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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา 1.การจัดการความปลอดภัยของพนักงานประจ าเรือในมิติของการวางแผน
ความปลอดภัยและการปฏิบัติตนของพนักงาน 2.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการความปลอดภัยของพนักงาน
ประจ าเรือ  ประชากรที่จะศึกษาคือพนักงานประจ าเรือ ต าแหน่ง ต้นเรือ สรั่งเรือ นายท้าย กลาสี ต้นกล รองต้นกล 
สรั่งกล ช่างยนต์ จ านวน 60 คน จากประชากรทั้งหมด 168 คน  โดยใช้วิธีการเลือกการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) เนื่องจากนายท่าเป็นผู้ด าเนินการแจกแบบสอบถาม และศึกษาการจัดการความปลอดภัยของ
พนักงานประจ าเรือ ตามแบบจ าลองสาเหตุที่ท าให้เกิดการสูญเสีย  เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม และใช้สถิติเชิง
พรรณนา ในการบรรยายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ามีการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
องค์ประกอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ถูกต้อง เหมาะสม  การใช้
อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล  สภาพความพร้อมของบุคคลขณะปฏิบัติงาน  การให้ความส าคัญกับของระเบียบ
ความปลอดภัย  การมีส่วนร่วมของคนงาน  การป้องกันอันตราย  และการด าเนินการสอบสวนการบาดเจ็บ การ
เจ็บป่วย โรคและอุบัติการณ์จากการท างาน การด าเนินการตรวจสอบความปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง การ
ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของการวางแผนและการปฏิบัติตนของพนักงาน พบว่ามีความสัมพันธ์กันต่ ามาก อยู่ท่ี 
0.035  แสดงให้เห็นว่าการวางแผนไม่มีผลต่อการปฏิบัติตนของพนักงาน  แต่ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เช่น  อายุ  
ระยะเวลาท างาน  ต าแหน่ง  และประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ มีผลต่อการปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยของ
พนักงาน 
 
ค าส าคัญ: การจัดการความปลอดภัย  พนักงานประจ าเรือ  ท่าเรือข้ามฟาก 
 
Abstract 
 The goal of this research is to study the crew’s safety management in a dimension of 
security plan and behavior, to find ways for safety management of crew members. From 168 
population in this survey, 60 is sampled by accidental sampling from many positions which are 
chief officer, bosun, able body seaman, ordinary seaman and boys, chief engineer officer, second 
engineer officer, fitter, oiler. There are 2 tools used in this survey- questionnaire and descriptive 
statistics, since the harbor master is in charge of questionnaire distribution and study crew’s safety 
management according to simulation which caused loss. The descriptive sampling is general 
information that included percentage, mean, standard deviation. The research result shows 
moderate level of crew working management. There are several elements of safety regulation 
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execution involved such as appropriate use of tools and equipment, personal protective 
equipment, crew’s work readiness while on duty, emphasis on the safety regulation, crew’s 
participation, dangerous protection, injury and illness investigation operation and accident. 
However, the safety investigation operation is in moderate level. The test of correlation coefficient 
of crew’s behavior and plan has a very low relationship at 0.035 signifying that it does not relate to 
plan and crew’s effectiveness. Nevertheless, general information of sampling including age, work 
duration, position and accident’s experience affects to crew’s conformation to safety regulation. 
 
Keywords: safety management, crew, ferry 
 
บทน า 
 การจะสามารถให้บริการเรือข้ามฟากได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยทั้งต่อผู้โดยสารและพนักงานประจ าเรือนั้น 
จะต้องอาศัยการจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งในฤดูท่องเที่ยวท่ีมีการจัดตารางการเดินเรือที่มีความถี่สูงท า
ให้การปฏิบัติตามขั้นตอนป้องกันอุบัติเหตุและการจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างหละหลวม 
ประกอบกับพนักงานประจ าเรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเป็นปัจเจกสูง  และรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนมาเป็นระยะ
เวลานานท าให้การจัดการเรื่องความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลเป็นไปอย่างยากล าบาก  แม้ว่าสถิติการเกิด
อุบัติเหตุของธุรกิจท่าเรือและการบ ารุงรักษาจะไม่สูงมาก แต่การเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะมีความรุนแรงเท่าใดก็ก่อให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สนิ รวมถึงภาพลักษณ์ของท่าเรือนั้นๆ เพราะธุรกิจท่าเรือข้ามฟากนั้น ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด 
 งานวิจัยนี้จะศึกษาความปลอดภัยของพนักงานประจ าเรือ ว่ามีการจัดการความปลอดภัยในการท างาน
อะไรบ้าง และพนักงานประจ าเรือได้น าไปปฏิบัตจิริงหรอืไม่  หากพนักงานไม่ได้น าไปปฏิบัติจริงก็อาจจะก่อให้เกิดความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อตัวพนักงานและผู้โดยสาร 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัยของพนักงานประจ าเรือ  ในมิติของการวางแผนความปลอดภัยและ
การปฏิบัติตนของพนักงาน 
 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการความปลอดภัยของพนักงานประจ าเรือ 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยใช้แบบจ าลองสาเหตุที่ท าให้เกิดการสูญเสีย (The Loss Causation Model) เป็นแบบในการอธิบาย
การสูญเสียซึ่งสอดคล้องกับการค้นพบของฮีนริช (Heinrich) ที่พบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการกระท าที่
ต่ ากว่ามาตรฐาน และสภาพแวดล้อมที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ซึ่งผู้วิจัยใช้แนวคิดนี้มาใช้ในการศึกษาตัวแปรพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุ นั่นคือส่วนของการกระท าที่ต่ ากว่ามาตรฐานอันเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุ  ได้แก่ การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ถูกต้อง เหมาะสม การใช้
อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล และการป้องกันอันตรายที่เครื่องจักร และความบกพร่องของบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการศึกษา 1)การศึกษาภาคทฤษฎีจากการรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี 

เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในการท างาน  2)การศึกษาโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์  3)การส ารวจ

ภาคสนาม   

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานประจ าเรือ ต าแหน่ง ต้นเรือ สรั่งเรือ นายท้าย กลาสี ต้นกล รองต้น

กล สรั่งกล ช่างยนต์ จ านวน 60 คน จากประชากรทั้งหมด 168 คน  โดยใช้วิธีการเลือกการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental sampling)  

3. วิธีเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลโดยประสานเพื่อขอข้อมูลตารางการเดินเรือจากฝ่ายกองเรือและ

ส่งแบบสอบถามให้นายท่าเป็นผู้แจกแบบสอบถามให้พนักงานประจ าเรือกรอก เนื่องจากห้องท าการนายท่าจะเป็นจุดที่

พนักงานประจ าเรือมารายงานตัวก่อนปฏิบัติงาน โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที ่24-25 พฤศจิกายน 2558 

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการบรรยายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. การน าเสนอผลการศึกษา น าเสนอผลการศึกษาในลักษณะสถิติเชิงพรรณนา เป็นการบรรยายจากการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากแบบสอบถามมาน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบการบรรยาย 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 60 คน เป็นเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 100.0 เนื่องจากการเป็นพนักงานประจ า
เรือเป็นงานหนัก ต้องกิน อยู ่และใช้ชีวิตบนเรือ ดังนั้นพนักงานประจ าเรือจึงมักจะเป็นเพศชาย  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 33.68 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงาน 3-5 ปี จ านวน 15 คน 
ร้อยละ  25.0  รองลงมาคือ อายุงาน 5-7 ปี จ านวน 13 คน ร้อยละ 21.70 จะเห็นว่าอายุเฉลี่ยและอายุงานของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความสอดคล้องกัน คือ เป็นคนที่มีประสบการณ์ท างาน และไม่ใช่เด็กจบใหม่ เนื่องจากการท างานบน
เรือถือเป็นงานที่ต้องมีใบอนุญาตการปฏิบัติงาน เด็กจบใหม่จะต้องมีประสบการณ์การท างานจึงจะมีสิทธิ์สอบ
ใบอนุญาตการปฏิบัติงานบนเรือได้  
 ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ จะเห็นว่าพนักงานประจ าเรือส่วนใหญ่ ไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการท างาน 
จ านวน 47 คน ร้อยละ 78.30 และผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 13 คน เคยประสบอุบัติเหตุจากการท างาน ร้อยละ 
21.70 สอดคล้องกับข้อมูลสถิติการประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ประเภทกิจการท่าเรือและการ
บ ารุงรักษา ปี พ.ศ. 2552-2557 ซึ่งตลอดทั้ง 6 ปี มีอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเฉลี่ย 40.33 ครั้ง  
 ผลการศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานผู้ตอบแบบสอบมีการด าเนินการเรื่อง  การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง การในการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ถูกต้อง เหมาะสม สภาพความพร้อมของบุคคลขณะปฏิบัติงาน การให้ความส าคัญกับของระเบียบ
ความปลอดภัยและการด าเนินการในการมีส่วนร่วมของคนงาน  อยู่ในระดับดี   ส่วนการด าเนินการในการสอบสวนการ
บาดเจ็บ การเจ็บป่วย โรคและอุบัติการณ์จากการท างานอยู่ในระดับต่ า  
  
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่าอายุของผู้ตอบแบบสอบมีผลต่อการปฏิบัติตนของพนักงานและการวางแผน  กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุน้อยจะมีการปฏิบัติตนและการวางแผนดี  แต่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากจะมีการปฏิบัติ



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ครั้งท่ี 3 กา้วสู่ทศวรรษท่ี 2: บูรณาการงานวจิัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความย่ังยนื” 

17 มถิุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา 6 

ตนและการวางแผนไม่ดี  เนื่องมาจากพนักงานที่อายุยังน้อยจะมีความกระตือรือร้นและเข้าใจถึงความส าคัญของการ
ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยมากกว่าพนักงานท่ีมีอายุมาก 
 ระยะเวลาที่เข้าท างานในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถามมีผลต่อการปฏิบัติตนของพนักงานและการวางแผน  
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาท างานน้อยจะมีการปฏิบัติตนและการวางแผนดี  แต่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ระยะเวลาท างานมากจะมีการปฏิบัติตนและการวางแผนไม่ดี   เนื่องจากการท างานในต าแหน่งและหน้าที่เดิมเป็น
ประจ าทุกวัน จะก่อให้เกิดความเคยชิน  จนคิดว่างานที่ตนก าลังท าอยู่ไม่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตราย  อีกทั้ง
ความช านาญในงานจะก่อให้เกิดความประมาท  ไม่เคร่งครัดในระเบียบความปลอดภัย  ต่างจากพนักงานที่มีระยะเวลา
ท างานน้อย  จะมีความระมัดระวังและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยมากกว่า 
 ต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถามมีผลต่อการปฏิบัติตนของพนักงานและการวางแผน   กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามที่อยู่ในส่วนงานของปากเรือจะมีการปฏิบัติตนและการวางแผนไม่ดี  แต่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ท างาน
ในห้องเครื่องจะมีการปฏิบัติตนและการวางแผนในระดับดี  เนื่องจากลักษณะงานในห้องเครื่องจะมีความเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าส่วนงานปากเรือ  เช่น การท างานในที่อับอากาศ  งานที่ต้องอยู่กับสารเคมี  เป็นต้น  
ดังนั้นพนักงานท่ีท างานในห้องเครื่องจะปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยได้ดีกว่าพนักงานท่ีท างานบนปากเรือ 
 จากผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับแบบจ าลองสาเหตุที่ท าให้เกิดการสูญเสีย (Loss Causation Model) 
ทฤษฎีโดมิโนของฮีนริช (H.W. Heinrich) (H.W. Heinrich, อ้างถึงใน วิจิตร บุญยโหตระ,2536,น.7) เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุหรือประสบอันตรายจากการท างาน พบว่า การกระท าที่ต่ ากว่ามาตรฐานและ
สภาพการณ์ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน มีความสัมพันธ์กับการประสบอันตราย และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ดีจะลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับพลังงานหรือวัตถุท่ีน ามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บจากการท างาน 

ข้อเสนอแนะ 
 องค์กรควรให้ความส าคัญเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าเป็นระดับที่
สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ไม่ยาก เนื่องจากพนักงานมีทราบวิธีการปฏิบัติตน กฎระเบียบในการท างานอยู่แล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  ส่วนเรื่องที่องค์กรควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ การด าเนินการในการสอบสวนการบาดเจ็บ 
การเจ็บป่วย โรคและอุบัติการณ์จากการท างานท่ีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ า หากองค์กรให้ความส าคัญในเรื่องนี้ก็จะท า
ให้พนักงานทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบความ
ปลอดภัย  
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