านความสมัพนัธ์
กบัเพื่อนร่วมงาน มปีระสทิธภิาพการท างานด้านความปลอดภยัในการท างานระด ับมาก 
ด้านที่มปีระสิทธิภาพมากที่สุดคือปริมาณงาน ผลการหาความสมัพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล
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ต่อประสทิธภิาพการท างานดา้นความปลอดภยัในการท างานพบว่า อายุ ระดบัการศกึษา 
ระด ับรายได้ อายุงานในสถานประกอบกิจการ ประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน ม ีประสิทธ ิภาพการท างานด้านความปลอดภัยในการ
ท างานที่แตกต่างกัน ส่วนเพศและสถานภาพมีผลไม่แตกต่างกนั ผลการหาความสมัพนัธ์
ระหว่างแรงจงูใจในการท างานต่อประสทิธภิาพการท างานด้านความปลอดภยัในการท างาน
พบว ่าปัจจยัค ้าจ ุนด ้านสภาพแวดล ้อมการท างาน ปัจจัยค ้าจุนด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บงัคบับัญชา ปัจจยัจูงใจด้านการยอมรบันับถือ ปัจจยัค ้าจุนด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ปัจจยัค ้าจุนด้านนโยบายและการบรหิาร ปัจจยัค ้าจุนด้านค่าตอบแทน ปัจจยัค ้าจุน
ด้านการนิเทศงาน ปัจจยัจูงใจดา้นความส าเรจ็ของงาน ปัจจยัจงูใจดา้นความรบัผดิชอบ และ
ปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพชวีติส่วนตวั ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานในอุตสาหกรรมยางจงัหวดัสงขลา ตามล าดบั 
โดยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(R) เท่ากบั 0.920 ตวัแปรพยากรณ์ประสทิธภิาพการท างานดา้น
ความปลอดภยัในการท างานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานในอุตสาหกรรมยาง
จงัหวดัสงขลา (Y) รอ้ยละ 84.7 (R2 เท่ากบั 0.847) 

ABSTRACT 

 This research was aimed to study the motivation of work efficiency of Safety 
Officers in the rubber industry in Songkhla province. As a guideline for the implementation 
of human resource management who perform the duties of safety officers at various levels 
in the rubber industry establishment in Songkhla province to be more efficient. 332 
samples for this study is gathering from the Safety Officers at various levels who work in 
the rubber industry in Songkhla province, Tools for this research included statistical 
analysis of questionnaire data are frequency, percentage, mean and standard deviation. 
A t-test, One Way ANOVA and Multiple Regression Analysis with statistical significance 
rate at 0.05. 

 As the reserach results, it was founded the majority of the Safety Officer in the 
rubber industry in Songkhla province were female, aged 31-40 years old, single and 
graduated bachelor's degree Safety Officer position in supervisor level. The average 
income is 10,001 - 20,000 baht per month. Work experience up to 10 years. Experience 
as a safety officer at work from 1-3 years. The results of the study found that level of 
motivation in working for safety officers in the rubber industry in Songkhla province was 
at a high level. The highest levels of motivation were job success and relationships with 
colleagues. High performance in working safety. The most efficient aspect is throughput. 
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The results of finding the relationship of personal factors to work efficiency in safety at 
work found that age, education level, income level, age of work in the workplace. 
Experience as a safety officer. There are different working safety performance. The 
gender and status had no different effect. The finding of the relationship between work 
motivation and work safety performance revealed that the factors sustaining the working 
environment. In addition, working environment, relationships with subordinates, well-
respected, good relationship with colleagues, good policy and administration, 
compensation, job supervision, job achivement, job reponsibility, and good quality of life 
were affected to performance work effective for safety officers in the rubber industry in 
Songkhla province, respectively. The correlation coefficient (R) was 0.920, the predictor 
variable of the work efficiency of safety officers in the rubber industry in Songkhla 
province (Y) was 84.7% (R2 was 0.847). 

ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 

ส านักงานสวสัดิการและคุ ้มครองแรงงานจงัหวดัสงขลา เป็นหน่วยงานในสังก ัด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีภารกิจส าคัญในด้านก าหนดมาตรฐานแรงงาน  

ด้านคุ ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ด้านแรงงานสมัพนัธ์ ด้านแรงงานรฐัวสิาหกิจสมัพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน โดยการพฒันา

มาตรฐาน กลไก รูปแบบ มาตรการส่งเสรมิ สนับสนุนและแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยเพิม่

โอกาสในการแข่งขนั ตลอดจนพฒันาแรงงานในจงัหวดัสงขลาให้มคีุณภาพชวีติที่ดี ซึ่งการ
คุ้มครองความปลอดภยัในการท างานนัน้ สถานประกอบกิจการจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 และ

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยกฎหมายที่เป็นกฎเกณฑใ์นการบรหิารจดัการ และก าหนดให้

สถานประกอบกจิการมบีุคลากรผู้รบัผดิชอบคอืกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการบรหิาร

จดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 ซึง่บญัญตัใิห้

ผู้มบีทบาทหน้าที่บรหิารจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน คอืผู้ที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดับ

ต่างๆ ไดแ้ก่ ระดบัหวัหน้างาน ระดบับรหิาร ระดบัเทคนิค ระดบัเทคนิคขัน้สงู ระดบัวชิาชพี  
จากฐานข้อมูลส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดสงขลา ณ วนัที่ 2 

สงิหาคม 2564 พบว่ามสีถานประกอบกจิการประเภทอุตสาหกรรมยางพารา ทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 
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50 คนขึน้ไป จ านวน 41 แห่ง มลีูกจ้างในสถานประกอบกิจการรวม 18,262 คน ด้วยสภาพ

พืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมเนื่องจากจงัหวดัสงขลาอยู่ตดิกบัชายแดนประเทศมาเลเชยี มที่าเรอืน ้าลกึ

สถานีรถไฟ และท่าอากาศยานนานาชาต ิภาครฐัจงึได้มกีารสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพารา 

เช่น การจดัให้มนีิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) แห่งแรกคอื นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 

ซึง่การพฒันาอุตสาหกรรมยางนัน้จะต้องไม่ท าลายทรพัยากรธรรมชาต ิและต้องก่อใหเ้กดิการ

จา้งงาน สรา้งความมัน่คงดา้นรายไดใ้หก้บัประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด ดงันัน้ในการท างาน

ของแรงงานจงึต้องค านึงถึงความปลอดภยัด้วยเช่นกัน เนื่องจากการที่แรงงานท างานอย่าง

ปลอดภยัจะส่งผลให้สถานประกอบกจิการท าการผลติได้อย่างต่อเนื่อง ลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิ

จากการประสบอันตรายจากการท างาน ขาดแคลนแรงงาน การหยุดกจิการ ตลอดจนความ

เสยีหายต่อทรพัยส์นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากอุบตัเิหตุ อุบตักิารณ์ต่างๆ  

จากข้อมูลส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในจังหวัดสงขลา ณ วันที่ 2 

สงิหาคม 2564 พบว่ามกีารแจง้ยกเลกิการขึ้นทะเบยีนรายชื่อเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการ

ท างานระดบัต่างๆ ในจงัหวดัสงขลา ปี พ.ศ. 2561 – 2563 จ านวน 555 523 และ 1,407 ราย 

ตามล าดบั ดงันัน้เมื่อบุคลากรผู้รบัผดิชอบด้านความปลอดภยัในการท างานในสถานประกอบ

กจิการมกีารเปลีย่นแปลง กอ็าจจะท าใหป้ระสทิธภิาพการบรหิารงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั

และสภาพแวดล้อมในการท างานเปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากบุคลกรดงักล่าวเป็นผู้ที่มคีวาม

เชีย่วชาญและประสบการณ์ในการท างาน และตามกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่

ความปลอดภยัในการท างานระดบัต่างๆ แต่ละครัง้นัน้สถานประกอบกจิการจะมคี่าใชจ้่าย

ส าหรบัการฝึกอบรมเพื่อใหลู้กจา้งมคีุณสมบตัเิพยีงพอทีส่ามารถจะขึน้ทะเบยีนเป็นเจา้หน้าที่

ความปลอดภยัในการท างานไดแ้ละสามารถท างานไดค้รบถว้นตามกฎหมายก าหนด 

จากประเด็นปัญหาดงักล่าวจงึท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษาถงึแรงจูงใจในการท างาน   

ที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานด้านความปลอดภยัในการท างานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภยั

ในการท างานในอุตสาหกรรมยางจงัหวดัสงขลา เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถานประกอบกจิการ

ในการพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรมนุษย ์โดยเลอืกใชแ้รงจูงใจใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของ

บุคลากรอนัจะส่งผลต่อประสทิธภิาพด้านความปลอดภยัในการท างานขององค์การ เป็นการ

ก าหนดแนวทางในการบรหิารทรพัยากรบุคคลและยงัเป็นการลดค่าใช้จ่ายอกีวธิกีารหนึ่ง 
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วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาระดบัแรงจูงใจในการท างานของเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน

ในอุตสาหกรรมยางในจงัหวดัสงขลา 

2. เพื่อศกึษาระดบัประสทิธภิาพการท างานดา้นความปลอดภยัในการท างานของเจา้หน้าที่

ความปลอดภยัในการท างาน ในอุตสาหกรรมยางในจงัหวดัสงขลา 

3. เพื่อศกึษาแรงจงูใจในการท างานที่มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานด้านความปลอดภยั

ในการท างานของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ในอุตสาหกรรมยางในจงัหวดัสงขลา 

สมมติฐาน 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานดา้นความปลอดภยั

ในการท างานต่างกัน 

 2. ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน

ดา้นความปลอดภยัในการท างานของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานต่างกนั 

กรอบแนวคิด 

 การศ ึกษาครัง้นี้ผู ้ว จิยัได ้ก าหนดกรอบแนวคดิส าหรบัการว ิจยั โดยใช้ทฤษฎี

แรงจูงใจสองปัจจยั ของเฮอร์เบิร์ก และแนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของปีเตอร์สัน 

(Peterson) และ โพลวแมน(Plowman) มาใช้เป็นแนวทางในการศกึษาความสมัพนัธ์ของตวัแปร

อสิระกบัตวัแปรตาม ดงันี้ 
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  ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการวิจยั 

 การวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตส าหรบัศกึษาเฉพาะแรงจงูใจในการท างาน

ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานดา้นความปลอดภยัในการท างานของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั

ในการท างานระดบัต่างๆ ในสถานประกอบกจิการอุตสาหกรรมยางพาราในจงัหวดัสงขลา โดยประชากร

และกลุ่มตวัอย่างทีอ่ยู่ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ คอืเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบั

ต่างๆ ในสถานประกอบกจิการอุตสาหกรรมยางพาราในจงัหวดัสงขลา ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ

ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยการเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Judgmental 

Sampling) ในสถานประกอบกจิการอุตสาหกรรมยางพาราในจงัหวดัสงขลา 

 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษา 
5. ระดบัต าแหน่งเจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัในการท างาน 
6. ระดบัรายได ้
7. อายงุาน 
8. ประสบการณ์ในการท างาน
เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน 

ตวัแปรแรงจงูใจในการท างาน 
1. ปัจจยัจงูใจ (Motivation Factor) 
2. ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factor) 

ประสิทธิภาพการท างานด้าน
ความปลอดภยัในการท างาน 
1. ดา้นคุณภาพงาน 
2. ดา้นปรมิาณงาน 
3. ดา้นเวลา 
4. ดา้นค่าใชจ้า่ย 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

  1. องค์การสามารถทราบถึงระดับแรงจูงใจในการท างานเพื่อเป็นแนวทางในการ

พจิารณาการบรหิารจดัการ และจดัสวสัดกิารไดเ้หมาะสม  

  2. ท าให้ทราบข้อมูลปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านความปลอดภยั

ในการท างานของบุคลากรในองค ์กร  เพื่อ เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานด้านความ

ปลอดภยัในการท างานในองคก์าร 

  3. องค์การอื่นๆ สามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ท างานดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

วิธีด าเนินการวิจยั 

  การศึกษาครัง้นี้เป็นการวจิยัส ารวจเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) มกีารเน้น

ข้อมูลตวัเลขเพื่อหาความคดิเห็น ข้อเท็จจรงิ และผลสรุป โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบกบังานวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ซึง่เริม่จาก

การศกึษางานวจิยัต่างๆ เพื่อรวบรวมขอ้มลูมาก าหนดเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยัตามทฤษฎี

และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบดว้ย ส่วนที ่1 ค าถามเกี่ยวกบั

ขอ้มูลด้านประชากรศาสตรป์ระกอบด้วย เพศ อายุสถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับรายได้ อายุงานประสบการณ์ในการท างาน

เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ส่วนที ่2 เป็นขอ้ค าถามระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัตวัแปร

แรงจงูใจในการท างาน ประกอบไปดว้ยดา้นปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน และส่วนที ่3 ปัจจยัดา้น

ประสทิธภิาพการท างานดา้นความปลอดภยัในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพงาน ดา้นปรมิาณงาน 

ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่าย สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนา ประกอบดว้ย 

การหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอ้างองิ ประกอบดว้ย การทดสอบ

ค่าเฉลีย่แบบท ีการทดสอบความแปรปรวนทางเดยีวและการ วเิคราะหก์ารถดถอดเชงิพหุ 

สรปุผลการวิจยั  

ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  จากกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ พบว่า บุคลากรต าแหน่งเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั
ในการท างานในอุตสาหกรรมยางในจงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี  
สถานภาพโสด การศกึษาระดบั ปรญิญาตร ีระดบัต าแหน่งเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน
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ระดบัหวัหน้างาน ระดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท มอีายุงาน 10 ปีขึ้นไป 
มปีระสบการณ์ในการเป็นเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานตัง้แต่ 1 – 3 ปี 

ข้อมลูแรงจงูใจในการท างาน 

 จากผลการวเิคราะห์แรงจูงใจในการท างานของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน 
ในอุตสาหกรรมยางในจงัหวดัสงขลา พบว่าระดบัแรงจงูใจในการท างานโดยรวมมแีรงจงูใจระดบั
มากเท่ากบั 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54 ซึ่งเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า
ระดบัแรงจูงใจมากที่สุดคอืด้านความส าเรจ็ของงาน เท่ากบั 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55 ด้านความสมัพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานเท่ากับ 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.62 รองลงมาคอืดา้นความรบัผดิชอบเท่ากบั 4.13 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.59 ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบตั ิเท่าก ับ 4.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่าก ับ 0.58 
ด้านความสัมพันธ์ก ับผู้บ ังค ับบัญชาเท่ากับ  4.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่าก ับ 
0.65 ด้านการยอมรบันับถือเท่ากบั  4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 ด้าน
นโยบายและการบรหิารเท่ากบั 4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 ด้านความสมัพนัธ์กบั
ผู้ใต้บงัคบับญัชาเท่ากับ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ด้านการนิเทศงาน
เท่ากบั 3.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 ด้านสภาพแวดล้อมการท างานเท่ากบั 
3.84 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84 ดา้นความก้าวหน้าในงานเท่ากบั 3.82 และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87 ดา้นสภาพชวีติส่วนตวัเท่ากบั 3.80 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.71 และระดบัแรงจงูใจที่น้อยทีสุ่ดคอืด้านค่าตอบแทนเท่ากบั 3.71 และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.76 

ข้อมลูประสิทธิภาพการท างานด้านความปลอดภยัในการท างาน 

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มูลประสทิธภิาพการท างานด้านความปลอดภยัในการ
ท างานของเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานของในอุตสาหกรรมยางในจงัหวดัสงขลา 
ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่าย พบว่าโดยรวมมคีะแนน
เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 3.99 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 ซึง่เมือ่พจิารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ดา้นปรมิาณงาน มคีะแนนเฉลีย่สงูทีสุ่ด เท่ากบั 4.12 รองลงมาคอื ดา้นคุณภาพงาน 
เท่ากบั 4.04 ต่อมาคอื ด้านค่าใช้จ่าย เท่ากบั 3.92 ม ีส่วนด้านที่มคีะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื 
ดา้นเวลา เท่ากบั 3.88 
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 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบั
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัรายได้ อายุงาน ประสบการณ์ในการ
ท างานเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน ที่แตกต่างกัน มปีระสิทธิภาพการท างาน
ดา้นความปลอดภยัในการท างานทีแ่ตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าเพศ สถานภาพ 
ที่แตกต่างกนัมปีระสิทธิภาพการท างานด้านความปลอดภยัในการท างานไม่แตกต่างกัน  
ส่วนอายุ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัรายได้ 
อายุงาน ประสบการณ์ในการท างานเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน ที่แตกต่างกัน  
มปีระสทิธภิาพการท างานดา้นความปลอดภยัในการท างานทีแ่ตกต่างกนั 

 สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัแรงจงูใจในการท างานดา้นปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ้าจุนที่แตกต่างกนั
ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานดา้นความปลอดภยัในการท างานของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั
ในการท างานต่างกนั ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัแรงจงูใจในการท างานดา้นปัจจยั
จูงใจและปัจจยัค ้าจุนที่แตกต่างกนัส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานด้านความปลอดภยัในการ
ท างานแตกต่างกนั โดยปัจจยัแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ดา้นความปลอดภยัในการท างานของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานในอุตสาหกรรมยาง
จงัหวดัสงขลามากที่สุดเรยีงตามล าดบั คอื ปัจจยัค ้าจุนด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ปัจจยั
ค ้าจุนดา้นความสมัพนัธก์บัผูใ้ต้บงัคบับญัชา ปัจจยัจงูใจดา้นการยอมรบันับถอื ปัจจยัค ้าจุนดา้น
ความสมัพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปัจจยัค ้าจุนด้านนโยบายและการบรหิาร ปัจจยัค ้าจุนด้าน
ค่าตอบแทน ปัจจยัค ้าจุนดา้นการนิเทศงาน ปัจจยัจงูใจดา้นความส าเรจ็ของงาน ปัจจยัจงูใจดา้น
ความรบัผดิชอบ และปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพชวีติส่วนตัว อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05
สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ก ับประส ิทธ ิภาพการท างานได้ร ้อยละ 84.7 (R2 = 0.847) 
ส่วนปัจจยัจูงใจด้านลกัษณะงานที่ปฏบิตั ิความก้าวหน้าในงาน และปัจจยัค ้าจุนด้านความสมัพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชาไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

อภิปรายผล 

 จากกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ พบว่า เจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน
ในอุตสาหกรรมยางในจงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี  
สถานภาพโสด การศกึษาระดบั ปรญิญาตร ีระดบัต าแหน่งเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน
ระดบัหวัหน้างาน ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท มอีายุงาน 10 ปีขึน้ไปมากทีสุ่ด 
มปีระสบการณ์ในการเป็นเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานตัง้แต่ 1 - 3 ปี ผลการวเิคราะห์
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แรงจูงใจในการท างาน พบว่าระดบัแรงจูงใจในการท างานโดยรวมมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก
เท่ากบั 3.98 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54 ซึง่เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าระดบั
แรงจงูใจมากทีสุ่ดคอืดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน  รองลงมาคอื
ด้านความรับผิดชอบ ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบญัชา ด้านการ
ยอมรบันบัถอื ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นความสมัพนัธก์บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นการนิเทศงาน 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน  ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านสภาพชีว ิตส่วนตัว และ
ด้านค่าตอบแทน ตามล าดบั ซึ่งจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานนั ้น
เป็นบุคลากรที่นอกจากจะท างานตามปกติที่ต้องรบัผดิชอบในกระบวนการผลติแล้ว ยงัเป็น
บุคลากรทีม่บีทบาทหน้าทีใ่นการก ากบั ดูแล และด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภยั
ในการท างาน ซึ่งการที่บุคลากรมบีทบาทหน้าที่เหล่านี้ ปัจจยัจูงใจด้านความส าเรจ็ของงาน และ
ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานจงึถอืว่าส าคญัทีสุ่ด เพราะไม่อาจมผีูใ้ดสามารถทีจ่ะท างาน
หลายอยา่งไดส้ าเรจ็โดยง่ายดาย จ าเป็นตอ้งมุง่มัน่ เตม็ใจท างาน และตัง้ใจในการท างาน มคีวาม
กระตือรอืร้นในการท างานอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานนัน้บรรลุเป้าหมาย ดงัที่ ธนัญพร สุวรรณคาม 
(2559) ไดท้ าการศกึษาไวว้่า แรงจงูใจในการท างานเป็นปัจจยัทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 
ซึ่งเป็นแรงผลกัดนัหรอืแรงกระตุ้นให้พนักงานแสดงพฤตกิรรม การกระท านัน้ๆออกมา ท าให้
บุคลากรมคีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจและเต็มใจท างาน เกิดความกระตือรอืร้นอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย และยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษาวจิยัของโสภณ อนิทรา,ธรีวุฒ ิบุณยโสภณ,สุชาติ 
เซีย่งฉิน และสมนึก วสิุทธแิพทย ์(2561) ทีไ่ดท้ าการศกึษารปูแบบการพฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าที่
ความปลอดภยัเพื่อลดความสูญเสยีในโรงงานอุตสาหกรรม โดยผู้วจิยัได้เลง็เหน็ความจ าเป็นที่
ต้องมกีารศึกษาและเร่งพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดบัวชิาชพี  ในโรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีทัง้ด้านความรู้ การบรหิารความปลอดภยัทกัษะ และคุณลกัษณะ 
ทศันคติให้ได้ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อลดความสูญเสยีในโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง
ยัง่ยนื ซึ่งผู้วจิยัไดพ้บว่าองค์ประกอบด้านคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต้องมเีพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได้
ประสบผลส าเรจ็ลุล่วงและสามารถลดความสูญเสยี ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ คือ จริยธรรม
ในการด าเนินธุรกิจ ความมุ่งมัน่เร ียนรู ้และถ่ายทอด  ความมุ่งมัน่ท างานให้ส าเรจ็ และ
ความตระหนักเรื่องความปลอดภยั และจากผลการศึกษาวจิยัของปัญญาพร ฐ ิต ิพงศ์ 
(2558) ซึ่งท าการศึกษาวิจ ัยเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรบรษิัทก่อสร้าง กรณีศึกษา บรษิัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 
ผลการศกึษาพบว่าระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ้าจนุโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และผลการวจิยัของอรุโณทยั จนัทวงษ์ และประสพชยั พสนนท์ (2561) ซึ่งได้
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ศึกษาว ิจ ัย เรื่องปัจจยัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์ี ่ส ่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตั ิงานของ
พนักงานขายในธุรกจิค้าปลกีสนิค้าปลอดอากรของไทย พบว่ามรีะดบัแรงจงูใจด้านปัจจยัจูงใจ
และปัจจยัค ้าจุนในระดบัมากทุกด้าน โดยปัจจยัแรงจูงใจที่มผีลต่อประสทิธภิาพด้านคุณภาพ
ของงานและปรมิาณงานคอืความมัน่คงในการท างาน การยอมรบันับถือ รายได้และสวสัดิการ 
ปัจจยัแรงจงูใจในด้านเวลาและค่าใช้จ่าย คอื ความต้องการความส าเรจ็ รายได้และสวสัดกิาร 
ความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล ปัจจ ัยค ้าจุนที่ม ีผลคือด้านรายได้และสว ัสด ิการ  
จึงสามารถอภิปรายได้ว่าจากผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการท างานของเจ้าหน้าที่
ค ว ามปลอดภ ัย ในการท า ง าน ในอุตสาหกรรมยางจังหวัดสงขลาสอดคล้องกับทฤษฎี  
(Herzberg's Two Factor Theory) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประสทิธภิาพการท างานด้านความปลอดภยั
ในการท างานได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านปรมิาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย พบว่า
โดยรวมมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.99 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.62 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านปรมิาณงานมคีะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คอื ดา้นคุณภาพงาน ดา้นค่าใชจ้า่ย และดา้นเวลา ตามล าดบั ซึง่จะเหน็ไดว้่า บุคลากรในองคก์ร
ทีด่ ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานนัน้ นอกจากจะต้องท างานตามปกติ
ตามความรบัผดิชอบในกระบวนการผลิตแล้ว ยงัเป็นผู้ที่มีบทบาทในการก ากับ ดูแล และ
ด าเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน ซึง่โสภณ อนิทรา, ธรีวุฒ ิบุณยโสภณ, 
สุชาต ิเซีย่งฉิน และ สมนึก วสิุทธแิพทย์ (2561) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดับวิชาชีพเพื่อลดความสูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า
องคป์ระกอบดา้นความรูท้ีจ่ าเป็นตอ้งมเีพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานในต าแหน่งใหป้ระสบผลส าเร็จ
และสามารถลดความสูญเสยี ได้แก่ ทกัษะการเป็นผู้น าทมีงาน การบรหิารจดัการคน และ
จากการศึกษาวจิยัของภูร ีพรพนาร ัตน์ และศรรีตัน์ ล้อมพงษ์ (2557) ที่ได้ท าการศึกษา
ปัจจยัที่มคีวามสัมพันธ์กับการท าหน้าที่ตามบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภ ัยในการ
ท างานระด ับเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมจงัหว ัดพระนครศร ีอยุธยา  ซึ่งพบว่า จป. 
เทคนิค มคีวามคิดเห็นต่อการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยัของสถานประกอบกิจการ
อยู่ในระดับดี มีความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการเนินการด้านความปลอดภัย จากผูบ้รหิาร 
พนกังาน หวัหน้างาน และหน่วยงานภาครฐัในระดบัด ีและจากการศกึษาวจิยัของอคัรเดช  ไมจ้นัทร์
(2560) ที่ได้ศึกษาวจิยัเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานกลุ่ม
ตดิตัง้เครือ่งจกัรสายการผลติในจงัหวดัสงขลา พบว่าประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ดา้นความรวดเรว็
ในการท างาน ดา้นคุณภาพงาน และปรมิาณการผลติ อยูใ่นระดบัการปฏบิตัมิาก ตามล าดบั  
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 จากผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการท างานที่ม ีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ดา้นความปลอดภยัในการท างานของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานในอุตสาหกรรม
ยางในจงัหวดัสงขลา พบว่าจาการพยากรณ์ตวัแปรปัจจยัแรงจูงใจในการท างานด้านปัจจยัจูงใจ
และปัจจ ัยค ้าจุน ม ีผลต่อประสิทธ ิภาพการท างานด้านความปลอดภัยในการท างาน  
โดยปัจจัยทีม่ผีลมากทีสุ่ดคอืปัจจยัแรงจงูใจค ้าจุนดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน รองลงมาคอื
ปัจจยัค ้าจุนด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา ปัจจยัจูงใจด้านการยอมรบันับถอื ปัจจยัค ้าจุน
ด้านความสัมพันธ์ก ับเพื่อนร่วมงาน ปัจจยัค ้าจุนด้านนโยบายและการบรหิาร ปัจจยัค ้าจุน
ดา้นค่าตอบแทน ปัจจยัค ้าจุนดา้นการนิเทศงาน ปัจจยัจงูใจดา้นความส าเรจ็ของงาน ปัจจยัจงูใจ
ด้านความรบัผดิชอบ และปัจจยัค ้าจุนด้านสภาพชวีติส่วนตวั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนปัจจัยจูงใจดา้นความก้าวหน้าในงาน ปัจจยัค ้าจุนดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิปัจจยั
ค ้าจุนดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานด้านความปลอดภยั
ในการท างานของเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานในอุตสาหกรรมยางในจงัหวดัสงขลา 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปัญญาพร ฐติพิงศ์ (2558) ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเกี่ยวกบัแรงจงูใจทีส่่งผล
ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของบุคลากรในบรษิัทก่อสร้าง พบว่าความสมัพนัธ์ของปัจจยั
แรงจงูใจกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในดา้นรวมมคีวามสมัพนัธก์นั และหากเมือ่แยกรายด้าน
พบว่าแรงจงูใจดา้นความรบัผดิชอบและดา้นการนิเทศงานส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ของบุคลากร และจากผลการศกึษาของอคัรเดช  ไมจ้นัทร ์(2560) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องปัจจยัที่มผีล
ต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานกลุ่มติดตัง้ เครื่องจกัรสายการผลติในจงัหวดั
สงขลา จากผลการหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการท างานกับประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานพบว่ามคีวามสมัพนัธ์กนั โดยปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน ได้แก่
ความรูค้วามเข้าใจในงานที่ท า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ความสมัพนัธ์กบับุคคลในที่
ท างาน ความกา้วหน้าและมัน่คงในงาน 

ข้อเสนอแนะ 

  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้นี้ 
  1) จากการศกึษาวจิยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน ระดบัรายได้ อายุงาน ประสบการณ์ในการท างาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน ที่แตกต่างกันมปีระสิทธิภาพการท างานด้านความ
ปลอดภยัในการท างานที่แตกต่างกนั ดงันัน้สถานประกอบกิจการจงึต้องมกีารพจิารณาปัจจยั
ส่วนบุคคลใหเ้หมาะสมก่อนด าเนินการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการ
ท างานระดบัต่างๆ  
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  2) จากการศกึษาระดบัแรงจูงใจในการท างานพบว่าปัจจยัจูงใจด้านความส าเร็จของ
งาน และด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมคีวามส าคญัต่อเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการ
ท างานระดับต่างๆ มากที่สุด ดังนัน้การจูงใจบุคลกรเหล่านี้ ให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพสูงสุดนัน้ควรจงูใจโดยการชื่นชม ยกย่อง และมอบหมายงานทีส่ าคญัใหเ้พื่อใหเ้กดิ
ความภาคภูมใิจ และทัง้นี้ปัจจยัดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานกส็ าคญัมากเช่นกนั องคก์าร
ต้องมีการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม การสร้างความสามัคคี และ
ความสมัพนัธ์อันดีทัง้ภายในงานและนอกงาน เช่นการจดักิจกรรมสมัมนานอกสถานที่ การ
แขง่ขนักฬีา การรบัประทานอาหารรว่มกนัประจ าเดอืน เป็นตน้ 
  3) จากการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยแรงจูงใจในการท างานที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานด้านความปลอดภยัในการท างาน และเมื่อพจิารณาปัจจยัแล้วพบว่า 
ปัจจยัค ้าจุนด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ปัจจยัค ้าจุนด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา 
ปัจจยัจงูใจด้านการยอมรบันับถอื ปัจจยัค ้าจุนด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ปัจจยัค ้าจุน
ดา้นนโยบายและการบรหิาร ปัจจยัค ้าจุนดา้นค่าตอบแทน ปัจจยัค ้าจุนดา้นการนิเทศงาน ปัจจยั
จงูใจดา้นความส าเรจ็ของงาน ปัจจยัจงูใจด้านความรบัผดิชอบ และปัจจยัค ้าจุนด้านสภาพชวีติ
ส่วนตวั มคีวามส าคญัตามล าดบั ดงันัน้จงึเป็นแนวทางใหส้ถานประกอบกจิการสามารถจดัล าดบั
ความส าคญัในการด าเนินการจดัท ากลยุทธ์ในการบรหิารบุคคลได้ ภายใต้งบประมาณของ
องคก์าร 
  4) จากปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ซึง่เป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัสูงสุดทีส่่งผล
ต่อประสทิธภิาพการท างานดา้นความปลอดภยัในการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการในการลด
การประสบอันตรายจากการท างาน ดังนัน้สถานประกอบกิจการจึงควรมีมาตรการในการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มการท างานอย่างสม ่าเสมอ เช่น กจิกรรม Walk Through Survey การ
ตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญด้านความปลอดภยัในการท างาน และจดัสรรงบประมาณส าหรบัการ
ด าเนินการแกไ้ขปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มการท างานไวอ้ยา่งเหมาะสม 

  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ถดัไป 

  1) ในการศึกษาวิจ ัยในอนาคตแรงจูงใจในการท างานที่ม ีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานดา้นความปลอดภยัในการท างาน ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะในการท าการศกึษาวจิยัจาก
ตวัแปรที่ได้จากการศกึษา เพื่อท าการศกึษาแบบเฉพาะเจาะจงในสถานประกอบกจิการมากยิง่ขึ้น 
เนื่องจากปัจจยัสนับสนุนในแต่ละสถานประกอบกิจการนัน้อาจจะต่างกนั ท าให้เมื่อน าผล
การศ ึกษาไปท าการจดัท ากลย ุทธ ์ในสถานประกอบก ิจการอาจจะไม ่สอดคล ้องกบั
สถานการณ์ในสถานประกอบกิจการนัน้ทัง้หมด จงึเห็นควรเสนอแนะให้น าแนวทางจากการ
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ศกึษาวจิยัในครัง้นี้ไปประยุกต์ใชใ้นสถานประกอบกิจการแต่ละแห่งก่อนด าเนินการจัดท า
กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในต าแหน่งเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน
ระดบัต่างๆ ให้เกดิความเหมาะสมมากที่สุดแก่องคก์าร 

  2) น าผลการวจิยัศกึษาต่อยอดด้วยวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ เขา้มาวเิคราะห์เพื่อให้ได้
ขอ้มูลทีลุ่่มลกึชดัเจน กบักลุ่มตวัอยา่งอื่น ๆ เพื่อพฒันาการท าวจิยัในอนาคตสบืไป 
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