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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  หรือ  Small  and  Medium  Enterprises  (SMEs)  
เปนกลุมพลังที่ใหญที่สุดของภาคธุรกิจที่มีประมาณกวารอยละ  85  ของรายที่ยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในปจจุบัน มีบทบาทแสดงความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย
มาแตอดีต  เพราะเปนกิจการที่สรางมูลคาแกระบบเศรษฐกิจอยางมหาศาล  ทั้งในแงของการสรางงาน
สรางมูลคาเพิ่มและสรางรายไดในบทบาทที่หลากหลาย  คือ  เปนทั้งผูผลิต  ผูจําหนายสินคาและ
ผูใหบริการ  นับเปนกลุมผูประกอบการที่ทําหนาที่ทั้งดานการสรางสรรคและอํานวยความสะดวกตอ
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ  แตหลังจากประเทศไทยตองประสบกบัปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง
เมื่อป 2540  ทําใหคําวา  SMEs  เร่ิมมีความโดดเดนและคุนหูคนไทยมากขึ้น  (กรมสรรพกร, 2550, 
อินเทอรเน็ต)  

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเปนกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีปญหาหลายดาน  เชน  ปญหา
การผลิตสินคาที่ขาดประสิทธิภาพ  สารปนเปอน  และการประสบอันตรายของพนักงานในการปฏิบัติงาน
เปนตน  ปญหานี้เปนปญหาที่รัฐบาลไดใหความสนใจเปนพิเศษ  (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549, 
หนา 30)  การดําเนินงานในภาคอุตสาหกรรมมีการใชพนักงานจํานวนมาก  หากพนักงานตองทํางาน
ในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม  ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานได  และเกี่ยวเนื่องกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานดวย  ซึ่งสงผลทําให
การผลิตสินคาไมไดตามเปาหมายที่ตั้งไวตามตองการได  กระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  และติดตามการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม
ตางๆ ทั่วประเทศ  รวมทั้งการดูแลที่เกี่ยวกับมาตรฐานดานความปลอดภัยของบุคลากรภายใน
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายดวยนั้น  ไดมีการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2542)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  เร่ือง  มาตรการคุมครองความปลอดภัย
ในการดําเนินงาน  ประกาศกระทรวงดังกลาวเปนมาตรการที่ใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัย
ของการประกอบกิจการโรงงาน  (ราชกิจจานุเบกษา, 2543, หนา 5) 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

2 

               บริษัท  อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด  ตั้งอยูในจังหวัดสมุทรปราการ  ไดดําเนินธุรกิจ
ดานการผลิตและจําหนายกระเปาหลายรูปแบบ  โดยกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2532  เพื่อสนองนโยบาย
ของประเทศที่รณรงคใหคนไทยใชของไทย  ในปจจุบันบริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด  
ไดมีการผลิตกระเปาเพิ่มขึ้นหลายรูปแบบ  จึงจําเปนตองเพิ่มเครื่องจักร  พนักงาน  และขยายพื้นที่
การผลิตภายในโรงงานเพิ่มขึ้น  เพื่อใหทันกับความตองการของตลาดในปจจุบัน  ดังนั้น  เมื่อบริษัท
ไดมีโครงการเพิ่มการผลิตขึ้น  องคประกอบของขบวนการผลิตก็ตองเพิ่มตามไปดวย  แตบริษัทมีพื้นที่
จํากัดซึ่งเปนอาคารพาณิชยขยายพื้นที่เพิ่มไมได  ทําใหสภาพแวดลอมทางดานพื้นที่ถูกจํากดั  การตัง้
เครื่องจักร  การจัดวางวัตถุดิบและสินคาที่ผลิตแลวมีพื้นที่จํากัด  ทําใหพนักงานปฏิบัติงานไมสะดวก
และเกิดอุบัติเหตุขึ้นบอยครั้ง  ซ่ึงตองเสียคาใชจายมากในการรักษาพนกังานทีเ่จบ็ปวยจากการเกดิอุบัตเิหต ุ 
และตองจายคาแรงตามกฎหมายคุมครองสําหรับพนักงานที่ยังไมสามารถปฏิบัติงานได  ขอมูล
การบาดเจ็บของพนักงานบริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด  ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2549  ถึง  
เดือนกันยายน  2550  มีจํานวน  32  คน  เปนการบาดเจ็บเล็กนอย  แตเปนจํานวนที่สูงมาก
ตองเสียคาใชจายในการรักษาครั้งละ  500-3,000  บาทตอคน  และตองจายคาหยุดพักรักษาตัวอีกปละ
4,500  บาท  ทางผูบริหารจึงไดออกหนังสือเชิญประชุมหุนสวน บริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จาํกดั  
เมื่อวันที่  1  กันยายน พ.ศ. 2550  ผลการประชุมในเรื่องปญหาพื้นที่ใชสอยภายในบรษิทัและความปลอดภยั
ของพนักงาน  มติที่ประชุมไดมีความเห็นรวมกันวา  ควรหาแนวทางแกไขปญหาโดยใหปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางานเปนการแกไขปญหา  เพราะวาขณะนี้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ยังไมดี  โดยใหมีการจัดการเกี่ยวกับการจัดสถานที่ในการจัดวางเครื่องจักรในการผลิตใหเหมาะสม
ตามสภาพของสถานที่  และใหผูบริหารจัดใหมีการประชุมพนักงานเปนประจําทุกเดอืน  การติดปายเตือน
เร่ืองความปลอดภัยไวหลายๆ จุด  เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานจากการปฏิบัติงานเปนการลด
คาใชจายของบริษัทไดอีกทางหนึ่ง  และเปนการเพิ่มผลผลิตใหกับทางบริษัท  อ.โชคไพศาล
กระเปาไทย  จํากัด 

  ในป พ.ศ. 2550  พนักงานของบริษัท  อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด  มีจํานวน  42  คน  
แบงเปนเพศชายจํานวน  18  คน  เพศหญิงจํานวน  24  คน  (ฝายบุคคล, บริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  
จํากัด, 2550, หนา 7)  จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทาํงานพบวา
มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสมอยูหลายประการสงผลใหพนักงานมีความเสี่ยงตอ

การเกิดการบาดเจ็บ  และอุบัติเหตุจากการทํางาน  โดยปญหาความไมปลอดภัย  และสภาพแวดลอม
ในการทํางานพบปญหาที่เห็นไดชัดเจนโดยสรุปคือ  การจัดเก็บวัสดุอุปกรณที่ไมเปนระเบียบ  
มีการวางปะปนกันบนช้ันวางของและบนพื้น  ทําใหยากแกการคนหา เมื่อตองการนําไปใชงาน  
เครื่องตอกสายกระเปา  ไมมีการดครอบบริเวณสายพาน  ทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุของ
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พนักงาน  สายไฟภายในอาคารไมเปนระเบียบและแสงสวางไมเพียงพอ  สงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางาน  คุณภาพของงานไมดี  พนักงานเกิดความเครียด  และความเมื่อยลาของดวงตา  จากปญหา
ที่กลาวมาสงผลในเรื่องของการทํางานของพนักงานทั้งทางตรงและทางออม 
 ผูวิจัยในฐานะเปนผูบริหารตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญในการแกปญหา 
ความไมปลอดภัยในการทํางานโดยการใชกฎหมาย  กฎระเบียบเพียงอยางเดียวอาจจะไมสามารถ
แกปญหาความไมปลอดภัยในการทํางานไดทั้งหมด  การศึกษาเพื่อแกปญหาจึงตองดําเนินการโดย
การมององศประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของใหครอบคลุม  การปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน
ของบริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด  นั้น  จะเกิดประโยชนตอคุณภาพชีวิตของพนักงาน  
เปนการสรางปจจัยเอื้อที่เหมาะสมกับการทํางานของพนักงาน  และสงผลตอความสําเร็จเชิงธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาปญหาสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย 
จํากัด 
 1.2.2  เพื่อสรางยุทธศาสตรการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัท อ.โชคไพศาล
กระเปาไทย จํากัด 
 1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาสภาพแวดลอมในที่ทํางานของบริษัท อ.โชคไพศาล
กระเปาไทย  จํากัด  กอนและภายหลังการใชยุทธศาสตร 
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 

 ภายหลังการใชยุทธศาสตร  บริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย จํากัด  มีสภาพแวดลอม
ในการทํางานดีขึ้น  
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

4 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.4.1  ขอบเขตดานกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ประชากรที่ศึกษาคือ  พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท อ.โชคไพศาล
กระเปาไทย  จํากัด  จํานวน  42  คน  และใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด  โดยผลที่ไดจากการวิจัยจะใช
เฉพาะบริษัท  อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด  เทานั้น 
 1.4.2  ขอบเขตดานเวลา 
 ในการศึกษาคร้ังนี้  ผูทําการศึกษาวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานระยะเวลาการศึกษา
ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550-มิถุนายน พ.ศ. 2551 
 1.4.3  ขอบเขตดานเนื้อหา 
 เนื้อหาในการศึกษาวิจัย คร้ังนี้เปนการศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางาน  โดยใชหลักการ
ของ  WISE  Technique  ซ่ึงพัฒนาโดยองคการแรงงานระหวางประเทศ  (ILO)  ซ่ึงสามารถนํามา
ปรับปรุงใชกับ บริษัท  อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด  ซ่ึงประกอบดวย  8  ขอ  ดังนี้ 
    1)  การจัดเก็บและขนยายวัสดุส่ิงของ 
    2)  การออกแบบหนวยที่ทํางาน 
    3)  ผลิตภาพของเครื่องจักรที่ปลอดภัย 
    4)  การควบคุมสารเคมีอันตราย 
    5)  แสงสวาง 
    6)  สวัสดิการในการทํางาน 
    7)  อาคารและสถานที่ 
    8)  การจัดรูปงาน 

 

1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 
   

  กรอบแนวคิดการวิจัย  เร่ิมจากปญหาสภาพแวดลอมในที่ทํางาน  ศึกษาสภาพปญหา  
สาเหตุของปญหา  สรางยุทธศาสตรดําเนินการแกปญหา  สรุปผลการแกปญหาและประเมินผล
ยุทธศาสตร  ดังแสดงในภาพ 1 
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กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 
WISE  Technique กิจกรรมการสรางยุทธศาสตรการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 
1.  การจัดเก็บและขนยายวัสดุสิ่งของ                                     
     1.1  การจัดเก็บที่ดีและเปนระเบียบ  
     1.2  การประหยัดพื้นที่ โดยใชช้ันวางของหลายๆ ช้ัน 

1.  การใหองคความรูของ WISE Technique 
     และความปลอดภัยในการทํางาน              
2.  การระดมสมอง (Brain Storming)                                                         

2.  การออกแบบหนวยที่ทํางาน                                              3.  การใชกระบวนการ WISE  Technique             
      การปรับปรุงอิริยาบถในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
โดยการจัดหา เกาอี้ใหเหมาะสมกับการใชงาน   

 

3.  ผลิตภาพของเครื่องจักรที่ปลอดภัย                  
     การขจัดอันตราย  โดยการติดตั้งการดครอบสายพาน  
4.  การควบคุมสารเคมีอันตราย  
     4.1  การจัดฝาที่ปดภาชนะเพื่อลดการระเหยของกาว          

        4.2  การจัดการระบายอากาศเฉพาะจุด                               
5.  แสงสวาง 

        การจัดเพิ่มจํานวนหนาตาง   
 

6.  สวัสดิการในการทํางาน                                                      
     การจัดใหมีแกวน้ําสวนบุคคล       
7.  อาคารและสถานที่   
     7.1  การปรับปรุงพื้นโรงงานโดยการจัดทําทอระบายน้ํา  
     7.2  การปองกันอัคคีภัยโดยการเพิ่มอุปกรณดับเพลิง  
     7.3  การปองกันอุบัติเหตุทางไฟฟาโดยการจัดเก็บ  
            สายไฟฟาใหเปนระเบียบ                                            

 

8.  การจัดรูปงาน                                                       
     มีการขจัดงานบางอยางที่ตองใชแรงมากเกินไป    
โดยการใชรถเข็นเขามาชวยผอนแรง 

 

 
 
 
 

สรุปผล  ปญหาและสาเหตุของปญหา 

          การดําเนินการแกปญหา (ใชยุทธศาสตร) 

ประเมินผลการแกปญหา (ประเมินผลยุทธศาสตร) 

สภาพแวดลอมการทํางานดีขึ้น 

ปญหาสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย จํากัด 

ภาพ 1  กรอบแนวคดิการวิจยั 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

6 

1.6  ประโยชนที่ไดรับ 

  
 1.6.1  ทราบปญหาสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัท  อ.โชคไพศาลกระเปาไทย 
จํากัด 
 1.6.2  ไดยุทธศาสตรการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัทของบริษัท 
อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด   
 1.6.3  ทราบผลการเปรียบเทียบสภาพกอนและภายหลังการใชยุทธศาสตรการพัฒนา
สภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดใหนิยามศพัทในการวจิัยไวดงันี้  
 1.7.1  การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน  หมายถึง  การดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
ในการทํางานของ บริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด  โดยใชหลักการของ  WISE  Technique  
เพื่อปรับปรุงแกไขสภาพแวดลอมในที่ทํางานซึ่งประกอบดวย  8  องคประกอบ  ดังนี้  
                         1)  การจัดเก็บและขนยายวัสดุสิ่งของ  หมายถึง  การจัดเก็บที่ดีและเปนระเบียบ 
การประหยัดพื้นที่  โดยใชชั้นวางของหลายๆ ชั้น    
                         2)  การออกแบบหนวยที่ทํางาน  หมายถึง  การปรับปรุงอิริยาบถในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพโดยการจัดหาเกาอี้ใหเหมาะสมกับการใชงาน                                                      
                         3)  ผลิตภาพของเครื่องจักรที่ปลอดภัย  หมายถึง  การขจัดอันตรายของเครื่องจักร  
ที่อาจเกิดขึน้กบัพนักงาน  โดยการตดิตั้งการดครอบสายพาน 
                       4)  การควบคุมสารเคมีอันตราย  หมายถึง  การปรับปรุงสภาพส่ิงแวดลอมเพื่อปองกัน
อันตรายจากสารเคมีโดยการจัดฝาที่ปดภาชนะเพื่อลดการระเหยของกาวและการจัดใหมีการระบายอากาศ

เฉพาะจุด                                                                              
                         5)  แสงสวาง  หมายถึง  การจัดและการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ใหไดรับแสงสวางโดยการเพิ่มจํานวนหนาตาง                                                                                                               
    6)  สวัสดิการในการทํางาน  หมายถึง  การจัดสภาพสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน
เพื่อการมีสุขภาพดีโดยจัดใหมีแกวน้ําสวนบุคคล                     
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  7)  อาคารและสถานที่  หมายถึง  การปรับปรุงพื้นโรงงานโดยการจัดทําทอระบายน้ํา

การปองกันอัคคีภัย  การเพิ่มอุปกรณดับเพลิงและการปองกันอุบัติเหตุทางไฟฟา  และการจัดเก็บ
สายไฟฟาใหเปนระเบียบ                                                                                                                                                     

8)  การจัดรูปงาน  หมายถึง  มีการขจัดงานบางอยางที่ตองใชแรงมากเกินไป  โดย
การใชรถเข็นเขามาชวยผอนแรง 
    1.7.2  พนักงาน  หมายถึง  พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในบริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย 
จํากัด  จําแนกเปน  6  ฝายคือ  ฝายผลิตและวางแผนงาน  ฝายควบคุมสินคาและลูกคาสัมพันธ  ฝายขาย  
ฝายบัญชี  ฝายบุคคล  และฝายซอมบํารุง  

 1.7.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน  หมายถึง  กระบวนการ
ในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานโดยใชหลักการของ WISE  Technique  และ
มีกิจกรรมในการสรางยุทธศาสตรดังนี้     
   1)  การใหความรู  หมายถึง  กระบวนการเรียนรูโดย การอบรมจากวิทยากรที่ผูวิจัย
เชิญมาใหความรูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในเรื่อง  WISE  Technique  และความปลอดภัย
ในการทํางาน  
  2)  การระดมสมอง  (Brain  Storming)  หมายถึง  กระบวนการเรียนรูโดยการจัด
กิจกรรมกลุมเพื่อใหผูเรียนรูเกิดการเรียนรูรวมกันตามหลักการของ  WISE  Technique  พรอมกับ
เสนอการนําผลงานของกลุมตอที่ประชุม    
   3)  การใชกระบวนการ  WISE  Technique  หมายถึง  กระบวนการจัดใหพนักงาน
รวมกันลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีขึ้นตามหลักการของ WISE Technique
ใน  8  องคประกอบ 
  4)  การมีสวนรวม  (Participatory)  หมายถึง  การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ของพนักงานตามหลักการของ  WISE  Technique  ในการคิดและลงมือปฏิบัติการแกไขปรับปรุง  พัฒนา
สภาพแวดลอมในการทํางานรวมกัน                                                                                     
 
 
 


