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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาระดับปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ของพนักงานบริษัท 
เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 2) ศึกษาระดับการจัดการความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงานบริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 3) เปรียบเทียบระดับการจัดการความปลอดภัย
ในการท างานของพนักงานบริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกระตุ้นการรับรู้กับการจัดการความปลอดภัยในการท างาน
ของพนักงานบริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน
บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ได้
กลุ่มตัวอย่าง 285 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที        
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ระดับปัจจัยกระตุ้นการรับรู้ของพนักงานบริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ประสบการณ์เดิม ด้านการใส่ใจ และด้านการเตรียมการคิดและสถานการณ์ห้อมล้อม อยู่ในระดับมาก 
 2) ระดับการจัดการความปลอดภัยในการท างานของพนักงานบริษัท  เอช-วัน พาร์ทส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรอย่างถูกวิธี ด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย  
ด้านการเป็นผู้น าด้านความปลอดภัยของผู้บังคับบัญชา ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย 
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการติดตามและประเมินผลความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อม และบรรยากาศ
สถานที่ท างาน ด้านเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติงาน และด้านนโยบายความปลอดภัยในการท างาน            
อยู่ในระดับมาก 
 3) พนักงานที่มี เพศ อายุ ต าแหน่ง และอายุการท างาน แตกต่างกันประเมินการจัดการ
ความปลอดภัยในการท างานของพนักงานบริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ภาพรวม             
ไม่แตกต่างกัน และพนักงานที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันประเมินการจัดการความปลอดภัยในการ
ท างาน ของพนักงานบริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกระตุ้นการรับรู้กับการจัดการความปลอดภัยในการท างาน
ของพนักงาน บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) ภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง 
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการใส่ใจและด้านประสบการณ์เดิม
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางและด้านการเตรียมการคิดและสถานการณ์ห้อมล้อมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับน้อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : การจัดการความปลอดภัยในการท างาน    
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ABSTRACT  
 This research aimed 1) to study the level of awareness of the employees of 
H-One Parts (Thailand) Co. , Ltd. , 2) to study the level of work safety management of 
the employees of H-One Parts (Thailand)  Co. , Ltd. ,3 )  to compare the level of work 
safety management of the employees of H-One Parts (Thailand) Co., Ltd. according to 
their personal attributes, and 4) to study the relationship between the level of awareness 
and the work safety management of the employees of H-One Parts (Thailand) Co., Ltd. 
The research population was all the employees of H-One Parts (Thailand)  Co. , Ltd. 
and the sample size was calculated based on Taro Yamane’ s formula.  The sample 
group consisted of 285 employees.  A questionnaire served as the research tool.  The 
statistics for the analysis included percentage and standard deviation.  The statistics 
used to test the hypothesis included T- test, and analysis of one- way Anova. The 
Comparisons between two means were done using the least significant difference 
method ( LSD)  at a statistical significance level of 0. 05 and Pearson’ s correlation 
analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1) The overall level of awareness of the employees of H-One Parts (Thailand) 
Co., Ltd. was at a high level. Putting the means of the different aspects in order from 
the highest to the lowest, the results were as follows: the aspect of original experience, 
the aspect of attention, and the aspect of preparation and surrounding context. Their 
means were all at high levels. 
 2) The overall work safety management of the employees of H-One Parts 
(Thailand) Co. , Ltd.  was at a high level.  Putting the means of the different aspects in 
order from the highest to the lowest, the results were as follows:  the aspect of 
Correctly using tools, equipment and machines; the aspect of safety training; the 
aspect of supervisor leadership on safety; the aspect of compliance with work safety 
laws; the aspect of workplace environment and atmosphere; the aspect of work 
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evaluation criteria; and the aspect of work safety policies. Their means were all at high 
levels. 
 3) The comparisons done using the personal attributes gender, age, work 
position and work experience revealed that the employees of H-One Parts (Thailand) 
Co. , Ltd.  gave similar evaluation results for the work safety management.  However, 
employees with different educational qualifications gave different evaluation results 
for the work safety management of the employees of H-One Parts (Thailand) Co., Ltd. 
The statistical significance of the overall difference was 0.05. 
 4) The overall relationship between the level of awareness and the work 
safety management of the employees of H-One Parts (Thailand)  Co. , Ltd.  had a medium 
positive relationship.  When considering each aspect, it was found that the aspects of 
attention and original experience also had a medium positive relationship. The aspects 
of preparation and surrounding context had a low positive relationship at the statistical 
significance level of 0.05. 
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