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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยใน

การทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (QualitativeResearch) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์
เชิงลึกโดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือกลุ่มภาครัฐกลุ่มนักวิชาการและกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มละ9คนรวมจำนวน
27คนจากน้ันทำการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้โดยการวิจัยเชิงปริมาณ(QuantitativeResearch)โดยแจกแบบสอบถามและ
ได้รับกลับคืนมาจำนวน400ชุด ได้แก่กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่พนักงานหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
วิชาชีพเพียงบางส่วนจากสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกในสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยซึ่งผลการวิจัยได้มาออก
เป็นแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยคือKRUNGTHEPModel


คำสำคัญ:การจัดการด้านความปลอดภัย,คุณภาพชีวิต,อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย

ABSTRACT 
Thisresearchwastoinvestigateproblems,obstacles,andsafetymanagementguidelinein

theworkplaceofThaiRefrigerationIndustry.Inordertoimprovelifequalityforemployeesinthis
industry, thequalitative researchwasperformedbydataanalysisand in-depth interview.The
intervieweeswere thepeople fromgovernment, academic, andprivateentrepreneur sectors.
Eachgroupcontains9peopleandthereare27people in total.Furthermore, thequantitative
researchwasalsoappliedbyusingcomprehensivequestionnairesandthereare400papersof
responsivequestionnaires in theprocess.All thepaperswere fedback fromvarioussampling
groupsinThaiRefrigerationIndustrysuchasoperators,groupleaders,andsafetyofficers.Thedata
wasanalyzedandtheguidelinesofsafetymanagementnamelyKRUNGTHEPweredevelopedas
theoutputofthiswork.
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ความสำคัญของปัญหา 
จากข้อมูลของสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

ระหว่างปีพ.ศ.2545–พ.ศ.2550พบว่าปัญหาใหญ่ใน
ปัจจุบันคือการขยายตัวของอุตสาหกรรมเพื่อรองรับกับ
กำลังการส่ังซ้ือของลูกค้าก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวน
มากซ่ึงปัจจัยท่ีสำคัญคือ“คนทำงาน”ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัย
ท่ีสำคัญท่ีสุดหากคนทำงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีผลประกอบ
การย่อมดีตามไปด้วยดังนั้นการพัฒนาสถานประกอบ
การด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยการมีระบบ
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องจะส่ง
ผลให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้นควบคู่ไปกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ซึ่งแรงงานเหล่านี้ในแต่ละปีต่าง
ต้องประสบกับอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นจำนวนมาก
ก่อให้เกิดการสูญเสียการหยุดงานการทุพพลภาพและ
ส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้อน่ึงปัจจัยท่ีใช้เป็นกลยุทธ์
ในการแข่งขันทางการค้าและการเตรียมความพร้อมของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยที่
ต้องเร่งดำเนินการให้ทันกับความต้องการของประเทศคู่
ค้า เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการการกีดกันทางการค้าที่มิใช่
ภาษี(Non-TariffBarriers:NTBs)และอุปสรรคทางการ
ค้าเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค (TechnicalBarriers to
Trade:TBT)(สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย,2553)

   ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
ทำความเย็น ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นอย่างไม่ต่อเนื่อง
โดยเฉพาะระบบแช่เยือกแข็งซ่ึงเป็นหัวใจของอุตสาหกรรม
อาหารแช่แข็ง ท่ีกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเพื่อให้
สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตสมัยใหม่ที่เร่งรีบประกอบ
กับการกระจายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆซ่ึงเข้าถึงผู้บริโภค
มากขึ้น เช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศที่ตลาดอาหารแช่
แข็งยังคงขยายตัวตลอดเวลา จากรายงานยอดการส่ง
ออกอาหารแช่แข็งของไทยในปีพ.ศ.2551พบว่ายอด
การส่งออกอาหารแช่แข็งในตลาดหลักอาทิสหภาพยุโรป
และอเมริกาปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนมาก เนื่องจากใน
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจผู้บริโภคได้หันมาบริโภคอาหารแช่
แข็งแทนการบริโภคอาหารนอกบ้าน(FTAปี2553ปัจจัย
หนุนการส่งออกไทยไปตลาดประเทศคู่เจรจา,2553)

ผลกระทบจากปัจจัยภายในและปัจจัยนอกประเทศ
ไมว่า่จะเปน็มาตรการการกดีกนัทางการคา้หรอืการขยายตวั
ของอตุสาหกรรมเพือ่รองรบักบัการสัง่ซือ้ทีม่ปีรมิาณมากขึน้
ทำให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
ไทยต้องเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนาสถานประกอบ
การใหม้คีวามปลอดภยัในการทำงานเชน่กนั


คำถามการวิจัย 
1.ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการจัดการ

ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยคืออะไร?

2.แนวทางในการแก้ไขปัญหาของการจัดการ
ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยควรเป็นอย่างไร?

3.แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยใน
การทำงานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน
ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
ไทยเป็นอย่างไร?


วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงถึงสภาพแวดล้อมใน

การทำงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
อันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานประกอบ
การอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย

2. เพื่อศึกษาถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ของการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานและเป็น
แนวทางในการลดอุบัติเหตุในการทำงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย

3. เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสถานประกอบอุตสาหกรรมเครื่องทำความ
เย็นไทย

4. เพื่อนำผลงานที่ได้จากการวิจัยไปทดลองใช้
และเผยแพร่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นและ
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยผู้วิจัยได้นำผลการวิจัยไป
ทดลองใช้กับบริษัทโอ.อี.เอ็นจิเนียร่ิงจำกัดซ่ึงเป็นสมาชิก
ของสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยและต่อจากนั้นจะ
ดำเนินการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ยังอุตสาหกรรมเครื่อง
ทำความเย็นและอุตสาหกรรมต่างๆต่อไป
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ขอบเขตการวิจัย 
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยได้นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการ

จัดการด้านความปลอดภัย เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการ
จัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย

2.ขอบเขตด้านประชากร
การวิจัยเชิงคุณภาพกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่

เจ้าพนักงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย,นักวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีว
อนามัย และกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยรวม3กลุ่มกลุ่ม
ละ9คนรวมจำนวนประชากรที่ทำการศึกษา27คน
โดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญ

การวิจัยเชิงปริมาณประชากรคือพนักงานที่
ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในสถานประกอบ
การที่เป็นสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
ไทยจำนวน90บริษัทรวมประชากร9,634คน เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

การทดสอบปฏิบัติ โดยผู้วิจัยได้นำผลการวิจัย
ที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณมา
ทำการทดลองปฏิบัติจริงกับสถานประกอบการที่เป็น
สมาชิกของสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยเพื่อให้ได้มา
ซ่ึงพฤติกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยต่อการปฏิบัติ
งานของพนักงานในสถานประกอบการที่ทำการทดลอง

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม2551ถึงเดือนกันยายน2553


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ทำให้ทราบสภาพข้อเท็จจริงด้านการจัดการ
ความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่อง
ทำความเย็นไทย

2.ทราบปัญหาและอุปสรรคของการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการทำงานและแนวทางในการลด
อุบัติเหตุในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมเคร่ือง
ทำความเย็นไทย

3. นำเสนอแนวทางการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
กลุ่มบริษัทสมาชิกอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย
เพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป

4.ทำให้ทราบถึงบทบาทของภาครัฐที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบ
การ

5.ทำให้ทราบถึงข้อจำกัดต่าง ๆของหน่วย
งานภาครัฐกับการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ

6.นักวิชาการด้านความปลอดภัยสามารถนำ
ผลงานท่ีได้จากการวิจัยไปเผยแพร่เพ่ือการพัฒนาแนวทาง
การจัดการด้านความปลอดภัยและการนำไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นต่อไป


แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย   

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎี
ด้านคุณภาพชีวิตพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการทำงาน
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังภาพ1ซึ่งแสดงให้เห็นความ
สำคัญของความปลอดภัยในการทำงานว่ามีสาเหตุมา
จากมาตรการทางการค้าในการควบคุมคุณภาพสินค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ต้องดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ในด้านบวกของผลิตภัณฑ์ซึ่งทำให้เกิด
แนวคิดด้านการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบ
การและแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยจะประสบ
ความสำเร็จได้น้ันสถานประกอบการจะต้องให้ความสำคัญ
ด้านการบริหารความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร โดยต้อง
กำหนดให้ความปลอดภัยเป็นหนึ่งในนโยบายของสถาน
ประกอบการด้านภาครัฐจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ
เพื่อควบคุมตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายด้านความ
ปลอดภัย โดยผู้ประกอบการและภาครัฐจะต้องคำนึงถึง
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ด้วย(เฉลิมชัยชัยกิตติภรณ์,2533)

70 ปีที่19ฉบับที่2พฤษภาคม-สิงหาคม2557



6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  
   

 1.  
  

 2.  
  

  
  

 3.  
  

 
 

    
   

 

 
 

1.  

 

 
         
2.  

 

 

 

 

 
 

 

ภาพ1กรอบแนวคิดในการศึกษา

สมมติฐานในการวิจัย   
1.การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ในสถานประกอบการทำให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
ของพนักงานลดน้อยลง

2. การจัดการด้านความปลอดภัยในการ
ทำงานทำให้ผลผลิตรวมของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
เห็นได้จากการนำไปทดลองใช้ในบริษัทตัวอย่างใน
อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นแล้วพบว่าสถิติการเกิด
อุบัติเหตุลดลง จำนวนวันขาดงานของพนักงานลดลง
และจำนวนชั่วโมงเครื่องจักรหยุดทำงานระหว่างการผลิต
ลดลง

3.แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยใน
การทำงานสามารถสร้างมาตรฐานการทำงานสู่ระดับ
สากลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตหรือลดอันตรายจาก
การปฏิบัติงาน


วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed
MethodsMethodology)ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนแนวความคิดทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับประเด็นการวิจัยเพ่ือนำมาสู่กรอบแนวความ
คิดในการทำวิจัย

ข้ันตอนท่ี2การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative
Research) ผู้วิจัยได้กำหนดผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key
Informant) โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากบุคคลกลุ่มต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
กับด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและคุณภาพชีวิตใน
การทำงาน ซึ่งผู้วิจัยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็น 3
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาครัฐ กลุ่มนักวิชาการและกลุ่มผู้
ประกอบการจากนั้นได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (ContentAnalysis)ของMilesและ
Hubeman(Miles&Huberman,1994)

ข้ันตอนท่ี3การวิจัยเชิงปริมาณ(Qualitative
Research) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม
(Questionnaire)โดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่กลุ่ม
ตัวอย่างและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน400
คนและจากนั้นได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแปล
ความหมายของข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถาม แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (RatingScale)พิจารณาจาก
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ระดับคะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์ท่ีจัดช่วงช้ัน(ClassInterval)
ซึ่งแบ่งระดับความเห็นด้วยรูปแบบเชิงกลยุทธ์ออกเป็น5
ระดับคือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วย
ปานกลาง เห็นด้วยน้อยและเห็นด้วยน้อยมากดังนั้น
สถิติที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
การวิจัยครั้งนี้มีดังนี้

การวิเคราะห์ด้วยค่าพิสัย(Range)ความเบี่ยง
เบนมาตรฐาน(StandardDeviation)ความแปรปรวน
(Variance) เพื่อพิจารณาถึงขนาดของความเบี่ยงเบนที่
เรียกว่าการกระจาย(Dispersion)ของข้อมูลและเพื่อนำ
เสนอข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร

การวิเคราะห์ค่าแนวโน้มสู่ศูนย์กลาง(Central
Tendency)ด้วยการวิเคราะห์ค่าของค่าเฉลี่ย(Average)
ค่ามัธยฐาน(Median)และค่าฐานนิยม (Mode) โดยนำ
คะแนนดังกล่าวไปใช้อธิบายความคิดเห็นต่อปัจจัยและ
อุปสรรคที่มีผลต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
คุณภาพชีวิตในการทำงาน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอน
ที่3จะเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าวข้าง
ต้น

ขั้นตอนที่ 4  จัดทำร่างรูปแบบและนำไป
ทำการทดลอง(Experiment) ใช้จริงกับบริษัทโอ.อี.เอ็น
จิเนียริ่งจำกัดซึ่งเป็นสถานประกอบการตัวอย่างที่เป็น
สมาชิกของสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

ข้ันตอนท่ี5สรุปนำเสนอรูปแบบของการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ือง
ทำความเย็น


ผลการวิจัย  

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล3กลุ่มได้แก่กลุ่มภาครัฐ
กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผู้ประกอบการ ในประเด็น
แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสรุปได้ว่า
ผู้ประกอบการต้องสนใจและใส่ใจกับการบังคับใช้กฎหมาย

ความปลอดภัยในการทำงานมีการสื่อสารนโยบายและ
การให้ความรู้กับพนักงานในองค์กรเพ่ือให้ความรู้มีความ
ตระหนักด้านความปลอดภัยมีการสร้างเครือข่ายระหว่าง
องค์กรโดยให้สถานประกอบการรวมกลุ่มกัน เพื่อ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ความคิดเห็นในด้านความปลอดภัย
ออกแบบสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยค้นหาความ
เสี่ยงในการทำงานเพื่อป้องกันอันตรายในการทำงานที่
อาจจะเกิดขึ้นและมาตรการในการลดความสูญเสียด้วย
การดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานในเชิงป้องกัน

  กลุ่มผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นมาก
ถึง31ความเห็นใกล้เคียงกับผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนักวิชาการ
ที่แสดงความเห็น30ความเห็นส่วนผู้ให้ข้อมูลกลุ่มภาค
รัฐแสดงความคิดเห็นด้านนี้เพียง 5 ความเห็นเท่านั้น
สำหรับประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลทั้ง3กลุ่มแสดงความคิดเห็น
มากที่สุด ได้แก่ประเด็นการสื่อสารนโยบายและการให้
ความรู้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้ความรู้ มีความ
ตระหนักด้านความปลอดภัยซ่ึงมีถึง17ความเห็นโดยท่ี
ประเด็นต้องออกแบบสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย
ค้นหาความเสี่ยงในการทำงานเพื่อป้องกันอันตรายใน
การทำงานที่อาจเกิดขึ้นและประเด็นระบบการประเมิน
และติดตามระบบความปลอดภัยจากปัญหาและสาเหตุที่
เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขปรับปรุงครบถ้วน เป็นประเด็นที่ผู้
ให้ข้อมูลทั้ง3กลุ่มแสดงความเห็นรองลงมาที่13และ
12ความเห็นตามลำดับดังแสดงในตาราง1
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ตาราง 1  
สรุปประเด็นด้านสถานประกอบการสำหรับแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย 
 

ลำดับ ประเด็น ภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผลรวม

1
การสื่อสารนโยบายและการให้ความรู้กับพนักงานใน

องค์กรเพ่ือให้ความรู้มีความตระหนักด้านความปลอดภัย
4 8 5 17

2

เสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการสร้างเครือข่าย

ระหว่างองค์กร

1 - - 1

3

ต้องออกแบบสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยค้นหา

ความเสี่ยงในการทำงานเพื่อป้องกันอันตรายในการ

ทำงานที่อาจเกิดขึ้น

- 6 7 13

4



แนะนำให้สถานประกอบการรวมกลุ่มกันเพ่ือแลกเปล่ียน

องค์ความรู้ในด้านความปลอดภัย
- 5 5 10

5
มาตรการในการลดความสูญเสียด้วยการดูแลเร่ืองสุขภาพ

อนามัยพนักงานในเชิงป้องกัน
- 5 5 10

6

ระบบการประเมินและติดตามระบบความปลอดภัย

จากปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขปรับปรุง

ครบถ้วน

- 6 6 12

7
ผู้ประกอบการต้องสนใจและใส่ใจกับการบังคับใช้

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
- - 3 3

รวม 5 30 31 66

2. การวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยได้ทำการแจกแบบสอบถามแก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพ พบว่ากลุ่ม
เป้าหมายที่ดำเนินการตอบแบบสอบถามร้อยละ 80
เป็นผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการทำงานระดับปฏิบัติการ
และส่วนใหญ่ร้อยละ73เป็นเพศชายท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ตามสายงานด้านการตลาดและการผลิต สำหรับอายุ
การทำงานเฉลี่ยอยู่ระหว่างน้อยกว่า 5ปี โดยวุฒิการ
ศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับปริญญาตรี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามพบ
ว่า ระดับการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลของแนวทางใน
การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการและการ
ส่ ง เสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น ในภาพรวมอยู่ในระดับ

การรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลปานกลางมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงน้อยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
ความเบี่ยงเบนในช่วง0.96–1.42ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมี
ระดับการรับรู้ในแนวทางการจัดการสามอันดับแรกได้แก่
การดำเนินการด้านการฝึกอบรมการจัดการด้านอุปกรณ์
ส่วนตัวด้านความปลอดภัยและพื้นที่ปฏิบัติงานและการ
คำนึงถึงสุขภาพและสุขอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อม
โดยรอบตามลำดับดังน้ันผู้ประกอบการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ด้านความปลอดภัยจึงควรร่วมกันจัดทำแนวทางการจัดการ
ด้านความปลอดภัยเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวด้านความ
ปลอดภัยและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานแก่พนักงานในสถานประกอบ
การ(ตามตาราง2)



73Vol.19No.2May-August2014



ตาราง 2 
แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน 

ประเด็น
ระดับการรับรู้และเข้าถึงข้อมูล

X SD
ระดับ

การรับรู้ อันดับ

1.มุมมองด้านนโยบายด้านความปลอดภัยและความรับผิดชอบ 2.85 1.06 ปานกลาง 4
2.อุปกรณ์ส่วนตัวด้านความปลอดภัยและพื้นที่ปฏิบัติงาน 2.79 1.02 ปานกลาง 2
3.การดำเนินการด้านการฝึกอบรม 2.77 1.02 ปานกลาง 1
4.การดำเนินการและมาตรการด้านความปลอดภัย 3.03 1.05 ปานกลาง 5
5.ระบบป้องกันภัย 3.22 1.42 ปานกลาง 6
6.สุขภาพและสุขอนามัยรวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบ 2.80 0.96 ปานกลาง 3
7.คุณภาพชีวิตในการทำงาน 3.24 1.08 ปานกลาง 7

รวม 2.96 0.93 ปานกลาง

3. การสังเคราะห์ข้อมูล 
จากการสังเคราะห์ข้อมูลในด้านสถานการณ์

ปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาและอุปสรรคท่ีสำคัญแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการทำงานผู้วิจัยขอนำเสนอแนวทางการ
จัดการที่เรียกว่า “KRUNGTHEP”โดยKRUNGTHEP
Modelประกอบด้วย

K : Knowledge/Know-How หมายถึง
หลักการบริหารองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยถือเป็นหัวใจ
ของสถานประกอบที่ต้องจัดให้มีการถ่ายองค์ความรู้ให้
แก่พนักงานทุกคนทุกระดับ ต้ังแต่เร่ิมเข้ามาเป็นพนักงาน
เข้าใจถึงสภาพความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
สถานประกอบการจัดการให้มีการพัฒนาและฝึกอบรม
อย่างเป็นทางการมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้
พนักงานตระหนักและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสภาพ
แวดล้อมที่มีความปลอดภัยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย เช่น การสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลองค์กรมีคู่มือปฏิบัติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำงานองค์กรปฏิบัติตามกฎหมายที่ภาครัฐกำหนด
อย่างเคร่งครัดมีมาตรการลงโทษทางวินัยสำหรับพนักงาน
ท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยขององค์กร
องค์กรให้การสนับสนุนในระดับนโยบายเห็นความสำคัญ
ของความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นสำคัญ
มีการประกาศกำหนดนโยบายที่ชัดเจน

R : Renovation หมายถึง การปฏิวัติการ
ทำงานที่มีความปลอดภัยหากเกิดความผิดพลาดขึ้นใน
การดำเนินงานต้องมีการตรวจสอบความผิดพลาดนั้น

ไม่ปล่อยให้ผ่านไปการเกิดความผิดพลาดไม่ใช่ผลเสีย
เสมอไปซึ่งถ้ามองในแง่ดีแล้วจะพบว่าการที่เรามีความ
ผิดพลาดมากนั่นก็หมายถึงเรามีโอกาสในการปรับปรุง
มากขึ้นเช่นกันกฎของหน่วยงาน/เอกสารหน่วยงาน/
องค์กรควรจะต้องมีกฎระเบียบที่เกื้อหนุนต่อการดำเนิน
งานด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางการทำงานให้
กับผู้ปฏิบัติงานนอกจากน้ีเอกสารท่ีใช้ประกอบการทำงาน
จะต้องช่วยตรวจสอบการทำงานให้ละเอียดรอบคอบยิ่ง
ขึ้นด้วย

U :Utilization หมายถึงการใช้ประโยชน์
สูงสุดจากการทำงานที่มีความปลอดภัย การวิเคราะห์
ผลกระทบของงาน(TaskAnalysis)จะต้องมีการประเมิน
ผลกระทบของงานในลักษณะต่างๆ เช่นงานที่ตนดูแลมี
ผลกระทบต่อใครอย่างไรบ้างทั้งในแง่ชีวิตทรัพย์สิน
และสภาพจิตใจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดีหรือไม่อย่างไรและอาจนำไปสู่การเกิดผลกระ
ทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่

N :Networkingหมายถึง การทำงานแบบ
เครือข่าย ในการบริหารกิจกรรมความปลอดภัยให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติจะต้องมีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสิ่งที่
ต้องยอมรับว่ากระบวนการในการทำงาน วิธีปฏิบัติ
อุปกรณ์ เครื่องมือมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากมี
ความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้นมีเครื่องมือช่วยผ่อน
แรงในการทำงานมากขึ้นดังนั้นการจูงใจการกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ในองค์กรให้ตระหนักในด้านความปลอดภัยก็
ต้องมีมากข้ึนไปด้วยการสร้างเครือข่ายเพ่ือการแลกเปล่ียน
ความรู้วิธีปฏิบัติจากองค์กรต่างๆภายนอกเป็นกิจกรรมท่ี
มีความสำคัญต่อการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจ ให้แนวคิด
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เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการบริหารจัดการความปลอดภัย
ในองค์กร

G : Governance หมายถึง  การบริหาร
กิจกรรมความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานในสถานประกอบการอย่างบรรษัทภิบาลคือการ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย
กำหนดอย่างเคร่งครัดจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย
ส่วนบุคคล(PersonalProtectionEquipment)พนักงาน
จะต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลใช้อย่างเพียงพอ
และอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและมีการบำรุงรักษา
อย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน
จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างครบถ้วนตามท่ีกำหนด
ไว้และมีความสม่ำเสมอทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อ
เป็นการดูแลสุขภาพให้พนักงานในเชิงป้องกันให้มีความ
พร้อมต่อการทำงานตลอดเวลามีการบริหารจัดการสภาพ
แวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย

T :Teamworkการทำงานเป็นทีมหมายถึง
การสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรมีความตระหนัก
และมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างมีความปลอดภัยด้วย
ตนเองร่วมกัน นอกจากเป็นหน้าที่ขององค์กรแล้ว
พนักงานเองก็จะต้องมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการให้
ความร่วมมือในการเรียนรู้และตระหนักในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด

H :Holisticการบริหารองค์กรโดยภาพรวม
เป็นการดำเนินการท่ีนำทุกกิจกรรมขององค์กรมาพิจารณา
โดยองค์รวมไม่ว่าจะเป็นการบริหารการผลิตการบริหาร
การเงินการบริหารการตลาดการบริหารการจัดหาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารคุณภาพ เป็นต้น เพื่อให้การบริหารความ
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นถูกนำมาพิจารณารอบด้าน รวมทั้งผล
กระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่ง
จากการบริหารความปลอดภัย เพื่อไม่ทำให้เกิดผลเสีย
โดยรวมขององค์กรและที่สำคัญไม่ทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อลูกค้า

E:Environmentหมายถึงการจัดการสภาพ
แวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัย ได้แก่ แสง
เสียงกลิ่นฝุ่นละอองและสถานที่ในการทำงานมีการ
ออกแบบให้เหมาะสมและมีความสะดวกต่อการปฏิบัติ
งานตามหลักการวิศวกรรม(Engineering)นอกจากสภาพ
แวดล้อมในการทำงานด้านสถานที่ทำงานแล้ว สภาพ
แวดล้อมที่เป็นผลมาจากการทำงานของอุตสาหกรรมก็
เป็นประเด็นสำคัญในการต้องถูกนำมาพิจารณาอย่าง
จริงจัง

P :Policyหมายถึงนโยบายความปลอดภัย
ในการทำงานขององค์กรในการดำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพนั้นผู้บริหารระดับสูงจำเป็น
ต้องกำหนดวิสัยทัศน์นโยบายและกลยุทธ์ที่ชัดเจนและ
แสดงถึงความต้ังใจในการดำเนินงานกิจกรรมอย่างจริงจัง
โดยปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างและเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การบริหารกิจกรรมความปลอดภัยในองค์กร เช่น เป็น
ประธานคณะทำงานด้านความปลอดภัยมีการตรวจสอบ
ติดตามและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อให้กิจกรรม
ความปลอดภัยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง



13

   
 

 
        E : Environment   

      
 (Engineering) 

 
 

                P : Policy  
   

  
  

  
 

 
 

 
 

KKRRUUNNGGTTHHEEPP

E: Environment 

H: Holistic   
 

T: Teamwork   
 

G: Governance 
 

N: Networking 
 

U: Utilization  
 

R: Renovation  

P: Policy  K: Knowledge  
 

ภาพ2โมเดลโครงสร้างของKRUNGTHEPModel

75Vol.19No.2May-August2014



4. การนำไปทดลองใช้ 
ผู้ วิ จั ย ได้ กำหนดกิจกรรมที่ เ กี่ ยวข้องกับ

KRUNGTHEPModel และนำไปทดลองใช้ในบริษัท
ตวัอยา่งในอตุสาหกรรมเครือ่งทำความเยน็ไทยดงัตาราง3

ตาราง 3 
กิจกรรมต่าง ๆ ของ KRUNGTHEP Model 

แบบจำลอง ชื่อกิจกรรม
K–Knowledge/Know-How CoachingProgram
R–Renovation Re-landscaping
U–Utilization Benchmarking
N–Networking StrategicPartner
G–Governance CorporateSocialResponsibility(CSR)
T–Teamwork กิจกรรมKYT
H–Holistic PDCACycle
E–Environment กิจกรรม5ส
P–Policy 3E

วัดผลจากการทำกิจกรรมและผลการดำเนิน
กิจกรรมรวมทั้งการประเมินผลจากกิจกรรมที่ได้ดำเนิน
กิจกรรมจะเห็นได้ว่าแบบจำลองKRUNGTHEPสามารถ
สนับสนุนและผลักดันด้านคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัย
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
ไม่ว่าจะเป็นจำนวนอุบัติเหตุที่ลดลง จำนวนชั่วโมง
เครื่องจักรที่หยุดทำงานระหว่างการผลิตที่ลดลงมูลค่า
การรักษาพยาบาลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและไม่ได้เกิด
จากการปฏิบัติงานที่ลดลงมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผลผลิตที่
เพิ่มขึ้นและจำนวนวันขาดงานของพนักงานที่ลดลง


การอภิปรายผลการวิจัย  

1. สภาพข้อเท็จจริงด้านการจัดการความ
ปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทำงานใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย
ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้

1.1บทบาทภาครัฐที่ได้จากการวิจัยมีความ
สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีว
อนามัย (ILO-OSH, 2001)ที่กำหนดขึ้นโดยองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Organization; ILO)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของ
องค์การน้ีระบุไว้ว่าการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพ
ของสมาชิกทุกคนในองค์กรต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับของรัฐด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

โดยสมัครใจนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับทฤษฎีรูปแบบ
ระบบความปลอดภัยของบ๊อบฟีเรนซ์(BobFirenze)ที่
กล่าวถึงองค์ประกอบท้ังระบบท่ีมีปฏิกิริยาสัมพันธ์เก่ียวข้อง
กับการเกิดอุบัติเหตุซ่ึงประกอบด้วยคน(Man)เคร่ืองจักร
(Machine)และสิ่งแวดล้อม(Environment)ซึ่งคนหรือ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สอดคล้องได้แก่ประเด็นบุคลากร
ภาครัฐที่มีความรู้และความเข้าใจมีจำนวนไม่เพียงพอ
ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความสับสนในการขอคำปรึกษา
กับบุคลากรภาครัฐที่ให้คำแนะนำที่ไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ประเด็นกฎหมายด้านความปลอดภัยยังไม่
ครอบคลุมกิจกรรมปฏิบัติการในสถานประกอบการ
ประเด็นกฎหมายยังไม่มีความชัดเจนประเด็นกฎหมาย
ที่ประกาศใช้ในปัจจุบันไม่สามารถครอบคลุมการนำไป
บังคับใช้ได้อย่างเข้มงวดและทั่วถึง และภาครัฐยังขาด
มาตรการสนับสนุนด้านความปลอดภัย

1.2บทบาทของผู้ประกอบการข้อมูลที่ผู้วิจัย
ได้จากการศึกษามีความสัมพันธ์กับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย (ILO-OSH,2001)ทั้งการมีส่วนร่วมของ
พนักงานเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของนโยบายดัง
กล่าวและการที่ระบุว่านายจ้างมีการจัดมาตรการในเรื่อง
การปรึกษาหารือการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยการจัดสรรเวลาและทรัพยากรการวางแผน
และการนำไปปฏิบัติตามแผนการแก้ไขปรับปรุงระบบ
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การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการ
จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ซึ่งมีความแตกต่างจากผลจากการวิจัยที่พบว่าผู้ประกอบ
การยังไม่ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเท่าที่ควร
โดยการสื่อสารนโยบายบริหารความปลอดภัยการสร้าง
ความตระหนักด้านความปลอดภัยสู่พนักงานในองค์กร
การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอาชีวอนามัยและส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่นการจัดอุปกรณ์ส่วนตัว
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน
ขั้นพื้นฐานและบางสถานประกอบการยังไม่จัดเตรียม
อุปกรณ์ส่วนตัวด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน

1.3สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุผลการวิจัย
สรุปได้ว่าสอดคล้องกับหลายทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ทบทวนไว้
ในบทที่2ได้แก่ทฤษฎีโดมิโน(DominoTheory)ของ
เฮนริช(Heinrich,1959)ท่ีเรียงลำดับการประสบอันตราย
เป็นขั้นตอนและส่งผลกระทบยังขั้นตอนถัดไป โดย
องค์ประกอบต่างๆ ประกอบด้วย บรรพบุรุษและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Ancestry and Social
Environment)  ความผิดปกติของบุคคล (Fault of
Person)การกระทำหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย
(Unsafeact/Unsafeconditions)อุบัติเหตุ(Accident)
และการบาดเจ็บ(Injury)  ทฤษฎีรูปแบบระบบความ
ปลอดภัยของบ๊อบฟีเรนซ์ (BobFirenze)ที่อธิบายถึง
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีองค์ประกอบที่มีปฏิกิริยา
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่าง คน (Man)  เครื่องจักร
(Machine)และสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยทั้ง
สามองค์ประกอบมีความสำคัญในการผลิตงานและการ
เกิดอุบัติเหตุ อีกทฤษฎีหนึ่งที่สอดคล้องกับสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุที่ได้จากการวิจัยคือทฤษฎีรูปแบบการเกิด
อุบัติภัยกองทัพบกสหรัฐอเมริกาที่ได้ศึกษาเทคโนโลยี
ด้านความปลอดภัยควบคู่ไปกับเทคโนโลยีในการผลิต
โดยสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุออกเป็น ความ
ผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน(HumanError)ความผิดพลาด
ในระบบ(SystemError)และความผิดพลาดในการบริหาร
จัดการ(ManagementError)เหมือนกับประเด็นที่พบ
จากการวิจัยด้ านความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติ งาน
(HumanError) คือด้านจิตสำนึกและพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดความตระหนักเรื่องความปลอดภัย
โดยทำงานตามความเคยชินและความสะดวกสบายของ
การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลด้านความผิดพลาดใน

การบริหารจัดการ(ManagementError)พบว่าเมื่อเกิด
อุบัติเหตุขึ้นแล้วการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและหา
วิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นอีกถูกนำมาปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ระบุไว้เท่านั้น แต่ไม่ได้วิเคราะห์สาเหตุ
ที่แท้จริงและไม่ได้ดำเนินการระดมสมองหาวิธีป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุอย่างจริงจัง ทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้น
อีกเป็นต้น(หัสกรหาญสมบูรณ์,2548)

2 .ปัญหาและอุปสรรคการจัดการความ
ปลอดภัยในการทำงานและเป็นแนวทางในการลด
อุบัติเหตุในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมเคร่ือง
ทำความเย็นไทยผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้

2.1 ปัญหาและอุปสรรคการจัดการความ
ปลอดภัยสามารถกล่าวได้ว่าสอดคล้องกันเกือบทุกทฤษฎี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีที่ได้นำมาอภิปรายไว้ในข้อ1.1
ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(ILO-OSH, 2001) ที่กำหนดขึ้นโดยองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ(InternationalLabourOrganization;
ILO)ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภัยของบ๊อบฟีเรนซ์
(BobFirenze)ทฤษฎีโดมิโน (DominoTheory)และ
ทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบัติภัยกองทัพบกสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากเป็นประเด็นที่สอดรับกับทั้งบทบาทของภาครัฐ
บทบาทของผู้ประกอบการและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งปัญหาและอุปสรรคสรุปได้ว่าเกิดจากคน(Man)เงิน
ทุน(Money)การบริหารจัดการ/วิธีการ(Management/
Method)วัสดุอุปกรณ์/เคร่ืองจักร(Material/Machine)
และสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านการลงทุนเพื่อ
ความปลอดภัยนั้น ผู้ประกอบการยังขาดการวัดผล
ตอบแทนการลงทุนที่เกิดขึ้นทั้งผลตอบแทนในรูปตัวเงิน
และท่ีไม่ใช่เงินท่ีแสดงผลในรูปของตัวเลขท่ีสถานประกอบ
การจะได้รับและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเงิน
ได้  ไม่มองว่าการบริหารความปลอดภัยเป็นการลงทุน
ประเภทหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับองค์กรธุรกิจ
ด้านการบริหารจัดการ/วิธีการ(Management/Method)
พบว่าผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มผู้ประกอบการยังขาด
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านความปลอดภัย
เท่าที่ควรซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน
และหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานเข้าทำงานใหม่ใน
องค์กรหัวข้อการบริหารความปลอดภัยไม่ได้ถูกให้ความ
สำคัญมากเท่าที่ควรด้านสิ่งแวดล้อม(Environment)
นั้นพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดเขต
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ควบคุมพื้นที่การปฏิบัติงานที่เป็นพื้นที่อันตรายรวมทั้ง
ไม่ได้กำหนดระเบียบการเข้าพื้นที่ทำงานที่มีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุ(ชัยยุทธชวลิตนิธิกุล,2532).

3.แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อ
ส่ ง เสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยผู้วิจัยอภิปรายผล
ได้ดังนี้

จากKRUNGTHEPModelที่ผู้วิจัยได้พัฒนา
ข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการด้านความ
ปลอดภัยเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน
ซึ่งแนวทางดังกล่าวประกอบด้วย9หลักการสอดคล้อง
กับความคาดหวังในกระบวนการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย
ภายใต้แนวคิดคุณภาพชีวิตในการทำงานดังแสดงใน
ตาราง4

ตาราง 4  
แสดงการสอดคล้องระหว่าง KRUNGTHEP Model   และความคาดหวังในกระบวนการทำงาน 



KRUNGTHEPModel

ความคาดหวังในกระบวนการทำงาน

ประเด็นความคาดหวัง ความสอดคล้อง

Knowledge/Know-How Safety(ความปลอดภัย)
ความรู้ด้านความปลอดภัยเสริมให้เกิดความ

ปลอดภัย

Renovation Safety(ความปลอดภัย)
การปฏิรูปองค์กรเพื่อความปลอดภัยเสริม

ความปลอดภัย

Utilization
LabourProductivity

(การเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงาน)

การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือด้วยความ

ปลอดภัยสร้างให้แรงงานทำงานได้เต็มที่

Networking
LabourProductivity

(การเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงาน)

การสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยสร้าง

ให้แรงงานทำงานได้เต็มที่

Governance Secure(ความมั่นคง)
หลักธรรมาภิบาลทำให้พนักงานเกิดความ

มั่นใจ

Teamwork Morale(ขวัญและกำลังใจ)
บรรยากาศการทำงานเป็นมิตรให้เกียรติซึ่ง

กันและกัน

Holistic Secure(ความมั่นคง)
การจัดการโดยองค์รวมทำให้ทุกส่วนงานมี

ส่วนร่วม

Education Safety(ความปลอดภัย)
ความรู้ด้านความปลอดภัยเสริมให้เกิดความ

ปลอดภัย

Policy Morale(ขวัญและกำลังใจ)
ความปลอดภัยถูกกำหนดเป็นนโยบายองค์กร

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อพนักงาน

ที่สำคัญในการนำแนวทางนี้ไปใช้  ผู้ประกอบ

การต้องนำตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ

คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในองค์กรมาใช้เป็น

เกณฑ์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนและ

หลังการนำแนวทางการจัดการดังกล่าวนี้ไปใช้งานและ

ควรวัดผลอย่างต่อเน่ืองรวมท้ังการรายงานผลการปฏิบัติ

งานให้กับผู้บริหารได้รับทราบโดยตลอดตัวชี้วัดของผู้

ประกอบการควรจะครอบคลุมประเด็นจำนวนอุบัติเหตุ

ที่เกิดขึ้นความพึงพอใจของพนักงานความพึงพอใจของ

ลูกค้าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยอดขายต่อพนักงาน

จำนวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการความ

ปลอดภัยและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน

จำนวนพนักงานที่ขาด ลา มาสาย และป่วย จำนวน

พนักงานที่ลาออกและเข้าใหม่

นอกจากนั้นกิจกรรมที่เสริมให้ 9 หลักการ

ประสบผลสำเร็จต้องนำมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
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และความพร้อมขององค์กร รวมถึงต้องนำข้อจำกัดของ

องค์กรมาพิจารณาอย่างครบถ้วน จึงจะทำให้การนำ

KRUNGTHEPModelมาใช้ในองค์กรบรรลุตามเป้าหมาย

ความปลอดภัยขององค์กรที่กำหนดไว้

4.แนวทางการจัดการความปลอดภัยของสถาน

ประกอบการที่จะนำไปสู่มาตรฐานระดับสากลผู้วิจัย

อภิปรายผลได้ดังนี้

เม่ือพิจารณาแนวทางการจัดการความปลอดภัย

ในKRUNGTHEPModel จะพบว่าทั้ง 9หลักการมี

ความเป็นมาตรฐานระดับสากล โดยผลจากการนำไป

ทดลองใช้จริงในองค์กรอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น

ไทยแสดงให้เห็นว่าหลังจากได้นำKRUNGTHEPModel

ไปใช้ในองค์กรส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น

โดยร้อยละอุบัติ เหตุเทียบกับชั่วโมงการผลิตลดลง

ร้อยละช่ัวโมงเคร่ืองหยุดการทำงานระหว่างการผลิตเทียบ

กับชั่วโมงการผลิตลดลงกำลังการผลิตต่อพนักงานเพิ่ม

ขึ้นสัดส่วนมูลค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

เทียบกับชั่วโมงการผลิตลดลงสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์

เทียบกับพนักงานเพิ่มขึ้น ร้อยละวันขาดงานเทียบกับ

พนักงานทั้งหมดลดลง

ซึ่งประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นข้างต้นสอดคล้องกับ

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเกิดจากอุบัติเหตุในปี2545

ถึงร้อยละ4ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั้งโลกที่องค์กร

แรงงานระหว่างประเทศได้นำเสนอข้อมูลไว้น่ันหมายความ

ว่าหากองค์กรสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุได้จะส่งผลถึง

การลดความสูญเสียที่ตามมาอย่างแน่นอน และยัง

สอดคล้องกับคำเรียกร้องของนายโคฟี อันนัน อดีต

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่ขอให้รัฐบาลของทุก

ประเทศได้ให้การคุ้มครองดูแลคนทำงานอย่างเต็มกำลัง

ความสามารถ(ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน,2553)



 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ผู้วิจัย

เสนอแนะดังนี้

1.1 ภาครัฐควรมีการปรับปรุงกฎหมายเชิง

บูรณการโดยมีหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียวทำหน้าท่ี

กำกับดูแล เพื่อ เป็นการลดขั้นตอนการติดต่อและลด

ความสับสนในการติดต่อของผู้ประกอบการ

1.2 สถาบันการศึกษาควรเพิ่มหลักสูตรการ

สอนในสาขาการจัดการความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เพื่อผลิต

บุคลากรด้านความปลอดภัยให้เพียงพอกับความต้องการ

ของอุตสาหกรรม

1.3กิจกรรมที่เสริมแนวทางการจัดการด้าน

ความปลอดภัยควรได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและ

ควรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

อุตสาหกรรม

1.4 สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ควรสร้างผลตอบแทนการลงทุนของการจัดการความ

ปลอดภัย ทั้งรูปของตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงินให้เป็นที่

ยอมรับในอุตสาหกรรม

1 .5 ผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่ อ ง

ทำความเย็นไทยนกัศกึษาและผู้สนใจสามารถนำขอ้มลู

จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการประเมินการป้องกัน

และการตัดสินใจด้านการบริหารความเสี่ยง

2.ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปนี้

2.1 ศึกษารูปแบบการสื่อสารกระบวนการ

บริหารความปลอดภัย ในสื่อต่างๆที่หลากหลายมากขึ้น

เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานอย่างปลอดภัย

2.2 ศึกษาการจัดทำตัวชี้วัดมาตรฐานด้าน

ความปลอดภัยในการทำงานของอุตสาหกรรมเครื่อง

ทำความเย็นไทยโดยตัวชี้วัดมาตรฐานดังกล่าวต้องได้รับ

การยอมรับอย่างแพร่หลาย

2.3 ศึกษาการบริหารความปลอดภัยใน

อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยให้ข้อมูลจากการศึกษานี้เป็น

ฐานข้อมูลในการทำวิจัยต่อไป
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