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บทคัดย่อ 

งานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาความปลอดภยัในการปฏิบติังานของคนประจ าเรือบนเรือสินคา้แห้งเท
กองของบริษทัโทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั และศึกษาสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุเพื่อน าผลการศึกษาไปใช้
เป็นแนวทางในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังาน ผูว้จิยัท าการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เก็บข้อมูลโดยการศึกษาค้นควา้จากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากพนักงานผูมี้
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนเรือสินคา้แห้งเทกอง  จ านวน 10 คน จากการศึกษาพบว่า บริษทั
กรณีศึกษามีคู่มือในการปฏิบติังานท่ีมีการระบุวิธีปฏิบติั และขอ้มูลไวอ้ยา่งครบถว้น แต่คนประจ าเรือ
อาศยัความเคยชินในการปฏิบติังานมากกวา่การปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัและค าแนะน าในการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานระบบการจดัการเพื่อความปลอดภยั ส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อคนประจ า
เรือ บริษทักรณีศึกษาและประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าท าศพ ค่าประกนัชีวิต การ
สูญเสียเวลาของคนประจ าเรือท่ีไดรั้บบาดเจบ็ตอ้งใชเ้วลาพกัฟ้ืน คนประจ าเรือเสียขวญั เสียก าลงัใจ เกิด
ความกลวั ท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานลดลง คุณภาพของงานต ่าลง และตอ้งเสียค่าล่วงเวลา
เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร และการสูญเสีย
บุคคลท่ีอยูใ่นช่วงวยัท างานและขาดแรงงานท่ีมีฝีมือไป จากปัญหาท่ีกล่าวมาน้ีสามารถป้องกนัไดด้ว้ย 
การก าจดัการกระท า หรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัเพื่อไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ โดยส่ิงส าคญัในการป้องกนั
อุบติัเหตุ คือ ความร่วมมือของทุกคน เพราะอุบติัเหตุต่างๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนเกิดจากความผิดพลาดหรือ  
ความบกพร่องของคน วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรกล ดงันั้นการป้องกนัอุบติัเหตุจะสัมฤทธ์ิผลได้ก็
ต่อเม่ือทุกคนท่ีอยูบ่นเรือช่วยป้องกนั  
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1. บทน า 
 การขนส่งสินคา้ทางทะเลมีความส าคญัต่อการสนบัสนุนการคา้ระหวา่งประเทศเน่ืองจากเม่ือ
เกิดการซ้ือขายสินคา้ข้ึนจะน าไปสู่การขนส่งสินคา้ การน าเขา้และส่งออกสินคา้จากประเทศต่างๆ มกัท า
การขนส่งสินคา้ทางทะเลเพราะสามารถขนส่งสินคา้ไดค้ร้ังละมากๆ ค่าระวางมีราคาถูกกวา่การขนส่ง
รูปแบบอ่ืน ท าให้มีตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจต ่า ในขณะท่ีสินคา้อยู่บนเรือจะมีคนประจ าเรือคอยดูแล
สินคา้ และดูแลความปลอดภยับนเรือ เพื่อให้การขนส่งสินคา้จากตน้ทางไปยงัปลายทางเป็นไปอย่าง
ปลอดภัยและตรงต่อเวลา ดังนั้ นคนประจ าเรือจึงมีความส าคัญต่อการเดินเรือเป็นอย่างมาก การ
ปฏิบติังานบนเรือตอ้งปฏิบติังานอยา่งระมดัระวงัเพราะอุบติัเหตุสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา หากเกิด
อุบติัเหตุระหวา่งการปฏิบติังาน อาจส่งผลให้คนประจ าเรือบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจถึงขั้น
สูญเสียชีวิต ท าให้สูญเสียขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน บริษทักรณีศึกษาตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล เงินค่าล่วงเวลาท่ีคนประจ าเรือท่านอ่ืนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีแทน เงินกองทุนทดแทนส ารอง
เล้ียงชีพ หากมีเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ช ารุดอนัเน่ืองมาจากการขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการรักษา
ความปลอดภยับนเรือส่งผลใหต้อ้งซ่อมแซม หรือซ้ือใหม่เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม 
  ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระบบความปลอดภัยของคนประจ าเรือของบริษัทโทรีเซน 
(กรุงเทพ) จ ากดั และศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานบนเรือท่ีส่งผลกระทบต่อ
คนประจ าเรือและบริษทั รวมถึงศึกษาเพื่อหาแนวทางป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานบน
เรือเพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานเพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุท่ีส่งผลต่อชีวิต 
ค่าใชจ่้าย และทรัพยสิ์นท่ีท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระบบความปลอดภยัของคนประจ าเรือของบริษทัโทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั 
 2. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบของการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานบนเรือ 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานบนเรือ 
 
 
 
 



2. ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังานพบวา่ 
พนกังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และอายุงานท่ีต่างกนัจะมีพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบติังาน
ต่างกัน ส่วนพนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมต่างกันมีพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั (เก้ือกูล แป้นสุวรรณ, 2548, น. 62-64) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาการรับรู้
ความเส่ียงและพฤติกรรมด้านความปลอดภยั ท่ีพบว่า อายุงานกับต าแหน่งงาน และสถานภาพกับ
ต าแหน่งงานมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย (คมสันต์ สินธวชัวงศ์, 2546) รวมถึงพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากจะมีพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุมากกวา่พนกังานท่ีมีประสบการณ์
ในการปฏิบติังานน้อยกว่า (สมภพ วงศ์ประสาร, 2546) เม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึนท าให้ส่งผลกระทบต่อ
พนกังาน บริษทั และประเทศชาติ ดงันั้นจึงตอ้งหาทางป้องกนัอุบติัเหตุ โดยการดูแลสภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบติังานใหมี้มาตรฐาน และควบคุมพฤติกรรมในการปฏิบติังานของพนกังานไม่วา่จะเป็นการตั้ง
กฎระเบียบขอ้บงัคบั การท าคู่มือแนะน าในการปฏิบติังาน การลงโทษทางวินัย และการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลระหว่างการปฏิบติังาน โดยพนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการพบเห็น
อุบติัเหตุจากการปฏิบติังานและผลท่ีได้รับจากอุบติัเหตุต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบติังานและพฤติกรรมความปลอดภยัแตกต่างกัน เน่ืองจาก
พนักงานท่ีเคยมีประสบการณ์ในการพบเห็นอุบติัเหตุจะมีทศันคติต่อการจดัการด้านความปลอดภยั
ดีกว่าพนักงานท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการพบเห็นอุบติัเหตุ การท่ีมีทศันคติต่อการจดัการด้าน     
ความปลอดภยัท่ีดีกวา่จะท าให้ตระหนกัถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจึงหลีกเล่ียงในส่ิงท่ีบริษทัห้ามไม่ให้
ปฏิบติั และปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีบริษทัก าหนด และพนักงานท่ีเคยมีประสบการณ์ในการพบเห็น
อุบติัเหตุจากการปฏิบติังานมีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการปฏิบติังานดีกว่าพนกังานท่ีไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการพบเห็นอุบติัเหตุ (อมรรัตน์ หม่ืนจิตนอ้ย, 2558, น.63-64) 
 ในการศึกษาถึงระบบความปลอดภยั และสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังาน ผูว้ิจยั
ใชท้ฤษฎีโดมิโน และแบบจ าลองสาเหตุท่ีท าให้เกิดการสูญเสียเป็นแบบในการอธิบายการสูญเสียและ
การป้องกันการเกิดอุบติัเหตุท่ีพบว่า สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีต ่ากว่า
มาตรฐานและการกระท าท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน ซ่ึงเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ การ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัและขั้นตอนการปฏิบติังาน การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีถูกตอ้ง การ
ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การป้องกนัอนัตรายท่ีเคร่ืองจกัร และความบกพร่องของบุคคล
ขณะปฏิบติังาน 



3. วธีิด าเนินการวจัิย  
 1. พิจารณาก าหนดประเด็นท่ีสนใจ จากนั้นทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัใน
การปฏิบติังานบนเรือ 
 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิ โดยใชท้ฤษฎีโดมิโน และแบบจ าลองสาเหตุท่ี
ท าใหเ้กิดการสูญเสียเป็นแนวทางในการวจิยั 
 3. ก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั วิธีการ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โดยใช้การค้นควา้ขอ้มูล
ทางด้านเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานของบริษัทโทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากัด ท่ี มี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนเรือ จากนั้นท าการสร้างเคร่ืองมือการวิจยั โดยศึกษาความรู้เก่ียวกบั
ความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือ สาเหตุและการป้องกนัอุบติัเหตุ งานวิจยั และเอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาสร้างเป็นค าถามในการสัมภาษณ์แลว้ท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัควบคู่ไปกบั
การบนัทึกเสียงและการสังเกต 
 4. ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาจดัเป็น Category จากนั้นใช้
การวเิคราะห์สรุปเน้ือหา และการจดักลุ่มขอ้มูล 
 5. สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ โดยการน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาในแต่ละ
ประเด็นตามวตัถุประสงคใ์นการวจิยัท่ีตั้งไว ้
 
4. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาเก่ียวกับความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือสินค้าแห้งเทกองของบริษัท
กรณีศึกษา โดยการคน้ควา้หาข้อมูลทางด้านเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานของบริษทั
กรณีศึกษาจ านวน 10 คน  

นอกจากน้ีผูว้ิจ ัยใช้การสังเกตและการบันทึกเสียงควบคู่ไปด้วยกับการสัมภาษณ์เชิงลึก 

พนกังานบริษทักรณีศึกษาจ านวน 10 คน เป็นเพศชาย และเคยเป็นคนประจ าเรือระดบันายเรือทั้งหมด 

อยูใ่นช่วงอายุ 30-60 ปี มีสถานภาพสมรส จ านวน 9 คน และอยา่ร้าง จ  านวน 1 คน จบการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี จ านวน 10 คน จากการให้สัมภาษณ์ของพนกังานบริษทักรณีศึกษา ผูว้ิจยัสามารถสรุปและ

รวบรวมได้ดังน้ี บริษทักรณีศึกษาได้ก าหนดหน้าท่ีของคนประจ าเรือ มีคู่มือในการปฏิบติังานตาม

มาตรฐานระบบการจดัการเพื่อความปลอดภยั เตรียมการปฏิบติังานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไวอ้ย่าง

ชดัเจน รวมถึงจดัท าค าแนะน าท่ีจ  าเป็นตอ้งแจง้ให้รู้ก่อนออกเรือ โดยระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้



มอบให้กบัคนประจ าเรือเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานบนเรือ และจดัเตรียมเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานบนเรือ จึงถือไดว้่าทางบริษทักรณีศึกษาไดใ้ห้ความส าคญัต่อ

มาตรฐานการจดัการเพื่อความปลอดภยัของคนประจ าเรือแต่คนประจ าเรืออาศยัความเคยชินในการ

ปฏิบติังานมากกวา่การปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัและค าแนะน าในการปฏิบติังานตามมาตรฐานระบบการ

จดัการเพื่อความปลอดภยั ส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อคนประจ าเรือ บริษทักรณีศึกษาและ

ประเทศชาติ  

ผลการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ พบวา่ อุบติัเหตุเกิดจากสาเหตุทางตรง และสาเหตุท่ี
สนบัสนุนใหเ้กิดอุบติัเหตุ โดยสาเหตุทางตรง คือ การปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยัของคนประจ าเรือขณะท่ี
ปฏิบติังานส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุ เช่น การปฏิบติังานท่ีเร็วเกินไปหรือใชเ้คร่ืองจกัรท างานเร็วเกินก าหนด 
การหยอกล้อเล่นกนัในขณะท่ีก าลงัปฏิบติังาน และการใช้อุปกรณ์อย่างไม่ระมดัระวงั เป็นตน้ โดย
สภาวะท่ีไม่ปลอดภยั ไดแ้ก่ สถานท่ีปฏิบติังานไม่สะอาด มีปริมาณแสงสว่างไม่เพียงพอ ในส่วนของ
สาเหตุท่ีสนบัสนุนให้เกิดอุบติัเหตุ คือ ความบกพร่องในการตรวจตราดูแลเก่ียวกบัการปฏิบติังาน เช่น 
ไม่มีการบงัคบัใหค้นประจ าเรือปฏิบติัตามกฎเก่ียวกบัความปลอดภยัตามกฎ ISM อยา่งเคร่งครัด รวมถึง
สภาวะทางจิตใจของบุคคล และภยัธรรมชาติ 

จากผลการศึกษาถึงความปลอดภยั และสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานบนเรือ

สินคา้แหง้เทกองท าใหผู้ว้จิยัสามารถหาแนวทางในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุได ้ดงัน้ี  

1. การสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของอุบติัเหตุ เป็นวิธีป้องกนัอุบติัเหตุไดอ้ย่างมีคุณภาพ

เพราะท าใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงเพื่อท่ีจะไดห้ามาตรการป้องกนัส่งผลใหไ้ม่เกิดอุบติัเหตุเกิดซ ้ าอีก 

2. การควบคุมสาเหตุทางวตัถุ คือ การเพิ่มส่ิงท่ีช่วยความปลอดภยั แกไ้ขส่ิงท่ีช ารุดบกพร่อง 

ปรับปรุงระบบระบายอากาศ จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายขระปฏิบติังานใหเ้พียงพอ  

3. การควบคุมสาเหตุดา้นความประพฤติและวิธีการปฏิบติังานของคนประจ าเรือ คือ คนประจ า

เรือท่ีมีประสบการณ์นอ้ยตอ้งศึกษาวิธีการใชอุ้ปกรณ์หรือหลกัการในการปฏิบติังานต่างๆ หรือขอ้ห้าม

ต่างๆ อย่างละเอียดถ่ีถว้น คนประจ าเรือท่ีจะมาปฏิบติังานบนเรือสินคา้ได้จะตอ้งมีสุขภาพร่างกายท่ี

สมบูรณ์แขง็แรง อีกทั้งใชก้ารฝึกงาน เพื่อให้เกิดผลดีต่อตวัผูฝึ้กงานส่งผลให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว



ปลอดภยัและลดความเส่ียงในการปฏิบติังาน รวมถึงใช้การลงโทษทางวินยั ซ่ึงสามารถเขียนรายงาน

ความประพฤติส่งไปยงับริษทักรณีศึกษา และการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบุคคลใหเ้หมาะสมกบังาน 

4. กิจกรรมผนวก คือ การจดัท าโปสตอร์ รูปภาพ ภาพยนต์ ภาพน่ิง และฉาย VDO เพื่อให้เกิด                 

ความระมดัระวงัในการปฏิบติังานมากยิ่งข้ึน โดยสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็วและเขา้ใจไดง่้ายหรือ

เห็นภาพมากยิง่ข้ึน 

5. อภิปรายผล 

จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า ทางบริษทักรณีศึกษามีคู่มือการปฏิบติังาน ซ่ึงมีการระบุวิธีปฏิบติั 

และขอ้มูลไวอ้ยา่งครบถว้น แต่คนประจ าเรือยงัอาศยัความเคยชินในการปฏิบติังานมากกวา่การปฏิบติั

ตามหลกัปฏิบติั และค าแนะน าในการปฏิบติังานตามมาตรฐานระบบการจดัการเพื่อความปลอดภยั

ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุท าใหเ้กิดผลกระทบต่อคนประจ าเรือ บริษทักรณีศึกษา และประเทศชาติ ดงันั้นจึง

ตอ้งหาแนวทางในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานบนเรือ โดยวิธีการป้องกนัการเกิด

อุบติัเหตุท่ีดีท่ีสุดในการน าไปใช ้คือ การก าจดัการกระท าหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัเพื่อไม่ให้เกิด

อุบติัเหตุ โดยส่ิงส าคญัในการป้องกนัอุบติัเหตุตอ้งร่วมมือกนัทุกคน เพราะอุบติัเหตุหลายคร้ังท่ีเกิดข้ึน

นั้นเกิดจากความผิดพลาดหรือ  ความบกพร่องของคน วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรกลต่างๆ ดงันั้นการ

ป้องกนัอุบติัเหตุจะสัมฤทธ์ิผลไดก้็ต่อเม่ือทุกคนท่ีอยูบ่นเรือช่วยป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุร่วมกนั 

6. ข้อเสนอแนะ 

  1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพจึงไดข้อ้มูลเฉพาะในเชิงลึก ดงันั้นเพื่อเพิ่มความ
น่าเช่ือถือใหก้บัขอ้มูลจึงควรเพิ่มเติมการศึกษาเชิงปริมาณ 
  2. ควรเพิ่มการสัมภาษณ์คนประจ าเรือ เพื่อท าให้ทราบขอ้มูลเชิงลึกในส่วนของการปฏิบติังาน
เพื่อใหง้านวจิยัมีความสมบูรณ์ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูท่ี้ศึกษาใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
  3. ควรเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน โดยการศึกษาจากต าราเรียนต่างๆ หรือสอบถาม

ขอ้มูลจากผูท่ี้รู้จกัและมีความรู้ในแผนกท่ีจะไปฝึกงาน เ ม่ือได้ไปปฏิบติังานในแผนกต่างๆ จริงจะ



สามารถท างานและปรับตวัไดง่้ายมากยิ่งข้ึน โดยสามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีความรอบคอบ

มากข้ึน 
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