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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การตรวจความปลอดภยัในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  และ 2) เพื่อศึกษาการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการประมวลผลและรายงานผลการตรวจความปลอดภยั 

การพฒันาตน้แบบช้ินงานไดน้ าโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซสมาใช้ในการตรวจ
ความปลอดภยั โดยออกแบบตามคู่มือมาตรฐานการก ากบัดูแลโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม (2549) ซ่ึงมีรายการตรวจสอบรวม 36 ขอ้ แบ่งเป็นมาตรการมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
14 ขอ้ และมาตรการส่งเสริมความความปลอดภยั จ านวน 22 ขอ้ จากนั้นไดน้ าโปรแกรมตรวจความ
ปลอดภยัท่ีพฒันาข้ึนไปให้หวัหนา้โรงงานแต่ละสาขาเป็นผูท้ดลองใช ้จ  านวนทั้งหมด 29 โรงงาน และ
รวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลเพื่อสืบคน้ปัญหาของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  

ผลการศึกษา สรุปได้ว่า  1) สามารถพฒันาโปรแกรมตน้แบบช้ินงานในการตรวจ 
ความปลอดภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีตอ้งการส าหรับผูใ้ชง้านอยา่งมากโดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจการใชโ้ปรแกรมตน้แบบช้ินงานมีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.36 คะแนน  และ 2) เม่ือพิจารณา
คะแนนจากผลการตรวจความปลอดภยั สามารถแยกกลุ่มโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จทั้ง 29 โรงงาน 
ไดด้งัน้ี กลุ่ม A หมายถึง โรงงานท่ีไดค้ะแนนตั้งแต่ 76 คะแนนข้ึนไป มี 9 โรงงาน ในกลุ่มน้ีพบวา่
มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัมีคะแนนนอ้ยกวา่มาตรการดา้นความปลอดภยั กลุ่ม B หมายถึง โรงงาน
ท่ีไดค้ะแนนระหวา่ง 50-75 คะแนนมี 19 โรงงาน ในกลุ่มน้ีมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มและมาตรการ
ดา้นความปลอดภยัมีคะแนนเฉล่ียในเกณฑใ์กลเ้คียงกนั กลุ่ม C หมายถึง โรงงานท่ีไดค้ะแนนระหวา่ง 
25-49 คะแนน มีจ านวน 1 โรงงาน จากผลการทดลองใชโ้ปรแกรมตน้แบบช้ินงานในการตรวจความ 
ปลอดภยัดงักล่าว พบวา่ สามารถน ามาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการ
วางแผนพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มโรงงานไดม้ากข้ึน 
ค าส าคัญ  โปรแกรมไมโครซอฟทแ์อคเซส โปรแกรมการตรวจความปลอดภยั  

   โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
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Abstract 

 

The main objectives of this independent study were:  1) to develop a computer 

program for the safety inspection of ready mixed Concrete plants;  and 2) to study the 

use of a computer program for conducting safety inspection evaluation and relevant reports 

A prototype for safety inspection was developed using Microsoft Access 

based on the Safety Inspection Standards for ready mixed concrete (2549) which contained 

36 inspection items; 14 items was related to Environmental Measures; 22 items was related 

to Safety Measures. The prototype was provided to 29 batching plant chiefs for the  

inspection of 29 batching plant and the collected data were used for further analysis 

It can be concluded that:  1) a developed prototype could be used effectively 

for safety inspection and it met the user requirements based on the satisfaction rating 

of 4.36;  and 2) based on the score of safety inspection, the 29 ready mixed concrete 

batching plants were classified into three groups. Group A, B, and C.  Group A, with 

score higher than 76, contained 9 plants. In this group, the environmental measures had 

lower score than safety measures. Group B, with score between 50 – 75, contained 19 

plants. The plants in this group had similar environmental scores and safety scores.  

Group C, with score between 25-49, there was only 1 plant.  According to the results 

of prototype implementation, it can be concluded that developed program can be effectively 

used in practice. The safety inspection data can be analysed for effective planning which 

appropriate for ready mixed concrete batching plants development. 
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