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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานด้า นความปลอดภัย ในการทางานของเจ้า หน้ า ที่ค วามปลอดภัย ในการทางาน
ในอุตสาหกรรมยางในจังหวัด สงขลา เพื่อ เป็ น แนวทางในการดาเนิน การบริห ารทรัพ ยากร
บุคคลซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ จ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานระดับต่างๆ ในสถานประกอบกิจการ
ในอุต สาหกรรมยางจังหวัดสงขลา ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้ าที่
ความปลอดภัยในการทางานระดับต่างๆ ในอุตสาหกรรมยางจัง หวัด สงขลา จานวน 332 คน
ทาการเก็บ ข้อ มูล โดยใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) สถิต ิท่ีใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล
ได้แ ก่ ความถี่ (Frequency) ค่า ร้อ ยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบหาความแตกต่างด้วยการทดสอบ ค่าเฉลี่ยแบบที
(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และหาความสัมพันธ์
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
0.05 ผลการวิจยั พบว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานในอุตสาหกรรมยางในจังหวัด
สงขลา โดยมากเป็ น เพศหญิง มีอ ายุร ะหว่า ง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด การศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี ตาแหน่ งเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
10,001 - 20,000 บาท มีอายุงาน 10 ปี ขน้ึ ไปมากทีส่ ุด มีประสบการณ์ในการทางานเป็ นเจ้าหน้ าที่
ความปลอดภัยในการทางานตัง้ แต่ 1 – 3 ปี จากการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทางาน พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ระดับแรงจูงใจมากทีส่ ุดคือด้านความสาเร็จของงานและด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน มีประสิทธิภาพการทางานด้า นความปลอดภัย ในการทางานระดับ มาก
ด้านที่มปี ระสิทธิภ าพมากที่สุ ดคือ ปริม าณงาน ผลการหาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่วนบุคคล
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ต่อ ประสิท ธิภ าพการทางานด้า นความปลอดภัย ในการทางานพบว่า อายุ ระดับ การศึกษา
ระดับ รายได้ อายุ ง านในสถานประกอบกิจ การ ประสบการณ์ ใ นการเป็ นเจ้า หน้ า ที่
ความปลอดภัย ในการทางาน มีป ระสิท ธิภ าพการทางานด้ า นความปลอดภัย ในการ
ทางานที่แ ตกต่ า งกัน ส่ว นเพศและสถานภาพมีผ ลไม่แตกต่างกัน ผลการหาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการทางานต่อ ประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัยในการทางาน
พบว่า ปั จ จ ยั ค้ า จุน ด้า นสภาพแวดล้อ ม การท างาน ปั จ จัย ค้ า จุ น ด้ า นความสัม พัน ธ์ กับ
ผู้ใต้บงั คับบัญชา ปั จจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ปั จจัยค้ าจุนด้านความสัมพันธ์กับเพื่อ น
ร่วมงาน ปั จจัยค้าจุนด้านนโยบายและการบริหาร ปั จจัยค้าจุนด้า นค่าตอบแทน ปั จจัยค้า จุน
ด้านการนิเ ทศงาน ปั จจัยจูงใจด้านความสาเร็จของงาน ปั จจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ และ
ปั จจัยค้าจุนด้านสภาพชีวติ ส่วนตัว ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัยในการ
ทางานของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานในอุตสาหกรรมยางจังหวัดสงขลา ตามลาดับ
โดยค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.920 ตัวแปรพยากรณ์ประสิทธิภาพการทางานด้าน
ความปลอดภัยในการทางานของเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานในอุตสาหกรรมยาง
จังหวัดสงขลา (Y) ร้อยละ 84.7 (R2 เท่ากับ 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, wellrespected, 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).

ที่มาและความสาคัญของปัญหา
สานัก งานสวัส ดิก ารและคุ ้ม ครองแรงงานจัง หวัด สงขลา เป็ น หน่ ว ยงานในสัง กัด
กรมสวัส ดิก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน มีภ ารกิจ สาคัญ ในด้ า นกาหนดมาตรฐานแรงงาน
ด้านคุ ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทางาน
ด้านแรงงานสัมพันธ์ ด้านแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และสวัส ดิก ารแรงงาน โดยการพัฒ นา
มาตรฐาน กลไก รูป แบบ มาตรการส่ง เสริม สนับ สนุ น และแก้ไ ขปั ญ หา เพื่อ ช่ว ยเพิม่
โอกาสในการแข่งขัน ตลอดจนพัฒนาแรงงานในจังหวัดสงขลาให้มคี ุณภาพชีวติ ที่ดี ซึ่ง การ
คุ้มครองความปลอดภัยในการทางานนัน้ สถานประกอบกิจการจะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 และ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกฎหมายที่เป็ นกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการ และกาหนดให้
สถานประกอบกิจ การมีบุค ลากรผู้ร บั ผิดชอบคือ กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549 ซึง่ บัญญัตใิ ห้
ผู้มบี ทบาทหน้าที่บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน คือผู้ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัย ในการทางานระดับ
ต่างๆ ได้แก่ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขัน้ สูง ระดับวิชาชีพ
จากฐานข้อ มูล ส านัก งานสวัส ดิก ารและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ณ วันที่ 2
สิงหาคม 2564 พบว่ามีสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมยางพารา ทีม่ ลี ูกจ้างตัง้ แต่
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50 คนขึน้ ไป จานวน 41 แห่ง มีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการรวม 18,262 คน ด้วยสภาพ
พืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเหมาะสมเนื่องจากจังหวัดสงขลาอยู่ตดิ กับชายแดนประเทศมาเลเชีย มีท่าเรือน้ าลึก
สถานีรถไฟ และท่าอากาศยานนานาชาติ ภาครัฐจึงได้มกี ารสนับสนุ นอุตสาหกรรมยางพารา
เช่น การจัดให้มนี ิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) แห่งแรกคือ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
ซึง่ การพัฒนาอุตสาหกรรมยางนัน้ จะต้องไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และต้องก่อให้เกิดการ
จ้างงาน สร้างความมั ่นคงด้านรายได้ให้กบั ประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด ดังนัน้ ในการทางาน
ของแรงงานจึงต้องคานึงถึงความปลอดภัยด้วยเช่นกัน เนื่องจากการที่แรงงานทางานอย่า ง
ปลอดภัยจะส่งผลให้สถานประกอบกิจการทาการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิด
จากการประสบอัน ตรายจากการทางาน ขาดแคลนแรงงาน การหยุดกิจการ ตลอดจนความ
เสียหายต่อทรัพย์สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากอุบตั เิ หตุ อุบตั กิ ารณ์ต่างๆ
จากข้อ มูล ส านั ก งานสวัส ดิก ารและคุ้ม ครองแรงงานในจัง หวัด สงขลา ณ วัน ที่ 2
สิงหาคม 2564 พบว่ามีการแจ้งยกเลิกการขึ้นทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในการ
ทางานระดับต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2561 – 2563 จานวน 555 523 และ 1,407 ราย
ตามลาดับ ดังนัน้ เมื่อบุคลากรผู้รบั ผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานในสถานประกอบ
กิจการมีการเปลีย่ นแปลง ก็อาจจะทาให้ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากบุคลกรดังกล่าวเป็ นผู้ท่มี คี วาม
เชีย่ วชาญและประสบการณ์ ในการทางาน และตามกฎหมายในการเปลี่ย นแปลงเจ้า หน้ า ที่
ความปลอดภัย ในการทางานระดับ ต่างๆ แต่ล ะครัง้ นัน้ สถานประกอบกิจการจะมีค่า ใช้จ่าย
สาหรับการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัตเิ พียงพอทีส่ ามารถจะขึน้ ทะเบียนเป็ นเจ้าหน้ าที่
ความปลอดภัยในการทางานได้และสามารถทางานได้ครบถ้วนตามกฎหมายกาหนด
จากประเด็นปั ญหาดังกล่าวจึงทาให้ผู้วจิ ยั สนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจในการทางาน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัยในการทางานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทางานในอุตสาหกรรมยางจังหวัดสงขลา เพื่อเป็ นประโยชน์ แก่สถานประกอบกิจการ
ในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ โดยเลือกใช้แรงจูงใจให้เหมาะสมกับความต้องการของ
บุคลากรอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทางานขององค์ก าร เป็ นการ
กาหนดแนวทางในการบริห ารทรัพยากรบุค คลและยังเป็ นการลดค่ าใช้จ่ายอีกวิธกี ารหนึ่ง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
ในอุตสาหกรรมยางในจังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัยในการทางานของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทางาน ในอุตสาหกรรมยางในจังหวัดสงขลา
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทางานที่มผี ลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัย
ในการทางานของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน ในอุตสาหกรรมยางในจังหวัดสงขลา

สมมติ ฐาน
1. ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัย
ในการทางานต่ างกัน
2. ปั จ จัย แรงจูง ใจในการทางานที่แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการทางาน
ด้านความปลอดภัยในการทางานของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานต่างกัน

กรอบแนวคิ ด
การศึก ษาครัง้ นี้ ผู ้ว จิ ยั ได้ก าหนดกรอบแนวคิด ส าหรับ การวิจ ยั โดยใช้ท ฤษฎี
แรงจูง ใจสองปั จ จัย ของเฮอร์เบิร์ก และแนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของปี เ ตอร์ส ัน
(Peterson) และ โพลวแมน(Plowman) มาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้
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ตัวแปรต้น
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ระดับตาแหน่งเจ้าหน้าทีค่ วาม
ปลอดภัยในการทางาน
6. ระดับรายได้
7. อายุงาน
8. ประสบการณ์ในการทางาน
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน
ตัวแปรแรงจูงใจในการทางาน
1. ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factor)
2. ปั จจัยค้าจุน (Hygiene Factor)

ตัวแปรตาม

ประสิ ทธิ ภาพการทางานด้าน
ความปลอดภัยในการทางาน
1. ด้านคุณภาพงาน
2. ด้านปริมาณงาน
3. ด้านเวลา
4. ด้านค่าใช้จา่ ย

ขอบเขตการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตสาหรับศึกษาเฉพาะแรงจูงใจในการทางาน
ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัยในการทางานของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการทางานระดับต่างๆ ในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสงขลา โดยประชากร
และกลุ่มตัวอย่างทีอ่ ยู่ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ คือเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานระดับ
ต่างๆ ในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสงขลา ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบ
ไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgmental
Sampling) ในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดสงขลา
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. องค์ก ารสามารถทราบถึง ระดับ แรงจูงใจในการท างานเพื่อ เป็ นแนวทางในการ
พิจารณาการบริหารจัดการ และจัดสวัสดิการได้เหมาะสม
2. ทาให้ทราบข้อ มูล ปั จจัยที่ส่งผลต่ อ ประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัย
ในการท างานของบุค ลากรในองค์ก ร เพื่อ เพิ ม่ ประสิท ธิภ าพในการท างานด้า นความ
ปลอดภัยในการทางานในองค์การ
3. องค์การอื่นๆ สามารถนาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางานด้านความปลอดภัยในการทางาน

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั สารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการเน้ น
ข้อมูลตัวเลขเพื่อหาความคิดเห็น ข้อเท็จจริง และผลสรุป โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบกับงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึง่ เริม่ จาก
การศึกษางานวิจยั ต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลมากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ตามทฤษฎี
และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ ง
เจ้า หน้ า ที่ค วามปลอดภัย ในการท างาน ระดับ รายได้ อายุง านประสบการณ์ ใ นการท างาน
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน ส่วนที่ 2 เป็ นข้อคาถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปร
แรงจูงใจในการทางาน ประกอบไปด้วยด้านปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้าจุน และส่วนที่ 3 ปั จจัยด้าน
ประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัยในการทางาน ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน
ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา ประกอบด้วย
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอ้างอิง ประกอบด้วย การทดสอบ
ค่าเฉลีย่ แบบที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวและการ วิเคราะห์การถดถอดเชิงพหุ

สรุปผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า บุคลากรตาแหน่ งเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการทางานในอุตสาหกรรมยางในจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ระดับตาแหน่งเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน
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ระดับหัวหน้ างาน ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีอายุงาน 10 ปี ข้นึ ไป
มีประสบการณ์ในการเป็ นเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานตัง้ แต่ 1 – 3 ปี
ข้อมูลแรงจูงใจในการทางาน
จากผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทางานของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน
ในอุตสาหกรรมยางในจังหวัดสงขลา พบว่าระดับแรงจูงใจในการทางานโดยรวมมีแรงจูงใจระดับ
มากเท่ากับ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ระดับแรงจูงใจมากที่สุดคือด้านความสาเร็จของงาน เท่ากับ 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อ นร่ว มงานเท่า กับ 4.16 และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.62 รองลงมาคือด้านความรับผิดชอบเท่ากับ 4.13 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ า กับ
0.59 ด้า นลัก ษณะงานที่ป ฏิบ ตั ิเ ท่า กับ 4.05 และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่า กับ 0.58
ด้า นความสัม พัน ธ์ก ับ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาเท่ า กับ 4.04 และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่า กับ
0.65 ด้า นการยอมรับ นับ ถือ เท่า กับ 4.01 และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่า กับ 0.53 ด้าน
นโยบายและการบริหารเท่ากับ 4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ด้านความสัมพันธ์กบั
ผู้ใ ต้บงั คับบัญ ชาเท่ ากับ 3.98 และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.68 ด้านการนิ เ ทศงาน
เท่ากับ 3.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ด้านสภาพแวดล้อมการทางานเท่ากับ
3.84 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 ด้านความก้าวหน้าในงานเท่ากับ 3.82 และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 ด้านสภาพชีวติ ส่วนตัวเท่ากับ 3.80 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.71 และระดับแรงจูงใจที่น้อยทีส่ ุดคือด้านค่าตอบแทนเท่ากับ 3.71 และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.76
ข้อมูลประสิ ทธิ ภาพการทางานด้านความปลอดภัยในการทางาน
จากผลการวิเ คราะห์ข อ้ มูล ประสิท ธิภ าพการท างานด้า นความปลอดภัย ในการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ค วามปลอดภัยในการทางานของในอุตสาหกรรมยางในจังหวัดสงขลา
ได้แก่ ด้า นคุณ ภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย พบว่าโดยรวมมีคะแนน
เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากเท่ากับ 3.99 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 ซึง่ เมือ่ พิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ด้านปริมาณงาน มีคะแนนเฉลีย่ สูงทีส่ ุด เท่ากับ 4.12 รองลงมาคือ ด้านคุณภาพงาน
เท่ากับ 4.04 ต่อมาคือ ด้านค่าใช้จ่าย เท่ากับ 3.92 มี ส่วนด้านที่มคี ะแนนเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ
ด้านเวลา เท่ากับ 3.88
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การทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับ
ต าแหน่ งเจ้าหน้ าที่ค วามปลอดภัยในการทางานระดับรายได้ อายุงาน ประสบการณ์ ใ นการ
ทางานเจ้า หน้ า ที่ค วามปลอดภัย ในการทางาน ที่แ ตกต่ า งกัน มีป ระสิท ธิภ าพการทางาน
ด้านความปลอดภัยในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าเพศ สถานภาพ
ที่แ ตกต่า งกัน มีป ระสิท ธิภ าพการทางานด้า นความปลอดภัย ในการทางานไม่แ ตกต่ า งกัน
ส่วนอายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ งเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับรายได้
อายุงาน ประสบการณ์ ใ นการทางานเจ้าหน้ าที่ค วามปลอดภัยในการทางาน ที่แตกต่างกัน
มีประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัยในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยแรงจูงใจในการทางานด้านปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้าจุนที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัยในการทางานของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการทางานต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจในการทางานด้านปั จจัย
จูงใจและปั จจัยค้าจุนที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัยในการ
ทางานแตกต่างกัน โดยปั จ จัย แรงจูง ใจในการทางานที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการทางาน
ด้านความปลอดภัยในการทางานของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานในอุตสาหกรรมยาง
จังหวัดสงขลามากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ ปั จจัยค้าจุนด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ปั จจัย
ค้าจุนด้านความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ปั จ จัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ปั จจัยค้าจุนด้าน
ความสัมพันธ์ก ับเพื่อ นร่ว มงาน ปั จจัยค้า จุนด้า นนโยบายและการบริห าร ปั จจัยค้า จุ น ด้า น
ค่าตอบแทน ปั จจัยค้าจุนด้านการนิเทศงาน ปั จจัยจูงใจด้านความสาเร็จของงาน ปั จจัยจูงใจด้าน
ความรับผิดชอบ และปั จจัยค้าจุนด้านสภาพชีวติ ส่วนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สามารถอธิบ ายความสัม พัน ธ์ก ับ ประสิท ธิภ าพการทางานได้ร ้อ ยละ 84.7 (R 2 = 0.847)
ส่วนปั จจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความก้าวหน้าในงาน และปั จจัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์
กับผูบ้ งั คับบัญชาไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัยในการทางาน
อภิ ปรายผล
จากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
ในอุตสาหกรรมยางในจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ระดับตาแหน่งเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน
ระดับหัวหน้างาน ระดับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีอายุงาน 10 ปี ขน้ึ ไปมากทีส่ ุด
มีประสบการณ์ในการเป็ นเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานตัง้ แต่ 1 - 3 ปี ผลการวิเคราะห์
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แรงจูงใจในการทางาน พบว่าระดับแรงจูงใจในการทางานโดยรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
เท่ากับ 3.98 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ซึง่ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าระดับ
แรงจูงใจมากทีส่ ุดคือด้านความสาเร็จของงาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน รองลงมาคือ
ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บ ังคับบัญชา ด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านการนิเทศงาน
ด้า นสภาพแวดล้อ มการทางาน ด้า นความก้า วหน้ า ในงาน ด้า นสภาพชีว ิต ส่ ว นตัว และ
ด้า นค่า ตอบแทน ตามลาดับ ซึ่ง จะเห็น ได้ว่ า เจ้า หน้ า ที่ค วามปลอดภัย ในการทางานนั ้น
เป็ น บุ ค ลากรที่นอกจากจะทางานตามปกติท่ตี ้องรับผิดชอบในกระบวนการผลิตแล้ว ยังเป็ น
บุคลากรทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการกากับ ดูแล และดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการทางาน ซึ่งการที่บุคลากรมีบทบาทหน้าที่เหล่านี้ ปั จจัยจูงใจด้านความสาเร็จของงาน และ
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานจึงถือว่าสาคัญทีส่ ุด เพราะไม่อาจมีผใู้ ดสามารถทีจ่ ะทางาน
หลายอย่างได้สาเร็จโดยง่ายดาย จาเป็ นต้องมุง่ มัน่ เต็มใจทางาน และตัง้ ใจในการทางาน มีความ
กระตือรือร้นในการทางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานนัน้ บรรลุเป้ าหมาย ดังที่ ธนัญพร สุวรรณคาม
(2559) ได้ทาการศึกษาไว้ว่า แรงจูงใจในการทางานเป็ นปั จจัยทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ าน
ซึ่งเป็ นแรงผลัก ดันหรือ แรงกระตุ้นให้พนักงานแสดงพฤติกรรม การกระทานัน้ ๆออกมา ทาให้
บุคลากรมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจและเต็มใจทางาน เกิดความกระตือรือร้นอย่างเต็มที่เพื่อให้บ รรลุ
เป้ า หมาย และยัง สอดคล้อ งกับผลการศึกษาวิจยั ของโสภณ อินทรา,ธีรวุฒ ิ บุณยโสภณ,สุชาติ
เซีย่ งฉิน และสมนึก วิสุทธิแพทย์ (2561) ทีไ่ ด้ทาการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรม โดยผู้วจิ ยั ได้เล็งเห็น ความจาเป็ นที่
ต้อ งมีก ารศึก ษาและเร่ง พัฒ นาศักยภาพเจ้า หน้ า ที่ค วามปลอดภัย ระดับ วิช าชีพ ในโรงงาน
อุต สาหกรรมปิ โ ตรเคมีทงั ้ ด้านความรู้ การบริห ารความปลอดภัย ทัก ษะ และคุณ ลัก ษณะ
ทัศ นคติใ ห้ไ ด้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อลดความสูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง
ยั ่งยืน ซึ่งผู้วจิ ยั ได้พบว่าองค์ประกอบด้านคุณลักษณะทีจ่ าเป็ นต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้
ประสบผลสาเร็จลุล่วงและสามารถลดความสูญเสีย ประกอบด้ว ย 4 สมรรถนะ คือ จริย ธรรม
ในการดาเนิ น ธุ ร กิจ ความมุ่ง มั ่นเรีย นรู้แ ละถ่ า ยทอด ความมุ่ง มั ่นทางานให้สาเร็จ และ
ความตระหนัก เรื่อ งความปลอดภัย และจากผลการศึก ษาวิจ ยั ของปั ญ ญาพร ฐิต ิพ งศ์
(2558) ซึ่ ง ทาการศึก ษาวิจ ัย เกี่ ย วกับ แรงจู ง ใจที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพ การปฏิบ ตั ิง าน
ของบุค ลากรบริษ ัท ก่ อ สร้า ง กรณีศ ึก ษา บริษ ัท อิน เตอร์ เอ็ก ซ์เ พิร์ท คอนสตรัค ชั ่น จากัด
ผลการศึกษาพบว่าระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านด้านปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้าจุนโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก และผลการวิจ ยั ของอรุโ ณทัย จัน ทวงษ์ และประสพชัย พสนนท์ (2561) ซึ่ง ได้
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ศึก ษาวิจ ัย เรื่อ งปั จ จัย แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ ์ที่ส ่ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ตั ิง านของ
พนัก งานขายในธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทย พบว่ามีระดับแรงจูงใจด้านปั จจัยจูงใจ
และปั จจัยค้าจุนในระดับ มากทุก ด้า น โดยปั จจัยแรงจูงใจที่มผี ลต่อประสิทธิภาพด้านคุณภาพ
ของงานและปริมาณงานคือความมันคงในการท
่
างาน การยอมรับนับถือ รายได้และสวัสดิการ
ปั จจัยแรงจูงใจในด้านเวลาและค่าใช้จ่าย คือ ความต้อ งการความสาเร็จ รายได้และสวัส ดิการ
ความสาเร็จ ในการทางานของบุ ค คล ปั จ จัย ค้า จุ น ที่ ม ีผ ลคือ ด้ า นรายได้ แ ละสวัส ดิ ก าร
จึง สามารถอภิ ป รายได้ ว่ า จากผลการศึก ษาระดับ แรงจูง ใจในการทางานของเจ้า หน้ า ที่
คว ามปล อ ดภัย ในการท างาน ในอุ ต สาหกรรมยางจัง หวัด สงขลาสอดคล้อ งกับ ทฤษฎี
(Herzberg's Two Factor Theory) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัย
ในการทางานได้แ ก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย พบว่า
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย อยู่ใ นระดับ มากเท่ า กับ 3.99 และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ
0.62 ซึ่ง เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านปริมาณงานมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือ ด้านคุณภาพงาน ด้านค่าใช้จา่ ย และด้านเวลา ตามลาดับ ซึง่ จะเห็นได้ว่า บุคลากรในองค์กร
ทีด่ ารงตาแหน่ งเจ้าหน้ า ที่ค วามปลอดภัยในการทางานนัน้ นอกจากจะต้อ งทางานตามปกติ
ตามความรับผิดชอบในกระบวนการผลิต แล้ว ยัง เป็ น ผู้ท่ีม ีบ ทบาทในการกากับ ดูแ ล และ
ดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน ซึง่ โสภณ อินทรา, ธีรวุฒ ิ บุณยโสภณ,
สุชาติ เซีย่ งฉิน และ สมนึก วิสุทธิแพทย์ (2561) ได้ศ ึก ษารูป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพของ
เจ้า หน้ า ที่ค วามปลอดภัย ระดับ วิช าชีพ เพื่อ ลดความสูญ เสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า
องค์ประกอบด้านความรูท้ จ่ี าเป็ นต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านในตาแหน่งให้ป ระสบผลสาเร็จ
และสามารถลดความสูญ เสีย ได้แ ก่ ทัก ษะการเป็ น ผู้นาทีมงาน การบริห ารจัดการคน และ
จากการศึก ษาวิจ ยั ของภูร ี พรพนารัต น์ และศรีร ตั น์ ล้อ มพงษ์ (2557) ที่ได้ทาการศึกษา
ปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์ก ับการท าหน้ าที่ต ามบทบาทของเจ้าหน้ า ที่ค วามปลอดภัย ในการ
ทางานระดับ เทคนิ ค ในโรงงานอุ ต สาหกรรมจัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา ซึ่ง พบว่า จป.
เทคนิค มีค วามคิดเห็นต่ อ การบริห ารจัดการด้า นความปลอดภัยของสถานประกอบกิจ การ
อยู่ใ นระดับ ดี มีค วามคิด เห็น ต่ อ การสนับ สนุ น การเนิ น การด้า นความปลอดภัย จากผูบ้ ริหาร
พนักงาน หัวหน้างาน และหน่วยงานภาครัฐในระดับดี และจากการศึกษาวิจยั ของอัครเดช ไม้จนั ทร์
(2560) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่องปั จจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานกลุ่ ม
ติดตัง้ เครือ่ งจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ด้านความรวดเร็ว
ในการทางาน ด้านคุณภาพงาน และปริมาณการผลิต อยูใ่ นระดับการปฏิบตั มิ าก ตามลาดับ

12

จากผลการวิเ คราะห์แ รงจูง ใจในการทางานที่ม ีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพการทางาน
ด้านความปลอดภัยในการทางานของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานในอุตสาหกรรม
ยางในจังหวัดสงขลา พบว่าจาการพยากรณ์ตวั แปรปั จจัยแรงจูงใจในการทางานด้านปั จจัยจูงใจ
และปั จ จัย ค้า จุ น มีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพการทางานด้า นความปลอดภัย ในการทางาน
โดยปั จ จัย ทีม่ ผี ลมากทีส่ ุดคือปั จจัยแรงจูงใจค้าจุนด้านสภาพแวดล้อมการทางาน รองลงมาคือ
ปั จจัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์กบั ผู้ใต้บงั คับบัญชา ปั จจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ปั จจัยค้าจุน
ด้า นความสัม พัน ธ์ก ับ เพื่อ นร่ว มงาน ปั จ จัย ค้า จุน ด้า นนโยบายและการบริหาร ปั จจัยค้าจุน
ด้านค่าตอบแทน ปั จจัยค้าจุนด้านการนิเทศงาน ปั จจัยจูงใจด้านความสาเร็จของงาน ปั จจัยจูงใจ
ด้านความรับผิดชอบ และปั จจัยค้าจุนด้านสภาพชีวติ ส่ วนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ต ิ ที่ ร ะดับ
0.05 ส่ ว นปั จ จัย จู ง ใจด้านความก้าวหน้าในงาน ปั จจัยค้าจุนด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ปั จจัย
ค้าจุนด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัย
ในการทางานของเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานในอุ ตสาหกรรมยางในจังหวัดสงขลา
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของปั ญญาพร ฐิตพิ งศ์ (2558) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจทีส่ ่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง พบว่าความสัมพันธ์ของปั จจัย
แรงจูงใจกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านในด้านรวมมีความสัมพันธ์กนั และหากเมือ่ แยกรายด้าน
พบว่าแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบและด้านการนิเทศงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร และจากผลการศึกษาของอัครเดช ไม้จนั ทร์ (2560) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่องปั จจัยที่มผี ล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานกลุ่มติดตัง้ เครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัด
สงขลา จากผลการหาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งปั จ จัย ในการทางานกั บ ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านพบว่ามีความสัมพันธ์กนั โดยปั จจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
ความรูค้ วามเข้าใจในงานที่ทา ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ความสัมพันธ์กบั บุ คคลในที่
ทางาน ความก้าวหน้าและมันคงในงาน
่

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ นี้
1) จากการศึกษาวิจยั พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ ง
เจ้าหน้ าที่ค วามปลอดภัยในการท างาน ระดับรายได้ อายุงาน ประสบการณ์ ใ นการท างาน
เจ้าหน้ าที่ค วามปลอดภัยในการท างาน ที่แตกต่ างกันมีประสิทธิภาพการทางานด้า นความ
ปลอดภัยในการทางานที่แตกต่างกัน ดังนั น้ สถานประกอบกิจการจึงต้องมีการพิจารณาปั จจัย
ส่วนบุคคลให้เหมาะสมก่อนดาเนินการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการ
ทางานระดับต่างๆ
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2) จากการศึกษาระดับแรงจูงใจในการทางานพบว่าปั จจัยจูงใจด้านความสาเร็จของ
งาน และด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานมีความสาคัญต่อเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานระดับ ต่ า งๆ มากที่สุ ด ดัง นั น้ การจูง ใจบุ ค ลกรเหล่ า นี้ ใ ห้ส ามารถท างานได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ ควรจูงใจโดยการชื่นชม ยกย่อง และมอบหมายงานทีส่ าคัญให้เพื่อให้เกิด
ความภาคภูมใิ จ และทัง้ นี้ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานก็สาคัญมากเช่นกัน องค์การ
ต้ อ งมีก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ส่ ง เสริม การท างานเป็ นทีม การสร้ า งความสามัค คี และ
ความสัมพันธ์อ ันดีทงั ้ ภายในงานและนอกงาน เช่นการจัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ การ
แข่งขันกีฬา การรับประทานอาหารร่วมกันประจาเดือน เป็ นต้น
3) จากการศึก ษาวิจ ัย พบว่ า ปั จ จัย แรงจูง ใจในการท างานที่แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัยในการทางาน และเมื่อพิจารณาปั จจัยแล้วพบว่า
ปั จจัยค้าจุนด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ปั จจัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์กบั ผู้ใต้บงั คับบัญชา
ปั จจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ปั จจัยค้าจุนด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ปั จจัยค้าจุน
ด้านนโยบายและการบริหาร ปั จจัยค้าจุนด้านค่าตอบแทน ปั จจัยค้าจุนด้านการนิเทศงาน ปั จจัย
จูงใจด้านความสาเร็จของงาน ปั จจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ และปั จจัยค้าจุนด้านสภาพชีวติ
ส่วนตัว มีความสาคัญตามลาดับ ดังนัน้ จึงเป็ นแนวทางให้สถานประกอบกิจการสามารถจัดลาดับ
ความส าคัญ ในการดาเนินการจัดทากลยุทธ์ใ นการบริหารบุค คลได้ ภายใต้งบประมาณของ
องค์การ
4) จากปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ซึง่ เป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญสูงสุดทีส่ ่งผล
ต่อประสิทธิภาพการทางานด้านความปลอดภัยในการทางาน ซึง่ สอดคล้องกับหลักการในการลด
การประสบอัน ตรายจากการท างาน ดัง นัน้ สถานประกอบกิจ การจึง ควรมีม าตรการในการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทางานอย่างสม่าเสมอ เช่น กิจกรรม Walk Through Survey การ
ตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความปลอดภัยในการทางาน และจัดสรรงบประมาณสาหรับการ
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางานไว้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ถัดไป
1) ในการศึก ษาวิจ ัย ในอนาคตแรงจูง ใจในการทางานที่ม ีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพ
การทางานด้านความปลอดภัยในการทางาน ผู้วจิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการทาการศึกษาวิจยั จาก
ตัวแปรที่ได้จากการศึกษา เพื่อทาการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงในสถานประกอบกิจการมากยิง่ ขึ้น
เนื่องจากปั จ จัย สนับ สนุ น ในแต่ล ะสถานประกอบกิจ การนัน้ อาจจะต่า งกัน ทาให้เ มื่อ นาผล
การศึก ษาไปท าการจ ดั ท ากลยุท ธ์ใ นสถานประกอบกิจ การอาจจะไม่ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ในสถานประกอบกิจการนัน้ ทัง้ หมด จึงเห็นควรเสนอแนะให้นาแนวทางจากการ
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ศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิ จ การแต่ ล ะแห่ ง ก่ อ นดาเนิ น การจัด ทา
กลยุ ท ธ์ ใ นการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลในตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
ระดับต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด แก่องค์การ
2) นาผลการวิจยั ศึก ษาต่ อ ยอดด้ว ยวิธ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ เข้ามาวิเ คราะห์เ พื่อ ให้ได้
ข้อมูลทีล่ ุ่มลึกชัดเจน กับกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการทาวิจยั ในอนาคตสืบไป
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