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บทคัดย่อ

 การศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วยเคร่ืองบ่งบอกสัญญาณ 

Beacon มวัีตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างระบบการจดัการความปลอดภัยในสถานประกอบการ ด้วยเคร่ืองบ่งบอก

สัญญาณ Beacon 2) ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�างานของระบบการจัดการความปลอดภัย

ในสถานประกอบการแบบดัง่เดมิ กับระบบการจดัการความปลอดภยัในสถานประกอบการ ด้วยเครือ่งบ่งบอก

สญัญาณ Beacon งานวจิยัชิน้น้ีเป็นการวิจยัเชงิส�ารวจ (Survey Research) และเชงิทดลอง (Experimental 

Research) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ พนักงานในระดับปฏิบัติการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการในจงัหวัดสมทุรปราการและจงัหวัดสมทุรสาคร จ�านวน 400 ราย เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม

โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา 

 ผลการวิจยัพบว่า ระบบการจดัการความปลอดภยัในสถานประกอบการ ด้วยเคร่ืองบ่งบอกสัญญาณ 

Beacon สามารถลดการลืมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพมากกว่าระบบการจดัการความปลอดภัยในสถานประกอบการแบบดัง่เดมิ โดยมผีลการประเมนิ

คุณภาพของระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วยเครื่องบ่งบอกสัญญาณ Beacon 

โดยรวมอยู่ในระดบัด ี(ค่าเฉลีย่ มค่ีาเท่ากับ 4.01) และกลุม่ตวัอย่างแต่ละคนให้ระดบัความส�าคญัไม่แตกต่าง

กันมาก (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน มค่ีาเท่ากับ 0.235)

ค�าส�าคัญ: การจัดการความปลอดภัย, อันตรายจากการปฏิบัติงาน, เครื่องบ่งบอกสัญญาณ Beacon
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ABSTRACT

 The study of the safety management system in the workplace with the Beacon indicator 

has the objectives to establish a safety management system in the workplace with the Beacon 

signal indicator. Compare and contrast the effectiveness of the original workplace safety 

management system with the safety management system in the workplace using the Beacon 

indicator. The research conducted using surveys and experimental research. The samples used 

in this study are the number of the operational staff of 400 persons in the workplace in Samut 

Prakan, and Samut Sakhon provinces. The data were collected using questionnaires by accidental 

sampling, analyzed using statistical software packages and descriptive statistics.

 The research found that the safety management system in the workplace with Beacon 

indicators could significantly reduce the absent of wearing personal protective equipment for 

employees before entering work more efficiently than traditional safety management systems in 

the workplace. The results of the assessment of the quality of the safety management system in 

the workplace with the Beacon indicator are at a good level (the average value is 4.01), and each 

sample gives no significant difference. (The standard deviation is equal to 0.235)

Keywords: Safety Management, Danger from Operation, Beacon Signal Indicator

บทน�า

 ข้อก�าหนดของกระทรวงแรงงานในการ

ก�ากับดแูลเก่ียวกับความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน

ทีไ่ด้มกีารพัฒนาให้มคีวามเหมาะสมกับสถานการณ์

ด้านแรงงานรวมทั้งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

และสงัคมไทย ส่งผลให้สถานประกอบการส่วนใหญ่

ในปัจจุบันได้ให้ความสนใจในการหาแนวทางการ

จดัการด้านความปลอดภัยในการปฏบิตังิานมากข้ึน 

เนือ่งจากการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยเน่ืองจาก

การปฏิบัติงานอาจน�ามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต

และทรัพย์สินได้ โดยสาเหตุหลักของการประสบ

อันตรายมาจากการขาดการจัดการด้านความป

ลอยภัยในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้

ประกอบการจงึควรหาแนวทางป้องกันและควบคมุ

ปัญหาดังกล่าว 

 ถึงแม้ว่าเครื่องมือที่ช ่วยในการจัดการ 

ด้านความปลอดภัยในการปฏบัิติงานจะมหีลากหลาย

ประเภท แต่บางเครื่องมือก็ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ

เท่าท่ีควร ปัญหาอันเนื่องมาจากพนักงานที่ไม่ให้

ความร่วมมอืในการปฏบิตัติาม หรือพฤตกิรรมท่ีเกิด

จากความประมาทของพนักงานโดยตรง จึงส่งผล

ให้เกิดอันตรายดังกล่าวถึงร้อยละ 88 จากสาเหตุ

ของการเกิดอันตรายท้ังหมด (Heinrich,1959)  

รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ ้อนของ

กระบวนการก็อาจส่งผลให้พนักงานไม่สามารถ

จดจ�าข้ันตอนหรือข้ามข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
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ที่ถูกวิธีได้ โดยข้อมูลสถิติจากส�านักงานกองทุน 

เงินทดแทน (2560) พบว่า ข้อมูลสถิติการประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน

จ�าแนกตามความรุนแรงในปี 2559 มีจ�านวน 

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 89,488 ราย โดย 

ระดบัความรนุแรงของความสญูเสยีมตีัง้แต่การลา 

หยุดงาน การสูญเสียอวัยวะบางส่วน ทุพพลภาพ 

ไปจนถึงการเสียชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาน

ประกอบการทัง้ในด้านการด�าเนนิงาน ความน่าเชือ่ถือ

ของสถานประกอบการ การสร้างขวัญและก�าลงัใจ

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมวิธีการสร้างระบบจัดการ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการท่ีขาด

ประสทิธิภาพ ซึง่การสญูเสยีดังกล่าวไม่สามารถน�า

ไปประเมินมูลค่าได้ 

 ดังนั้นการสร้างระบบการจัดการด้าน 

ความปลอดภยัในสถานประกอบการโดยการน�าเอา

เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับการ 

เข้าถึงพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตของพนักงานใน

ปัจจุบันเข้ามาปรับใช้จะส่งผลให้เกิดแนวทางการ

ป้องกันการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย

เทคโนโลยีบ่งบอกสัญญาณผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า 

Beacon นับเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้เพ่ือเข้าช่วยจัดการด้านความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงานได้ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะท�า

หน้าท่ีในการรับสัญญาณข้อมูลท่ีถูกปล่อยออกมา

จากต�าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพ่ือน�ามาตีความ 

หาระยะความใกล้และส่งข้อมูลตามที่เจ้าของได ้

บันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้พนักงาน 

ได้ทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้องและปลอดภัยได้ด้วยตนเองอย่าง

สะดวกและง่ายดาย ทั้งในรูปแบบของข้อความ 

ตัวอักษร รูปภาพ วีดีโอและเสียง ตามสถานการณ์

ของการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ท่ีสถาน

ประกอบการได้ก�าหนดไว้ 

 จากข้อมลูทีก่ล่าวมาทัง้หมดข้างต้น ผูว้จิยั

จึงต้องการศึกษาสาเหตุที่ก่อให้เกิดการประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบการ เพ่ือน�ามาสร้างเป็นต้นแบบ

ของระบบการจัดการความปลอดภัยด้วยเคร่ือง 

บ่งบอกสัญญาณ Beacon ภายใต้ระบบที่ชื่อ 

“XENSAFETY” เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

เครื่องมือที่สามารถลดอัตราการเกิดอันตรายหรือ

เจ็บป่วยเน่ืองจากการปฏิบัติงานของพนักงานใน

สถานประกอบการต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพ่ือสร้างระบบการจดัการความปลอดภยั

ในสถานประกอบการ ด้วยเครื่องบ่งบอกสัญญาณ 

Beacon 

 2.  เพ่ือศกึษาและเปรยีบเทียบประสทิธิภาพ

การท�างานของระบบการจัดการความปลอดภัยใน

สถานประกอบการแบบดัง่เดมิ กับระบบการจดัการ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วยเคร่ืองบ่ง

บอกสัญญาณ Beacon

กรอบแนวคิดการวิจัย

 ผู้วิจัยด�าเนินการสร้างระบบการจัดการ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ ด้วยเคร่ือง 

บ่งบอกสัญญาณ Beacon และด�าเนินการวัด

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ พร้อมท้ัง

ประเมินคุณภาพของระบบจากกลุ่มตัวอย่าง โดย 

ผูวิ้จยัก�าหนดให้เป็นตวัแปรตาม ซึง่มกีรอบแนวคดิ

ของโครงการวิจัยดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 

Research) และเชิงทดลอง (Experimental 

Research) ซึ่งผู้วิจัยมีระเบียบวิธีการด�าเนินการ

วิจัยดังต่อไปนี้

 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับแนวทางการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของ

การเกิดอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติ

งานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ และสร้าง

เครื่องมือแบบสอบถามเพ่ือท�าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในเชิงคุณภาพผ่านวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-Depth Interview) ด้วยการสนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญ

หรือมีประสบการณ์ที่ เ ก่ียวข ้องกับแนวทาง 

การสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด 

อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน

จ�านวน 10 ราย

  2.  น�าผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 

Interview) ท่ีได้มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิด

อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงานของ

พนักงานในระดับปฏิบัติการ เพ่ือท�าการออกแบบ

และสร้างเป็นระบบ “XENSAFETY”
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กรอบแนวคิดการวจิัย 

ผู้ วิจัยดําเนินการสร้างระบบการจัดการ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ ด้วยเคร่ือง

บ่งบอกสัญ ญ าณ  Beacon และดําเนินการวัด

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ  พร้อมทั ง้

ประเมินคณุภาพของระบบจากกลุ่มตวัอย่าง โดย

ผู้วิจยักําหนดให้เป็นตวัแปรตาม ซึง่มีกรอบแนวคิด

ของโครงการวิจยัดงัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

การดาํเนินการวจิัย 

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Research) แ ล ะ เ ชิ ง ท ด ล อ ง  ( Experimental 

Research) ซึ่งผู้ วิจัยมีระเบียบวิธีการดําเนินการ

วิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

กับแนวทางการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตขุอง

การเกิดอันตรายห รือ เจ็บ ป่วยเน่ืองจากการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ และ

สร้างเค ร่ืองมือแบบสอบถามเพ่ือทําการเก็บ

รวบรวมข้อมลูในเชิงคณุภาพผ่านวิธีการสมัภาษณ์

เชิงลึก  (In-Depth Interview) ด้วยการสนทนา

แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีมี

ความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

แนวทางการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตขุองการ

เกิดอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการปฏิบตัิงาน

จํานวน 10 ราย 

 2. นําผลการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth 

Interview) ท่ีได้มาวิเคราะห์ถึงสาเหตขุองการเกิด

อนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการปฏิบตัิงานของ

พนักงานในระดบัปฏิบัติการ เพ่ือทําการออกแบบ

และสร้างเป็นระบบ “XENSAFETY” 

3. ดําเนินการสร้างระบบ “XENSAFETY” 

ท่ีสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบข้อความ

ตัวอักษร รูปภาพ และเสียง โดยมีระบบการ

รายงานผลแบบ Real Time สําหรับช่วยแจ้งเตือน

ถึงขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานของพนักงานได้อย่าง

ถกูต้องและปลอดภยั 

 3.  ด�าเนินการสร้างระบบ “XENSAFETY” 

ที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบข้อความตัว

อักษร รูปภาพ และเสียง โดยมีระบบการรายงาน

ผลแบบ Real Time ส�าหรับช่วยแจ้งเตอืนถึงข้ันตอน

ในการปฏิบตังิานของพนักงานได้อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย

 4.  ด�าเนินการทดลองใช้จริงกับพนักงาน

ในระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบ

การจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร 

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ 

ท�างานของระบบการจดัการความปลอดภยัในสถาน

ประกอบการแบบด่ังเดมิ กับระบบ “XENSAFETY”

 โดยประชากรและกลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 

การวิจัยคร้ังน้ี  คือ พนักงานผู ้ปฏิบัติงานใน 

สถานประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการและ

จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากร 

ทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึใช้วิธีการค�านวณหาจ�านวนกลุม่

ตวัอย่าง โดยใช้สตูรกรณทีีไ่ม่ทราบจ�านวนประชากร

ที่แน่นอนของ W.G. Cochran โดยก�าหนดให้ค่า

ความเชือ่มัน่ทีร้่อยละ 95 และระดบัค่าความคลาด

เคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549)  

จึงได้ผลลัพธ์ในการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
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ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยมีการก�าหนดขั้นตอนใน

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ก�าหนดตัวอย่างจากพ้ืนที่ใน

จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร โดย

จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการก�าหนด

ตัวอย่างจากพ้ืนที่ท่ีมีการจัดตั้งสถานประกอบการ

อตุสาหกรรมมากท่ีสดุ 2 ล�าดับแรก จาก 6 เขตพ้ืนที่

การปกครองในปี พ.ศ. 2558 (ส�านักงานจังหวัด

สมุทรปราการ, 2560) ได้แก่ อ�าเภอบางพลี และ

อ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวัดสมทุรสาคร ผูวิ้จยั

ได้ใช้วธีิการก�าหนดตวัอย่างจากพ้ืนท่ีทีม่กีารจดัตัง้

สถานประกอบการอุตสาหกรรมมากที่สุด 2 ล�าดับ

แรก จาก 3 เขตพื้นที่การปกครองในปี พ.ศ. 2559 

(ส�านักงานจงัหวดัสมทุรสาคร, 2560) ได้แก่ อ�าเภอ

เมืองสมุทรสาคร และอ�าเภอกระทุ่มแบน 

 ขั้นตอนที่ 2 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเขตพื้นที่ 

(Area Cluster Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่าง

ในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ และ

จังหวัดสมุทรสาคร ตามท่ีได้กล่าวไว้ในข้ันท่ี 1  

โดยมีการก�าหนดสัดส่วนดังนี้

ตารางที่ 1  การกระจายแบบสอบถาม

ล�าดับ จังหวัดสมุทรปราการ จ�านวนตัวอย่าง 

1 อ�าเภอบางพลี 100

2 อ�าเภอเมือง 100

จังหวัดสมุทรสาคร

1 อ�าเภอเมือง 100

2 อ�าเภอกระทุ่มแบน 100

รวม 400

 ขั้นตอนท่ี 3 เลือกกลุ่มตัวอย่างในเขตที่

ก�าหนดได้โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) โดยมีการสอบถามกลุ่มตัวอย่างก่อน

ทดลองการใช้งานระบบ ”XENSAFETY” และ

ด�าเนินการแจกแบบสอบถามให้ตอบหลังจากการ

ทดลอง 

 5. ด� า เ นินการทดลอง เปรี ยบ เที ยบ

ประสทิธิภาพการใช้งานของระบบ “XENSAFETY” 

ด้วยวิธีการเปรียบเทียบจ�านวนครั้งท่ีกลุ่มตัวอย่าง

ลืมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal 

Protective Equipment) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดย

แบ่งเป็นช่วงเวลาก่อนและหลังการใช้งานระบบ 

“XENSAFETY” และด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

ด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละ 

 6. ด�าเนินการประเมินคุณภาพของระบบ 

“XENSAFETY” ในแต่ละด้านเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถิต ิโดยใช้เกณฑ์การ

ประเมนิตามหลกัระดบัคณุภาพ 5 ระดบั ของ Likert 
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ผลการวิจัย

 การวิจัยครั้ง น้ีเป ็นการศึกษาเก่ียวกับ  

“การศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยใน

สถานประกอบการด้วยเครื่องบ่งบอกสัญญาณ 

Beacon” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างระบบ 

การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

ด้วยเครื่องบ่งบอกสัญญาณ Beacon และศึกษา

และเปรยีบเทยีบประสทิธิภาพการท�างานของระบบ

การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ

แบบดัง่เดมิ กับระบบการจดัการความปลอดภัยใน

สถานประกอบการ ด้วยเครื่องบ่งบอกสัญญาณ 

Beacon โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. การสร้างต้นแบบระบบการจัดการ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ ด้วย

เครื่องบ่งบอกสัญญาณ Beacon 

  1.1  หลังจากท่ีผู ้ วิจัยได้ด�าเนินการ

สอบสวนและวเิคราะห์สาเหตุของการเกิดอันตราย

หรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการปฏิบัติงานของพนักงาน

ในระดับปฏิบัติการด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-Depth Interview) ผ ่านการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 10 คนส�าเร็จ

แล้ว ผูวิ้จยัจงึสามารถสรปุได้ว่าสาเหตขุองการเกิด

อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงานของ

พนักงานในระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่เกิดขึ้น 

จากพนักงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายการผลิต  

ที่ยังขาดประสบการณ์และความเข้าใจถึงขั้นตอน 

การปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี รวมถึงการท่ีพนักงาน 

ไม่ยอมปฏิบตัติามกฎระเบยีบตามท่ีสถานประกอบ

การได้ก�าหนดไว้ ตวัอย่างเช่น การไม่สวมใส่อปุกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล เป็นต้น จากนั้นผู ้วิจัยจึงน�า 

ผลสรปุทีไ่ด้มาท�าการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software 

Design) ในรปูแบบของระบบ “XENSAFETY” ต่อไป

  1.2  ด� า เ นิ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ 

“XENSAFETY” ที่มุ ่งเน้นกลุ ่มพนักงานที่เป็น 

ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายการผลิตเป็นหลัก ซึ่งระบบ 

ดงักล่าวจะสามารถท�าการแสดงผลข้อมลูในรปูแบบ

การรายงานผลแบบ Real Time ด้วยข้อความ 

ตัวอักษรและรูปภาพ เพื่อท�าการแสดงให้ผู้บังคับ

บญัชาได้ทราบว่าพนักงานผูป้ฏิบตังิานคนใดมกีาร

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างถูกวิธีก่อน

เข้าปฏิบัติงานทุกคร้ัง ซึ่งถ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

คนใดไม่ด�าเนินการสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวตาม

ที่ทางผู ้บังคับบัญชาหรือสถานประกอบการได้

ก�าหนดไว้ ระบบจะท�าการแจ้งเตือนถึงข้ันตอนใน

การปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัยตามขั้นตอนดังนี้

    ข้ันตอนที ่1 การตดิตัง้อปุกรณ์ของ

ระบบ “XENSAFETY” โดยมีอุปกรณ์หลักคือ Tag 

Beacon ที่มีหน้าที่ในการส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้

กับผู้ใช้งานได้ทราบถึงข้อมูลการสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคลอย่างถูกวิธีก่อนเข้าปฏิบัติงาน

ตามท่ีนักพัฒนาระบบได้ก�าหนดไว้ โดยงานวิจัย

คร้ังนี้ผู้วิจัยได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ Tag Beacon  

เอาไว้กับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ รองเท้า

เซฟตี ้และหมวกเซฟตี ้รวมถึงอปุกรณ์ยืนยันตนเอง

อย่างบัตรประจ�าตัวพนักงาน เพ่ือใช้ส�าหรับการ 

รับสัญญาณและน�าไปสู่การระบุต�าแหน่งในการ

แจ้งเตือนพนักงานผู้ปฏิบัติงานถึงข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

    ข้ันตอนที่  2 น�าอุปกรณ์ Tag 

Beacon มาตั้งค่าในระบบ Software ผ่านเว็บไซต์

ที่นักพัฒนาระบบได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งในระบบ 

ดงักล่าวจะมกีารแสดงข้อมลูในรปูแบบของข้อความ

ตัวอักษรและรูปภาพ โดยมีการแสดงผลผ่านการ
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แทนสัญลักษณ์รูปภาพของตัวบุคคล ซึ่งเปรียบ

เสมอืนพนกังานผูป้ฏิบติังานท่ีมกีารสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล และบัตรประจ�าตัวพนักงาน  

โดยการแสดงผลใน 1 ครั้ง ผู้ใช้งานจะสามารถ

ทราบให้เห็นเวลาเข้า-ออก ของพนักงานผู้ปฏิบัติ

งานจ�านวน 3 คน ผ่านการแสดงผลในข้อมูลตัว

อักษรที่มีการระบุข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล และรหัสพนักงาน จากนั้นระบบจะมี

การแสดงข้อมูลสัญลักษณ์รูปภาพตามต�าแหน่ง

ของการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีมีการ

แจ้งเตือนผ่านสัญลักษณ์ด้วยสีในแต่ละต�าแหน่ง 

หลงัจากท่ีได้ท�าการต้ังค่าในระบบส�าเรจ็แล้ว ผูวิ้จยั

และนักพัฒนาระบบจะด�าเนินการทดสอบระบบ 

(System Testing) ในรอบท่ี 1 เพ่ือท�าการตรวจสอบ

ความถูกต้องทางด้านภาษาสั่ง และความสามารถ

ในการท�างานของระบบ 

    ขั้นตอนที่ 3 น�าระบบที่ได้จาก 

ขัน้ตอนที ่2 มาเชือ่มต่อในระบบอนิเตอร์เน็ตเข้ากับ 

“XENSAFETY” และ Gateway โดยในขัน้ตอนนีจ้ะ

มีการน�าอุปกรณ์ Router ท่ีท�าหน้าที่เป็นตัวรับ

สัญญาณ และน�าเสาสัญญาณที่ท�าหน้าท่ีเป็น

อุปกรณ์ในการแสดงสถานะของความครบถ้วนใน

การสวมใส่อปุกรณ์ป้องกันส่วนบคุคลเข้ามาใช้ เพ่ือ

ให้พนกังานท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานได้ทราบถึงระบบการ

จัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ ผ่าน

การแจ้งเตือนด้วยไฟสัญญาณสีเขียวและสีแดง 

รวมถึงการแจ้งเตือนด้วยเสียงในกรณีที่พนักงาน

ไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือมี

การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไม่ครบตาม

จ�านวนที่สถานประกอบการก�าหนดไว้

    ขั้นตอนที่  4 ด�าเนินการต้ังค่า 

ความแรงของสัญญาณในการรับส่งข้อมูลของ 

“XENSAFETY” เพ่ือให้สามารถรับสัญญาณได้ใน

ขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสม โดย Tag Beacon จะ

สามารถส่งสัญญาณด้วยเทคโนโลยีวัดความใกล้ 

(Proximity) โดยมรีะยะทางอยู่ท่ีระหว่าง 0-70 เมตร 

เพ่ือใช้ในการส่ือสารกับอุปกรณ์พกพา Bluetooth 

4.0 LE (Low Energy) 

 ข้ันตอนที่ 5 ด�าเนินการทดสอบระบบใน

รอบท่ี 2 เพ่ือท�าการตรวจสอบความถูกต้องทาง 

ด้านการแสดงผลของการแจ้งสัญญาณเตือน 

ในต�าแหน่งท่ีได้ติดตั้ง Tag Beacon ไว้เพ่ือ 

เตรียมด�าเนินการทดสอบเพ่ือการยอมรับระบบ 

(Acceptance Testing) ต่อไป

 ข้ันตอนที่ 6 ด�าเนินการทดสอบเพ่ือการ

ยอมรับระบบ เพ่ือเป็นการตรวจสอบโดยพิจารณา

จากวัตถุประสงค์ ในการทดสอบและมาตรฐาน 

ที่ต้องการได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ โดย

ระบบจะท�าการแสดงผลลัพธ์จากการตรวจสอบ

ผ่านหน้าเว็บไซต์และเสาสัญญาณดังภาพที่ 2
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ขัน้ตอนท่ี 4 ดําเนินการตัง้คา่ความ

แ รงข อ งสัญ ญ า ณ ใน ก า ร รับ ส่ ง ข้ อ มู ล ข อ ง 

“XENSAFETY” เพ่ือให้สามารถรับสญัญาณได้ใน

ขนาดพื น้ ท่ี ท่ี เหมาะสม โดย Tag Beacon จะ

สามารถส่งสญัญาณด้วยเทคโนโลยีวดัความใกล้ 

(Proximity) โดยมีระยะทางอยู่ ท่ี ระหว่าง 0-70 

เมตร เพ่ือใช้ในการส่ือสารกับอุปกรณ์ พกพา 

Bluetooth 4.0 LE (Low Energy)  

ขัน้ตอนท่ี 5 ดําเนินการทดสอบ

ระบบในรอบท่ี 2 เพ่ือทําการตรวจสอบความ

ถกูต้องทางด้านการแสดงผลของการแจ้งสญัญาณ

เตือนในตําแหน่งท่ีได้ติดตัง้ Tag Beacon ไว้เพ่ือ

เตรียมดําเนินการทดสอบเพ่ือการยอมรับระบบ 

(Acceptance Testing) ตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 6 ดําเนินการทดสอบ

เพ่ือการยอมรับระบบ เพ่ือเป็นการตรวจสอบโดย

พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ในการทดสอบและ

มาตรฐานท่ีต้องการได้รับการยอมรับอย่างเป็น

ทางการ โดยระบบจะทําการแสดงผลลพัธ์จากการ

ตรวจสอบผ่านหน้าเว็บไซต์และเสาสัญญาณดัง

ภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 สรุปกระบวนการทํางานของ “XENSAFETY” 

 

 2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการท�างานของระบบการจัดการ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการแบบดั่ง

เดิม กับระบบการจัดการความปลอดภัยใน

สถานประกอบการด้วยเครือ่งบ่งบอกสญัญาณ 

Beacon

  หลังจากที่ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดสอบ

ต้นแบบระบบ“XENSAFETY” เพ่ือการยอมรบัระบบ 

(Acceptance Testing) ส�าเร็จแล้ว จึงน�าต้นแบบ

ดังกล่าวมาทดลองใช้กับกลุ ่มตัวอย่างที่ เป ็น

พนักงานระดับปฏิบัติการ จ�านวนทั้งหมด 400 

ตัวอย่าง เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท�างานของ

ระบบ ”XENSAFETY” โดยด�าเนินการแจก

แบบสอบถามให้ตอบหลังจากการทดลองเสร็จสิ้น 

ซึ่งจ�าแนกผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อดังต่อไปนี้

  2.1  ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัย 

ส่วนบุคคล 

    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 

31-40 ปี ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / 

ปวช. มีประสบการณ์ในการท�างานต�่ากว่าหรือ

เท่ากับ 1 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ระหว่าง 

15,001 - 20,000 บาท มีจ�านวนชั่วโมงการปฏิบัติ

งานในแต่ละวันมากกว่า 8 ชั่วโมง และมีระบบการ

ปฏิบัติงานในแผนก โดยไม่มีการแบ่งช่วงเวลาการ

ปฏิบัติงาน (ไม่มีกะ) 

  2.2  ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัย 

ด้านเครื่องจักรและสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงาน

    ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้งานเครื่องจักรที่มีอายุ

การใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 1-3 ปี มีการหยุด

ท�างาน (Breakdown) ของเครื่องจักรต่อ 1 สัปดาห์

อยู่ท่ี 1 คร้ัง โดยไม่มกีารจดัท�าคูม่อืหรือข้ันตอนการ



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.2 July-December 2019
112

ด�าเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

แต่ละชนิด แต่มีการก�าหนดแผนการตรวจสอบ

บ�ารุงรักษาเครื่องจักร และได้รับการฝึกอบรม 

เก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับ

เครื่องจักรตามชนิด ประเภทและลักษณะการ

ท�างานของเครื่องจักร โดยมีสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานที่มีแสงสว่างในสถานท่ีปฏิบัติงานน้อย

เกินไป แต่มีเสียงของเครื่องจักรในสถานท่ีปฏิบัติ

งานอยู่ในระดับปกติ มีอุณหภูมิในที่สถานที่ปฏิบัติ

งานที่สูงเกินไป (เกิน 30 องศาเซลเซียส) มีการ

ปฏิบัติงานโดยมีฝุ่นละอองในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

และมีการปฏิบัติงานโดยมีการเกิดประกายไฟใน

สถานที่ปฏิบัติงาน 

 2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ด ้านการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งาน

   ช่วงที่ 1 ก ่ อ น ใ ช ้ ง า น ร ะ บ บ 

“XENSAFETY” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่

เคยลืมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (จ�านวน 

368 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.00) โดยลืมสวมใส่

หมวกบ่อยที่สุด (จ�านวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 

30.50) และมีความถ่ีในการลืมสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล อยู่ระหว่างท่ี 4-6 ครั้งต่อปี 

(จ�านวน 138 ราย เป็นร้อยละ 34.50)

    ช่วงที่ 2  ห ลั ง ใ ช ้ ง า น ร ะ บ บ 

“XENSAFETY” พบว่า กลุม่ตวัอย่าง ส่วนใหญ่ไม่มี

การลืมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนเข้า

ปฏิบัติงาน (จ�านวน 400 ราย คิดเป็นร้อยละ 100)

 จากข้อมลูทีก่ล่าวมาข้างต้นผูวิ้จยัสามารถ

วัดประสทิธิภาพการใช้งานของระบบ “XENSAFETY” 

ด้วยวิธีการเปรียบเทียบจ�านวนครั้งที่ลืมสวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนเข้าปฏิบัติงานของ

กลุ่มตัวอย่างในขณะท่ีทดลอง โดยแบ่งเป็นช่วง

เวลาก่อนและหลงัการใช้งานระบบ “XENSAFETY” 

โดยผู ้ วิจัยได ้ก�าหนดการติดต้ังอุปกรณ์ Tag 

Beacon เอาไว้กับอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล ได้แก่ 

รองเท้า หมวก และบัตรประจ�าตัวพนักงาน โดยมี

การจ�าลองสถานการณ์ในการปฏิบัติงานจริงของ

ฝ่ายผลิต ในสถานประกอบการ และมีการวาง

อุปกรณ์ปอ้งกนัส่วนบุคคลดงักล่าวไว้ โดยไมม่ีการ

แจ้งเตือนให้สวมใส่ ซึ่งผลการทดลองสามารถ 

สรุปช ่วงเวลาก่อนและหลังการใช ้งานระบบ 

“XENSAFETY” ได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ “XENSAFETY”

ช่วงก่อนใช้งานระบบ “XENSAFETY” ช่วงหลังใช้งานระบบ “XENSAFETY”

ข้อมูลการลืม จ�านวน ร้อยละ ข้อมูลการลืม จ�านวน ร้อยละ

การลืมสวมหมวก 98 24.50 การลืมสวมหมวก 0 0.00

การลืมสวมรองเท้า 41 10.25 การลืมสวมรองเท้า 0 0.00

การลืมบัตรประจ�าตัว 141 35.75 การลืมบัตรประจ�าตัว 0 0.00

ค่าเฉลี่ยรวม 94 23.50 ค่าเฉลี่ยรวม 0 0.00
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 จากตารางท่ี 2 ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้

ว่าการน�าระบบ “XENSAFETY” เข้ามาประยุกต ์

ใช้กับการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการจะมส่ีวน

ช่วยให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้เกิดความตระหนัก

ถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพ่ือ 

ความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้งได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ สาเหตุอันเนื่องมาจากการทดลอง

ใช้งานระบบ “XENSAFETY” มีส่วนช่วยให้กลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดการลืมสวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของพนักงานก่อนเข้า

ปฏิบัติงานได ้เพราะมีการแจ ้งเตือนผ่านเสา

สัญญาณ จึงส่งผลให้ระบบการจัดการความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพ 

มากย่ิงข้ึน และมอีตัราความเส่ียงในการกระท�าทีไ่ม่

ปลอดภัยลดลง

 ซึ่งหลังจากท่ีผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลอง

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ 

“XENSAFETY” เสร็จสิ้นแล้ว จึงท�าการประเมิน

คุณภาพของระบบ “XENSAFETY” โดยกลุ ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการประเมินคุณภาพของ

ระบบ“XENSAFETY” โดยรวมอยู ่ในระดับดี  

(ค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.01) และกลุ่มตัวอย่าง 

แต่ละคนให้ระดับความส�าคัญไม่แตกต่างกันมาก 

(ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน มค่ีาเท่ากับ 0.235) โดยมี

รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพของระบบ “XENSAFETY”

รายการประเมิน S.D. ระดับคุณภาพ

1.  ความเหมาะสมในการใช้งานจริง ของระบบ “XENSAFETY” 4.32 0.349 ดี

2. การน�าเสนอในรูปแบบเสียงสัญญาณแจ้งเตือนของระบบ  

 “XENSAFETY”

4.12 0.327 ดี

3.  การน�าเสนอในรูปแบบแสง สี สัญญาณแจ้งเตือนของระบบ  

 “XENSAFETY”

3.77 0.244 ดี

4.  ความสมบรูณ์ของหนา้จอแสดงผล ของระบบ “XENSAFETY” 3.98 0.382 ดี

5.  ประสบการณ์หลังการใช้งานระบบ “XENSAFETY” 4.61 0.412 ดีมาก

6.  ความสะดวก และความง่าย ในการติดต้ังของระบบ “XENSAFETY” 3.12 0.435 ปานกลาง

7.  การรองรับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน  

 (IOS และ Android) ของระบบ “XENSAFETY”

4.42 0.324 ดี

8.  ความรวดเร็วในการแจ้งเตือน ของระบบ “XENSAFETY” 3.91 0.249 ดี

9.  ความเสถียรในตัวอุปกรณ์ ของระบบ“XENSAFETY” 3.24 0.318 ปานกลาง

10. ประโยชน์ของระบบ “XENSAFETY” ในการน�าไปใช้จริง 4.59 0.293 ดีมาก

รวม 4.01 0.235 ดี

 

x
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 จากตารางท่ี 6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่

เห็นว่า ด้านประสบการณ์หลังการใช้งานระบบ 

“XENSAFETY” มีคุณภาพอยู ่ในระดับดีมาก  

(ค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.61) และกลุ่มตัวอย่าง 

แต่ละคนให้ระดับความส�าคัญไม่แตกต่างกันมาก 

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.412)  

รองลงมาคอื ด้านประโยชน์ของระบบ “XENSAFETY” 

ในการน�าไปใช้จริงมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

(ค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.59) และกลุ่มตัวอย่าง 

แต่ละคนให้ระดับความส�าคัญไม่แตกต่างกันมาก 

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.293)  

ตามล�าดับ 

อภิปรายผล

 สาเหตุของการเกิดอันตรายหรือเจ็บป่วย

เน่ืองจากการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับ

ปฏิบัติการส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากพนักงานท่ีเป็น 

ผู้ปฏบิตังิานในฝ่ายการผลติ ทียั่งขาดประสบการณ์

และความเข้าใจถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่าง 

ถูกวิธี รวมถึงการท่ีพนักงานไม่ยอมปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบตามท่ีสถานประกอบการได้ก�าหนดไว้ 

โดยเฉพาะในประเด็นของการไม่สวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล ดังนัน้การสร้างระบบการจดัการ

ความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วยเครื่อง 

บ่งบอกสัญญาณ Beacon จึงนับเป็นอีกหนึ่งทาง

เลอืกทีช่่วยเสรมิสร้างประสบการณ์และความเข้าใจ

เก่ียวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  

เพ่ือป้องกันการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานได้ 

ซึง่สอดคล้องกับงานวิจยัของ นธิินพ ทองวาสนาส่ง 

และ วิภาวรรณ ทองเนยีม (2562) ทีไ่ด้ท�าการพัฒนา

สื่อการเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัย

ในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things  

ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์ โดย

แนวทางต้นแบบดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของส่ือการเรยีนรู้สมัยใหม่เก่ียวกับระบบการจดัการ

ความปลอดภัยในโรงงานที่มีการน�าเอาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิด

การคิดในกระบวนการเรียนรู ้ในศตวรรษท่ี 21  

ท่ีเป็นการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบมีวิจารณญาณ 

ไม่ใช่เพียงการจดจ�าข้อมูล หรือมโนทัศน์เพียง 

อย่างเดียว 

 หลังจากท่ีผู ้ วิจัยได้ด�าเนินการทดลอง

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�างานของระบบ 

การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

แบบดัง่เดมิ กับระบบการจดัการความปลอดภัยใน 

สถานประกอบการดัวยเครื่องบ่งบอกสัญญาณ

แบบ Becon จึงพบว่า ระบบการจัดการความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการดัวยเคร่ืองบ่งบอก

สัญญาณแบบ Becon มีประสิทธิภาพมากกว่า

ระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบ

การแบบดั่งเดิม โดยการน�าระบบดังกล่าวเข้ามา

ประยุกต์ใช้กบัการปฏบิตังิานในสถานประกอบการ 

จะมีส ่วนช่วยให้พนักงานผู ้ปฏิบัติงานได้เกิด 

ความตระหนักถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน 

ส่วนบุคคลเพ่ือความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

ทุกครั้ง รวมถึงเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาประสิทธิภาพในด้านการบริหารจดัการความ

ปลอดภัยของสถานประกอบการต่อไป ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ รจนาภรณ์ ติดไชย และคณะ 

(2560) ท่ีกล่าวว่า การใช้งานอุปกรณ์ Beacon  

จะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 

ในการวิเคราะห์ต่อไป และได้สามารถแสดงถึง 

การเชื่อมโยงของระบบต่าง ๆ ในการใช้งานระบบ 

Beacon เพ่ือให้เกดิความสะดวกในการใช้งานของ

องค์กร
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ข้อเสนอแนะ

 1.  ผู้ประกอบการในสถานประกอบการ 

ควรมีการปรับตัวและให้ความส�าคัญในเรื่องของ

การจัดการความปลอดภัยในการปฏิบติังานให้มาก

ย่ิงข้ึน รวมถึงมีการแสวงหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ

อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีเป็นเทคโนโลยี Internet of 

Things เข้ามาปรับใช้กับสถานประกอบการใน

แผนกต่าง ๆ  เพื่อลดอัตราการสูญเสียที่เกิดจากภัย

อันตรายจากการปฏิบัติงาน 

 2.  พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการใส่ใจ 

และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ

อย่างเคร่งครัด เพ่ือลดอัตราการสูญเสียที่เกิดจาก

ภัยอันตรายจากการปฏิบัติงานของตนเอง และ 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

 3.  นกัพัฒนาโปรแกรม ควรมกีารปรบัปรุง

และพัฒนาความเสถียรของเคร่ืองมอื อปุกรณ์ท่ีเป็น

เทคโนโลยี Internet of Things ให้สามารถแสดงผล

ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงลดข้ันตอนการใช้งานที ่

ไม่ซับซ้อน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงข้อมูล

ของผู้ประกอบการ และพนักงานผู้ปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
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