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การจัดการดานสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยอยางยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรม 
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานปจเจกบุคคล ดานสภาพ

แวดลอม และดานระบบบริการสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน 

2) พฒันารปูแบบการจัดการดานสขุภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามยัในโรงงานและ 3) ประเมนิความย่ังยนืของ

รูปแบบดังกลาว กลุมตัวอยางไดแกพนักงาน 250  คนจากการสุมตัวอยางแบบงาย  หัวหนางาน  รองหัวหนางาน

และผูแทนพนกังาน 30 คนจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ผูบริหารโรงงาน กลุมแกนนําและตวัแทนพนักงาน 10  

คน จากการสุมตวัอยางแบบเจาะจง รวบรวมขอมลูดวยแบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสมัภาษณ วเิคราะห

ขอมูลดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน สถิติทดสอบ t-test (one 

group pre-posttest) และการวิเคราะหเนื้อหา

 ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานปจเจกบุคคล ดานสิ่งแวดลอม และดานระบบสุขภาพมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงานท่ี r = .362 (p<.01), r = .383 (p<.01) และ 

r = .313 (p<.01) ตามลาํดบั รปูแบบการจดัการดานสขุภาพ ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในโรงงานประกอบดวย 

การจัดการดานบรบิทและสภาพแวดลอม ไดแก การกําหนดนโยบาย การต้ังเปาหมายเพ่ือลดความเส่ียงและวธิกีาร

ถายทอดนโยบายสูการปฏบิตั ิการจดัการดานปจจยันาํเขาไดแก การสรางแรงสนบัสนนุของผูบรหิารรปูแบบการมี

สวนรวมของพนกังาน และชดุกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการดานสขุภาพ การจัดการดานกระบวนการไดแก 

การสรางการมีสวนรวม คนหาแนวทางการแกปญหา การพัฒนาศักยภาพแกนนํา การจัดกจิกรรมสรางเสริมสขุภาพ  

สวนการจัดการดานผลผลิตไดแก การประเมินความพึงพอใจของพนักงานตอกิจกรรมสุขภาพ การแกปญหา

แบบมีสวนรวม และบรกิารสุขภาพทีส่อดคลองกบัความตองการ ปจจัยสูความยัง่ยนืไดแก การมสีวนรวม บทบาท

ผูบริหารและการเปนตนแบบของแกนนํา

คําสําคัญ: การจัดการดานสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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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 fi ndings were analyzed by frequency, 

percent, mean, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation Coeffi cient, t-test (one group pre-

posttest), 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
 โรงงานผลิตและสงออกอุปกรณขอตอทอ

ประปาชนดิเหลก็หลอ  มกีระบวนการผลติเร่ิมจากการ

หลอมวตัถุดบิคือเศษเหลก็  การทาํแบบ การคดัชิน้งาน 

การแตงช้ินงาน การชุบชิ้นงาน การทําเกลียว และการ

ตรวจคุณภาพของชิ้นงาน ซึ่งจากลักษณะงานการผลิต 

โรงงานประเภทนี้จัดอยูในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่

มีการผลิตเหล็กและโลหะท่ีไมใชเหล็กหรือเหล็กกลา 
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ซึ่งเปนแหลงกอใหเกิดมลพิษทางอากาศอยางมาก 

(สาํนกัจดัการคุณภาพอากาศ และเสยีง, 2556) เนือ่งจาก

แตละขั้นตอนของการผลิตพนักงานจะตองสัมผัสกับ

สิง่แวดลอมของสถานท่ีทาํงานท่ีคกุคามตอสขุภาพ ไดแก 

ความรอน เสยีง  ฝุนและสารเคมีจากโลหะหนักจาํพวก 

สังกะสี  เหล็ก นํ้ามันโซลา นํ้ายากันสนิม และกรด

ไฮโดรคลอริค รวมท้ังมโีอกาสเกิดอบุตัเิหตุจากการทํางาน 

สอดคลองกับสถิติการเจ็บปวยของพนักงานโรงงาน

แหงหนึ่งในป พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 

พบวาพนักงานเจ็บปวยในระบบทางเดินหายใจ

มากที่สุด (รอยละ 19.31)รองลงมา ระบบกลามเนื้อ

และกระดูก (รอยละ15.66) ระบบผิวหนังและภูมิแพ 

(รอยละ 11.48) และอบุตัเิหตใุนขณะปฏบิตังิาน (รอยละ 

4.41) (บีสไพพฟตติ้งอินดัสตรี จํากัด, 2551) หาก

พิจารณาถึงผลกระทบตอภาวะสุขภาพของแรงงาน

ในสถานประกอบการ ระดับความรุนแรงของการเจ็บ

ปวย โอกาสในการเกิดความเจ็บปวยและผลกระทบตอ

สขุภาพของพนักงานจํานวนมาก พบวาโรงงานประเภท

นี้จัดอยูในสถานประกอบการที่มีความเส่ียงสูง (นริศ 

โรจนวิศาลทรัพย,  2556) 

 ปญหาสุขภาพของแรงงานมีความสําคัญ

ตอผลประกอบการเปนอยางมากเนื่องจากเปนการ

สูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งการใชจายเพ่ือการรักษา การ

สูญเสียโอกาสในการเพิ่มผลผลิต ทั้งที่ปญหาสุขภาพ

เหลานี้สามารถปองกันการเกิด หรือหลีกเลี่ยงปจจัย

เสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพได โดยเฉพาะปญหาที่

เกิดจากการทํางานซึ่งถือเปนความจําเปนเรงดวนที่จะ

ตองดําเนินการแกไขและปองกันตอไป วิธีการแกไข

และปองกันที่สําคัญคือการพัฒนาระบบบริการอาชีว-

อนามัย การใหบริการสุขภาพแกกลุมเส่ียง การพัฒนา

ทางดานกฎหมายและการบังคับใชและการรณรงคให

ความรูแกประชากรวัยแรงงาน (สมเกยีรติ ศริริตันพฤกษ

และคณะ, 2543)  ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ดานสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน

โรงงาน จะตองประกอบดวยการพัฒนาปจจัยดาน

ปจเจกบุคคล การพัฒนาดานสภาพแวดลอม ควบคู

ไปกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน 

โดยผูที่มีบทบาทสําคัญสําหรับการพัฒนาคือผูบริหาร

ควรสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือใหพนักงาน

และลูกจางไดมีสวนรวม เพื่อใหเกิดการตระหนักถึง

ความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน

ความเส่ียงดานสุขภาพ และมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึง

ความรูความเขาใจในการดูแลตนเองผานกิจกรรมตางๆ

เชน การใหความรูดานสุขภาพ การฝกอบรมเก่ียวกับ

การดูแลตนเองดานสุขภาพเพื่อกระตุนใหแนวคิดและ

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค

เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและเปนกิจนิสัย และการพัฒนา

ศักยภาพแกนนําในหมูพนักงานเพ่ือใหเกิดกลไกการ

ขบัเคลือ่นรปูแบบการจดัการดานสขุภาพ ความปลอดภยั

และอาชวีอนามยัภายในองคกรอยางตอเนือ่งอยางยัง่ยนื 

เปนระบบทั้งดวยระบบของโรงงานเองและการใช

กลยุทธของการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อ

ใหเกดิการพฒันาอยางตอเนือ่งตามศกัยภาพทีเ่หมาะสม

และภายใตบริบทของโรงงาน

วัตถุประสงคของงานวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัย

ดานปจเจกบุคคล  ปจจยัดานสภาพแวดลอม และปจจยั

ดานระบบบริการสุขภาพ กบั พฤติกรรมสุขภาพ ความ

ปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน 

 2. เพือ่พฒันารูปแบบการจัดการดานสุขภาพ 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงาน

 3. เพื่อประเมินความยั่งยืนของรูปแบบการ

จดัการดานสขุภาพ ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใน

โรงงาน
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กรอบแนวคิด

วิธีดําเนินการวิจัย
 ขั้นดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล

 การวิจัยนี้ประกอบดวยขั้นตอนและการเก็บ

รวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้

 ขั้นตอนท่ี 1 การสํารวจและศึกษาความ

สัมพันธระหวางปจจัยดานปจเจกบุคคล ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมและปจจยัดานระบบบริการสุขภาพกับ

พฤติกรรมสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

ของพนักงานรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามโดย

หวัหนางานในแตละแผนกเปนผูแจกและรวบรวมกลับ

คืนไดครบทุกฉบับ

 ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการจัดการดาน

สุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการในกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานระดับ

หัวหนางาน รองหัวหนางาน และผูแทนพนักงานจาก

ทุกแผนกของโรงงาน จํานวน 30 คน การวิจัยขั้นตอน

นี้ ประกอบดวย

  2.1 กิจกรรมสรางกลุมแกนนําเ พ่ือ

ขับเคลื่อนกิจกรรมดานสุขภาพ ความปลอดภัยและ

อาชวี-อนามยัในโรงงาน ดาํเนนิการในรปูแบบของการ

สมัมนาเชงิปฏบิตักิารและการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ใช

เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบตักิาร เอ ไอ ซ ี(Appreciation -

Infl uenced - Control, A.I.C.) ซึง่ประกอบดวยกจิกรรม

ยอยตอไปนี้

   2.1.1 ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษา

ความสัมพันธระหวางปจจัยดานปจเจกบุคคล ปจจัย

ดานสภาพแวดลอมและปจจัยดานระบบบริการสุขภาพ

กับพฤติกรรมสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีว-

อนามัยของพนักงานเพื่อใหกลุมตัวอยางไดทบทวน

สภาพความเปนจรงิของโรงงานและความคาดหวงัดาน

สุขภาพในอนาคต
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   2.1.2 ผู วิ จั ยดํ า เ นินการประชุม

ระดมสมองเพือ่วเิคราะหปญหาและความตองการดาน

สขุภาพ จดัลาํดบัความสําคญัของปญหา เลอืกแนวทาง

ในการแกไขปญหาและจัดทําแผนปฏิบัติการ

   2.1.3 กลุมตัวอยางนําแผนปฏิบัติ

การไปใชในโรงงาน เมือ่สิน้สุดกจิกรรมแตละคร้ัง ผูวจิยั

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหกลุมแกนนําประเมิน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและเสนอตอ

ที่ประชุมผูบริหารระดับสูงของโรงงาน 

 ขัน้ตอนนีผู้วจิยัไดรวบรวมขอมลูจากรายงาน

การประชุมเชงิปฏบิตักิาร รายงานการจัดกจิกรรมสราง

กลุมแกนนํา และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

  2.2 พัฒนาศักยภาพกลุมแกนนําโดย

การอบรมเชิงปฏิบัติการใหกลุมแกนนํามีความรู

และความสามารถในประเด็นสุขภาพ 6 เร่ือง คือ 

การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) 

การปฐมพยาบาล การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 

การออกกําลังกายเพื่อคลายกลามเนื้อ การฝกหายใจ

เพื่อคลายเครียด และเทคนิคการใหความรูดานสุขภาพ 

ซึ่งหัวขอดังกลาวไดมาจากการสอบถามความตองการ

ของกลุมแกนนําผูเขาอบรมประกอบดวยกลุมแกนนํา

จํานวน 30 คน วิทยากรประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดาน

โภชนาการจากกระทรวงสาธารณสุข อาจารยสาขา

การพยาบาลผูใหญและการพยาบาลชุมชน คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและ

นักวิทยาศาสตรการกีฬาจากสโมสรกีฬาภาคเอกชน 

รปูแบบการอบรมเปนการแบงกลุม 6 ฐาน วทิยากรสาธติ

และผูเขาอบรมสาธติยอนกลบั การอบรมใชเวลา  1 วนั 

จัดที่หองเอนกประสงคของโรงงาน ในกิจกรรมน้ีไดมี

การรวบรวมขอมูลจากแบบทดสอบความรูกอน-หลัง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กําหนดเกณฑคะแนนท่ีสอบ

ผาน คือ มากกวารอยละ 60

 ขั้นตอนท่ี 3การประเมินความย่ังยืนของ

รปูแบบการจดัการสขุภาพ ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 

โดยการประเมินรูปแบบซิปป (CIPP Model) ของ 

Stufflebeam,  Madaus, และ Kellaghan (2000) 

ดําเนินการหลังสิ้นสุดข้ันตอนท่ี 2 แลว 8 เดือน 

(เนื่องจากส้ินสุดระยะเวลาการวิจัย) โดยการสัมภาษณ

กลุมตัวอยางจํานวน 10 คน  ผูวิจัยเสนอรางรูปแบบ

การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

เรียงลําดับตามองคประกอบการประเมินรูปแบบซิปป 

(CIPP Model) กลาวคือ 1) การจัดการดานบริบทและ

สภาพแวดลอม ประกอบดวย การกําหนดนโยบายดาน

สขุภาพความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การต้ังเปาหมาย

การลดความเส่ียงดานสุขภาพ ความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัย และวิธีการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ 

2) การจัดการดานปจจัยนําเขาประกอบดวย การสราง

แรงสนับสนุนของผูบริหารรูปแบบการมีสวนรวม

ของพนักงาน และชุดกิจกรรมที่ตอบสนองความ

ตองการดานสุขภาพ 3) การจัดการดานกระบวนการ

ประกอบดวย การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสราง

การมีสวนรวมและคนหาแนวทางการแกปญหา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนนํา 

และการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ 4) การจัดการ

ดานผลผลิต ไดแก การประเมินความพึงพอใจของ

พนักงานตอกิจกรรมเพื่อสุขภาพ  การแกปญหา

สิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม การบริการสุขภาพ ความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่สอดคลองกับปญหา

และความตองการ จากน้ันประเมินความย่ังยืนของ

รปูแบบฯ ดวยการสมัภาษณเก่ียวกบั ความพงึพอใจของ

พนกังานตอกจิกรรมตางๆและสัมภาษณเกีย่วกับปจจยั

ที่สงผลตอการคงอยูอยางตอเน่ืองของกิจกรรมตาม

รปูแบบการจดัการสขุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และแผนปฏิบัติการ ใชเวลาสัมภาษณคนละ 15 นาที 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ พนักงานทั้ง

ในสวนสํานักงานและสายการผลิตของโรงงานผลิต

อุปกรณขอตอทอประปาชนิดเหล็กหลอ แหงหน่ึง  
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จํานวน 500 คน กลุมตัวอยางประกอบดวย 3 กลุมดังนี้

 1. กลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาความ

สัมพันธระหวาง ปจจัยดานปจเจกบุคคล ปจจัยดาน

สภาพแวดลอม และปจจัยดานระบบบริการสุขภาพ 

กบั พฤตกิรรมสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชวีอนามยั

ประกอบดวยพนกังานทุกแผนกของโรงงาน ขนาดกลุม

ตัวอยางไดมาจากตารางกําหนดขนาดตัวอยางท่ีระดับ

ความเชื่อม่ัน 95 % ของยามาเน (Yamane, 1973) ได

ขนาดกลุมตัวอยาง 222 คน ผูวิจัยไดเพ่ิมขนาดตัวอยาง

เปน 250 คน เพื่อใหไดขอมูลสมบูรณครบถวนมาก

ขึ้น จากนั้นจึงสุมตัวอยางแบบงายแตละแผนกโดยใช

สดัสวน จาํนวนกลุมตัวอยาง: จาํนวนประชากร เทากบั 

1:2 จนครบทุกแผนก

 2. กลุมตัวอยางสําหรับการพัฒนารูปแบบ

การจัดการดานสขุภาพ ความปลอดภัยและอาชวีอนามัย

ในโรงงานไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) กําหนดคุณลักษณะของกลุมตัวอยางคือ 

เปนพนักงานระดับหัวหนางาน รองหัวหนางาน และ 

ผูแทนพนกังานของทกุแผนกในโรงงาน ทีส่มัครใจเขา

รวมโครงการและสามารถเขารวมกระบวนการวิจัยได

โดยตลอด ไดขนาดกลุมตัวอยาง30 คน

 3. กลุมตัวอยางสําหรับการประเมินความ

ยั่งยืนของรูปแบบการจัดการดานสุขภาพ  ความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงานไดมาจากการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนด

คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง คือ เปนผูบริหารโรงงาน 

กลุมแกนนําทีเ่ขารวมกิจกรรม และตัวแทนพนักงานท่ี

สมัครใจใหขอมูล จํานวน 10 คน

การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
 การวิจัยนี้ ผานการพิจารณาจริยธรรมการ

ทําวิจัยในมนุษยและไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการวจิยัคณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนดุสิต ผูวิจัยดําเนินการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง

โดยการใหขอมูลผูวิจัย อธิบายวัตถุประสงคและ

ขัน้ตอนการวิจยั  พรอมท้ังช้ีแจงสิทธิในการถอนตัวจาก

โครงการ การปฏิเสธใหขอมูล การรักษาความลับของ

ขอมูล และการนําเสนอผลการวิจัยเปนภาพรวม

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือ
 1. แบบสอบถามปจจัยดานปจเจกบุคคล 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดานระบบบริการ

สุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวย 2 สวน 

สวนท่ี 1 ปจจัยดานปจเจกบุคคล ปจจัยดานสภาพ

แวดลอม ปจจยัดานระบบบริการสขุภาพ เปนขอคาํถาม

เกี่ยวกับการรับรู แรงสนับสนุน และ การไดรับบริการ

ดานสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คําตอบ

เปนมาตรวัด 5 ระดับ (rating scale) จํานวน 15 ขอ 

คะแนนเต็ม 75 คะแนน สวนที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพ  

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เปนขอคําถาม

เกี่ยวกับการปฏิบัติตน 6 ดาน คือ ความรับผิดชอบตอ

สุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย  อาหารและ

โภชนาการ กิจวัตรประจําวันและการออกกําลังกาย 

การจดัการความเครยีด การสานสมัพันธภาพกบับคุคล

อื่นและการพัฒนาดานจิตวิญญาณ ลักษณะขอความ

เปนคําถามปลายปด คําตอบเปนมาตรวัดประมาณคา 

5 ระดับ (rating scale) จํานวน 18 ขอ คะแนนเต็ม 90 

คะแนน 

 การแปลผลคะแนนแบบสอบถามของท้ัง 2 

สวน ไดจากการนาํคาเฉลีย่ของคะแนนปจจัยแตละดาน

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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คํานวณดวยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคไดคา

ความเที่ยงทั้งฉบับ 0.876

 2. แบบทดสอบความรูกอน-หลงัการอบรม

เปนแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการชวยฟนคืนชีพ

ขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) การปฐมพยาบาล 

การประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ การออกกําลังกาย

เพ่ือคลายกลามเน้ือ การฝกหายใจเพ่ือคลายเครียด และ

เทคนิคการใหความรูดานสุขภาพ ลกัษณะขอความเปน

คําถามปลายปด คําตอบเปนชนิด 4 ตัวเลือก (Multiple 

choices) โดยมีคําตอบถูกที่สุดเพียงขอเดียว การแปล

ผลคะแนนขอสอบ ถาตอบถูกได 1 คะแนน และตอบ

ผิด ได 0 คะแนน การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา

โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน และตรวจสอบความเที่ยงโดย

การนําแบบสอบถามไปทดลองใชในพนักงานที่ไมได

เปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน คํานวณดวยสูตรของ

คูเดอร-ริชารดสัน 20 ไดคาความเที่ยงท้ังฉบับ 0.878

 3. แบบสัมภาษณชนิดก่ึงโครงสรางมีขอ

คําถามเก่ียวกับความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ

ทีร่ะบใุนรางรปูแบบ การจดัการสขุภาพ ความปลอดภยั 

และอาชีวอนามัย ความพึงพอใจในการนํารูปแบบฯ ไป

ใชจริง รวมทั้งปจจัยที่สงผลตอความยั่งยืนของการนํา

รูปแบบการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีว-

อนามัยไปใช ทําใหกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยังคง

ดําเนินการอยางตอเน่ือง แบบสัมภาษณไดมีการตรวจ

สอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญดานการ

ประเมินผล 5 ทานและผูวิจัยไดมีการปรับแกขอความ

ตามขอเสนอแนะกอนนําไปใช

การวิเคราะหขอมูล
 1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

วิเคราะหดวยคาความถ่ีและรอยละ 

 2. ขอมูลจากแบบสอบถาม  ปจจัยดาน

ปจเจกบุคคล ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดาน

ระบบบริการสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ วิเคราะห

ดวยคา เฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coeffi cient)

 3. คะแนนความรู กอนและหลังการอบรม

วเิคราะหดวยคาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิต ิ             

t-test (one group pre-posttest) 

 4. ขอมลูจากการสัมภาษณ 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 ความตองการดานสุขภาพ กลุม

ตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 85.20) ไมมีโรคประจํา

ตัว เมื่อเจ็บปวยเล็กนอยจะขอยาจากหองพยาบาลซึ่ง

โรงงานมีพยาบาลวิชาชีพประจํา (รอยละ 35.20) เปน

ที่สังเกตวาถึงแมจะมีสิทธิรักษาพยาบาลแตพนักงาน

สวนใหญจะดูแลตนเองเบ้ืองตนมากกวาไปตรวจรักษา

ในสถานพยาบาลตามสิทธิบริการท่ีตองการจากหอง

พยาบาล สวนใหญ (รอยละ 57.60) ตองการบริการทุก

ประเภททีห่องพยาบาลจดัให บรกิารสขุภาพทีต่องการ

จากโรงงานสวนใหญ (รอยละ 60.40) ตองการตรวจ

สุขภาพประจําป รองลงมาคือตองการความรูดาน

สขุภาพ (รอยละ 20.40) กจิกรรมกลุมกบัเพ่ือนรวมงาน 

(รอยละ 7.60) กจิกรรมพิเศษ เชน จดังานตามวันสาํคญั

ตางๆ จัดงานประเพณี (รอยละ 7.60) และสถานที่ออก

กาํลงักาย (รอยละ 4.00) ซึง่กลุมตวัอยางระบเุพิม่เตมิวา

ตองการเลนกิจกรรมกีฬาและตองการวิทยากรแนะนํา
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ความรูดานสุขภาพ

 2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย

  2.1 ความสัมพันธระหวางปจจัยดาน

ปจเจกบุคคล ปจจัยดานสภาพแวดลอมและปจจัย

ดานระบบบริการสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ ความ

ปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน ผลการวิจัย

สรุปไดวา ปจจัยดานปจเจกบุคคลซึ่งเปนปจจัยภายใน

ของกลุมตัวอยาง ไดแก การรับรูประโยชนการควบคุม

ตนเองในการใชอุปกรณปองกันและการรับรูเกี่ยวกับ

พฤตกิรรมสรางเสรมิสขุภาพ และปจจัยดานสิง่แวดลอม

ซึ่งเปนปจจัยภายนอก ไดแก การไดรับขอมูลขาวสาร

ดานสุขภาพ การนําขอมูลดานสุขภาพไปใชในกิจวัตร

ประจําวัน และการปฏิบัติตนเปนตัวอยางของสมาชิก

ในครอบครัวและเพื่อนรวมงาน อยูในระดับปานกลาง  

(M = 2.87, SD = .468 และ M = 2.61, SD = .580 ตาม

ลําดับ)ในขณะที่ปจจัยดานระบบบริการสุขภาพไดแก

การเขาถงึบรกิารสุขภาพจากโรงงานและการไดรบัหลกั

ประกนัสุขภาพอยูในระดบัมาก (M = 3.96, SD = .306) 

สวนพฤติกรรมสุขภาพพบวา พฤติกรรมท่ีพนักงานมี

การปฏิบัติ สัปดาหละ 4 – 6 วัน ไดแก พฤติกรรมดาน

ความรบัผดิชอบตอสขุภาพ   กจิวตัรประจาํวนัและการ

ออกกําลังกาย การบริโภคอาหารและโภชนาการ การ

จัดการความเครียด และ การพัฒนาดานจิตวิญญาณ 

(M = 3.87, SD = .485) อยูในระดับมาก ปจจัยดาน

ปจเจกบุคคล ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานระบบ

บริการสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)

ตารางท่ี 1 ความสัมพนัธระหวางปจจยัดานปจเจกบุคคล ปจจัยดานสิง่แวดลอม ปจจัยดานระบบบรกิารสขุภาพ

  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 พัฒนารูปแบบการจัดการด าน

สุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

  การพัฒนารูปแบบการจัดการดานสุขภาพ 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดาํเนินการโดยใชหลักการ

มีสวนรวมของพนักงานและใชเทคนิคการประชุม

เชิงปฏิบัติการ เอ ไอ ซี (Appreciation Induce Control) 

ผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว ทําใหเกิด

การตั้งกลุม “คณะกรรมการเพื่อสุขภาพในองคกร” 

ซึ่งมีระบบการจัดการดานสุขภาพ ความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย ดังแผนภาพขางลางนี้
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แผนภาพ รูปแบบการจัดการดานสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยู

 รูปแบบการจัดการด านสุขภาพ  ความ

ปลอดภยัและอาชวีอนามยัในมมุมองเชงิระบบในสวน

ของบริบทประกอบดวย นโยบายดานสุขภาพ ความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยัและเปาหมายการลดความเสีย่ง    

ดานสุขภาพท่ีจะนําสูการปฏิบตั ิภายใตปจจยันําเขา คอื

การสนับสนนุของผูบริหารและการมสีวนรวมของผูมี

สวนเกีย่วของซึง่ในการวิจยันี ้คอื หวัหนางานสวนการ

ผลติและสวนสาํนกังาน ในกระบวนการของรปูแบบนี ้

เร่ิมตนจากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน

ปจเจกบุคคล ดานสิ่งแวดลอมและดานระบบบริการ

สุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อใหการจัดการดาน

สขุภาพ ความปลอดภัยและอาชวีอนามยั มฐีานคดิจาก

สาเหตุที่แทจริงของพฤติกรรมสุขภาพพนักงาน จาก

นั้นเปนการแกไขปญหาสุขภาพ ความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยแบบมีสวนรวม ผลที่ตามมาคือ แผนงาน

โครงการดานสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ทั้งนี้ กอนที่คณะกรรมการเพื่อสุขภาพในองคกร ซึ่ง

เปนกลุมแกนนําไดรับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหมี

ทักษะในการดูแลตนเองและพนักงานอื่นๆในโรงงาน 

โดยใหการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องที่กลุมใหความ

สําคัญไดแก การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (Basic 

Life Support) การปฐมพยาบาล อาหารเพ่ือสุขภาพ 

การออกกําลังกายเพื่อคลายกลามเนื้อ การฝกหายใจ

เพื่อคลายเครียดและเทคนิคการใหความรูดานสุขภาพ 

ผลการอบรมพบวาผูเขาอบรมมีความรูเพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและราย

หัวขอ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่คะแนนความรูของผูเขารบัการอบรม กอนและหลงัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

หัวขอการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กอนการอบรม (N = 30) หลังการอบรม (N = 30)

t
M SD M SD

1. การชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐาน (Basic Life 

Support)

2.40 1.610 4.36 .718 5.557*

2. การปฐมพยาบาล 2.70 .915 3.60 .123 4.267*

3. อาหารเพื่อสุขภาพ 4.46 1.455 6.20 1.808 4.521*

4. การออกกําลังกายเพ่ือคลายกลามเนื้อ 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

 ศกัยภาพของแกนนําในเร่ืองดังกลาวจะนําไป

ใชประกอบการจัดกจิกรรมเพ่ือสขุภาพ ความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยในโรงงาน เชน กิจกรรมดานสขุภาพ

พนกังาน ไดแก กจิกรรมออกกําลงักาย กจิกรรมรณรงค

การใชอปุกรณปองกนัสวนบคุคล กจิกรรมรณรงคการ

ลางมือ ฯลฯ กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ไดแก การปลูก

ตนไมเพื่อรมเงาและเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว กิจกรรม 5 ส. 

การรณรงคความสะอาดของรานอาหาร กิจกรรมดาน

บริการสุขภาพ ไดแก การจัดใหมีบริการตรวจสุขภาพ

ประจําปแกพนักงานทุกคน การจัดบอรดใหความรู

ดานสุขภาพในบริเวณขางทางที่พนักงานทุกคน

เดนิผาน การแจกแผนพบัเกีย่วกบัโรคตดิตอตามฤดกูาล

เปนตน

  2.3 การประเมนิความยัง่ยนืของรปูแบบ

การจัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

  ความย่ังยืนของรูปแบบการจัดการ

สุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยวิเคราะห

ตามแนวคิดการประเมินรูปแบบซิปป (CIPP Model) 

และดําเนินการภายหลังจากการนํารูปแบบไปใชแลว

เปนเวลา 9 เดือน(ตามขอบเขตระยะเวลาการวิจัย) 

รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ ผูบริหารโรงงาน 

คณะกรรมการเพือ่สขุภาพในองคกรซึง่เปนกลุมแกนนาํ 

และผูแทนพนักงาน เกี่ยวกับความเหมาะสมและ

ความพึงพอใจในการนํารูปแบบ การจัดการสุขภาพ 

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยไปใชจริง รวมท้ัง

ปจจัยที่สงผล ความตอเนื่องของกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

ในโรงงาน ซึ่งสะทอนความยั่งยืนของรูปแบบดังกลาว 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 83.33 เห็นวา

รูปแบบการจัดการสุขภาพ  ความปลอดภัยและ

อาชีวอนามยัมคีวามเหมาะสมกับสภาพจริงของโรงงาน 

และพนักงานแตละแผนกมีความพึงพอใจในกิจกรรม

ที่ระบุไวในกระบวนการของรูปแบบตัวอยางเชน กลุม

ตัวอยางท่ีเปนแกนนํากลาววา “...การท่ีไดมีสวนรวม

คิดคนปญหาในโรงงานทําใหเขาใจมากข้ึนในเวลาที่

จะคิดรูปแบบกิจกรรม...” และ กลาวถึงการอบรมเชิง

ปฏบิตักิารวา “...เมือ่อบรมไปแลว รูสกึมัน่ใจมากข้ึนเมือ่

จะพดูเรือ่งสขุภาพกับพนกังานในแผนก..” สาํหรับกลุม

ตวัอยางท่ีเปนผูแทนพนักงานกลาววา “....เมือ่ผูจดัการ

กับหัวหนางานเห็นวาสุขภาพพนักงานสําคัญ ทําให

รูสึกอยากทําตามคําแนะนํา รูสึกวาโรงงานนาอยู 
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ทํางานแลวสบายใจขึ้น...”  เปนตน สําหรับปจจัยที่สง

ผลตอความตอเนื่องของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ

นัน้ กลุมตวัอยางท้ังหมดไดใหความเห็นตามลําดบัดงันี ้

1) การมีสวนรวมของพนักงานในการพัฒนาโรงงานท้ัง

ในสวนทีเ่ปนงานประจาํและกจิกรรมพเิศษ 2) ผูบรหิาร

ใหความสาํคญักบัความเปนอยู คณุภาพชวีติ และภาวะ

สุขภาพของพนักงาน ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพผลผลิต  

3) บทบาทของคณะกรรมการเพ่ือสุขภาพในองคกรท่ี

เปนตนแบบพฤติกรรมเพื่อสุขภาพและเปนผูถายทอด

ความรู

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ความสัมพันธ ระหว า งป จจั ยด าน

ปจเจกบุคคล ปจจัยดานสภาพแวดลอมและปจจัย

ดานระบบบริการสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ ความ

ปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน 

 ปจเจกบุคคลซึ่งเปนปจจัยภายในของกลุม

ตัวอยางไดแก การรับรูประโยชนและการควบคุม

ตนเองในการใชอุปกรณปองกันและการรับรูเกี่ยวกับ

พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมสุขภาพของพนักงาน  ผลการวิจัยนี้

สอดคลองกับการศึกษาของ อติญาณ ศรเกษตริน และ

คณะ (2547) พบวาการรับรูความสามารถแหงตน

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ

การศึกษาของ นันทริกา เลิศเชวงกุล (2549)พบวา

การรับรูประโยชน ของพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ 

และการรับรูอุปสรรคของการมีพฤติกรรมสรางเสริม

สุขภาพในผูสูงอายุชายมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

สรางเสริมสุขภาพกระดูก และสามารถรวมทํานาย

พฤตกิรรมสรางเสรมิสขุภาพกระดกูในกลุมตวัอยางได 

รวมทัง้การศกึษาของ ศรสีดุา วงศวเิศษกลุ และ เนตรรชัน ี

ตั้งภาคภูมิ (2552) พบวาปจจัยดานการรับรูคุณคา

แหงตนหรือความสามารถแหงตน และการรับรู

อุปสรรคมีความสัมพันธและสามารถรวมทํานาย

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพได ซึ่ง เพนเดอร เมอดอกซ

และ พารสนักลาวถงึปจจยัดานการรับรูคณุคาในตนเอง

วา ปจจัยดานการรบัรูทีส่าํคญัคอื ความเชือ่ในศักยภาพ

หรือคุณคาแหงตน ที่จะแสดงพฤติกรรมน้ันออกมา 

(Pender, Murdaugh, & Parsons, 2002, 2006)

 ปจจัยดานสภาพแวดลอมซ่ึงเปนปจจัย

ภายนอกของกลุมตัวอยางไดแก การไดรับขอมูล

ขาวสารดานสุขภาพ การนําขอมูลดานสุขภาพไปใช

ในกิจวัตรประจําวัน และการปฏิบัติตนเปนตัวอยาง

ของสมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนรวมงานมีความ

สัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานผลการ

วิจัยนี้สอดคลองกับการศึกษาของจริยาวัตร คมพยัคฆ

และคณะ (2545) พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพคือ ปจจัยดานความรู การ

ไดรบัขอมลูขาวสารดานการสงเสรมิสุขภาพ การศึกษา

ของ ดวงพร สตุสนุทร(2546) พบวาปจจัยเสริมทีม่คีวาม

สัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในดานการ

บริโภคอาหารคือ การไดรับขาวสาร และการไดรับแรง

สนับสนุนทางสังคม  การศกึษาของ อติญาณ ศรเกษตริน

และคณะ (2547) พบวาปจจัยดานการไดรับขอมูล

ขาวสารดานสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

สรางเสริมสุขภาพ การศึกษาของ กนกวรรณ สุวรรณ

สาร (2547) พบวาปจจัยการรับรูประโยชนและอิทธพิล

ระหวางบคุคลในการออกกําลงักายสามารถรวมทาํนาย

พฤตกิรรมสงเสรมิสขุภาพของกลุมตวัอยางไดและการ

ศึกษาของ อนัน โกนสันเทียะ (2548) พบวาการไดรับ

ขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ การไดรับคําแนะนําและ

สนับสนุนจากบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

สงเสริมสุขภาพของกลุมตัวอยาง 

 ปจจัยดานระบบสุขภาพไดแกการเขาถึง

บริการสุขภาพจากโรงงานและการไดรับหลักประกัน

สุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของ

พนักงาน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการศึกษาของ

อนัน โกนสันเทียะ (2548) พบวาการมีและเขาถึง



53The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 19 No.1 January-June 2013

สถานท่ีที่เอื้อตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ  มีความ

สมัพนัธกบัพฤตกิรรมสงเสริมสุขภาพของกลุมตวัอยาง 

และการศึกษาของ เอดด, ฮอรเนอร และ เฟาวลาดี 

(EaD, Horner,&Fouladi, 2009) พบวาปจจัยดาน

สิง่แวดลอมในโรงเรยีนท่ีมอีทิธพิลตอพฤตกิรรมสขุภาพ

คือ นโยบายสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนและการมี

พยาบาลประจําโรงเรียน

 สรุปไดวาพฤติกรรมสุขภาพ ความปลอดภัย 

และ อาชีวอนามัยของพนักงานมีความสัมพันธกับ

ปจจยัดานปจเจกบคุคล ปจจยัดานสภาพแวดลอม และ

ปจจัยดานระบบสุขภาพ 

 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการดาน

สุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 การจัดกิจกรรมเพ่ือสรางการมีสวนรวมและ

การสรางกลุมแกนนําเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมดาน

สุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงาน 

สอดคลองกบั พรทพิย คาํพอ (2544 อางถงึใน วรรณชนก 

จันทชุม , 2549)  กล าวว าปจจั ยด านบุคคลเปน

แรงผลักดันหรือแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความรูสึกอยาก

รวมคิด รวมทําที่สงผลตอการมีสวนรวมขององคกร

และสรางการมีสวนรวม ทําใหเกิดความรูสึกการเปน

เจาของ มีจุดมุงหวังเดียวกัน และมีผลประโยชนรวม

กัน ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความมุงม่ัน ทุมเทกับ

การพัฒนาในองคกรได (ประพนธ ปยะรัตน, 2534 อาง

ถงึใน วรรณชนก จนัทชมุ, 2549)การวเิคราะหและระบุ

ปญหา/ความตองการ จดัลาํดบัความสาํคญัของปญหา/

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

เพ่ือสุขภาพในองคกรจึงมีบทบาทในการขับเคลื่อน

กิจกรรมสุขภาพในโรงงานอยางตอเนื่อง

 การพัฒนาศักยภาพกลุมแกนนํา โดยการ

อบรมเชิงปฏิบตักิารสอดคลองกับการศึกษาของ เยาวดี 

สุวรรณนาคะ (2543) พบวา โครงการฝกอบรมชวย

เพิ่มความสามารถในการทํางานรวมกัน มีการพัฒนา

ทักษะการฟง การพูดการวิเคราะหปญหารวมกัน 

การนําทรัพยากรมาใชและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ประชาชนในหมูบานมีความตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพ

ของครอบครัวและชุมชน และมีความรูสึกเปนเจาของ

ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน เชนเดียวกับการศึกษาของ วัลลภา 

ชัยนิติกุล (2546) พบวาผูนําชุมชนมีความรูทัศนคติ

และการรับรูบทบาทในการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในระดับสูงข้ึนกวากอนการฝกอบรม และ

สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมไดรับการฝกอบรม สรุปได

วา การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเพื่อสุขภาพ

ในองคกร เปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการดูแล

สุขภาพพนักงานในโรงงานดวยกลุมแกนนําสุขภาพ

ของโรงงานเอง

 3. การประเมนิความยัง่ยนืของรปูแบบการ

จัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

 รูปแบบของการจัดการดานสุขภาพ ความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงานท่ีไดจากการ

ศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ พิชิต  

เพ็งสุวรรณ (2552) และ วิศรุต ขันธิกุล (2553) ใน

ประเด็นของบทบาทผูนํา การมีสวนรวมของพนักงาน 

ปจจัยที่สงผลตอความยั่งยืนของการนํารูปแบบการ

จัดการสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยไป

ใช ทําใหกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยังคงดําเนินการ

อยางตอเนื่องมีดังนี้ 1) การมีสวนรวมของพนักงาน

ในการพัฒนาโรงงานทั้งในสวนที่เปนงานประจําและ

กจิกรรมพเิศษ 2) ผูบริหารใหความสาํคญักบัความเปน

อยู คุณภาพชีวิต และภาวะสุขภาพของพนักงานซึ่งจะ

สงผลตอคณุภาพผลผลติ  3)บทบาทของคณะกรรมการ
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เพื่อสุขภาพในองคกรท่ีเปนตนแบบพฤติกรรมเพ่ือ

สุขภาพและเปนผูถายทอดความรู นอกจากน้ี มนัส  

สุนทรศุทธวัต (2549) อธิบายวา รูปแบบท่ีคนพบ

และดําเนินการโดยประชาชนเอง เปนกระบวนการ

ในการจัดการเพื่อใหเกิดสุขภาพที่ดีของประชาชน

ตามสภาพบริบท สําหรับความยั่งยืนในการพัฒนา 

เกดิจากกลไกการมสีวนรวมของทกุภาคสวนในโรงงาน 

ปจจัยที่ทําใหเกิดการรวมตัว คือ การที่พนักงานเห็น

ความสําคัญของการเขารวมกิจกรรม สภาพปญหา

ทางสุขภาพและส่ิงแวดลอม การเห็นความสําคัญของ

สุขภาพกับผลผลิต กลาวไดวารูปแบบการจัดการดาน

สุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงาน

มีลักษณะการดําเนินการและมีปจจัยความยั่งยืน ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ วนัเพ็ญ ตระกูลแกว (2549)

พบวากลวิธแีละปจจยัทีท่าํใหการสรางเสริมสขุภาพเกิด

ความยั่งยืนคือกลไกการมีสวนรวมในการสงเสริม

สุขภาพภายในชุมชน ความรวมมือของชุมชนในการ

รวมคิด รวมทําโดยมีปจจัยที่ทําใหเกิดการรวมตัว คือ

ปจจยัภายในชุมชนไดแก จติสาํนกึของบุคคล ความเปน

เครือญาติ สภาพปญหาทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดลอม ปจจัยภายนอก ไดแก การสนับสนุน

เชงินโยบายจากภาครฐั ของหนวยงาน องคกรตางๆทัง้

นอกและในพ้ืนที่ กระแสของการอนุรักษสิ่งแวดลอม

และการพัฒนาสังคม รวมทั้งความสามารถของผูนํา

ในการสรางพลังชุมชนและการสรางเครือขายในการ

สงเสริมสุขภาพ

ขอเสนอแนะ 
 1. ความตอเน่ืองในการดําเนินงานตาม

บทบาทของคณะกรรมการเพื่อสุขภาพในองคกร

มีความสําคัญตอการสรางเสริมสุขภาพในองคกร

ดวยประการหน่ึง ดังนั้น คณะผูบริหารโรงงานควร

สนับสนุนใหบทบาทของคณะกรรมการเพื่อสุขภาพ

ในองคกรชัดเจนและเปนรูปธรรม

 2. ควรสรางเครือขายของคณะกรรมการ

เพื่อสุขภาพในองคกรใหกวางขึ้นเพื่อการขยายผลให

องคกรมีการขับเคล่ือนพลังในการสรางเสริมสุขภาพท่ี

ยัง่ยนื ซึง่โรงงานมคีวามพรอมในการดาํเนนิการเหน็ได

จากการรวมกลุมสรางสรรคของคณะกรรมการ เพื่อ

สุขภาพในองคกรและกลุมดังกลาวจะเปนพลังสําคัญ

ที่ผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางชัดเจนและจริงจัง
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