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การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงาน และด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางาน ให้เกิดความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยในการทํางานทีดี
โดยศึกษากลุ่มประชากรจํานวนทังหมด 71 คน ซึงเป็ นพนักงานทีปฏิบตั งิ านทังหมดในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติทใช้
ี การแจกแจง
ความถี (Frequency) ค่า ร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลีย (Mean) และค่ า เบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป พบว่า ภาพรวมของการจัดการอาชีวอนา
มัยความปลอดภัยในองค์กร โดยใช้หลักจัตุรสั ความปลอดภัย (Safety Square) ในการประเมินความพึงพอใจ
ของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย 3.08 ±0.60) และปั จจัยทีมีผลต่อการจัดการอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยในองค์กรทีได้รบั การปรับปรุงแก้ไขมี 2 ปั จจัย ได้แก่ ด้านการจัดตังองค์กรเพือความปลอดภัยและ
ด้านการควบคุม ค่าเฉลีย 2.44 ±0.62 ,ค่าเฉลีย 2.62 ±0.47 ตามลําดับ ส่วนด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ตามความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย 2.84 ± 0.74) ผล
สามารถเสนอแนะเชิงนโยบาย เพือการส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทํางานต่อไป
คําสําคัญ : อาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทํางาน, การจัดการ, คุณภาพชีวติ

ABSTRACT

This research examines the management of occupational health and safety (OHS) of the
employees. Additionally, the paper also includes the quality of life in the organization in order to
enhance the wellbeing of the workers. The study population of 71 people of Lampang Integrated Solid
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Waste Center. Analysis of data using query statistics frequency, percentage, mean and standard
deviation. The results from this investigation show that the overall rating of OHS management in the
organization is the moderate level (average of 3.08 ± 0.60). The factors influencing the management of
OHS a factor should be improve the safety organization and the control (average of 2.44 ±0.62, 2.62
±0.47). The quality of work life the moderate level according to the opinions of employees in the
organization (average of 2.84 ± 0.74).The findings have led to recommendations for policy makers to
support OHS in the workplace.
Keywords : Occupational Health Safety (OHS), Management, Quality of life

บทนํา

การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ ของสัง คมไทย ส่ งผลให้ มีก ารขยายตัว ของอุ ต สาหกรรมเพือ
ตอบสนองความต้องการของประชากรทีเพิมมากขึน มีผลให้เกิดมลภาวะทางขยะเพิมขึนตามไปด้วย จาก
ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่าขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2559 ทัวประเทศว่ามี 27.04 ล้านตัน เพิมขึนจากปี
2558 ประมาณ 190,000 ตัน หรือ เพิมขึน 0.7% ส่วนการกําจัดขยะทีถูกกําจัดอย่างถูกต้อง 9.59 ล้านตัน
หรือ 36% กําจัดแบบไม่ถูกต้อง 11.69 ล้านตัน หรือ 43% และคัดแยกเพือนํ าไปใช้ประโยชน์เพียง 5.76 ล้าน
ตัน หรือ 21% หากพิจารณาถึงกระบวนการการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า อัตราขยะมูลฝอยทีถูกนําไปกําจัด
อย่ า งถู ก ต้อ งมี อ ัต ราทีน้ อ ย และกระบวนการในการคัด แยก การจัด เก็บ รวบรวม และเก็บ ขนยัง ไม่ ม ี
ประสิท ธิภ าพพอ จึง ทํา ให้เ กิดปั ญหาขยะตกค้าง ทังจากประชากรทีเพิมมากขึน การขาดจิตสํา นึ ก ของ
ประชาชน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการบริโภคของ
ประชากรทีเพิมสูงขึน โดยวิกฤตปั ญหาขยะมูลฝอยทีเกิดขึนนีจําเป็ นทีจะต้องได้รบั การแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึง
ทางรัฐบาลกําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 8 และเป็ นแนวทางสําหรับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 9 กําหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส่งเสริมและสนับสนุ นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีความร่วมมือกันในการจัดการขยะมูลฝอยโดยมุ่งเน้นรูปแบบศูนย์กําจัดขยะมูล
ฝอยชุมชน เพือแก้ไขปั ญหาการจัดการขยะ1
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ซึงอยู่ในสัง กัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้มกี าร
จัดตังศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพือการกําจัดขยะทีถูกกําจัดอย่างถูกต้องภายในเขตจังหวัดลําปาง
ภายในศูนย์ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าทีและลูกจ้างจํานวนมาก ซึงเป็ นทรัพยากรบุคคลสําคัญทีมีโอกาสในการ
เกิดอันตรายจากการทํางาน ซึงต้องทํางานกับเครืองจักรขนาดใหญ่จํานวนมาก และเครืองจักรเหล่านีมีมูล
ค่าทีสูงมาก เนืองจากเครืองจักรทีใช้ในศูนย์แห่งนีเป็ นเครืองจักรประเภทต่าง ๆ เช่น เครืองร่อนขยะ เครืองอัด
แท่งขยะ เครืองอัดแท่งเชือเพลิง ซึงไม่มผี ลิตวางขายทัวไปหรือเป็ นการผลิตตามแบบทีผูอ้ อกแบบสังทํา จึง
ต้องจัดทําเครืองจักรขึนเองเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยระบบเครืองจักรและตูค้ วบคุมการทํางานต่าง ๆ ของเครืองจักร
ทีมาจากหลายแหล่งผลิต เพือสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเครืองจักรได้รบั ความเสียหาย

1

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม. สถานการณ์มลพิ ษประเทศไทย ปี 2559. [ออนไลน์].
แหล่งทีมา : http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNews.cfm?task=lt &id=
. [13 กุมภาพันธ์ 2560].
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ก็จะส่งผลให้มงี บประมาณทีเป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆทังการซ่อมแซม การหาอะไหล่ต่างๆ ทําให้ต้องใช้เงิน
เป็ นจํานวนมาก และงบประมาณในการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานอีกด้วย2
จากการศึกษาสถานการณ์ การเกิดอุบตั ิเหตุ ในปั จจุบนั ในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ประกอบกับการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องในอดีต ผูว้ จิ ยั มีความสนใจศึกษาการจัดการอาชีวอนา
มัยความปลอดภัยในการทํางานในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ซึงเป็ นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรแห่งแรกของจังหวัดลําปางและยังไม่มรี ายงานการศึกษามาก่อนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
ซึงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดตังศูนย์ ฯ เพือเป็ นแนวทางในการป้ องกันปั ญหาทีจะเกิดขึนและส่งเสริมอาชีวอ
นามัยความปลอดภัยของพนักงานในศูนย์แห่งนี รวมทังผลทีได้จากการวิจยั นี ผู้ทสนใจอาจสามารถนํ
ี
าไป
ประยุกต์ใช้ในพืนทีอืนๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพือศึกษาการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทํางานและด้านคุณภาพชีวติ ในศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจังหวัดลําปาง

วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั

ขอบเขตการวิ จยั เพือศึกษาการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในกลุ่มของพนักงานในศูนย์
กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ว่ามีระบบการจัดการ ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวติ อยู่ในระดับใด จาก
หลักทฤษฎีหลักจัตุรสั ความปลอดภัย (Safety Square)3
กลุ่มประชากรที ใช้ในการศึกษา เป็ นเจ้าหน้าทีและคนงานในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง จํานวนทังหมด 71 คน ณ เวลาในการเก็บตัวอย่างในเดือน ธันวาคม
2559 ถึง เดือน มกราคม 2560
เครืองมือทีใช้ในงานวิ จยั คือ แบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Closed-Ended Form)4 แบบสํารวจ
รายการ (Check List)5 และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)6 และแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิ ด (Opened-Ended Form)7 โดยมีล ัก ษณะคํา ถามแบ่ง ออกเป็ น 4 ด้า น คือ 1.ด้า นจัด ทํา
สภาพแวดล้อมทีปลอดภัยในการทํางาน . ด้านจัดโครงสร้างองค์กรเพือสนองต่อความปลอดภัยในการทํางาน
และมอบอํานาจในการทํางานทีสร้างความปลอดภัยในการทํางาน 3.ด้านควบคุมให้การดําเนินงานเป็ นไป
อย่างปลอดภัย 4.ด้านตรวจติดตามและรักษาไว้ซงระบบเพื
ึ
อความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักจัตุรสั
2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง. ศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ลําปาง. 2559, หน้า 66.
3
วิฑรู ย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. วิ ศวกรรมและการบริ หารความปลอดภัยในโรงงาน. พิมพ์ครังที
12. (กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรมสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น)
). หน้า 73-74.
4
Howard Schuman & Stanley Presser. "The Open and Closed Question". American Sociological. 1979.
5
นลินี ณ นคร. เครืองมือการวิ จยั ในเอกสารชุดฝึ กอบรมการเรียนรู้การทําวิ จยั ด้วยตนเอง. นนทบุร:ี
สถาบันวิจยั และพัฒนา.
.
6
John W.Best. Research in Education, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc, 93.
7
Howard Schuman & Stanley Presser. "The Open and Closed Question". American Sociological. 1979.
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ความปลอดภัย (Safety Square)8 และทฤษฎีรปู แบบระบบความปลอดภัยของบ๊อบฟี เรนซ์ (Firenze System
Model)9 ส่วนข้อมูลความคิดเห็นพนักงานและคนงานในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปางทีมีต่อคุณภาพชีวติ การทํางานภายในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยมี
ลักษณะคําถามแบ่งออกเป็ น 8 ด้าน ตามหลักปั จจัยชีวัดคุณภาพชีวติ การทํางานของ Walton10
การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ ซึงแบบสอบถามจะได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชียวชาญ
จํานวน 5 ท่าน ทังด้านความเหมาะสมของเนือหา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยใช้เทคนิคการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC)11 และหาค่าความเชือมัน (Reliability)12 เพือวัดความ
น่ าเชือถือของเครืองมือ ใช้กลุ่มตัว อย่างจํานวน 30 คน ทีมีลกั ษณะงานทีใกล้เคีย งกัน คือโรงกําจัด ขยะ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองมาย อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง13
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นํ าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาจําแนกข้อมูลเป็ นกลุ่มตามประเด็นการวิจยั โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์เพือหาค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน การแปลผลของความคิดเห็น
พิจารณาจากค่าเฉลีย โดยใช้เกณฑ์กาํ หนดรูปแบบของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ตามวิธขี องลิเคิรท์ (Likert)14 เป็ นระดับการประเมิน

แนวคิ ดและทฤษฎีทีเกียวข้อง

. กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
15
จากข้อมูลศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง มีระบบการทํางานกล่าวคือ
ปริมาณขยะมูลฝอยทีเข้ามาดําเนินการจัดการภายในศูนย์ฯ จะนํามาจําแนกด้วยเครืองจัก รและระบบการ
8
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ศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครปฐม. 2545. หน้า 5.
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จัดการเพือแยกขยะออกเป็ น ประเภทคือ ขยะอินทรีย์ ขยะอนินทรีย์ และนําชะขยะมูลฝอย ผลผลิตจากการ
ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยตามกระบวนการประกอบด้วย วัสดุรไี ซเคิล, เชือเพลิงอัดแท่ง RDF, ปุ๋ ยหมัก
ชีวภาพ, ขยะฝั งกลบ และนําทิงจากกระบวนการ รายละเอียดแสดงดังแผนภูมภิ าพ ดังนี
แผนภูมิแสดงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ปุยหมักชีวภาพ

สิ่งปลอมปน

กระบวนการ
หมักปุย

บอฝงกลบ

ความชื้น

อินทรียสาร
ขยะเขา
ศูนยฯ

กระบวนการ
คัดแยกขยะ

น้ําชะขยะมูล

น้ําทิ้งจา

อนินทรียสาร

ขยะฝงกลบหนาลาน

วัสดุรไี ซเคิล
โลหะ, แกว
, ..

ขวดพลาสติก
, ..

จําหนายวัสดุรไี ซเคิล

ขยะอัดกอน
วัตถุดิบผลิต

กระบวนการ
คัดเลือกพลาสติก
เชื้อเพลิงอัดแทง RDF

2. ปัจจัยชีวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน
16
ปั จจัยชีวัดคุณภาพชีวติ การทํางานของ Walton มี 8 ประการ ดังนี
1. ค่าตอบแทนทีเพียงพอและยุตธิ รรม (Adequate and Fair Compensation) คือ รายได้
เป็ นไปตามมาตรฐาน ทังทางสังคมและพนักงาน สามารถเปรียบเทียบและสอดคล้องกับงานอืน ๆ
2. สภาพการทํางานทีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working
Condition) คือ สภาพการทํางานทีมีความปลอดภัยต่อร่างกาย ชัวโมงการทํางานเป็ นไปตามหมายเหตุและ
หลักเกณฑ์
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Walton อ้างใน กาญจนา แดงมาดี, หน้า 5.
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3.โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (Development of Human Capacities) คือ งาน
ทีทําสามารถใช้ทกั ษะได้อย่างกว้างขวาง อํานวยและควบคุมตนเองมีขอ้ มูลเพียงพอ
4. ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน (Growth and Security) คือ งานทีสนับสนุ นให้เกิด
ความก้าวหน้า โดยการใช้ความสามารถเปิ ดโอกาสให้ใช้ทกั ษะใหม่ ๆ
5. การบูรณาการทางสังคม (Social Integration) คือ ลักษณะของความสัมพันธ์ในกลุ่ม
ผูร้ ่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชาและการติดต่อสือสารภายในกลุ่ม
6. ประชาธิปไตยในองค์การ (Constitutionalism) คือ พนักงานทีมีสทิ ธิสว่ นบุคคล สามารถพูด
และแสดงออกได้อย่างเสรีภาพ โดยไม่ตอ้ งเกรงกลัวต่อการกลันแกล้งจากฝ่ ายบริหาร มีการปฏิบตั ทิ เท่
ี าเทียม
กันและมีกระบวนการร้องทุกข์และกล่าวโทษ
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว (The Total Life Space) คือ หน่วยงานยินยอมให้
สมาชิกมีบทบาทในชีวติ ด้านอืนๆ มีหลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลา มีการพักผ่อนหย่อนใจ
8. ลักษณะงานทีเป็ นประโยชน์ ต่อสังคม (Social Relevance) คือความรู้สกึ ว่างานและ
องค์การมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความภูมใิ จในงานและองค์การของตน
3. หลักคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ทีเกียวข้องกับวิชาชีพเจ้าหน้าทีความปลอดภัย ในการทํางานเพือใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
เบืองต้น (เพือให้ตนเอง คนรอบข้าง ตลอดจนสังคมมีความสุข) ไว้ดงั นี
17
1. หลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.1. การเป็ นผูท้ มีี ความเมตตากรุณา
1.2. การเป็ นผูใ้ ฝ่ สัจธรรม ยึดมันกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ยินดีรบั ฟั งความคิดเห็น
ของผูอ้ นื
1.3. การเป็ นผูใ้ ช้ปัญญาในการแก้ไขปั ญหา
1.4. การเป็ นผูม้ คี วามซือสัตย์สจุ ริต
1.5. การเป็ นผูม้ วี ริ ยิ ะอุตสาหะ
1.6. การเป็ นผูม้ คี วามอดทน (ขันติ)
1.7. การเป็ นผูม้ หี ริ ิ — โอตตัปปะ คือมีความเกรงกลัวและละอายต่อบาป
1.8. การเป็ นผูม้ คี วามรับผิดชอบ
1.9. การเป็ นผูม้ รี ะเบียบวินยั
1.10.การเป็ นผูม้ มี นุ ษย์สมั พันธ์และการรักษาความสามัคคี
1.11.การมีเพือนทีดีหรือกัลยาณมิตร เพือนทีดีจะนําพาเราไปสูค่ วามเจริญ
1.12.การเป็ นผูไ้ ม่ประมาท
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4. หลักจริยธรรมของทุกอาชีพ18
4.1 ขยันหมันเพียร: ต้องสูง้ านชนิดหนักเอาเบาสู้ มีความมุมานะ อดทน อดกลันทํางานอย่าง
เต็มกําลังความสามารถของตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
4.2 ซือสัตย์สจุ ริต: ซือตรงและจริงใจในการประกอบอาชีพจริงใจต่ออุดมการณ์ของตน ความ
ซือสัตย์ต้องฝึ กฝนให้เกิดขึนในตน รู้ศกั ดิศรีของความเป็ นมนุ ษย์และเข้าใจตนเองอย่างชัดแจ้งถึงการไม่ควร
ทุจริต ไม่ซอสั
ื ตย์ต่อการทํางานและดํารงชีวติ
4.3 ตรงต่อเวลา: ต้องเคารพต่อเวลา รักษาเวลานัดหมายไว้อย่างเทียงตรง เข้าทํางานและเลิก
งานตามกําหนดเวลา ไม่เป็ นคนมาทํางานสาย บ่ายเบียงหลีกกเลียงหน้าทีจนทําให้เสียเวลา
4.4 ความเมตตากรุณา: เข้าใจและเห็นใจผูอ้ นื ทีอยู่ร่วมกัน ในสังคม
4.5 ความรับผิดชอบ: ความสํานึกในหน้าทีซึงตนต้องปฏิบตั ใิ ห้ดแี ละสมบูรณ์ ระวังไม่ให้เกิด
ความเสียหายทังส่วนตนและส่วนรวม
ซึงบุ คลากรทีมีคุณภาพ จะต้องมีค วามรู้ค วบคู่ก ับคุ ณธรรม ศีลธรรม จริย ธรรม และจรรณยา
บรรณ หากนําหลักดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการทํางานก็ถอื ได้ว่าเป็ นการส่งเสริมเกียรติศกั ดิแห่งวิชาชีพ และ
นําพาให้มคี วามสุขในชีวติ การทํางาน ยิงทุกคนในองค์กรยึดมันตามหลักจรรณยาบรรณวิชาชีพของตนเองก็จะ
19
ทําให้องค์กรเกิดความน่าเชือถือ มีภาพลักษณ์ทดีี

ผลการดําเนิ นวิ จยั

จากผลการสํารวจความคิดเห็นทีได้ สามารถนํ ามาอภิปรายผลเพือศึกษาการจัดการอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยในการทํางาน ดังนี
. การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําปาง ปั จจัยทัง 4 ด้าน จากผลทีได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นการได้รบั การจัดการ
อาชีวอนามัยความปลอดภัย ทัง 4 ด้านในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย 3.08 ± 0.60 โดยด้านทีได้รบั ความพึง
พอใจสูงสุดได้แก่ดา้ นที 1 สภาพแวดล้อม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง (3.73 ± 0.69) รองลงมาได้แก่ดา้ น
ที 4 การตรวจติดตามและรักษา ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง (3.55 ± 0.63) โดยเห็นว่า ทางองค์กรมีการ
ป้ องกันอัคคีภยั มีการดูแลรักษาความสะอาดของสถานทีให้ถูกสุ ขลักษณะ มีการตรวจสภาพของโรงงาน
สมําเสมอ และพนักงานได้รบั การตรวจสุขภาพประจําปี แต่ในขณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ด้านที 3 การ
ควบคุม อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลีย 2.63 ± 0.47 ซึงการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยใน
องค์กรทีควรได้รบั การพัฒนาและสนับสนุนในองค์กร โดยปรับปรุง 2 ด้าน คือ ด้านที 2 การจัดตังองค์กรเพือ
ความปลอดภัยและด้าน ที การควบคุม
2. ด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานทีจําแนกออกเป็ น 8 ด้าน พบว่าผลทีได้ จากผลทีได้ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจในคุณภาพชีวิตในการทํางานทัง ด้านในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย 2.84 ±
0.74 โดยด้านทีได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ดา้ นที 5 การบูรณาการทางสังคมหรือทํางานร่วมกัน ทีมีระดับ
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ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลีย 3.08 ± 0.67รองลงมาได้แก่ด้านที 4 ความก้าวหน้ามันคงในการ
ทํางาน การบูรณาการทางสังคมหรือทํางานร่วมกันความมันคงของหน่วยงาน ทีได้รบั ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลีย 3.02 ± 0.73 โดยคุณภาพชีวติ ทีได้รบั คะแนนน้อยทีสุดเมือเทียบกันทัง 8 ด้านนัน
ได้แก่ ด้านที 7 สิทธิของพนักงาน มีสทิ ธิส่วนบุคคล มีความเสมอภาค มีการให้สทิ ธิในการรักษาพยาบาล เปิ ด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบตั งิ าน ซึงระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลีย 2.55 ± 0.71

สรุปผล

ตามผลการศึกษาทําให้ทราบถึงการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในองค์กร ทําให้เกิดแนว
ทางการจัดการ และทราบความคิดเห็นเกียวกับคุณภาพชีวติ ของพนักงานในศูนย์กําจัดขยะแบบครบวงจร ที
20
21
สอดคล้องกับงานของเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (2549) วันเฉลิม พลอินทร์ (
) และกาญจนา นาถะพินธุ
22
และคณะ (2546) ทีมีการสนับสนุ นการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในองค์กร ทังการปรับปรุงสถานที
การอบรมให้ความรูใ้ นการป้ องกันอันตรายในการทํางานและการส่งเสริมสุขภาพ เมือนํ ามาประยุกต์กบั งานของ
23
วิฑูรย์ สิมะโชคดีและวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์(2542) คือหลักจัตุรสั ความปลอดภัย (Safety Square) เพือ
24
ตอบสนองพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2554 ทีระบุ
ตาม มาตรา 6 ให้นายจ้างมีหน้ าทีจัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มสี ภาพการทํางานและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานทีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทังส่งเสริมสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของลูกจ้าง
มิให้ลูกจ้างได้รบั อันตรายต่อชีวติ ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยให้ลูกจ้างมีหน้าทีให้ความร่วมมือกับ
นายจ้างในการดําเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เพือให้เกิดความปลอดภัยแก่ลกู จ้างและสถานประกอบกิจการ อาจจะมีการรณรงค์ผ่านทางการจัดการประกวด
ภาพโปสเตอร์ คําขวัญ หรือมีการจัดนิทรรศการเกียวกับความปลอดภัย การจัดตังองค์กรเพือความปลอดภัย
ทําให้พนักงานมีคุณภาพชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทงนี
ั กลุ่มตัวอย่างไม่ได้แสดงรูส้ กึ ว่าไม่ได้รบั จัดการอา
ชีวอนามัยความปลอดภัยในการทํางาน แต่ ยงั สามารถปรับปรุงให้ดขี นได้
ึ เนืองจากเป็ นเรืองของการบริหาร
จัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยภายในองค์กร อาจเป็ นข้อจํากัดด้านจํานวนบุคลากรและงบประมาณในการ
20
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช). 2549. หน้า 22.
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วันเฉลิม พลอินทร์. การสนับสนุนเรืองความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานขององค์การ พฤติ กรรม
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เหนือ).
.
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มัยและความปลอดภัยในการทํางานอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ. วารสารวิจยั มข, 8 (2) 2546.
หน้า 32-40.
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วิฑรู ย์ สิมะโชคดีและวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.วิ ศวกรรมและการบริ หารความปลอดภัยในโรงงาน. พิมพ์ครังที
12. (กรุงเทพมหานคร: : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรมสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น), 2542). หน้า 73-74
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171
พัฒนาการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย ส่วนด้านความพึงพอใจของพนักงานของคุณภาพชีวติ ในด้าน
25
ต่างๆอยู่ในระดับดีขนึ ซึงสอดคล้องกับงานของกาญจนา แดงมาดี ในปั จจัยทีมีผลต่อคุณภาพชีวติ ของการ
26
ทํางาน และปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรมของการประกอบอาชีพ ทําให้พนักงานในองค์กรมีคุณภาพ
ชีวติ ทีดีขนและมี
ึ
ความพึงพอใจยิงขึนไป ซึงด้านจากข้อคิดเห็นดังกล่าวนี จะเป็ นผลเพือทีจะนําไปสู่การเสนอ
ให้องค์กรจัดการสนับสนุ นด้านนโยบายเพือเพิมประสิทธิภาพการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการ
ทํางาน เสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพแรงงานและการยกระดับคุณภาพชีวติ ของแรงงานต่อไป
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