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ระบบการจัดการความปลอดภัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM AND SAFETY CULTURE IN
THAILAND PETROLEUM INDUSTRY
นายเอกวิทย์ จิตรดา *

บทคัดย่อ
การศึ กษาวิ จั ย ครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อศึก ษาองค์ โดยส่งแบบสอบถามจำ�นวน 430 ชุด ได้รับกลับคืน 270 ชุด
ประกอบของระบบการจัดการความปลอดภัยและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 62.8
ความปลอดภัยที่ส่งผลต่อผลการดำ�เนินงานขององค์การ
ผลการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม LISREL และ SPSS
ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย โดยดำ�เนินการด้วยวิธีวิจัย พบว่า องค์ประกอบของการจัดการความปลอดภัยและ
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม วัฒนธรรมความปลอดภัย ประกอบด้วย 13 องค์ประกอบ
และแบบสั ม ภาษณ์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ กลุ่ ม ประชากรเป็ น และมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดำ�เนินขององค์การอย่างมี
พนักงาน ผู้บริหาร ในกลุ่มบริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน) ที่ นัยสำ�คัญทางสถิติ
ถือเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย
คำ�สำ�คัญ : ระบบการจัดการความปลอดภัย , วัฒนธรรมความปลอดภัย , อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

ABSTRACT
This research aimed to study the factors
affecting safety management system and safety
culture and its firm performance in Thailand
petroleum industry. The research samples consisted
of 270 employees from PTT group of company.
The research instruments comprised of structural
interview and questionnaire. Data were analyzed

using the LISREL and SPSS for Windows program.
The research findings were as follows: safety
management system and safety culture consisted
of 13 factors; and had a positive influence on safety
management system and safety culture factors
to firm performance with a statistical significance.
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บทนํา
นอกจากนั้นองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
ยังรายงานว่าความเสียหายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยจาก
การทำ�งานมีมูลค่าประมาณร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวม (GDP) ของโลกหรือคิดเป็นเงิน 1,250,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ILO, 2003, p. 14) และจากการค้นคว้ารวบรวม
ประวัติการเกิดอุบัติเหตุในการทำ�งานที่สำ�คัญๆโดยเฉพาะ
ทีเ่ กีย่ วกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของประเทศไทยและของ
โลกไว้ดังแสดงในภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมแต่ละครัง้ ทำ�ให้เกิดความเสียหายทีม่ ี
มูลค่าสูงมาก อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในวงกว้าง
อีกด้วย หากนับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมาจะพบว่าความเสีย
หายจากอุบตั เิ หตุเกีย่ วกับอุตสหากรรมปิโตรเลียมมีมากกว่า
695,000 ล้านบาท (ไม่รวมกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โน
บิล) หรือคิดเป็น 29% ของงบประมาณแผ่นดินประเทศไทยปี
2556 จำ�นวน 2.4 ล้านล้านบาท (สำ�นักงบประมาณ, 2556,
หน้า 3) ความปลอดภัยจึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีผ่ ปู้ ระกอบการจะ
มองข้ามไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอุตสาหกรรมนํา้ มันและ
ก๊าซ เนือ่ งจากเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ อาจส่งผลกระทบรุนแรงถึง
ขัน้ ปิดบริษทั หรือส่งผลกระทบในระดับประเทศได้ อีกทัง้ ยัง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นบริเวณกว้าง
จากมู ล เหตุ ข้ า งต้ น ประกอบกั บ จากการทบทวน
ภาพที่ 1 สถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุจากการทำ�งานปี 2545-2554 วรรณกรรมพบว่ามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย เพียงเล็กน้อยในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ทำ�การ
ศึกษาในวงการแพทย์และพยาบาล ผู้วิจัยซึ่งปฎิบัติงานใน
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) รับผิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัย สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จึงมีความสนใจ
ศึกษาในเรือ่ ง “ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของระบบ
การจัดการความปลอดภัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยที่
มีอิทธิพลต่อผลการดำ�เนินงานขององค์การในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมของประเทศไทย” เพื่อนำ�ผลที่ได้รับมาใช้เป็น
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในการ
ทำ�งานต่อไป
จากรายงานสถานการณ์การดำ�เนินงานด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยปี 2555 (สำ�นัก
ความปลอดภัยแรงงาน, 2555, หน้า 3) พบว่า รัฐบาลโดย
กองทุนเงินประกันสังคมจ่ายเงินเป็นค่าทดแทนจากอุบตั เิ หตุ
จากการทำ�งานกว่า 15,700 ล้านบาทในรอบ 10 ปีทมี่ าผ่าน
มาและไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะลดลง ตามภาพที่ 1 และจากรายงาน
ดังกล่าวพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมมี
จำ�นวนสูงเป็นอันดับ 3 (สำ�นักความปลอดภัยแรงงาน, 2555,
หน้า 10)

ภาพที่ 2 อุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดในประเทศไทยและของโลก
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบของระบบการจัดการความ
ปลอดภั ย และวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ขององค์ ก ารใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของระบบการจั ด การความ
ปลอดภัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยทีม่ ตี อ่ ผลการดำ�เนิน
งานขององค์การ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ นำ�มาพัฒนา
เป็นกรอบแนวคิด โดยการสร้างกรอบแนวคิดสำ�หรับการศึกษ
วิจยั ครัง้ นี้ เรือ่ งระบบการจัดการความปลอดภัยและวัฒนธรรม
ความปลอดภัยผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดของ International Association of Oil and Gas Producer (OGP, 1994) BS 8800
(BSI, 1996) และมาตรฐาน มอก. 18001 (สำ�นักงานมาตร
ฐานผลิดภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2554) รวมกับงานวิจัยที่มีการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาไม่นาน อาทิ Fernandez-Muniz et al. (2009,
p.981) Pessemier & England (2012, p.20) Lin (2012,
p.174) Foster & Hoult (2013, p.66) Mariscal et al.
(2012, p.1241) และ Wang & Liu (2012, p.1200) เป็นต้น
ในส่วนของผลการดำ�เนินงานขององค์การผู้วิจัยใช้แนวคิด
ของ Chinda et al. (2012, p.104) Fernandez-Muniz
et al. (2009, p. 990) Lamm et al. (2007, p.7) และ
นโยบายความปลอดภัย
เจตจํานงค์ด้านความ
ปลอดภัย
การสื่อสารด้านความ
ปลอดภัย

การจูงใจ/ให้รางวัล

ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีด้ ำ�เนินการศึกษาในกลุม่ ประชากรทีเ่ ป็น
พนักงานและผู้บริหารในกลุ่มบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ในประเทศไทยจำ�นวน 52 บริษัท โดยมีระยะเวลาการเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2556
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ของตัวแปรหลายตัว โดยการสร้างแบบจำ�ลองสมการความ
สัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structure Equation Model) ของ
ผลการดำ�เนินงานขององค์กร กับระบบการจัดการความ
ปลอดภัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดำ�เนินวิจัยตามลำ�ดับดังนี้
1. ขั้นตอนการรวบรวม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ
และทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ
(Secondary Sources) เพือ่ ทำ�ให้ผวู้ จิ ยั ได้รบั ความรูพ้ นื้ ฐาน
ในการวิจยั และใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจยั ต่อไป
2. ขั้ น ตอนการออกแบบงานวิ จั ย และพั ฒ นา
แบบสอบถามด้ว ยการสังเคราะห์แ ละประยุกต์จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอบถามจากผู้เชี่ยว
ชาญที่ปฎิบัติงานในอุตสาหกรรม จากนั้นจึงทดสอบหาค่า

การวางแผน

ระบบการจัดการ
ความปลอดภัย

วัฒนธรรม
ความปลอดภัย

การควบคุมการปฏิบัติ
และการทบทวน

H1

H2

การให้ความสําคัญ
ต่อความปลอดภัย
การเรียนรู้จากเหตุการณ์
ผิดปกติ

Chenhall (2010, p. iv) เป็นต้น โดยกรอบแนวคิดในการ
วิจัยครั้งนี้แสดงตามภาพที่ 3

H3

ผลการดําเนินงาน
ขององค์การ

การรายงานเหตุการณ
์ผิดปกติ
การมีส่วนร่วม
ของพนักงาน
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การรับรู้ ยอมรับร่วมกัน
ของพนักงาน

ความไว้วางใจ

การฝึกอบรม
และความสามารถ

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย

ผลการดําเนินงาน
ด้านความปลอดภัย
ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ
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ความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการนำ�แบบสอบถามที่ได้
พัฒนาขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ ง
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จำ�นวน 5 ท่าน (เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม จำ�นวน 4 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
จำ�นวน 1 ท่าน) และดำ�เนินการทดสอบแบบสอบถามก่อน
นำ�ไปใช้เก็บข้อมูลจริง (Try Out) ทดสอบหาค่าความเชือ่ มัน่
(Reliability) Cronbach Alpha ก่อนนำ�ไปใช้เก็บข้อมูลจริง
3. ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับ
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จำ�นวน 430
ตัวอย่าง ผ่านงาน Workshop PTT Group SSHE ที่จัดขึ้น
ช่วงเดือน พฤษภาคม 2556 และโดยการแจกแบบสอบถาม
ไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. และส่งกลับคือทางระบบนำ�สาร
ภายในของ ปตท. (Courier) และนำ�ข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมมาดำ�เนินการตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้อง
ก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS และโปรแกรม
LISREL version 8.72 โดยการใช้สถิติ Structural Equation
Modeling (SEM) จากนั้นจึงสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ

ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำ�แนกตามบริษัท

ผลการวิจัย
จากแบบสอบถามจำ�นวน 430 ชุด ได้รบั การตอบกลับ
และใช้ได้ 270 ชุด คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 62.8 ตาม
ภาพที่ 4
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ทางสถิติทั้งเชิงพรรณา
และวิเคราะห์เส้นทางแล้วได้ผลลัพธ์สรุปได้ดังนี้
1. จากผลการวิเคราะห์เชิงพรรณาพบว่า ระดับความ
คิดเห็นเกีย่ วกับระบบการจัดการความปลอดภัยอยูใ่ นระดับ
“มาก” โดยมีคา่ เฉลีย่ ขององค์ประกอบทัง้ 4 อยูท่ ี่ 3.81 เช่น
เดียวกับวัฒนธรรมความปลอดภัยทีม่ รี ะดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบทั้ง 9 อยู่ที่
3.76 แสดงให้เห็นว่าบริษทั ในกลุม่ ปตท.
มีระบบการจัดการความปลอดภัยทีค่ อ่ น
SAFE_P
BUI_P
ข้างดี รวมทัง้ แสดงพฤติกรรมทีใ่ ห้ความ
1.52
1.08**
สำ�คัญกับเรื่องความปลอดภัย
2. ผลการวิเคราะห์เส้นทาง พบว่า
FPER
0.66**
ระบบการจั ด การความปลอดภั ย มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำ�เนินงาน
0.51**
SMNT
ขององค์การอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
0.72**
CULT
(0.66, p < 0.01) และมีอทิ ธิพลเชิงบวก
ต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างมีนัย
1.81**
0.21**
1.51**
0.56**
สำ�คัญทางสถิตเิ ช่นกัน (0.72, p < 0.01)
ขณะที่พบว่าวัฒนธรรมความปลอดภัย
PYS
MVT
PLS
CTL
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำ�เนินงาน
หมายเหตุ *p<0.05**p<0.01
ขององค์การอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(0.51, p < 0.01) ตามภาพที่ 5
ภาพที่ 5 แสดงปัจจัยเหตุและผลของระบบการจัดการความปลอดภัย
วัฒนธรรมความปลอดภัย และผลการดำ�เนินงานขององค์การ
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32 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
สรุปและอภิปรายผล
1. จากวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ที่ต้องการทราบ
องค์ประกอบการจัดการความปลอดภัยและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยขององค์การในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทยนัน้ ผล
การศึกษาพบว่าระบบการจัดการความปลอดภัยประกอบด้วย
4 องค์ประกอบได้แก่ 1) นโยบายความปลอดภัย (Safety
Policy) 2) การจูงใจ/ให้รางวัลพนักงาน (Motivation)
3) การวางแผนและแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (Safety Planning
and Emergency Preparedness) และ 4) การควบคุม
การปฎิบัติและการทบทวน (Operational Control and
Review) สำ�หรั บ วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ประกอบ
ด้วย 9 องค์ประกอบได้แก่ 1) เจตจำ�นงค์ของฝ่ายบริหาร
(Management Commitment) 2) การสื่อสารด้านความ
ปลอดภัย (Safety Communication) 3) การให้ความ
สำ�คั ญ ต่ อ ความปลอดภั ย (productivity vs safety)
4) การเรียนรูจ้ ากเหตุการณ์ผดิ ปกติหรืออุบตั เิ หตุทเี่ คยเกิดขึน้
(Organization learning) 5) การรายงานเหตุการณ์ผดิ ปกติ
(Information/Report) 6) การมีส่วนร่วมของพนักงาน
(Involvement) 7) การรับรู้ ยอมรับร่วมกันของคนใน
องค์กร (Shared perception about safety) 8) ความไว้
วางใจ (Trust) และ 9) การฝึกอบรมและความสามารถของ
พนักงาน (Training and Competence)
2. ระบบการจัดการความปลอดภัยมีอทิ ธิพลทางบวก
ต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยและมีอทิ ธิพลทางบวกต่อผลการ
ดำ�เนินงานขององค์การ แสดงให้เห็นว่า เมือ่ องค์การมีระบบ
การจัดการความปลอดภัยในระดับสูง ส่งผลต่อพฤติกรรม
การให้ความสำ�คัญด้านความปลอดภัยขององค์การ และจะ
ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานขององค์กรมีแนวโน้มดีขนึ้ ซึง่ สะท้อน
มาใน 2 ส่วนได้แก่ ผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
(Safety Performance) และผลการดำ�เนินงานทางธุรกิจ
(Business Performance) ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้อง
กับ Fernandez-Muniz และคณะ (2009) ได้ศกึ ษาแล้วพบ
ว่า การดำ�เนินการระบบจัดการความปลอดภัยทีด่ สี ง่ ผลทาง
บวกต่อ (1) ผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย ทำ�ให้อตั รา
การเกิดอุบัติเหตุลงลง อัตราการบาดเจ็บของพนักงานและ
ความเสียหายต่อเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ลดลง ซึ่งส่งผลให้
พนักงานมีขวัญ กำ�ลังใจดียงิ่ ขึน้ ลดการขาดงานของพนักงาน
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(2) ความสามารถในการแข่งขัน ทำ�ให้ภาพลักษณ์ (Image),
ชื่อเสียง (Reputation) รวมทั้งผลผลิต (Productivity)
ขององค์กรดีขนึ้ และ (3) ผลการดำ�เนินงานทางด้านการเงิน
ส่งผลให้ยอดขาย กำ�ไร ความสามารถในการทำ�กำ�ไรดีขึ้น
อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lamm และคณะ
(2007) ทีพ่ บว่า สถานทีท่ ำ�งานทีม่ สี ขุ ลักษณะและปลอดภัย
ส่งผลต่อผลผลิตที่ได้ (labor productivity) และส่งผลให้
กิจการมีกำ�ไรเพิ่มขึ้น
ทั้งยังสอดคล้องกับที่ Beatrice (2011) ซึ่งศึกษาและ
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยในธุรกิจ
นํ้ามันและก๊าซในประเทศอังกฤษได้แก่ (1) การฝึกอบรม
(2) รางวัลและการยอมรับ (3) การสื่อสาร และ (4) การมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ช่วยให้ผบู้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้อง
นำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้
1. นำ�องค์ประกอบด้านระบบการจัดการความปลอดภัย
และองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยทีท่ ราบจาก
ผลการวิจยั ไปใช้วางแผนการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
ขององค์การได้อย่างถูกต้องมากยิง่ ขึน้ มีขนั้ ตอนชัดเจนยิง่ ขึน้
เพื่อปรับปรุงผลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย ป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งาน โดยเริ่มจากการกำ�หนด
นโยบายและเป้าหมายด้านความปลอดภัยทีช่ ดั เจน วางแผน
การดำ�เนินการ กำ�หนดผูร้ บั ผิดชอบชัดเจน กำ�หนดเกณฑ์และ
รางวัลเพือ่ จูงใจ และมีการติดตามและทบทวนการดำ�เนินงาน
สม่ำ�เสมอ นอกจากนัน้ สิง่ ทีผ่ บู้ ริหารต้องดำ�เนินการได้แก่ การ
สื่อสารถึงความสำ�คัญของความปลอดภัย และเป็นตัวอย่าง
ที่ดีให้พนักงานเห็น จัดระบบให้พนักงานสามารถรายงาน
เหตุการณ์ผิดปกติได้ ส่งเสริมหรือจัดอบรมให้พนักงานมี
ความรู้ด้านความปลอดภัยยิ่งขึ้น
2. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 1) ศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความมี
ส่วนร่วมของพนักงาน (Involvement) ประกอบด้วยปัจจัย
ใดบ้าง เพือ่ นำ�มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความมีสว่ นร่วม
ของพนักงาน 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความไว้
วางใจ (Trust) เพื่อนำ�มาใช้เป็นแนวทางสร้างความไว้วางใจ
ของพนักงาน

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์
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