
 
 

การจัดการทรัพยากรอาคารดานความปลอดภัยในการทํางาน 
กรณีศึกษา : อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร 2 (ฟอรจูนทาวน)  

บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน)  
 

สุรเชษฐ  สีงาม1* 
                                                                                   ผศ.ดร.ศุภรัชชัย  วรรัตน** 

          
บทคัดยอ       

งานวิจัยคร้ังนี้มี วัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระดับความสําคัญและ

ความสัมพันธตอการบริหารจัดการทางดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน จํานวน 180 

คนของบริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด(มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร 2(ฟอรจูนทาวน) ซ่ึงการศึกษานี้ได

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล อาทิ  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  ระดับตําแหนง และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ  แบบสอบถามนํามาประยุกตใชกับโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS Statistics Vision 21 เพื่อประมวลผลและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม

ท้ังหมด เพื่อทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดแก  คารอยละ  คาเฉล่ีย  สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหา

คาเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน T-Test และ One Way ANOVAผลการวิจัยพบวาระดับ

ความสําคัญตอการบริหารจัดการทางดานความปลอดภัยของพนักงานอยูในระดับเกณฑมากไดแก 

ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย การสนับสนุนมาตรการปลอดภัย การฝกอบรมท่ีเก่ียวกับความ

ปลอดภัย  การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ  และการปองกันเตรียมพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

สวนการสํารวจความปลอดภัยและการพัฒนาสภาพการทํางานอยูในระดับเกณฑปานกลาง  เม่ือ

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวาพนักงาน ที่มีเพศแตกตางกันมีระดับความสําคัญตอการบริหาร

จัดการทางดานความปลอดภัยไมแตกตางกัน  ยกเวนดานการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ  

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สําหรับพนักงานที่มีอายุแตกตางกันมีระดับ

ความสําคัญตอการบริหารจัดการทางดานความปลอดภัยไมแตกตางกัน  ยกเวนดานการสนับสนุน

มาตรการความปลอดภัยและดานการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 สวนพนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับความสําคัญตอการบริหาร

จัดการทางดานความปลอดภัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้น

พบวาพนักงานท่ีมีระดับตําแหนงแตกตางกันมีระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการทางดานความ

                                                            
*  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
** อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ปลอดภัยไมแตกตางกัน  ยกเวนดานการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย  ดานการรายงานและ

สอบสวนอุบัติเหตุ  และดานการปองกันเตรียมพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉินมีระดับความสําคัญตอ

การบริหารงานดานความปลอดภัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่

มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการทางดานความ

ปลอดภัยไมแตกตางกันยกเวน  ดานระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และดานการรายงานและ

สอบสวนอุบัติเหตุ  มีระดับความสําคัญตอการบริหารงานดานความปลอดภัยแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 

 
1. บทนํา 

เน่ืองจากประเทศไดมีความเจริญเติบโตกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

ขยายตัวอยางรวดเร็ว  ทําใหเกิดการกอสรางประเภทอาคารสูงเกิดขึ้นจํานวนมาก ทําใหมีจํานวนผูอยู

อาศัยหรือผูใชอาคารสูง เพิ่มขึ้น อาคารประเภทอาคารสูง ขยายตัวอยางรวดเร็ว สงผลใหจํานวนคน

หรือผูใชประเภทอาคารสูงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม ที่เก่ียวกับอาคารสูง พนักงานและผูใชอาคารยังขาดความรู 

ความเขาใจ ในการอาศัยอาคาร ทําใหเกิดความปลอดภัยตํ่า สงผลใหพนักงานหรือผูใชอาคารสูง เกิด

ความผิดพลาดในการใชอาคารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานภายในอาคาร

สูงหรือสถานประกอบการ ครั้งหน่ึงๆ จะตองสูญเสียจํานวนเงินที่ตองจายคารักษาพยาบาล คาเงิน

ทดแทน คาทําขวัญ และคาประภัยชีวิต สําหรับพนักงานหรือผูใชอาคารท่ีไดรับบาดเจ็บ ซ่ึงการ

บาดเจ็บมีต้ังแตบาดเจ็บเล็กนอยจนถึงสูญเสียอวัยวะสําคัญ เชน แขนขา ตา การไดยินของหู และการ

เสียชีวิต 

การวิจัยในคร้ังน้ี จึงมุงศีกษาเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรอาคารดานความปลอดภัยใน

การทํางานของพนักงานที่เก่ียวกับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของผูใชอาคาร 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อทําการศึกษาระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการทางดานความปลอดภัยของ

พนักงานใน บริษัทซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวนเวอร 2 (ฟอรจูนทาวน) 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอการบริหารความปลอดภัยในการทํางานตาม
ความคิดเห็นของพนักงานในอาคาร ซี.พี.ทาวนเวอร 2 (ฟอรจูนทาวน) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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ชาย     หญิง 

ชาย     หญิง 

3. สมมติฐานการวิจัย 
ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีระดับความสําคัญตอการบริหารการจัดการดานความ

ปลอดภัยของพนักงาน  

H
0  :  

    เพศชายและเพศหญิงมี ระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการดาน

ความปลอดภัยของพนักงาน ไมแตกตางกัน 

 H
1  :     เพศชายและเพศหญิง มีระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการดาน

ความปลอดภัยของพนักงาน แตกตางกัน 

 

4. ขอบเขตเนื้อหา 
การวิจัยนี้มุงศึกษาเก่ียวกับปจจัยดานการบริหารความความปลอดภัยในการทํางานของ

พนักงานบริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด(มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร 2 โดยการเก็บขอมูลทั้งหมด 2 

เดือน ต้ังแต เดือนมีนาคม ถึง เดือน เมษายน 2556 

 

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
5.1 เพื่อทราบถึงผลการบริหารจัดการดานความปลอดภัย นําผลการดําเนินงานท่ียัง

บกพรองไปใชในการพัฒนาระบบการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.2 เพื่อเปนการกระตุนใหองคกรท่ีดําเนินกิจการใหบริการบริหารจัดการอาคารทั่วไป 

ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการบริหารงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมใน  การทํางาน ประเภทอาคารสูง และการปฏิบัติตามมาตรการและขอกําหนดตาง ๆ 

อยางเครงครัด 

5.3 ผลการศึกษาวิจัยจะเปนขอมูล แนวทางแกไขปรับปรุงสําหรับบริษัทอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ

ทางกายภาพของอาคารท่ีใกลเคียงกัน ปรับเปล่ียนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 

 

6. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ศึกษาจากพนักงานบริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด(มหาชน) ที่ประจําอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร 2 

(ฟอรจูนทาวน) จํานวน   180    คน และกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยคร้ังน้ีจํานวน 145 คน มีการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม 
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7. วิธีการวิจัย 
งานวิจัยการบริหารความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research) แบบวัดผลคร้ังเดียว (One Shot Case Study) โดยใชวิธีแจก

แบบสอบถาม( Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการสํารวจขอมูล ใหผูตอบแบบสอบถามตอบดวย

ตนเอง (Self – Administered Questionnaire) หลังจากนั้นจะทําการประมวลผมโดยโปรแกรม SPSS 

ซ่ึงสถิติที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ความถ่ีรอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

8.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. การศึกษาคร้ังนี้วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS   

2. การคํานวณหาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจากตอนท่ี 1 ที่มีลักษณะเปน

แบบตรวจสอบรายการ (Check - List) ใชวิธีหาคาความถ่ี (Frequency) แลวสรุปมาเปนรอยละ 

(Percentage) 

3. คํานวณหาขอมูลการวิเคราะหระดับปฏิบัติ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการในปฏิบัติงาน ท่ีมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดย

การหาคาเฉลี่ย (Mean: X  ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  

4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของการบริหารความปลอดภัยในการทํางานของ

พนักงาน  จําแนกตามสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ระยะเวลาการใน

ปฏิบัติงาน โดยใชการวิเคราะหความแตกตางดวย t – test สําหรับดานเพศ และใชการวิเคราะหความ

แปรแปรวนทางเดียว (ANOVA)  

   

9. ผลการศึกษา 
สวนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด 

(มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร 2 (ฟอรจูนทาวน) 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับการบริหารความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท 

ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร 2(ฟอรจูนทาวน) 

สวนท่ี 3 การเปรียบเทียบความสําคัญตอการบริหารความปลอดภัยในการทํางานของ

พนักงานบริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร 2(ฟอรจูนทาวน) 
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10. สรุปผลการศึกษา 
1. ระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการทางดานความปลอดภัยของพนักงาน โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของ
พนักงาน 

 

 

2.1  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาพนักงานที่มีเพศแตกตางกันมีระดับ

ความสําคัญตอการบริหารจัดการทางดานความปลอดภัย ไมแตกตางกัน ยกเวนดานการรายงานและ

สอบสวนอุบัติเหตุ  

2.2  จําแนกตามอายุ พบวาพนักงานที่มีอายุแตกตางกันมีระดับความสําคัญตอการ

บริหารจัดการทางดานความปลอดภัย ไมแตกตางกัน ยกเวนดานการสนับสนุนมาตรการความ

ปลอดภัยและดานการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ  

2.3  จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมี

ระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการทางดานความปลอดภัย ไมแตกตางกัน ยกเวนดานการปองกัน 

เตรียมความพรอมและตอบโตภาวะ 

2.4  จําแนกตามระดับตําแหนง พบวาพนักงานที่มีระดับตําแหนงแตกตางกันมีระดับ

ความสําคัญตอการบริหารจัดการทางดานความปลอดภัย ไมแตกตางกัน ยกเวนดานการฝกอบรมท่ี

เก่ียวกับความปลอดภัย ดานการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ และดานการปองกัน เตรียมพรอม

และตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

2.5  จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานแตกตางกันมีระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการทางดานความปลอดภัย ไมแตกตางกัน 

ยกเวนดานระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และดานการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ  

 

11.   อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของบริษัท ซี.พี. แลนด จํากัด

(มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร 2 (ฟอรจูนทาวน) กรุงเทพมหานคร มีระดับความสําคัญตอพนักงาน 

มีประเด็นท่ีผูวิจัยไดนํามาอภิปราย ดังตอไปนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบวาพนักงานสวนใหญ มีระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการ

ทางดานความปลอดภัยของพนักงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการดานความ
ปลอดภัยของพนักงานบริษัท จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา 
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2.1  พนักงานที่มีเพศแตกตางกันมีระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการดาน

ความปลอดภัยของพนักงาน มี 5 ดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 ไมมีผลตอ

ระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของพนักงาน  

2.2  พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันมีระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการดาน

ความปลอดภัยของพนักงานบริษัท ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 ไมมีผลตอ

ระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของพนักงานและพบวามี 2 ดาน คือดาน

การสนับสนุนมาตรการความปลอดภัย และดานการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ แตกตางกัน ซ่ึง

สอดคลองกับสมมติฐาน ทําใหทราบวาอายุของพนักงาน มีผลตอระดับความสําคัญตอการบริหาร

จัดการดานความปลอดภัยของพนักงาน  

2.3  พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับความสําคัญตอการบริหาร

จัดการดานความปลอดภัยของพนักงาน ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาพนักงานท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน มีระดับความสําคัญตอการบริหาร

จัดการทางดานความปลอดภัยไมแตกตางกัน  

2.4 พนักงานที่มีระดับตําแหนงแตกตางกันมีระดับความสําคัญตอการบริหาร

จัดการดานความปลอดภัยของพนักงาน มี 3 ดานไดแก ดานระบบบริหารจัดการความปลอดภัย ดาน

การสํารวจความปลอดภัยและพัฒนาสภาพการทํางาน ดานการสนับสนุนมาตรการความปลอดภัย ไม

แตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 ไมมีผลตอระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการ

ดานความปลอดภัยของพนักงาน และพบวามี 3 ดาน คือ ดานการฝกอบรมท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย 

ดานการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ และดานการเตรียมพรอม และตอบโตภาวะฉุกเฉิน แตกตาง

กัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน ทําใหทราบวาตําแหนงของพนักงาน มีผลตอระดับความสําคัญตอการ

บริหารจัดการดานความปลอดภัยของพนักงาน  

2.5  พนักงานท่ีมีระดับระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีระดับความสําคัญ

ตอการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของพนักงาน มี 4 ดานไดแก ดานการสํารวจความปลอดภัย

และพัฒนาสภาพการทํางาน ดานการสนับสนุนมาตรการความปลอดภัย ดานการฝกอบรมที่เก่ียวกับ

ความปลอดภัยไมแตกตางกัน และดานการเตรียมพรอม และตอบโตภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงไมสอดคลองกับ

สมมติฐานขอ 1 ไมมีผลตอระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของพนักงาน 

และพบวามี 2 ดาน คือ ดานระบบบริหารจัดการความปลอดภัย ดานการรายงานและสอบสวน

อุบัติเหตุ แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน ทําใหทราบวาตําแหนงของพนักงาน มีผลตอระดับ

ความสําคัญตอการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของพนักงาน  
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ขอเสนอแนะ 
ในการทํางานศึกษานี้พบวาการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน สามารถ

สรุปเปนขอเสนอแนะปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน ดังน้ี 
1. ดานการฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัย  พบวา ระดับความสําคัญตอการบริหาร

จัดการดานความปลอดภัยของพนักงาน มีความแตกตางกันทางดานปจจัยสวนบุคคล ตําแหนง ควร

จะใหขอมูลขาวสาร หลักสูตรการอบรม ท่ีเก่ียวของกับ ผูบริหาร ใหมีการสวนรวมการฝกอบรมดาน

ความปลอดภัย 

2. ดานการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ พบวา ระดับความสําคัญตอการบริหารจัดการ

ดานความปลอดภัยของพนักงาน มีความแตกตางกันทางดานปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ เพศ 

ตําแหนง จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ควรจะนําปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 

ตลอดทั้งส่ือสาร อบรมพนักงานใหรับทราบ 

3. ดานการเตรียมพรอม และตอบโตภาวะฉุกเฉิน พบวา ระดับความสําคัญตอการ

บริหารจัดการดานความปลอดภัยของพนักงาน มีความแตกตางกันทางดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

การศึกษา ตําแหนง ควรจะใหขอมูลขาวสาร การอบรม วิธีการปฏิบัติพนักงานสวน สํานักงานและ

ผูบริหาร  
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