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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานปจเจกบุคคล ดานสภาพ
แวดลอม และดานระบบบริการสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน
2) พัฒนารูปแบบการจัดการดานสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงานและ 3) ประเมินความยัง่ ยืนของ
รูปแบบดังกลาว กลุมตัวอยางไดแกพนักงาน 250 คนจากการสุมตัวอยางแบบงาย หัวหนางาน รองหัวหนางาน
และผูแ ทนพนักงาน 30 คนจากการสุม ตัวอยางแบบเจาะจง ผูบ ริหารโรงงาน กลุม แกนนําและตัวแทนพนักงาน 10
คน จากการสุม ตัวอยางแบบเจาะจง รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ วิเคราะห
ขอมูลดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน สถิติทดสอบ t-test (one
group pre-posttest) และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานปจเจกบุคคล ดานสิ่งแวดลอม และดานระบบสุขภาพมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงานที่ r = .362 (p<.01), r = .383 (p<.01) และ
r = .313 (p<.01) ตามลําดับ รูปแบบการจัดการดานสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงานประกอบดวย
การจัดการดานบริบทและสภาพแวดลอม ไดแก การกําหนดนโยบาย การตัง้ เปาหมายเพือ่ ลดความเสีย่ งและวิธกี าร
ถายทอดนโยบายสูก ารปฏิบตั ิ การจัดการดานปจจัยนําเขาไดแก การสรางแรงสนับสนุนของผูบ ริหารรูปแบบการมี
สวนรวมของพนักงาน และชุดกิจกรรมทีต่ อบสนองความตองการดานสุขภาพ การจัดการดานกระบวนการไดแก
การสรางการมีสว นรวม คนหาแนวทางการแกปญ
 หา การพัฒนาศักยภาพแกนนํา การจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
สวนการจัดการดานผลผลิตไดแก การประเมินความพึงพอใจของพนักงานตอกิจกรรมสุขภาพ การแกปญหา
แบบมีสว นรวม และบริการสุขภาพทีส่ อดคลองกับความตองการ ปจจัยสูค วามยัง่ ยืนไดแก การมีสว นรวม บทบาท
ผูบริหารและการเปนตนแบบของแกนนํา
คําสําคัญ:
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Abstract
This research aimed 1) to explore relationship between personal factor, environmental factor, health
service, and health behaviors, safety, occupational health of the workers; 2) to develop the Model of Health,
Safety, and Occupational Health Management; and 3) to assess the sustainability of the Model. Sample groups
consisted of 1) 250 workers by simple random sampling; 2) 30 department heads, head-assistants and workers
by purposive sampling; and 3) 10 managers, workforce leaders and workers by purposive sampling. Data were
collected by questionnaires, pre-posttest, and interviewing form. The findings were analyzed by frequency,
percent, mean, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation Coefficient, t-test (one group preposttest), and content analysis.
The results revealed that personal, environmental, and health service factor were related to health,
safety, and occupational health behaviors, with respective values of r = .362, (p<.01), r = .383, (p<.01), and
r = .313, (p<.01). Model of health, safety, and occupational health management in an industrial factory consisted
of context and environment management, input management, process management, and output management.
The context and environment management included establishing health policy, goal setting for risk factors
reduction, and policy deployment. Input management comprised motivation from executives, patterns of
workers’ participation, and sets of activity in response to health needs of the workers. Process management
included workshops to enhance workers’ participation, problem-solving, leadership capacity , and launching
activities. Output management focused on assessment of workers’ satisfaction on health activities, participatory
problem solving, and health service regarding workers’ needs. Factors leading to sustainability were workers’
participation, executive role, and role model of workforce leaders.
Keywords: Management of Health, Safety, Occupational Health

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การแตงชิ้นงาน การชุบชิ้นงาน การทําเกลียว และการ
โรงงานผลิตและสงออกอุปกรณขอตอทอ ตรวจคุณภาพของชิ้นงาน ซึ่งจากลักษณะงานการผลิต
ประปาชนิดเหล็กหลอ มีกระบวนการผลิตเริม่ จากการ โรงงานประเภทนี้จัดอยูในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่
หลอมวัตถุดบิ คือเศษเหล็ก การทําแบบ การคัดชิน้ งาน มีการผลิตเหล็กและโลหะที่ไมใชเหล็กหรือเหล็กกลา
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ซึ่ ง เป น แหล ง ก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ทางอากาศอย า งมาก
(สํานักจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง, 2556) เนือ่ งจาก
แตละขั้นตอนของการผลิตพนักงานจะตองสัมผัสกับ
สิง่ แวดลอมของสถานทีท่ าํ งานทีค่ กุ คามตอสุขภาพ ไดแก
ความรอน เสียง ฝุน และสารเคมีจากโลหะหนักจําพวก
สังกะสี เหล็ก นํ้ามันโซลา นํ้ายากันสนิม และกรด
ไฮโดรคลอริค รวมทัง้ มีโอกาสเกิดอุบตั เิ หตุจากการทํางาน
สอดคลองกับสถิติการเจ็บปวยของพนักงานโรงงาน
แหงหนึ่งในป พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2550
พบว า พนั ก งานเจ็ บ ป ว ยในระบบทางเดิ น หายใจ
มากที่สุด (รอยละ 19.31)รองลงมา ระบบกลามเนื้อ
และกระดูก (รอยละ15.66) ระบบผิวหนังและภูมิแพ
(รอยละ 11.48) และอุบตั เิ หตุในขณะปฏิบตั งิ าน (รอยละ
4.41) (บีสไพพฟตติ้งอินดัสตรี จํากัด, 2551) หาก
พิจารณาถึงผลกระทบตอภาวะสุขภาพของแรงงาน
ในสถานประกอบการ ระดับความรุนแรงของการเจ็บ
ปวย โอกาสในการเกิดความเจ็บปวยและผลกระทบตอ
สุขภาพของพนักงานจํานวนมาก พบวาโรงงานประเภท
นี้จัดอยูในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง (นริศ
โรจนวิศาลทรัพย, 2556)
ป ญ หาสุ ข ภาพของแรงงานมี ค วามสํ า คั ญ
ตอผลประกอบการเปนอยางมากเนื่องจากเปนการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งการใชจายเพื่อการรักษา การ
สูญเสียโอกาสในการเพิ่มผลผลิต ทั้งที่ปญหาสุขภาพ
เหลานี้สามารถปองกันการเกิด หรือหลีกเลี่ยงปจจัย
เสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพได โดยเฉพาะปญหาที่
เกิดจากการทํางานซึ่งถือเปนความจําเปนเรงดวนที่จะ
ตองดําเนินการแกไขและปองกันตอไป วิธีการแกไข
และปองกันที่สําคัญคือการพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัย การใหบริการสุขภาพแกกลุมเสี่ยง การพัฒนา
ทางดานกฎหมายและการบังคับใชและการรณรงคให
ความรูแ กประชากรวัยแรงงาน (สมเกียรติ ศิรริ ตั นพฤกษ
และคณะ, 2543) ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ด า นสุ ข ภาพ ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ใน

โรงงาน จะต องประกอบด วยการพัฒนาปจจั ย ดา น
ปจเจกบุคคล การพัฒนาดานสภาพแวดลอม ควบคู
ไปกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน
โดยผูที่มีบทบาทสําคัญสําหรับการพัฒนาคือผูบริหาร
ควรสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหพนักงาน
และลูกจางไดมีสวนรวม เพื่อใหเกิดการตระหนักถึง
ความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน
ความเสี่ยงดานสุขภาพ และมีพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความรูค วามเขาใจในการดูแลตนเองผานกิจกรรมตางๆ
เชน การใหความรูดานสุขภาพ การฝกอบรมเกี่ยวกับ
การดูแลตนเองดานสุขภาพเพื่อกระตุนใหแนวคิดและ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเปนกิจนิสัย และการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําในหมูพนักงานเพื่อใหเกิดกลไกการ
ขับเคลือ่ นรูปแบบการจัดการดานสุขภาพ ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยภายในองคกรอยางตอเนือ่ งอยางยัง่ ยืน
เปนระบบทั้งดวยระบบของโรงงานเองและการใช
กลยุทธของการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อ
ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่ งตามศักยภาพทีเ่ หมาะสม
และภายใตบริบทของโรงงาน

วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัย
ดานปจเจกบุคคล ปจจัยดานสภาพแวดลอม และปจจัย
ดานระบบบริการสุขภาพ กับ พฤติกรรมสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการดานสุขภาพ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงาน
3. เพื่อประเมินความยั่งยืนของรูปแบบการ
จัดการดานสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
โรงงาน
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กรอบแนวคิด

วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยนี้ประกอบดวยขั้นตอนและการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การสํ า รวจและศึ ก ษาความ
สัมพันธระหวางปจจัยดานปจเจกบุคคล ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมและปจจัยดานระบบบริการสุขภาพกับ
พฤติกรรมสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ของพนักงานรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามโดย
หัวหนางานในแตละแผนกเปนผูแ จกและรวบรวมกลับ
คืนไดครบทุกฉบับ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการดาน
สุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานระดับ
หัวหนางาน รองหัวหนางาน และผูแทนพนักงานจาก
ทุกแผนกของโรงงาน จํานวน 30 คน การวิจัยขั้นตอน

นี้ ประกอบดวย
2.1 กิ จ กรรมสร า งกลุ ม แกนนํ า เพื่ อ
ขับเคลื่อนกิจกรรมดานสุขภาพ ความปลอดภัยและ
อาชีว-อนามัยในโรงงาน ดําเนินการในรูปแบบของการ
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารและการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ใช
เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เอ ไอ ซี (Appreciation Influenced - Control, A.I.C.) ซึง่ ประกอบดวยกิจกรรม
ยอยตอไปนี้
2.1.1 ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานปจเจกบุคคล ปจจัย
ดานสภาพแวดลอมและปจจัยดานระบบบริการสุขภาพ
กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามัยของพนักงานเพื่อใหกลุมตัวอยางไดทบทวน
สภาพความเปนจริงของโรงงานและความคาดหวังดาน
สุขภาพในอนาคต
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2.1.2 ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การประชุ ม
ระดมสมองเพือ่ วิเคราะหปญ
 หาและความตองการดาน
สุขภาพ จัดลําดับความสําคัญของปญหา เลือกแนวทาง
ในการแกไขปญหาและจัดทําแผนปฏิบัติการ
2.1.3 กลุมตัวอยางนําแผนปฏิบัติ
การไปใชในโรงงาน เมือ่ สิน้ สุดกิจกรรมแตละครัง้ ผูว จิ ยั
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหกลุมแกนนําประเมิน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและเสนอตอ
ที่ประชุมผูบริหารระดับสูงของโรงงาน
ขัน้ ตอนนีผ้ วู จิ ยั ไดรวบรวมขอมูลจากรายงาน
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร รายงานการจัดกิจกรรมสราง
กลุมแกนนํา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 พั ฒ นาศั ก ยภาพกลุ ม แกนนํ า โดย
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให ก ลุ ม แกนนํ า มี ค วามรู
และความสามารถในประเด็ น สุ ข ภาพ 6 เรื่ อ ง คื อ
การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)
การปฐมพยาบาล การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อคลายกลามเนื้อ การฝกหายใจ
เพื่อคลายเครียด และเทคนิคการใหความรูดานสุขภาพ
ซึ่งหัวขอดังกลาวไดมาจากการสอบถามความตองการ
ของกลุมแกนนําผูเขาอบรมประกอบดวยกลุมแกนนํา
จํานวน 30 คน วิทยากรประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดาน
โภชนาการจากกระทรวงสาธารณสุข อาจารยสาขา
การพยาบาลผู ใ หญ แ ละการพยาบาลชุ ม ชน คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและ
นักวิทยาศาสตรการกีฬาจากสโมสรกีฬาภาคเอกชน
รูปแบบการอบรมเปนการแบงกลุม 6 ฐาน วิทยากรสาธิต
และผูเ ขาอบรมสาธิตยอนกลับ การอบรมใชเวลา 1 วัน
จัดที่หองเอนกประสงคของโรงงาน ในกิจกรรมนี้ไดมี
การรวบรวมขอมูลจากแบบทดสอบความรูกอน-หลัง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กําหนดเกณฑคะแนนที่สอบ
ผาน คือ มากกวารอยละ 60
ขั้ น ตอนที่ 3การประเมิ น ความยั่ ง ยื น ของ
รูปแบบการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

โดยการประเมินรูปแบบซิปป (CIPP Model) ของ
Stufflebeam, Madaus, และ Kellaghan (2000)
ดํ า เนิ น การหลั ง สิ้ น สุ ด ขั้ น ตอนที่ 2 แล ว 8 เดื อ น
(เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัย) โดยการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางจํานวน 10 คน ผูวิจัยเสนอรางรูปแบบ
การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
เรียงลําดับตามองคประกอบการประเมินรูปแบบซิปป
(CIPP Model) กลาวคือ 1) การจัดการดานบริบทและ
สภาพแวดลอม ประกอบดวย การกําหนดนโยบายดาน
สุขภาพความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การตัง้ เปาหมาย
การลดความเสี่ ย งด า นสุ ข ภาพ ความปลอดภั ย และ
อาชีวอนามัย และวิธีการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ
2) การจัดการดานปจจัยนําเขาประกอบดวย การสราง
แรงสนับสนุนของผูบริหารรูปแบบการมีสวนรวม
ของพนั ก งาน และชุ ด กิ จ กรรมที่ ต อบสนองความ
ตองการดานสุขภาพ 3) การจัดการดานกระบวนการ
ประกอบดวย การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสราง
การมี ส ว นร ว มและค น หาแนวทางการแก ป ญ หา
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา
และการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ 4) การจัดการ
ดานผลผลิต ไดแก การประเมินความพึงพอใจของ
พนั ก งานต อ กิ จ กรรมเพื่ อ สุ ข ภาพ การแก ป ญ หา
สิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม การบริการสุขภาพ ความ
ปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ที่ ส อดคล อ งกั บ ป ญ หา
และความตองการ จากนั้นประเมินความยั่งยืนของ
รูปแบบฯ ดวยการสัมภาษณเกีย่ วกับ ความพึงพอใจของ
พนักงานตอกิจกรรมตางๆและสัมภาษณเกีย่ วกับปจจัย
ที่สงผลตอการคงอยูอยางตอเนื่องของกิจกรรมตาม
รูปแบบการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และแผนปฏิบัติการ ใชเวลาสัมภาษณคนละ 15 นาที
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ พนักงานทั้ง
ในสวนสํานักงานและสายการผลิตของโรงงานผลิต
อุปกรณขอตอทอประปาชนิดเหล็กหลอ แหงหนึ่ง
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จํานวน 500 คน กลุมตัวอยางประกอบดวย 3 กลุมดังนี้
1. กลุ ม ตั ว อย า งสํ า หรั บ การศึ ก ษาความ
สัมพันธระหวาง ปจจัยดานปจเจกบุคคล ปจจัยดาน
สภาพแวดลอม และปจจัยดานระบบบริการสุขภาพ
กับ พฤติกรรมสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ประกอบดวยพนักงานทุกแผนกของโรงงาน ขนาดกลุม
ตัวอยางไดมาจากตารางกําหนดขนาดตัวอยางที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % ของยามาเน (Yamane, 1973) ได
ขนาดกลุมตัวอยาง 222 คน ผูวิจัยไดเพิ่มขนาดตัวอยาง
เปน 250 คน เพื่อใหไดขอมูลสมบูรณครบถวนมาก
ขึ้น จากนั้นจึงสุมตัวอยางแบบงายแตละแผนกโดยใช
สัดสวน จํานวนกลุม ตัวอยาง: จํานวนประชากร เทากับ
1:2 จนครบทุกแผนก
2. กลุมตัวอยางสําหรับการพัฒนารูปแบบ
การจัดการดานสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในโรงงานไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) กําหนดคุณลักษณะของกลุมตัวอยางคือ
เปนพนักงานระดับหัวหนางาน รองหัวหนางาน และ
ผูแ ทนพนักงานของทุกแผนกในโรงงาน ทีส่ มัครใจเขา
รวมโครงการและสามารถเขารวมกระบวนการวิจัยได
โดยตลอด ไดขนาดกลุมตัวอยาง30 คน
3. กลุมตัวอยางสําหรับการประเมินความ
ยั่ ง ยื น ของรู ป แบบการจั ด การด า นสุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงานไดมาจากการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนด
คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง คือ เปนผูบริหารโรงงาน
กลุม แกนนําทีเ่ ขารวมกิจกรรม และตัวแทนพนักงานที่
สมัครใจใหขอมูล จํานวน 10 คน

การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
การวิจัยนี้ ผานการพิจารณาจริยธรรมการ
ทํ า วิ จั ย ในมนุ ษ ย แ ละได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการวิจยั คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ผูวิจัยดําเนินการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
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โดยการให ข อ มู ล ผู วิ จั ย อธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
ขัน้ ตอนการวิจยั พรอมทัง้ ชีแ้ จงสิทธิในการถอนตัวจาก
โครงการ การปฏิเสธใหขอมูล การรักษาความลับของ
ขอมูล และการนําเสนอผลการวิจัยเปนภาพรวม

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย และการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ
1. แบบสอบถามปจจัยดานปจเจกบุคคล
ป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ ม ป จ จั ย ด า นระบบบริ ก าร
สุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวย 2 สวน
สวนที่ 1 ปจจัยดานปจเจกบุคคล ปจจัยดานสภาพ
แวดลอม ปจจัยดานระบบบริการสุขภาพ เปนขอคําถาม
เกี่ยวกับการรับรู แรงสนับสนุน และ การไดรับบริการ
ดานสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คําตอบ
เปนมาตรวัด 5 ระดับ (rating scale) จํานวน 15 ขอ
คะแนนเต็ม 75 คะแนน สวนที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพ
ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย เป น ข อ คํ า ถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน 6 ดาน คือ ความรับผิดชอบตอ
สุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย อาหารและ
โภชนาการ กิจวัตรประจําวันและการออกกําลังกาย
การจัดการความเครียด การสานสัมพันธภาพกับบุคคล
อื่นและการพัฒนาดานจิตวิญญาณ ลักษณะขอความ
เปนคําถามปลายปด คําตอบเปนมาตรวัดประมาณคา
5 ระดับ (rating scale) จํานวน 18 ขอ คะแนนเต็ม 90
คะแนน
การแปลผลคะแนนแบบสอบถามของทั้ง 2
สวน ไดจากการนําคาเฉลีย่ ของคะแนนปจจัยแตละดาน
และคะแนนพฤติกรรมมาคํานวณดวยหลักการแปลง
เชิงเสน (Linear Transformation) ใหมีคะแนนเต็ม
เทากับ 5 คะแนน แปลผลคะแนนเปน 5 ระดับคือ นอย
ที่สุด ถึง มากที่สุด แบบสอบถามนี้ไดมีการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน และตรวจ
สอบความเที่ยงโดยการนําแบบสอบถามไปทดลอง
ใชในพนักงานที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

คํานวณดวยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคไดคา
ความเที่ยงทั้งฉบับ 0.876
2. แบบทดสอบความรูก อ น-หลังการอบรม
เปนแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการชวยฟนคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) การปฐมพยาบาล
การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย
เพือ่ คลายกลามเนือ้ การฝกหายใจเพือ่ คลายเครียด และ
เทคนิคการใหความรูด า นสุขภาพ ลักษณะขอความเปน
คําถามปลายปด คําตอบเปนชนิด 4 ตัวเลือก (Multiple
choices) โดยมีคําตอบถูกที่สุดเพียงขอเดียว การแปล
ผลคะแนนขอสอบ ถาตอบถูกได 1 คะแนน และตอบ
ผิด ได 0 คะแนน การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน และตรวจสอบความเที่ยงโดย
การนําแบบสอบถามไปทดลองใชในพนักงานที่ไมได
เปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน คํานวณดวยสูตรของ
คูเดอร-ริชารดสัน 20 ไดคาความเที่ยงทั้งฉบับ 0.878
3. แบบสัมภาษณชนิดกึ่งโครงสรางมีขอ
คําถามเกี่ยวกับความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ
ทีร่ ะบุในรางรูปแบบ การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย ความพึงพอใจในการนํารูปแบบฯ ไป
ใชจริง รวมทั้งปจจัยที่สงผลตอความยั่งยืนของการนํา
รูปแบบการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยไปใช ทําใหกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยังคง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง แบบสัมภาษณไดมีการตรวจ
สอบความตรงตามเนื้ อ หาโดยผู เ ชี่ ย วชาญด า นการ
ประเมินผล 5 ทานและผูวิจัยไดมีการปรับแกขอความ
ตามขอเสนอแนะกอนนําไปใช

การวิเคราะหขอมูล
1. ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของกลุ ม ตั ว อย า ง
วิเคราะหดวยคาความถี่และรอยละ
2. ข อ มู ล จากแบบสอบถาม ป จ จั ย ด า น
ปจเจกบุคคล ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดาน
ระบบบริการสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ วิเคราะห

ด ว ยค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและสถิ ติ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)
3. คะแนนความรู กอนและหลังการอบรม
วิเคราะหดว ยคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและสถิติ
t-test (one group pre-posttest)
4. ขอมูลจากการสัมภาษณ ใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจัย
1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง แบง
เปน 2 สวนคือ
1.1 คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง สวน
ใหญเปนเพศชาย (รอยละ 67.20) อายุอยูในชวงวัย
ทํางาน คือ อายุระหวาง 31 - 40 ป (รอยละ 42.80) การ
ศึกษาสูงสุด คือ ระดับประถมศึกษา (รอยละ 42.40)
และใชสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคม
(รอยละ 96.80) ซึ่งเปนสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด
1.2 ความต อ งการด า นสุ ข ภาพ กลุ ม
ตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 85.20) ไมมีโรคประจํา
ตัว เมื่อเจ็บปวยเล็กนอยจะขอยาจากหองพยาบาลซึ่ง
โรงงานมีพยาบาลวิชาชีพประจํา (รอยละ 35.20) เปน
ที่สังเกตวาถึงแมจะมีสิทธิรักษาพยาบาลแตพนักงาน
สวนใหญจะดูแลตนเองเบือ้ งตนมากกวาไปตรวจรักษา
ในสถานพยาบาลตามสิทธิบริการที่ตองการจากหอง
พยาบาล สวนใหญ (รอยละ 57.60) ตองการบริการทุก
ประเภททีห่ อ งพยาบาลจัดให บริการสุขภาพทีต่ อ งการ
จากโรงงานสวนใหญ (รอยละ 60.40) ตองการตรวจ
สุ ข ภาพประจํ า ป รองลงมาคื อ ต อ งการความรู ด า น
สุขภาพ (รอยละ 20.40) กิจกรรมกลุม กับเพือ่ นรวมงาน
(รอยละ 7.60) กิจกรรมพิเศษ เชน จัดงานตามวันสําคัญ
ตางๆ จัดงานประเพณี (รอยละ 7.60) และสถานที่ออก
กําลังกาย (รอยละ 4.00) ซึง่ กลุม ตัวอยางระบุเพิม่ เติมวา
ตองการเลนกิจกรรมกีฬาและตองการวิทยากรแนะนํา
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ความรูดานสุขภาพ
2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย
2.1 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ด า น
ป จ เจกบุ ค คล ป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ มและป จ จั ย
ดานระบบบริการสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน ผลการวิจัย
สรุปไดวา ปจจัยดานปจเจกบุคคลซึ่งเปนปจจัยภายใน
ของกลุมตัวอยาง ไดแก การรับรูประโยชนการควบคุม
ตนเองในการใชอุปกรณปองกันและการรับรูเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ และปจจัยดานสิง่ แวดลอม
ซึ่งเปนปจจัยภายนอก ไดแก การไดรับขอมูลขาวสาร
ดานสุขภาพ การนําขอมูลดานสุขภาพไปใชในกิจวัตร
ประจําวัน และการปฏิบัติตนเปนตัวอยางของสมาชิก
ในครอบครัวและเพื่อนรวมงาน อยูในระดับปานกลาง
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(M = 2.87, SD = .468 และ M = 2.61, SD = .580 ตาม
ลําดับ)ในขณะที่ปจจัยดานระบบบริการสุขภาพไดแก
การเขาถึงบริการสุขภาพจากโรงงานและการไดรบั หลัก
ประกันสุขภาพอยูใ นระดับมาก (M = 3.96, SD = .306)
สวนพฤติกรรมสุขภาพพบวา พฤติกรรมที่พนักงานมี
การปฏิบัติ สัปดาหละ 4 – 6 วัน ไดแก พฤติกรรมดาน
ความรับผิดชอบตอสุขภาพ กิจวัตรประจําวันและการ
ออกกําลังกาย การบริโภคอาหารและโภชนาการ การ
จัดการความเครียด และ การพัฒนาดานจิตวิญญาณ
(M = 3.87, SD = .485) อยูในระดับมาก ปจจัยดาน
ปจเจกบุคคล ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานระบบ
บริการสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานปจเจกบุคคล ปจจัยดานสิง่ แวดลอม ปจจัยดานระบบบริการสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพของพนักงาน (N=250)
ตัวแปรที่ศึกษา
M
SD
ระดับ
r
ปจจัยดานปจเจกบุคคล
2.87
.468
ปานกลาง
.362**
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
2.61
.580
ปานกลาง
.383**
ปจจัยดานระบบบริการสุขภาพ
3.96
.306
มาก
.313**
พฤติกรรมสุขภาพ
3.87
.485
มาก
** p< .01
2.2 พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การด า น
สุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการดานสุขภาพ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดําเนินการโดยใชหลักการ
มี ส ว นร ว มของพนั ก งานและใช เ ทคนิ ค การประชุ ม

เชิงปฏิบัติการ เอ ไอ ซี (Appreciation Induce Control)
ผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว ทําใหเกิด
การตั้งกลุม “คณะกรรมการเพื่อสุขภาพในองคกร”
ซึ่งมีระบบการจัดการดานสุขภาพ ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ดังแผนภาพขางลางนี้
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แผนภาพ รููปแบบการจัดการดานสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รู ป แบบการจั ด การด า นสุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในมุมมองเชิงระบบในสวน
ของบริบทประกอบดวย นโยบายดานสุขภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและเปาหมายการลดความเสีย่ ง
ดานสุขภาพทีจ่ ะนําสูก ารปฏิบตั ิ ภายใตปจ จัยนําเขา คือ
การสนับสนุนของผูบ ริหารและการมีสว นรวมของผูม ี
สวนเกีย่ วของซึง่ ในการวิจยั นี้ คือ หัวหนางานสวนการ
ผลิตและสวนสํานักงาน ในกระบวนการของรูปแบบนี้
เริ่มตนจากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
ปจเจกบุคคล ดานสิ่งแวดลอมและดานระบบบริการ
สุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อใหการจัดการดาน
สุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีฐานคิดจาก
สาเหตุที่แทจริงของพฤติกรรมสุขภาพพนักงาน จาก
นั้นเปนการแกไขปญหาสุขภาพ ความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยแบบมีสวนรวม ผลที่ตามมาคือ แผนงาน
โครงการดานสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ทั้งนี้ กอนที่คณะกรรมการเพื่อสุขภาพในองคกร ซึ่ง
เปนกลุมแกนนําไดรับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหมี
ทักษะในการดูแลตนเองและพนักงานอื่นๆในโรงงาน
โดยใหการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องที่กลุมใหความ
สําคัญไดแก การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic
Life Support) การปฐมพยาบาล อาหารเพื่อสุขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อคลายกลามเนื้อ การฝกหายใจ
เพื่อคลายเครียดและเทคนิคการใหความรูดานสุขภาพ
ผลการอบรมพบวาผูเขาอบรมมีความรูเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและราย
หัวขอ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนความรูข องผูเ ขารับการอบรม กอนและหลังการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
กอนการอบรม (N = 30) หลังการอบรม (N = 30)
หัวขอการอบรมเชิงปฏิบัติการ
t
M
SD
M
SD
1. การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life
2.40
1.610
4.36
.718 5.557*
Support)
2. การปฐมพยาบาล
2.70
.915
3.60
.123 4.267*
3. อาหารเพื่อสุขภาพ
4.46
1.455
6.20
1.808 4.521*
4. การออกกําลังกายเพื่อคลายกลามเนื้อ
3.30
.876
3.83
.530 2.804*
5. การฝกหายใจเพื่อคลายเครียด
2.70
.915
3.36
.889 2.612*
6. เทคนิคการใหความรูดานสุขภาพ
2.70
.987
3.60
1.101 3.525*
ภาพรวม
18.26
4.176
24.96
2.797 7.057*
* p < .05

ศักยภาพของแกนนําในเรือ่ งดังกลาวจะนําไป
ใชประกอบการจัดกิจกรรมเพือ่ สุขภาพ ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในโรงงาน เชน กิจกรรมดานสุขภาพ
พนักงาน ไดแก กิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมรณรงค
การใชอปุ กรณปอ งกันสวนบุคคล กิจกรรมรณรงคการ
ลางมือ ฯลฯ กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ไดแก การปลูก
ตนไมเพื่อรมเงาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรม 5 ส.
การรณรงคความสะอาดของรานอาหาร กิจกรรมดาน
บริการสุขภาพ ไดแก การจัดใหมีบริการตรวจสุขภาพ
ประจําปแกพนักงานทุกคน การจัดบอรดใหความรู
ด า นสุ ข ภาพในบริ เ วณข า งทางที่ พ นั ก งานทุ ก คน
เดินผาน การแจกแผนพับเกีย่ วกับโรคติดตอตามฤดูกาล
เปนตน
2.3 การประเมินความยัง่ ยืนของรูปแบบ
การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ความยั่ ง ยื น ของรู ป แบบการจั ด การ
สุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยวิเคราะห
ตามแนวคิดการประเมินรูปแบบซิปป (CIPP Model)
และดําเนินการภายหลังจากการนํารูปแบบไปใชแลว
เปนเวลา 9 เดือน(ตามขอบเขตระยะเวลาการวิจัย)

รวบรวมข อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารโรงงาน
คณะกรรมการเพือ่ สุขภาพในองคกรซึง่ เปนกลุม แกนนํา
และผู แ ทนพนั ก งาน เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจในการนํารูปแบบ การจัดการสุขภาพ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยไปใชจริง รวมทั้ง
ปจจัยที่สงผล ความตอเนื่องของกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ในโรงงาน ซึ่งสะทอนความยั่งยืนของรูปแบบดังกลาว
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 83.33 เห็นวา
รู ป แบบการจั ด การสุ ข ภาพ ความปลอดภั ย และ
อาชีวอนามัยมีความเหมาะสมกับสภาพจริงของโรงงาน
และพนักงานแตละแผนกมีความพึงพอใจในกิจกรรม
ที่ระบุไวในกระบวนการของรูปแบบตัวอยางเชน กลุม
ตัวอยางที่เปนแกนนํากลาววา “...การที่ไดมีสวนรวม
คิดคนปญหาในโรงงานทําใหเขาใจมากขึ้นในเวลาที่
จะคิดรูปแบบกิจกรรม...” และ กลาวถึงการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารวา “...เมือ่ อบรมไปแลว รูส กึ มัน่ ใจมากขึน้ เมือ่
จะพูดเรือ่ งสุขภาพกับพนักงานในแผนก..” สําหรับกลุม
ตัวอยางทีเ่ ปนผูแ ทนพนักงานกลาววา “....เมือ่ ผูจ ดั การ
กับหัวหนางานเห็นวาสุขภาพพนักงานสําคัญ ทําให
รู สึ ก อยากทํ า ตามคํ า แนะนํ า รู สึ ก ว า โรงงานน า อยู
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ทํางานแลวสบายใจขึ้น...” เปนตน สําหรับปจจัยที่สง
ผลตอความตอเนื่องของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ
นัน้ กลุม ตัวอยางทัง้ หมดไดใหความเห็นตามลําดับดังนี้
1) การมีสว นรวมของพนักงานในการพัฒนาโรงงานทัง้
ในสวนทีเ่ ปนงานประจําและกิจกรรมพิเศษ 2) ผูบ ริหาร
ใหความสําคัญกับความเปนอยู คุณภาพชีวติ และภาวะ
สุขภาพของพนักงาน ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพผลผลิต
3) บทบาทของคณะกรรมการเพื่อสุขภาพในองคกรที่
เปนตนแบบพฤติกรรมเพื่อสุขภาพและเปนผูถายทอด
ความรู

อภิปรายผลการวิจัย
1. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ด า น
ปจเจกบุคคล ปจจัยดานสภาพแวดลอมและปจจัย
ดานระบบบริการสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน
ปจเจกบุคคลซึ่งเปนปจจัยภายในของกลุม
ตั ว อย า งได แ ก การรั บ รู ป ระโยชน แ ละการควบคุ ม
ตนเองในการใชอุปกรณปองกันและการรับรูเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของพนั ก งาน ผลการวิ จั ย นี้
สอดคลองกับการศึกษาของ อติญาณ ศรเกษตริน และ
คณะ (2547) พบว าการรับรู ความสามารถแห ง ตน
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ
การศึกษาของ นันทริกา เลิศเชวงกุล (2549)พบวา
การรับรูประโยชน ของพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
และการรับรูอุปสรรคของการมีพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพในผูสูงอายุชายมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพกระดูก และสามารถรวมทํานาย
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพกระดูกในกลุม ตัวอยางได
รวมทัง้ การศึกษาของ ศรีสดุ า วงศวเิ ศษกุล และ เนตรรัชนี
ตั้ ง ภาคภู มิ (2552) พบว า ป จ จั ย ด า นการรั บ รู คุ ณ ค า
แห ง ตนหรื อ ความสามารถแห ง ตน และการรั บ รู
อุ ป สรรคมี ค วามสั ม พั น ธ แ ละสามารถร ว มทํ า นาย

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพได ซึ่ง เพนเดอร เมอดอกซ
และ พารสนั กลาวถึงปจจัยดานการรับรูค ณ
ุ คาในตนเอง
วา ปจจัยดานการรับรูท สี่ าํ คัญคือ ความเชือ่ ในศักยภาพ
หรือคุณคาแหงตน ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา
(Pender, Murdaugh, & Parsons, 2002, 2006)
ป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ มซึ่ ง เป น ป จ จั ย
ภายนอกของกลุ ม ตั ว อย า งได แ ก การได รั บ ข อ มู ล
ขาวสารดานสุขภาพ การนําขอมูลดานสุขภาพไปใช
ในกิจวัตรประจําวัน และการปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
ของสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนรวมงานมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานผลการ
วิจัยนี้สอดคลองกับการศึกษาของจริยาวัตร คมพยัคฆ
และคณะ (2545) พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพคือ ปจจัยดานความรู การ
ไดรบั ขอมูลขาวสารดานการสงเสริมสุขภาพ การศึกษา
ของ ดวงพร สุตสุนทร(2546) พบวาปจจัยเสริมทีม่ คี วาม
สัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในดานการ
บริโภคอาหารคือ การไดรับขาวสาร และการไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคม การศึกษาของ อติญาณ ศรเกษตริน
และคณะ (2547) พบวาปจจัยดานการไดรับขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพ การศึกษาของ กนกวรรณ สุวรรณ
สาร (2547) พบวาปจจัยการรับรูป ระโยชนและอิทธิพล
ระหวางบุคคลในการออกกําลังกายสามารถรวมทํานาย
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของกลุม ตัวอยางไดและการ
ศึกษาของ อนัน โกนสันเทียะ (2548) พบวาการไดรับ
ขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ การไดรับคําแนะนําและ
สนับสนุนจากบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของกลุมตัวอยาง
ป จ จั ย ด า นระบบสุ ข ภาพได แ ก ก ารเข า ถึ ง
บริการสุขภาพจากโรงงานและการไดรับหลักประกัน
สุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
พนักงาน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการศึกษาของ
อนั น โกนสั น เที ย ะ (2548) พบว า การมี แ ละเข า ถึ ง
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สถานที่ที่เอื้อตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ มีความ
สัมพันธกบั พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของกลุม ตัวอยาง
และการศึกษาของ เอดด, ฮอรเนอร และ เฟาวลาดี
(EaD, Horner,&Fouladi, 2009) พบว า ป จ จั ย ด า น
สิง่ แวดลอมในโรงเรียนทีม่ อี ทิ ธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพ
คือ นโยบายสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนและการมี
พยาบาลประจําโรงเรียน
สรุปไดวาพฤติกรรมสุขภาพ ความปลอดภัย
และ อาชีวอนามัยของพนักงานมีความสัมพันธกับ
ปจจัยดานปจเจกบุคคล ปจจัยดานสภาพแวดลอม และ
ปจจัยดานระบบสุขภาพ
2. การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การด า น
สุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การจัดกิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวมและ
การสร า งกลุ ม แกนนํ า เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมด า น
สุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงาน
สอดคลองกับ พรทิพย คําพอ (2544 อางถึงใน วรรณชนก
จั น ทชุ ม ,2549) กล า วว า ป จ จั ย ด า นบุ ค คลเป น
แรงผลักดันหรือแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความรูสึกอยาก
รวมคิด รวมทําที่สงผลตอการมีสวนรวมขององคกร
และสรางการมีสวนรวม ทําใหเกิดความรูสึกการเปน
เจาของ มีจุดมุงหวังเดียวกัน และมีผลประโยชนรวม
กัน ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความมุงมั่น ทุมเทกับ
การพัฒนาในองคกรได (ประพนธ ปยะรัตน, 2534 อาง
ถึงใน วรรณชนก จันทชุม, 2549)การวิเคราะหและระบุ
ปญหา/ความตองการ จัดลําดับความสําคัญของปญหา/
ความตองการ และกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการ
แกไขปญหาของพนักงานสามารถนํามาใชเพื่อใหเกิด
การมีสวนรวม (นรินทรชัย พัฒนพงศา, 2547) และ
พบวาการพัฒนาชุมชนหรือองคกรแบบมีสวนรวม
สามารถชวยแกไขปญหาของชุมชนหรือองคกรไดผล
สําเร็จเปนอยางดี ดังที่พบในการศึกษาของ สมบูรณ
ตันยะ ประมวล ตันยะ และ ทองสุข วันแสน (2536)
และ วรรณชนก จันทชุม (2549) ดังนั้น คณะกรรมการ
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เพื่อสุขภาพในองคกรจึงมีบทบาทในการขับเคลื่อน
กิจกรรมสุขภาพในโรงงานอยางตอเนื่อง
การพั ฒ นาศั ก ยภาพกลุ ม แกนนํ า โดยการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสอดคลองกับการศึกษาของ เยาวดี
สุวรรณนาคะ (2543) พบวา โครงการฝกอบรมชวย
เพิ่มความสามารถในการทํางานรวมกัน มีการพัฒนา
ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การวิ เ คราะห ป ญ หาร ว มกั น
การนําทรัพยากรมาใชและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ประชาชนในหมูบานมีความตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพ
ของครอบครัวและชุมชน และมีความรูสึกเปนเจาของ
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น เชนเดียวกับการศึกษาของ วัลลภา
ชัยนิติกุล (2546) พบวาผูนําชุมชนมีความรูทัศนคติ
และการรับรูบทบาทในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในระดับสูงขึ้นกวากอนการฝกอบรม และ
สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมไดรับการฝกอบรม สรุปได
ว า การพั ฒ นาศั ก ยภาพคณะกรรมการเพื่ อ สุ ข ภาพ
ในองคกร เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแล
สุขภาพพนักงานในโรงงานดวยกลุมแกนนําสุขภาพ
ของโรงงานเอง
3. การประเมินความยัง่ ยืนของรูปแบบการ
จัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
รูปแบบของการจัดการดานสุขภาพ ความ
ปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในโรงงานที่ ไ ด จ ากการ
ศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ พิชิต
เพ็งสุวรรณ (2552) และ วิศรุต ขันธิกุล (2553) ใน
ประเด็นของบทบาทผูนํา การมีสวนรวมของพนักงาน
ปจจัยที่สงผลตอความยั่งยืนของการนํารูปแบบการ
จัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยไป
ใช ทําใหกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยังคงดําเนินการ
อยางตอเนื่องมีดังนี้ 1) การมีสวนรวมของพนักงาน
ในการพัฒนาโรงงานทั้งในสวนที่เปนงานประจําและ
กิจกรรมพิเศษ 2) ผูบ ริหารใหความสําคัญกับความเปน
อยู คุณภาพชีวิต และภาวะสุขภาพของพนักงานซึ่งจะ
สงผลตอคุณภาพผลผลิต 3)บทบาทของคณะกรรมการ

54

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
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เพื่อสุขภาพในองคกรที่เปนตนแบบพฤติกรรมเพื่อ
สุขภาพและเปนผูถายทอดความรู นอกจากนี้ มนัส
สุนทรศุทธวัต (2549) อธิบายวา รูปแบบที่คนพบ
และดําเนินการโดยประชาชนเอง เปนกระบวนการ
ในการจั ด การเพื่ อ ให เ กิ ด สุ ข ภาพที่ ดี ข องประชาชน
ตามสภาพบริบท สําหรับความยั่งยืนในการพัฒนา
เกิดจากกลไกการมีสว นรวมของทุกภาคสวนในโรงงาน
ปจจัยที่ทําใหเกิดการรวมตัว คือ การที่พนักงานเห็น
ความสําคัญของการเขารวมกิจกรรม สภาพปญหา
ทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม การเห็นความสําคัญของ
สุขภาพกับผลผลิต กลาวไดวารูปแบบการจัดการดาน
สุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงาน
มีลักษณะการดําเนินการและมีปจจัยความยั่งยืน ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ วันเพ็ญ ตระกูลแกว (2549)
พบวากลวิธแี ละปจจัยทีท่ าํ ใหการสรางเสริมสุขภาพเกิด
ความยั่ ง ยื น คื อ กลไกการมี ส ว นร ว มในการส ง เสริ ม
สุขภาพภายในชุมชน ความรวมมือของชุมชนในการ
รวมคิด รวมทําโดยมีปจจัยที่ทําใหเกิดการรวมตัว คือ
ปจจัยภายในชุมชนไดแก จิตสํานึกของบุคคล ความเปน
เครือญาติ สภาพปญหาทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ปจจัยภายนอก ไดแก การสนับสนุน
เชิงนโยบายจากภาครัฐ ของหนวยงาน องคกรตางๆทัง้
นอกและในพื้นที่ กระแสของการอนุรักษสิ่งแวดลอม
และการพัฒนาสังคม รวมทั้งความสามารถของผูนํา
ในการสรางพลังชุมชนและการสรางเครือขายในการ
สงเสริมสุขภาพ

ขอเสนอแนะ
1. ความต อ เนื่ อ งในการดํ า เนิ น งานตาม
บทบาทของคณะกรรมการเพื่ อ สุ ข ภาพในองค ก ร
มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพในองค ก ร
ดวยประการหนึ่ง ดังนั้น คณะผูบริหารโรงงานควร
สนับสนุนใหบทบาทของคณะกรรมการเพื่อสุขภาพ
ในองคกรชัดเจนและเปนรูปธรรม

2. ควรสรางเครือขายของคณะกรรมการ
เพื่อสุขภาพในองคกรใหกวางขึ้นเพื่อการขยายผลให
องคกรมีการขับเคลือ่ นพลังในการสรางเสริมสุขภาพที่
ยัง่ ยืน ซึง่ โรงงานมีความพรอมในการดําเนินการเห็นได
จากการรวมกลุมสรางสรรคของคณะกรรมการ เพื่อ
สุขภาพในองคกรและกลุมดังกลาวจะเปนพลังสําคัญ
ที่ผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางชัดเจนและจริงจัง
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