
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562
183

 

 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 
เพื่อลดความสูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
โสภณ  อินทรา1*  ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ2 สุชาติ  เซี่ยงฉิน2 และ สมนึก วิสุทธิแพทย์3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบด้านความรู้ทักษะและการบริหารงานความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรม และ 3) จัดทําคู่มือการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
เพื่อลดความสูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรม การวิจัยครั้งนี้ออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบขั้นตอนเชิงสํารวจ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิสําหรับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 11 คน (2) กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามเพื่อการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการบริหารงานความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยระดับวิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
จํานวน 404 คน และ (3) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่มประชาพิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ ประเมินความ
สอดคล้องของรูปแบบและเนื้อหาในคู่มือรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียใน
โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้างสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ และแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบและคู่มือรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผลการวิจัย
พบว่า 1) องค์ประกอบของความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อลด
ความสูญเสียโรงงานอุตสาหกรรม มีข้อคําถามที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์จํานวน 69 ข้อ 12 องค์ประกอบ ค่าไอเกน ระหว่าง 
1.281-14.278 และร้อยละของค่าความแปรปรวนสะสม แต่ละชุดตัวแปรมีค่าระหว่าง 2.169-73.400 2) รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 12 
สมรรถนะ และ 3) คู่มือการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตร
เคมี มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้วยมติเอกฉันท์คิดเป็นร้อยละ 100 
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Abstract 

         This research purposes are 1) to investigate separate components of knowledge, skills and safety 
management systems of industrial safety officers 2) to create a competency framework oriented to 
potential development of workplace safety personnel as to minimize losses occurring in industrial 
plants and 3) to set out a potential development scheme for safety officers. Qualitative and 
quantitative data collection methods were applied. Surveys were carried out with 3 representative 
groups (1) In-depth interviews were conducted to gather data from 11 professional respondents through 
purposive sampling technique (2) the questionnaire-based survey employing multistage sampling 
procedure was conducted with 404 respondents, comprising senior executives, security managers and 
professional safety officers working in petrochemical plants located in the Eastern region and (3) Focus 
Group Discussion was performed with 11 experts to assess content consistency and evaluate the 
potential development model. Semi-structured interviews were used to gather focused, qualitative data 
whereas a 5-point likert scale survey was applied to measure respondents’ opinion towards knowledge, 
skills and appropriate characteristics of safety officers; and to evaluate attitudes towards the manual 
and development model. Descriptive Statistics including percentages, means and standard deviations 
were obtained by SPSS. The results reveal that: 1) With regard to elements of knowledge, skills and 
officer characteristics, 12 elements were derived. (Eigenvalue between 1.281-14.278 and a percentage of 
each cumulative variance is between 2.169-73.408). 2) The potential development framework of safety 
officers consists of 3 components, 12 sub-competencies, i.e. knowledge of business and safety 
legislation, occupational health and environmental health. The skill components feature those on 
occupational safety and environmental management, community relations management, vision and 
strategic management, team leadership, human management, and effective communication skills to 
boost productivity. Finally, personality trait components embrace business ethics, commitment to 
professional learning and delivery, hard work determination and awareness of safety. 3) All professional 
respondents agree that the designed framework is consistent with content structure and can be applied 
to practical implementation efforts.  
 
Keywords: potential development of safety officers, competencies of safety officers, petrochemical   
                Industry 
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1. บทนํา 
     ปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากการประสบอันตรายใน
โรงงานอุตสาหกรรมมีผลกระทบต่อความปลอดภัย 
สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม และยังส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
สินค้า เกิดความสูญเสียกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมของประเทศ [1] จากข้อมูลทางสถิติการประสบ
อันตรายจากการทํางานของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน 
กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2560 พบว่าต้อง
สูญเสียเงินเพื่อชดเชยค่าทดแทนเป็นจํานวนมากทุกปี 
และมากกว่า 1,710 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง
สอดคล้องกับสถิติการเกิดอุบัติ เหตุของสํานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน [2] รัฐบาลได้จัดทําและ
กําหนดแผนแม่บทความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นวาระแห่งชาติขึ้น ฉบับที่ 
1 ปี พ.ศ. 2555-2559 และฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2560-2564 
มีความสอดคล้องกันคือ มุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิง
ป้องกันเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ซึ่ง
แผนแม่บททั้งสองฉบับมีความสอดคล้องและต่อเน่ืองกัน
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานต่อ
ชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัย [3] และจากการ
ทํางานที่ ผ่านมายังไม่บรรลุเป้าหมายและประสบ
ความสําเร็จมากนัก สาเหตุมาจากการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย [4] หากต้องการให้การ
ดําเนินงานด้าน     อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในสถานประกอบการประสบความสําเร็จ
ได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มี
บทบาทสําคัญด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัยซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุภาวิดาและคณะ [4] จาก
ปัญหาทางด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางานยังส่งผลกระทบ 2 ประการด้วยกัน คือ ประการที่ 
1  ผลกระทบทางตรง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเงิน
ทดแทน ค่าทําศพ ประการที่ 2  ผลกระทบทางอ้อม 
ได้แก่ การเสียเวลาทํางาน การซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์
ดังนั้นการสูญเสียภาพลักษณ์ขององค์กร ปัจจุบันเรื่องอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานได้กลายเป็น
เครื่องมือและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 
[3], [4], [5] ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและนําแนวคิดทฤษฎี

ด้านสมรรถนะ (Competency) ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิด
หนึ่งที่ได้รับความนิยมและทวีความสําคัญมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในวงการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กรชั้นนํา
ต่าง ๆ ได้นําเอาระบบสมรรถนะมาเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และ
สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทาง คุ้มค่ากับการ
ลงทุน ดังนั้น สมรรถนะจึงมีความสําคัญต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร ดังนี้ 1) เป็นเครื่องมือช่วยใน
การแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรม
องค์กร และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ขององค์กร มาสู่กระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 2) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความ สามารถของบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 3) เป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการ
ทํางานของบุคลากร สามารถนําไปใช้วัดและประเมินผล
การปฏิบัติงานได้ 4) เป็นพื้นฐานสําคัญของระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ การวางแผนการ 
สืบทอดตําแหน่ง และการจ่ายผลตอบแทน  
 สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเจาะจงเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดระยอง กลุ่มโรงงานตัวอย่างได้แก่ โรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง จากความ สําคัญ
ของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความจําเป็นที่ต้องมี
การศึกษาและเร่งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี ทั้งด้านความรู้ การบริหารความปลอดภัย 
ทักษะ และคุณลักษณะ ทัศนคติให้ได้ประสิทธิภาพและ
มากด้วยประสิทธิผลเพื่อลดความสูญเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

2.1  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ ด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

2.2  เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพเพื่อลดความสูญเสียใน
โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
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2.3  เพื่อจัดทําคู่มือการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยวิชาชีพเพื่อลดความสูญเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1  ด้านเน้ือหา 
1) ศึกษาเฉพาะเร่ือง “องค์ประกอบของสมรรถนะ 

(ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม) และ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
วิชาชีพเท่านั้น   

2)  ศึกษาเฉพาะธุรกิจอตุสาหกรรมปิโตรเคมีที่มี
โรงงานอุตสาหกรรมตัง้อยูใ่นเขตภาคตะวนัออกของของ
ประเทศไทย เทา่นั้น 

3)  ศึกษาตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ
สมรรถนะของ D. C. McClelland [6] ด้านการบริหาร
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะและ
รูปแบบดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หลักการ
พัฒนาคู่มือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.2  ด้านระยะเวลา 
ผู้วิจัยกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินการวิจัย เริ่ม

เดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 
3.3   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มที ่1 กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิสําหรับการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview)  
1) ผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ผู้จัดการ

โรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้จัดการระดับฝ่ายขึ้นไปที่
ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป ปฏิบัติงานในตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปี และปฏิบัติงานในองค์กรที่ได้รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานปี 2555-2560 จํานวน 
4 คน  

2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วุฒิการ  

ศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ ปฏิบัติงานในองค์กรที่ได้รับ
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมปี 2555-2560 จํานวน 4 คน  

3) อาจารย์/นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยวุฒิการศึกษาปริญญา
เอก แต่งหนังสือและมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยไม่เกิน 10 ปี จํานวน 3 คน 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามเชิง
ปริมาณ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานความปลอดภัย 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยระดับหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีที่มีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่ในเขตภาคตะวันออก 
ได้แก่ ชลบุรี และระยอง ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจตามข้อเสนอของ Hair and Others [7] ซึ่งจาก
อัตราส่วนระหว่างจํานวนตัวแปรอย่างน้อยควรมี
อัตราส่วนจํานวนตัวแปรต่อกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 1:5 
กําหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ระดับความ 
คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อ
คําถามจํานวน 73 ข้อ ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สําหรับ
การวิจัยในครั้งนี้คือ 365 คน แต่ผลงานวิจัยของวิภา [8] 
กล่าวว่าอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบกลับด้วยความจริงใจคิดเป็นร้อยละ 70 
รวมทั้ง Hair and Others [7] ได้กล่าวว่าข้อมูลที่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่างอาจมีความเบ่ียงเบนจากการแจกแจงปกติ
หลายตัวแปร หรือใช้ Sample Intensive Technique 
เช่น ADF หรือ Missing Data มีมากกว่าร้อยละ 10 ให้
เพิ่มจํานวนตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อป้องกันความผิดพลาด
ของการได้มาซึ่งข้อมูล และเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะ
นํามาวิเคราะห์ได้ ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 รวมเป็นแบบสอบถาม 438 ฉบับ 

กลุ่มที ่3 กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิในการการสนทนากลุ่ม
ประชาพิเคราะห์ (Focus Group Discussion)  
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการโรงงาน 
ผู้จัดการฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ผู้บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อม
ในการทํางานอาจารย์ นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ และนักพัฒนาองค์กร จํานวน 11 คน 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

4.1 การออกแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานการวิจัย

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) การ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงของโรงงานอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี ผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมและจากการประชุมสนทนากลุ่มประชา-
พิเคราะห์ (Focus Group) และใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณ 

4.2 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสมรรถนะของ D. C. McClelland 
[6] การบริหารความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และรูปแบบดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี 
หลักการพัฒนาคู่มือ และหลักการมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมในโรงงาน
อุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยนํา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ได้
กรอบแนวคิดในการวิจัย และกรอบแนวคิดในการสร้าง
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง   

ขั้นที่ 2 สร้างและพัฒนาเครื่องมือใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยนําแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง
ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสมเข้ากันได้
และการตรวจสอบได้ Brannen [9] 

ขั้นที่ 3 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไออาร์พีซี 
จํากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) จากนั้น 
ผู้วิจัยได้สรุปวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ นําข้อมูล
มาสร้างและพัฒนาร่างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรม  

ขั้นที่ 4 สร้างแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน วิเคราะห์ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า 
IOC มากกว่าหรือเท่ากับ .05 จากนั้น นําแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คน และวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาคได้เท่ากับ 0.979 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์พิจารณา
ที่กําหนดไว้ ถือว่าแบบสอบถามอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
สามารถเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลได้ 

ขั้นที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลได้จํานวน 421 ฉบับและนํามา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) โดยทําความ
สะอาดข้อมูล (Cleaning Data) จนได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
จํานวน 404 ฉบับ  

ขั้นที่ 6 จัดการประชุมสนทนากลุ่มประชาพิเคราะห์ 
(Focus Group) เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน 
ประชุม ตรวจสอบ ประเมินผล และพิจารณาความ
ถูกต้องและเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อลดความ
สูญเสียโรงงานอุตสาหกรรมฉบับร่าง  

ขั้นที่ 7 จัดทําคู่มือรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยผู้วิจัยได้นําผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุม
สนทนากลุ่มมาปรับปรุงรูปแบบและคู่มือการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อลดความ
สูญเสียโรงงานอุตสาหกรรมฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอ
ต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ 
 
5.  ผลการวิจัย  
     จากการวิจัยนี้ พบว่า ได้องค์ประกอบศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี จํานวน 3 ชุดตัวแปร  
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5.1 ชุดตัวแปรความรู้ที่จําเป็น(Knowledge: K)
จํานวน 11 ข้อ มีค่าความร่วมกันของตัวแปร มีค่าสูงกว่า 
0.60 จําแนกได้ 2 องค์ประกอบ  

องค์ประกอบที่ 1 ความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจ (Business 
Acumen) จํานวน 7 ตัวแปร ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 
0.708 - 0.830  

องค์ประกอบที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Knowledge 
of Legal, Regulations Related to Safety, Health 
and Environment) จํานวน 4 ตัวแปร ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ 0.669-0.899  

5.2 ชุดตัวแปรทักษะที่จําเป็น (Skill: S) จํานวน 39 
ข้อ  มีค่าความร่วมกันของตัวแปร มีค่าสูงกว่า 0.60 
จําแนกได้ 6 องค์ประกอบ  

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารความปลอดภัยอาชีว 
อนามัยและส่ิงแวดล้อม (Safety, Health and 
Environment Expertise) จํานวน 8 ตัวแปร ค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ 0.790 - 0.85  

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน 
(Community Relationship Management) จํานวน 6 
ตัวแปร ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.754 - 0.788  

องค์ประกอบที่ 3 วิสัยทัศน์และการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ (Visionary & Strategic Management) 
จํานวน 6 ตัวแปร ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.813 - 0.869  

องค์ประกอบที่ 4 ทักษะการเป็นผู้นําทีมงาน (Team 
Leadership) จํานวน 7 ตัวแปร ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 
0.767 - 0.800  

องค์ประกอบที ่5 ทักษะในการบริหารจัดการคน 
(People Management) จาํนวน 6 ตัวแปร ค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ 0.693 - 0.899  

องค์ประกอบที่ 6 การส่ือสารเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิง
สร้างสรรค์ (High Impact Communication) จํานวน 6 
ตัวแปร ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.758 - 0.824   

5.3 คุณลักษณะที่จําเป็น (Attribute: A) จํานวน 19 ข้อ 
มีค่าความร่วมกันของตัวแปร มีค่าสูงกว่า 0.60 จําแนกได้ 
4 องค์ประกอบ คือ 

องค์ประกอบที่ 1 จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
(Business Integrity) จํานวน 7 ตัวแปร ค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ 0.743 - 0.898  

องค์ประกอบที่ 2 ความมุ่งมั่นเรียนรู้และถ่ายทอด  
(Passion to Learn and Shared) จํานวน 4 ตัวแปร ค่า
น้ําหนักองค์ประกอบ 0.752 - 0.784  

องค์ประกอบที่ 3 มุ่งมั่นทํางานให้สําเร็จ (Drive for 
Results) จํานวน 4 ตัวแปร ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 
0.769 - 0.799  

องค์ประกอบที่ 4 ความตระหนักเรื่องความปลอดภัย 
(Passion to Learn and Shared) จํานวน 4 ตัวแปร ค่า
น้ําหนักองค์ประกอบ 0.750 - 0.820  

5.4 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียในโรงอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 12 สมรรถนะ ดังนี้ 
ตารางที่ 1 อธิบาย 12 สมรรถนะ 
รหัส สมรรถนะ 

ความรู้ 
3 K1 ความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 
3 K2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ความปลอดภัย อาชี

วอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ทักษะ 

3 S1 การบริหารจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม   

3 S2 การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน 
2 S3 วิสัยทัศน์และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
2 S4 การเป็นผู้นําทีมงาน 
2 S5 การบริหารจัดการคน 
1 S6 การสื่อสารเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค ์

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1 A1 จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
1 A2 ความมุ่งม่ันในการเรียนรู้และถ่ายทอด 
1 A3 ความมุ่งม่ันทํางานให้สําเร็จ 
1 A4 ความตระหนักด้านความปลอดภัย 

ความหมายของรหัส 
1 = องค์ประกอบด้านสมรรถนะหลัก     
2 = องค์ประกอบด้านสมรรถนะเชิงบริหารจัดการ 
3 = องค์ประกอบด้านสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
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รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที ่

ความปลอดภัยวิชาชีพ 
 

6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
6.1  องค์ประกอบด้านความรู้ของเจ้าหน้าที่ความ 

ปลอดภัยวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีความรู้ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในหลักการ 
แนวคิดต่าง ๆ ที่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจําเป็นต้องมี
ความรู้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยวชิาชีพได้ประสบผลสําเร็จและสามารถลด
ความสูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรม สอดคล้องกับผลงาน 
วิจัยของ D.C. McClelland [6] ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบด้านความรู้ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ คือ 1) 
ความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม [10] ซึ่ง
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สําคัญของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทํางาน ที่ระบุไว้ว่า “เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยวิชาชีพต้องมีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย 
ระเบียบต่าง ๆ พระราช บัญญัติ หรือประกาศของทาง
ราชการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ตลอดเวลา” 
สอดคล้องกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม [11] 
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดในการทํางาน พ.ศ. 2556 ของ
กระทรวงแรงงาน ที่กําหนดไว้ว่า “องค์กร ต้องจัดทํา นําไป
ปฏิบัติ และคงรักษาไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ สําหรับการชี้บ่ง

และเข้าถึงข้อกําหนด กฎหมาย และข้อกําหนดด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยอื่น ๆ ที่องค์กรเกี่ยวข้อง” 
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจึงจําเป็นต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไว้
ในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
ต้องปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ให้ถูกต้อง ทันสมัย ต้องส่ือสาร
ข้อมูล กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องนี้ให้กับผู้บริหาร 
พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ 
เข้าใจ และปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ ง 
สอดคล้องกับข้อกําหนดของระบบการจัดการด้าน
มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 
18001 และมอก.18001 [12], [13], [14] และสอดคล้อง
กับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการ
ทํางานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน ระบุไว้
ว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ต้องมีความรู้ทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพความปลอดภัยในการทํางาน 
รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ E.H. Blair [15] ที่ได้
ศึกษาสมรรถนะที่จําเป็นของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
วิชาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพสู่ตําแหน่งผู้จัดการความปลอดภัย 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
วิชาชีพที่จําเป็นพัฒนาสมรรถนะสู่ตําแหน่งผู้จัดการที่
รอบรู้เชี่ยวชาญของ Quinn ER [16] ได้แก่ ความรอบรู้
ทางธุรกจิ ซึ่งถือว่าเป็นสมรรถนะที่สําคัญพอ ๆ กับทักษะ
พื้นฐานด้านความปลอดภัย 

6.2  องค์ประกอบด้านทักษะของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ทักษะ หมายถึง ความสามารถ ความชํานาญ หรือความ
คล่องแคล้วในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการใช้อวัยวะส่วนใด
ส่วนหน่ึงของร่างกาย หรือการใช้สมองเพ่ือคิดสร้างสรรค์
ส่ิงต่าง ๆ สอดคล้องกับ D. C. McClelland [6] ได้ค้นพบ
จากการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านทักษะที่เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีจําเป็นต้องมีความรู้เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพได้ประสบผล 
สําเร็จและสามารถลดความสูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ 1) การบริหารความ

K1

K2

A2

A1

S6

S3

S2

S1

ทักษะ

รูปแบบ
สมรรถนะ
เจ้าหน้าท่ี

ความปลอดภัย
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ปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 2) การบริหาร
ความสัมพันธ์กับชุมชน 3) วิสัยทัศน์และการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ 4) ทักษะการเป็นผู้นําทีมงาน 5) การ
บริหารจัดการคน 6) การส่ือสารเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิง
สร้างสรรค์ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 
สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทํางานของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน [14] ที่ระบุไว้ว่า เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยวิชาชีพ ต้องมีทักษะพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน ทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาในประเทศอาเซียน 
ทักษะเรื่องการบริหารจัดการความปลอดภัย ทักษะการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการทํางานรว่มกบัผู้อื่น ทักษะ
การพัฒนาริเริ่มส่ิงใหม่ ๆ ทักษะการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและประสานงาน ความสามารถในการฝึกอบรม/
เป็นวิทยากรสอนบุคคลอื่นได้ การวิจัย การพัฒนา
นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิชาการ
และวิชาชีพ การพัฒนาภาวะผู้นํา การสร้างความสัมพันธ์
กับบุคคลในที่ทํางานและชุมชน ทักษะการจัดการและ
บริหารองค์กร ทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ ๆ 
ที่ซับซ้อน ทักษะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ
และนานาชาติ ทักษะในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ของ
องค์กร พัฒนาระบบและทีมงาน กล้าตัดสินใจ มีความ 
สามารถในการวิเคราะห์กระบวนการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นใน
อาชีพที่อาจจะมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Blair [15] ที่ได้ศึกษาสมรรถนะที่จําเป็นของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพสู่ตําแหน่งผู้จัดการความ
ปลอดภัย ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยวิชาชีพที่จําเป็นต่อการพัฒนาสมรรถนะสู่
ตําแหน่งผู้จัดการที่รอบรู้เชี่ยวชาญของ R. Quinn [16] 
ประกอบด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การรับข้อมูล
จากผู้อื่น การตรวจสอบและวเิคราะหค์วามปลอดภัย การ
แบ่งปันและแลกเปล่ียนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การนําแนวทาง 
การแก้ปัญหาสู่การปฏิบัติจริง การรักษาภาพลักษณ์   
และช่ือเสียงที่ ดี  การยอมรับต่อความรับผิดชอบ 
นอกจากนี้ ยังพบว่า "ทักษะด้านจิตใจ" เช่น ทักษะการ
ส่ือสาร และความรอบรู้ทางธุรกิจถือเป็นสมรรถนะที่
สําคัญพอ ๆ กับทักษะพื้นฐานด้านความปลอดภัย 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Daud, Ismail 
and Omar [17] ที่ได้ศึกษาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยวิชาชีพของประเทศ
มาเลเซีย ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยวิชาชีพของประเทศมาเลเซีย จําเป็น 
ต้องมีสมรรถนะทั่วไปจํานวน 25 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ความมุ่งมั่นทํางานให้สําเร็จ 
ทักษะการส่ือสาร การส่ังงาน ความถูกต้องและความ
ชัดเจน การคิดเชิงมโนทัศน์ การวางแผน ความคิดเชิง
วิเคราะห์ ผลกระทบและอิทธิพล การทํางานเป็นทีมและ
ความร่วมมือ ทักษะในการเจรจาต่อรอง ทักษะการบริหาร 
ความสามารถในการแปลความ ความคิดริเริ่ม การสร้าง
ความสัมพันธ์ การควบคุมตนเอง การมุ่งเน้นในการให้ 
บริการลูกค้า ความมั่นใจในตัวเอง ความมุมานะอุตสาหะ 
การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น การยอมรับความรับผิดชอบ 
ความสามารถในการรับรู้ การแสวงหาข้อมูล วิสัยทัศน์ 
ความรอบรู้ทางธุรกิจ ความเข้าใจระหว่างบุคคล สมรรถนะ
ภายในตัวบุคคล และสมรรถนะในการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล และสมรรถนะตามสายวิชาชีพประกอบด้วย
ความรู้ ทักษะเฉพาะวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยวิชาชีพ จํานวน 33 ด้าน ประกอบด้วย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ มาตรฐาน การฝึกอบรม/
การศึกษา เทคโนโลยี (วิศวกรรม ส่ิงอํานวยความสะดวก 
อุปกรณ์กระบวนการ คอมพิวเตอร์และระบบ) ธุรกิจและ
การจัดการ พฤติกรรมศาสตร์และองค์กร  คณิตศาสตร์ 
สถิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและเคมี การตรวจตรา 
การสืบสวน การตรวจสอบ การออกแบบระบบความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยการควบคุม เทคโนโลยี 
สุขลักษณะอุตสาหกรรม การจัดการด้านความปลอดภัย 
การยศาสตร์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน การประยุกต์ใช้ OSH-งาน
ก่อสร้าง การพัฒนาวิชาชีพและจรรยาบรรณ ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับความปลอดภัยและสาธารณสุข และประเด็น 
การประยุกตใ์ช้ระบบ OSH ในกระบวนการผลิตปิโตรเคมี 
สภาพแวดล้อม อาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน การป้องกัน
อัคคีภัย การบริหารความเส่ียงและการประกันภัย ทักษะ
การตรวจสอบและสืบสวนอุบัติเหตุ ทักษะการประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทักษะการ
ส่ือสารด้วยวาจาและการเขียน ทักษะการสื่อสารเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและการประยุกต์ใช้  ทักษะทางพฤติกรรม
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ศาสตร์ การประยุกตใ์ช้ทกัษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะการ
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ
และการบริหารองค์กร ทักษะความเป็นผู้นํา ทักษะการ
ฝึกอบรมทั่วไปและประยุกต์ใช้  ทักษะการประยุกต์ใช้
จริยธรรม ทักษะการตีความทั่วไป และประยุกต์ใช้ทักษะ
ด้านความคิดสร้างสรรค์  ทักษะคอมพิวเตอร์และระบบ
ทั่วไป 

6.3  องค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ปิ โตรเคมี  คุณลักษณะที่พึ งประสงค์ ในการวิจัยนี้ 
ประกอบด้วย แรงจูงใจ อุปนิสัย ความเช่ือ ค่านิยม 
บุคลิกภาพ อัตมโนทัศน์ ข้อค้นพบจากการวิจัยนี้พบว่า 
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยวิชาชีพจําเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพได้
ประสบผลสําเร็จและสามารถลดความสูญเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ คือ 1) จริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ 2) ความมุ่งม่ันเรยีนรู้และถ่ายทอด 3) 
ความมุ่งมั่นทํางานให้สําเร็จ และ 4) ความตะหนักเรื่อง
ความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ สาขา
วิชาชีพความปลอดภัยในการทํางานของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ องค์กรมหาชน [14] ที่ระบุไว้ว่า เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพ ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นในการทํางาน มีวินัย 
รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ E.H. Blair [15] ที่ได้
ศึกษาสมรรถนะท่ีจําเป็นของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
วิชาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพสู่ตําแหน่งผู้จัดการความปลอดภัย  

6.4  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อลดความ
สูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรมที่ ได้จากการวิจัยนี้ 
ประกอบด้วย หลักสูตรตามระดับสมรรถนะแต่ละตัวซึ่ง
สอดคล้องกับความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กําหนดไว้
ในมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการ
ทํางานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน [14]  
และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สําคัญของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานของกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม [11] และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดในการทํางาน

ของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกําหนดของ
ระบบการจัดการด้านมาตรฐานอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัย OHSAS 18001 และ มอก.18001 [12], [13] 

 
7.  ข้อเสนอแนะ 

7.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1) องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีควรนําผล 

การวิจัยฉบับนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม
ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกระทรวงแรงงาน  

2) ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารฝ่ายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
วิชาชีพที่รับผิดชอบงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานขององค์กรต่าง ๆ ควรนําคู่มือ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้จากการวิจัยนี้ ไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ในสมรรถนะที่จําเป็นต้องพัฒนา โดยศึกษาทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด วิธีการใช้คู่มือ และนําไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยวิชาชีพแต่ละบุคคล 
บริบทและวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร ตลอดจนติดตามผล
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ภายหลังการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

3) ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ควรนําสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพที่
ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นเครื่องมือในการสร้าง พัฒนา
สมรรถนะ และศักยภาพทางอาชีพให้มีความ สามารถ
เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากลเพื่อผลักดันให้อาชีพ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน
องค์กร สมาคมวิชาชีพระดับประเทศและในระดับสากล 

4) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลควรนําสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวชิาชีพทีไ่ดจ้ากการวิจยันี้ไป
ใช้เปน็พื้นฐานในการบริหารทรพัยากรบุคคลของกลุ่มงาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ตัง้แตก่ารสรรหาและคัดเลือกพนกังาน การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและฝึกอบรม การพัฒนา
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ความก้าวหน้าทางอาชีพ และการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง
ในอนาคต 

7.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1)  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุทาง

จิตวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานของผู้ปฏิบัติงาน เช่น คุณลักษณะและ
บุคลิกภาพแบบต่าง ๆ (Personality and Traits) การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) การเห็น
คุณค่าในตนเอง (Self-esteem) เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ครอบคลุม ชัดเจนทั้งปัจจัยภายในบุคคล (Internal 
Factors) และปัจจัยภายนอกบุคคล (External Factors)  

2) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพในกลุ่มตัวอย่างขององค์กรธุรกิจ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจ วัฒนธรรม
องค์กร และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น อุตสาหกรรม
ด้านการผลิต อุตสาหกรรมบริการโทรคมนาคมและการ
ส่ือสาร อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น  

3) ควรศึกษาวิจัยเชิงทดลอง โดยนําคู่มือรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ ผู้วิจัย 
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ และเปรียบเทียบความสูญเสียก่อนและหลังการ
ทดลองว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

 
8.  กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยบางส่วนจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จึงขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งน้ีมา ณ ที่นี้ด้วย 
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