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บทคดัย่อ (ABSTRACT) 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. ศึกษาปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุในการขนส่งวตัถุอนัตราย 2. เพ่ิมประสิทธิภาพ
และความปลอดภยัในการขนส่งวตัถุอนัตราย กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานขนส่งวตัถุอนัตราย จ านวน 5 คน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการสงัเกตทางออ้มจากภาพถ่าย การสัมภาษณ์ และใชแ้บบสอบถาม 1.ผลการศึกษาจากการสงัเกตทางออ้ม
จากภาพถ่าย พบวา่ ในการขนส่งวตัถุอนัตรายมีปัจจยัเส่ียงดา้นถนนและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวกบัพนกังาน และปัจจยั
เส่ียงดา้นบรรจุภณัฑ ์โดยไม่พบปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะเลย  2.ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบวา่ พนักงานขบัรถขนส่ง
วตัถุอนัตรายส่วนใหญ่ มีชัว่โมงการท างานมากกวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนั ส่งผลให้มีอาการง่วงนอนขณะขบัรถ  เหน่ือยลา้สะสมจาก
การท่ีท างานติดต่อกนัหลายวนั เป็นสาเหตุให้พนกังานส่วนหน่ึงเคยเกิดปัญหาการต่ืนสายและหลบัใน 3.ผลจากแบบประเมิน
พฤติกรรมเส่ียง พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุขณะขบัรถขนส่งวตัถุอนัตราย แต่ในขณะเดียวกนั
พนักงานทุกคนมีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานสูง โดยส่ิงท่ีพนักงานขบัรถมีความเห็นว่าควรปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การขนส่งวตัถุอนัตรายมีความปลอดภยัมากยิ่งข้ึน คือ การจัดตารางเวลาในการท างานให้
เหมาะสม 

 
1.บทน า (INTRODUCTION) 
 การขนส่งวตัถุอนัตรายในประเทศไทยมีแนวโนม้การขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากวตัถุอนัตรายจ าพวกสาร
กมัมนัตรังสีเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานในการผลิตสินคา้ดา้นการแพทย ์จ าพวกเภสัชภณัฑ ์ท าให้เกิดการขนส่งและกระจายวตัถุ
อนัตรายไปยงัพ้ืนท่ีต่างๆท่ีมีความตอ้งการใชเ้ภสัชภณัฑ ์ซ่ึงการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบกอาจผ่านพ้ืนท่ีเขตเมืองหรือพ้ืนท่ีท่ีมี
ประชากรหนาแน่น เช่น กรุงเทพฯหรือปริมณฑล หากระหวา่งการขนส่งเกิดความผิดพลาดหรืออุบติัเหตุข้ึน อาจเป็นสาเหตุของ
การเกิดอุบติัภยัต่อชีวิต ทรัพยสิ์น รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มได ้ซ่ึงวตัถุอนัตราย ประเภท 7 หรือ สารกมัมนัตรังสี (Radioactive 
Materials) เป็นสินคา้ท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีบริษทักรณีศึกษาไดท้ าการขนส่งมาเป็นระยะเวลาหน่ึงพบความเส่ียงระหวา่งการขนส่ง 
ดงัน้ี 1. ดา้นเสน้ทางและการจราจร การขนส่งภายในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ในช่วงเชา้อาจมีปัญหาการจราจรติดขดั ท าใหเ้กิดความเส่ียง
ท่ีการขนส่งสินคา้จะล่าชา้ 2. ดา้นการเตรียมความพร้อมของสินคา้ เช่น การบรรจุหีบห่อมีโอกาสท่ีพนกังานจะประมาทเลินเล่อ
ขณะท าการบรรจุสินคา้ท าให้เกิดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ  3. ดา้นความไม่พร้อมของพนกังานขบัรถ เช่น การพกัผ่อนไม่
เพียงพอเป็นสาเหตุของการหลบัในท าใหเ้กิดอุบติัเหตุระหวา่งการส่ง เป็นผลท าใหไ้ม่สามารถส่งสินคา้ไดต้ามเวลาท่ีก าหนด  

จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัการขนส่งวตัถุอนัตราย
ในอนาคต โดยในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเส่ียงในการขนส่งวตัถุอนัตราย ขอ้ก าหนดการขนส่ง
วตัถุอนัตรายทางถนนของประเทศไทย และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการขนส่งวตัถุอนัตราย เพ่ือลด
ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายและเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภยัในการขนส่งวตัถุอนัตรายทางถนน 

 



2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 นิเวศ  ธรรมชัยชูศักด์ิและการุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2561) ศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิผลของการพัฒนาขีด
ความสามารถทางดา้นระบบความปลอดภยัในการขนส่งสินคา้อนัตรายของประเทศไทย  โดยท าการส ารวจสภาพปัญหาของ
บุคลากรในระบบโลจิสติกส์ ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเห็นด้วยกันการน าขอ้ก าหนดการขนส่งสินคา้
อนัตรายมาปรับปรุงคู่มือส าหรับผูข้อรับใบอนุญาตชนิดท่ี 4 2) พนกังานขบัรถบรรทุกวตัถุอนัตรายมีระดบัความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบติัการสูง 3) ปัญหาและอุปสรรคดา้นความปลอดภยัส่วนใหญ่มาจากพนกังานเอง 4) ประสิทธิผลของการพฒันาขีด
ความสามารถทางดา้นระบบความปลอดภยัในการขนส่งคา้อนัตรายอยู่ในสูง 5) การพฒันาขีดความสามารถของพนกังานขบั
รถบรรทุกสินคา้อนัตรายส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของการพฒันาขีดความสามารถทางดา้นระบบความปลอดภยัในการ
ขนส่งสินคา้อนัตรายของประเทศไทย จึงสรุปไดว้า่ รัฐควรพิจารณาปรับปรุงนโยบายหรือขอ้กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักบัธุรกิจวตัถุอนัตรายและควรส่งเสริมพฒันาขีดความสามารถพนกังานขบัรถบรรทุกวตัถุอนัตราย และตระหนกัถึง
ความส าคญัของพนกังานขบัรถวตัถุอนัตราย  

วรรณี สุทธใจดี (2559) ศึกษาเร่ือง การขนส่งสินค้าวตัถุอันตราย (Transportation Hazardous Goods)โดยค้นควา้
เก่ียวกบัเส้นทางในการขนส่งสินคา้วตัถุอนัตราย ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการขนส่งสินคา้วตัถุอนัตราย การวางแผนและ
ควบคุมความปลอดภยัในการขนส่งสินคา้วตัถุอนัตราย  ผลการวจิยัพบวา่ ในการขนส่งวตัถุอนัตรายมีปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดอนัตราย
จากการขนส่ง มีดงัน้ี 1. ดา้นการออกแบบถนน  2. ดา้นสัณฐานวิทยา เช่น สภาพถนน ความลาด ระดบัความสูง 3. ดา้นบรรจุ
ภณัฑ ์การเตรียมความพร้อมของสินคา้ 4. คนขบัรถ ผูค้วบคุมยานพาหนะในการขนส่งสินคา้ คนขบัรถหรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการควบคุมพาหนะในการขนส่ง เป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการขนส่งทางบกด้วย
รถบรรทุก  งานวิจยัฉบบัน้ีสามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการขนส่งวตัถุอนัตรายสูงสุดคือ คนขบัรถ เน่ืองจาก
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงระหว่างการขนส่ง แต่ทั้ งน้ีความเส่ียงในการขนส่งยงัมีส่วนประกอบอีกหลายส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ช่วงเวลาการขนส่ง สภาพแวดลอ้ม สภาพภูมิอากาศ  เป็นตน้ 
  รักชาติ ชาติสิริทรัพย ์(2549) ศึกษาสาเหตุและปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเกิดอุบติัเหตุของรถบรรทุกวตัถุอนัตราย 
เน่ืองจากหากรถบรรทุกวตัถุอนัตรายเกิดอุบติัเหตุจะส่งผลกระทบและความสูญเสียเป็นอยา่งมาก  จึงไดท้ าการศึกษาสาเหตุและ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกวตัถุอนัตราย ซ่ึงปัจจัยหลกัของการเกิดอุบัติเหตุข้ึนอยู่กับ 3 ปัจจัย คือ คน 
ยานพาหนะ ถนนและส่ิงแวดลอ้ม โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านคนเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุของ
รถบรรทุกวตัถุอนัตรายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นยานพาหนะ คิดเป็นร้อยละ  16.7 และล าดบัสุดทา้ย
คือ ปัจจยัดา้นถนนและส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 14.8 นอกจากนั้นยงัพบวา่ สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุของรถบรรทุกวตัถุ
อนัตรายเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหลกัทั้ง 3 ปัจจยัน้ี โดยสาเหตุท่ีพบมากท่ีสุดคือ ผูข้บัข่ีรถบรรทุกวตัถุอนัตรายขบัรถเร็วเกินกวา่อตัราท่ี
ก าหนด 

นนัทพร ภทัรพทุธ และคณะ (2559) ศึกษาโครงการการพฒันารูปแบบการพกัเพ่ือลดความลา้ของพนกังานขบัรถขนส่ง
สารเคมีอนัตราย จ. ชลบุรี เพ่ือศึกษาและทดสอบรูปแบบการพกัในการขบัรถขนส่งสารเคมี เพ่ือลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ
หรืออุบัติภัย โดยการวิจัยเป็นการศึกษาก่ึงทดลอง (Quasi-experimental study) ในพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีอันตราย 
ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ พนกังานขบัรถสารเคมีอนัตราย ซ่ึงพฤติกรรมเส่ียงในการขบัรถขนส่งสารเคมีท่ีพบ ไดแ้ก่ การไม่คาด
เข็มขดันิรภยั เอ้ือมหยิบของขณะขบัรถ พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัท์ขณะขบัรถ และมีอาการง่วงขณะขบัรถ จึงออกแบบการเดิน
รถ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการเดินรถท่ี 1 ตารางการพกัรถข้ึนกบัธรรมชาติของงาน รูปแบบการเดินรถท่ี 2 และ 3 เป็นบนพ้ืนฐาน



ของทฤษฎีความปลอดภยัในการขบัรถระยะไกล  จากการวิจยัพบวา่ รูปแบบการเดินรถท่ี 3 พบความลา้นอ้ยท่ีสุด รองลงมา คือ 
รูปแบบการเดินรถท่ี 2 และ 1 ตามล าดบั แต่จากแบบสอบถามความพึงพอใจพบวา่คนขบัมีความพึงพอใจรูปแบบการเดินรถท่ี 2 
มากท่ีสุด สรุปไดว้า่ เวลาเผื่อเพ่ือการพกัผ่อนจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ความจ าเป็นส่วนบุคคล ความลา้พ้ืนฐาน ปัจจยัในการท างาน 
และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน พบวา่ ตอ้งจดัใหมี้ระยะเวลาเผื่อเพ่ือการพกัผอ่นเท่ากบั 24% ของระยะเวลาท างาน 

อุทุมพร อยูสุ่ข  (2561) ท าการวิจยัเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานขบัรถบรรทุกใน
กลุ่มผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจ
ภายใน-ภายนอกและระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานขบัรถบรรทุกสินคา้ เก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานขบัรถขนส่งสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลการวจิยั พบวา่ ในส่วน
การวเิคราะห์ผลเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกและประสิทธิภาพ การปฏิบติังานของ
พนกังานขบั โดยมี อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อายกุารท างานใน บริษทัปัจจุบนั และประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาต่างกนั มี
ผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกและ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั .05 จึงสามารถสรุปไดว้า่ระยะเวลาการท างาน และช่วงอายกุารท างานท าให้ทศันคติในการท างานเปล่ียนไป และ
แตกต่างกนั เช่น พนกังานขบัรถท่ีเร่ิมท างานไม่ก่ีปีอาจมีความเห็น ดา้นแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกบัพนกังานขบัรถท่ีมีอายุ
การท างานนานกวา่ 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ พนักงานขบัรถเป็นส่วนส าคญัในการก่อให้เกิดปัจจยัเส่ียงต่างๆ ดงันั้น การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการขนส่งวตัถุอนัตราย ผูป้ระกอบการเก่ียวกับธุรกิจขนส่งวตัถุอนัตรายและองค์กรท่ี
เก่ียวขอ้งจึงควรให้ความส าคญักับพนักงานขบัรถ ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพจิตใจ สภาพร่างกาย และสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากทุกอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนของรถขนส่งวตัถุอันตรายจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผูใ้ช้รถใช้ถนนและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
3. วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 

ในการศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภยัในขนส่งวตัถุอนัตรายทางถนน ประเภทรถ 4 ลอ้ ผูว้จิยัไดมี้
การรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสังเกตทางออ้มจากภาพถ่าย การสัมภาษณ์ และแบบสอบถามส าหรับพนักงานขนส่งวตัถุอนัตราย 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั คือ พนกังานขนส่งวตัถุอนัตรายผูมี้ใบขบัข่ีชนิดท่ี 4 (ท.4) จ านวน 5 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ี
ท าการขับรถขนส่งวตัถุอันตรายมามากกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์การการขับรถในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้และภาคเหนือ  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
1.การสังเกตทางออ้มจากภาพถ่าย (พนกังานขบัรถไปรับ-ส่งสินคา้และรายงานการรับ-ส่งสินคา้ดว้ยการส่งภาพถ่าย) 

ผูว้ิจยัสังเกตการปฏิบติังานจากภาพถ่ายและท าการจดบันทึกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั โดยท าการศึกษาในช่วงระยะเวลา 19 
มกราคม 2564 – 19 กมุภาพนัธ์ 2564 

2. แบบสอบถาม เพ่ือส ารวจพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุในการปฏิบติังานการขนส่งวตัถุอนัตรายของพนกังาน
ขบัรถและความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการขนส่ง
วตัถุอนัตราย 



 3. การสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการท าวิจยั ซ่ึงการสัมภาษณ์น้ีมีจุดประสงค์เพ่ือสอบถาม
ประสบการณ์การท างานของพนักงานขบัรถ กระบวนการปฏิบติังานการขนส่งวตัถุอนัตราย ปัญหา/อุปสรรคท่ีเคยเกิดข้ึนซ่ึง
น าไปสู่การเกิดอุบติัเหตุและเกิดความเสียหายแก่สินคา้ รวมไปถึงการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เม่ือเกิดอุบติัเหตุ 
  
4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
  4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการสังเกตทางออ้มจากภาพถ่าย โดยใชแ้บบสังเกตการณ์การปฏิบติังานของพนักงานขบั
รถบรรทุกวตัถุอนัตราย ประเภทรถ 4 ลอ้ ผูว้ิจยัไดท้ าการสังเกตการณ์จาก 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นถนนและส่ิงแวดลอ้ม
ปัจจยัดา้นยานพานะ ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑแ์ละปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพนกังานขบัรถ พบวา่ปัจจยัเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังานมีดงัน้ี 1. บรรจุภณัฑ์มีรอยบุบ ท าให้ไม่สามารถน าสินคา้ไปส่งได ้เพราะอาจมีวตัถุอนัตรายร่ัวไหลในระหว่างการ
ขนส่ง 2. พนกังานขบัรถมีอาการง่วง ท าใหห้ลบัใน แต่ไม่เกิดอุบติัเหตุใดๆ พนกังานจึงแวะพกั ณ จุดพกัรถ 15 นาที 3. ปัญหาฝุ่ น 
PM 2.5 บดบงัวสิัยในการมองเห็น เน่ืองจากบางคร้ังตอ้งไปรับสินคา้ในเวลาเชา้ คือ 6.00 น.-7.00 น.ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีฝุ่ นหนาท าให้
พนกังานขบัรถตอ้งระมดัระวงัการขบัรถมากยิง่ข้ึน 4. ช่วงพายเุขา้ท าใหฝ้นตกหนกั ถนนล่ืน  

4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามให้แก่พนักงาน
ขนส่งวตัถุอนัตรายผูมี้ใบขบัข่ีชนิดท่ี 4 (ท.4) จ านวน 5 คน พบวา่ พนกังานขนส่งวตัถุอนัตรายทั้งหมดเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มี
อายรุะหวา่ง 41-50 ปี จ านวน 4 คน อยูใ่นสถานภาพสมรสและ 1 คนอยูใ่นสถานภาพโสด จ านวน 2 คน จบการศึกษาระดบัมธัยม
ปลาย อีกจ านวน 3 คน จบการศึกษาการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปวส. และมธัยมตน้ ตามล าดบั ซ่ึงพนกังานขนส่งวตัถุอนัตราย
จ านวน 4 คน มีรายได ้20,001-30,000 บาทต่อเดือน และจ านวน 1 คนมีรายได ้30,001-40,000 บาทต่อเดือน โดยพนกังานทุกคน
มีประสบการณ์การท างานมามากกวา่ 5 ปี และส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุจากการปฏิบติังาน เม่ือท าการวิเคราะห์พฤติกรรม
เส่ียงในการปฏิบติังานการขนส่งวตัถุอนัตราย พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุขณะขบัรถขนส่งวตัถุ
อนัตราย และในส่วนของพฤติกรรมการป้องกันอุบติัเหตุ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการ
ปฏิบติังาน โดยส่ิงท่ีพนกังานขบัรถมีความเห็นวา่ควรปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 1.อยากให้ผลิตสินคา้ให้รวดเร็ว
กวา่น้ี เน่ืองจากในบางคร้ังแมว้า่พนกังานไปถึงสถานท่ีรับสินคา้ตรงเวลา แต่พนกังานขบัรถตอ้งรอสินคา้ 2. อยากให้ทางลูกคา้
จดัท าท่ีจอดรถส าหรับรถขนส่งวตัถุอนัตรายไวโ้ดยเฉพาะ 3. ควรจดัเวลาในการท างานให้เหมาะสม 4. ควรจดัอบรมเร่ืองความ
ปลอดภยัในการขนส่งวตัถุอนัตรายบ่อยๆ เพ่ือใหมี้ความรู้เท่าทนักบัเหตุการณ์ในปัจจุบนั 

4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีชัว่โมงการท างานมากกวา่ 8 ชัว่โมง/วนั  (8-12 
ชม.) มีวนัหยดุพกัผอ่น 4 วนั/เดือน (ทุกวนัอาทิตย)์ และมีพ้ืนท่ีปฏิบติังานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต ้ภาคเหนือ โดยทุกคนจะสลบักนัไปในแต่ละสัปดาห์ โดยจากประสบการณ์การท างานของพนกังานขบัรถท่ีผ่านมา พบ
ปัญหา/อุปสรรค/ความเส่ียงท่ีเคยเกิดข้ึนในระหวา่งการปฏิบติังานการขนส่งวตัถุอนัตราย คือ พนกังานส่วนใหญ่เคยมีอาการง่วง
นอนระหวา่งขบัรถ เป็นผลมาจากความเหน่ือยลา้สะสม เน่ืองจากบางคร้ังจ าเป็นตอ้งไปส่งสินคา้หลายท่ีติดต่อกนั จึงท าใหมี้เวลา
พกัผ่อนนอ้ย โดยมีประสบการณ์การดงัน้ี 1. ขณะขบัรถเคยมีอาการหลบัในจนรถไถลเขา้ขา้งทาง แต่ไม่ไดรั้บการบาดเจ็บใดๆ 
และไม่เกิดความเสียหายต่อสินคา้ เพียงแต่ท าให้การขนส่งสินคา้ล่าชา้ออกไปเท่านั้น 2. เคยต่ืนสาย จึงไปรับสินคา้จากลูกคา้ชา้
เกินกวา่ก าหนด ท าใหต้อ้งขบัรถเร็วข้ึนเพ่ือไปรับสินคา้-ส่งสินคา้ใหท้นัเวลา 

 
 



5. อภิปรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 
  ผูว้ิจยัไดมี้การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสังเกตทางออ้มจากภาพถ่ายโดยสังเกตการณ์การปฏิบติังานในการ
ขนส่ง พบว่า ในการขนส่งวตัถุอนัตรายมีปัจจยัเส่ียงดา้นถนนและส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวกบัพนกังาน ปัจจยัเส่ียงดา้น
บรรจุภณัฑ ์โดยไม่พบปัจจยัเส่ียงดา้นยานพาหนะเลย  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รักชาติ ชาติสิริทรัพย ์(2549) กล่าววา่ 
ปัจจัยด้านคนเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกวตัถุอันตรายมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
ยานพาหนะ และล าดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นถนนและส่ิงแวดลอ้ม  เน่ืองจากการศึกษาวิจยัน้ีมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะภายใน
องคก์ร การบริการจดัการดา้นยานพาหนะหรือแผนกบ ารุงรักษารถขนส่งวตัถุอนัตรายของแต่ละองคก์รจึงมีความแตกต่างกนั  ท า
ใหปั้จจยัเส่ียงท่ีไดรั้บนั้นแตกต่างกนัออกไป 
 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่า พนักงานขบัรถขนส่งวตัถุอนัตรายส่วนใหญ่ มีชั่วโมงการท างานมากกว่า 8 
ชัว่โมงต่อวนั ส่งผลใหมี้อาการง่วงนอนขณะขบัรถ  เหน่ือยลา้สะสมจากการท่ีท างานติดต่อกนัหลายวนัมากเกินไป เป็นสาเหตุท่ี
ท าใหพ้นกังานส่วนหน่ึงเคยเกิดปัญหาการต่ืนสายและหลบัใน 
 ผลจากแบบประเมินพฤติกรรมเส่ียง พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุขณะขบัรถขนส่งวตัถุ
อนัตราย แต่ในขณะเดียวกนัพนกังานทุกคนมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุในการปฏิบติังานสูง โดยส่ิงท่ีพนกังานขบัรถมี
ความเห็นว่าควรปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน คือ การจดัตารางเวลาในการท างานให้เหมาะสม และควรจดัอบรมเก่ียวกบั
ความปลอดภยัในการขนส่งวตัถุอนัตรายให้บ่อยข้ึน เน่ืองจากพนกังานขบัรถเป็นบุคคลท่ีปฏิบติังานโดยตรง ควรไดรั้บขอ้มูล
ความรู้ท่ีทันสมยัอยู่เสมอ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นิเวศ  ธรรมชัยชูศักด์ิและการุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2561)  กล่าวว่า  
หน่วยงานรัฐและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการขนส่งวตัถุอนัตรายควรส่งเสริม พฒันาความรู้ และทกัษะในการปฏิบติังานให้แก่พนกังาน
ขบัรถบรรทุกวตัถุอนัตรายให้มากข้ึน โดยเฉพาะการฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความคงอยูข่ององคค์วามรู้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึน รวมถึงการฝึกอบกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตสงัคม ไดแ้ก่  ทศันคติของพนกังานท่ีจะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม 

สรุปไดว้า่ ปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุในการขนส่งวตัถุอนัตรายนั้น ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานขบั
รถ เน่ืองจากพนกังานขบัรถเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังานระหว่างขนส่งวตัถุอนัตรายตั้งตน้ทาง-ปลายทาง ในส่วนของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการขนส่งวตัถุอนัตรายควรเป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาครัฐ ภาคเอกชน 
บริษทัคู่คา้ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งวตัถุอนัตรายทั้งหมดควรปรับปรุง แกไ้ขและก าหนดนโยบายในการขนส่งวตัถุ
อนัตรายให้เหมาะสมกบัแต่ละพ้ืนท่ีการปฏิบติังาน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่งวตัถุ
อนัตราย 

 
6. กติตกิรรมประกาศ 

รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการขนส่งวตัถุอนัตรายทางถนน 
เกิดข้ึนจากการท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ฝึกสหกิจศึกษาในแผนก TRAFFIC ของ บริษทั อีเกิลส์ แอร์แอนดซี์ (ประเทศไทย) จ ากดั ส่งผลให้
ขา้พเจา้ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีค่ามากมาย ซ่ึงรายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดโ้ดยความ
กรุณาจาก อาจารย ์ธนภรณ์  ศรพรหม อาจารยท่ี์ปรึกษาการปฏิบติัสหกิจศึกษา ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการ
ท ารายงาน ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องในรายงานของผูว้จิยัดว้ยความเอาใจใส่ ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาเป็นอยา่งยิ่ง และ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี  ผูว้ิจยัขอขอบคุณ บริษทั อีเกิลส์ แอร์แอนดซี์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีได้
ให้โอกาสขา้พเจา้ไดเ้ขา้มาฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษา ขอบคุณพนกังานในแผนก TRAFFIC ทุกท่าน ท่ีคอยใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า 



และให้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบติัสหกิจศึกษา นอกจากน้ี ผูว้ิจยัมีความส านึกในพระคุณ
ของอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีไดใ้ห้การอบรมสัง่สอนให้มีความรู้วิทยาการต่าง ๆ ให้กบัผูว้ิจยั และขอส านึกในพระคุณ
ของบิดา มารดา ท่ีท าใหผู้ว้จิยัเป็นผูมี้การศึกษาและคอยใหก้ าลงัใจจนรายงานฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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