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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาบริบทความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ 
ปฏิบัติการในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยใน
การการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 3) เพ่ือได้
แนวทางในการยกระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติ งานของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  อย่างไรก็ตามแนวคิดสมรรถนะและทฤษฏีมาสโลว์ สามารถ
อธิบายกรอบแนวคิดและผลการศึกษาในครั้งนี้ 

การศึกษาครั้งนี้ได้เก็บกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ประกอบการ หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งฐานข้อมูลจากส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  มีสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมจ านวน  562 โรง  มีพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการจ านวน 385 คน การศึกษาจะใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้ประกอบการ หัวหน้าผู้
ควบคุมการปฏิบัติงาน และพนักงานระดับปฏิบัติการของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ 23 อ าเภอ ใน
จังหวัดบุรีรัมย์การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงคุณภาพ โดยการถอดค าสัมภาษณ์ และ focus group และ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหาค าตอบด้านศักยภาพ ปัญหาและ
อุปสรรคของสถานประกอบการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงปริมาณ ซึ่งมีแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า 1)บริบทด้านเศรษฐกิจ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการขยายการลงทุนทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมบริการ
ดังนั้นท าให้เกิดความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานด้วย
เครื่องจักร การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม จะมีกระบวนการที่เกี่ยวกับ
สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้บริโภค ดังนั้นทุกหน่วยงานจะต้องได้รับการตรวจสอบด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 2) ปัจจัยด้านองค์กรส่งผลต่อความปลอดภัยต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลรองลงมา และปัจจัยส่วน
บุคคลจะส่งผลต่อระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่สุด สถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีการเกิด



อุบัติเหตุในการท างานจะมีอัตราน้อยมาก อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะมีสาเหตุมาจากความประมาทในการปฏิบัติงาน 
เป็นอุบัติเหตุที่ไม่ร้ายแรง สถานประกอบการขนาดเล็ก จะมีอุปกรณ์เครื่องจักรจ านวนน้อย และมีอัตราการ
ผลิต จ านวนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อัตราความเสี่ยงในการเกิดความปลอดภัยในการ
ท างานมีไม่มากเนื่องจากใช้แรงงานในการปฏิบัติงาน เครื่องจักรในการปฏิบัติงานก็จะไม่มีความทันสมัยท าให้
เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานถี่ แต่ระดับความอันตรายจะไม่มาก เช่นบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากของมีคม 
 
ค ำส ำคัญ  การส่งเสริมความปลอดภัย นโยบายของรัฐ กฎระเบียบขององค์กร การตระหนักของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to 1) study the operational safety context of the 
employees. 2) To study the level of safety in the operation of employees in the industrial 
sector in Buriram Province. 3) To obtain the guideline for upgrading safety in operation. 
Employees of operational level in industrial business in Buriram province. However, the 
concept of competency and theoretical maneuver. Describe the conceptual framework and 
results of this study.  

This study has collected samples from operators, supervisors, operators. Employees 
of the industrial sector in Buriram province. The database from Buriram Provincial Industry 
Office. There are 562 establishments operating in the industry. There are 385 employees in 
the operational level. And operational staff of 23 industrial districts in Amphur Buriram. By 
taking interviews and focus groups and synthesizing descriptive data. Workshop To find 
potential answers. Problems and Obstacles of Workplace Safety Operations.  

The study indicated that 1) economic context Buriram is a province with a growing 
trend.In 2013, there is an expansion of investment in agriculture and service industries, thus 
increasing the demand for labor in the industrial sector. Service industry Food and Beverage 
Service Processes related to the health and safety of employees and consumers. Therefore 
all units must be inspected for sanitation and safety in the establishment. 2) Large 
establishments The level of safety in the performance standard. Accidents at work are very 
low. The accident is caused by negligence in the operation. It is not a serious accident. Small 
enterprises There are a number of small machinery. And the production rate. Small amount 
compared to large industry. The risk of occupational safety is minimal due to the use of 
labor in the workplace. The machine in operation is not modern, causing accidents in the 
operation of frequency. But the danger level is not great. For example, injuries from sharp 
incidents. 
 


