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                                                        บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

                                                              

                                                                                                                           
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน  กรณีศึกษา  บริษัท  

อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด  จังหวัดสมุทรปราการ  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมในที่ทํางาน
ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหา ผูวิจัยไดศึกษา  เอกสารที่เกี่ยวของ  เนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการศึกษาวิจัยในหัวขอดังตอไปนี้ 
 2.1  ขอมูลเกี่ยวกับ บริษัท  อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด 
 2.2  แนวคดิการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 

        2.2.1  ขอมูลเกี่ยวกับ WISE Technique 
        2.2.2  เนื้อหาสาระของ WISE Technique 
        2.2.3  แนวคดิเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 2.3  การฝกอบรมพนักงานเพือ่การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 

        2.4  การระดมสมอง 
  2.5  กิจกรรม  5  ส. 

   2.6  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

2.1  ขอมลูเกี่ยวกับบรษิัท  อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด 
 
 บริษัท  อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด  กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532  ดําเนินธุรกิจดานการผลิต
และจําหนายที่หลากหลายรูปแบบ  อาทิเชน  กระเปาเดินทาง  กระเปาสะพายหลัง  กระเปากลอง  
กระเปานักเรียน  กระเปาลอลาก  กระเปาเอกสารชนิดมีโครงและไมมีโครง  ภายใตเครื่องหมายการคา  
พาราดอก  คามอน  และเคนนี่  นอกจากนี้ยังรับผลิตกระเปาประเภทสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ 
หรือกระเปาสําหรับงานโรงเรียน  งานอบรมสัมมนาของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามที่
ลูกคาตองการจุดเดน การดําเนินงานของบริษัท  อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด  มีดังนี้ 
 ดานปฏิบัติการ  มีผูออกแบบประจําภายในบริษัทฯ จึงทําใหสามารถผลิตกระเปาที่ทันสมัย
ทันตอกระแสความตองการของผูใชและเปนที่แนนอนวาบริษัทฯ สามารถขึ้นตัวอยางตามที่ลูกคา
ตองการไดภายในเวลาอันสั้น 
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 ดานคุณภาพ  พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินคาที่ทําการตรวจคุณภาพสินคากอน  
การจัดสงใบตอใบ  รับรองถึงมาตรฐานคุณภาพของสินคารอยเปอรเซ็นต 
 

โครงสรางองคกรและการบริหารงานของบริษัท  อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด 
 
                                                                              ประธาน 
 
 
                         ผูจัดการ                                 ผูจัดการ                    ผูจัดการ                     ผูจัดการ 
            ฝายผลิตและวางแผนงาน                    ฝายขาย                    ฝายบัญชี                   ฝายบุคคล 
 
                                                  
                                                     ผูจัดการ                                                       ผูจัดการ 
                            ฝายควบคมุสินคาและลูกคาสัมพันธ                                ฝายซอมบํารุง 
 
ภาพ  2  แสดงโครงสรางองคกรและการบริหารงานของบริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด 
 
  2.1.1  ฝายผลิตและวางแผนงาน   
                                                      

      ผูจัดการ 
      ฝายผลิตและวางแผนงาน 

 
 

            แผนกออกแบบ         แผนกสกรนี 
 
                     แผนกวางแบบ-ตัดผา                                                        แผนกผลิต 
 
                        แผนกเตรยีมวตัถุดิบ                                                 แผนกตรวจสอบคุณภาพ 
                                                                                                                                                                                         
ภาพ  3  แสดงโครงสรางสายงานของฝายผลิตและวางแผนก 
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  ทําหนาที่ควบคุมและวางแผนขั้นตอนงานผลิตและควบคุมคุณภาพสินคา  รวมถึงการจดัทาํ
เอกสารการนําเสนอสินคาตางๆ ฝายผลิตและวางแผนงาน  แบงงานออกเปนแผนกตางๆ ดังนี้ 
     1)  แผนกออกแบบ  และขึ้นตัวอยาง  ทําหนาที่ออกแบบกระเปาตามที่ลูกคาตองการ
เปนตนแบบเพื่อทําการขึ้นบล็อกวาดแบบ 
    2)  แผนกวางแบบตัดผา  ทําหนาที่วางแบบตัดผา  พลาสติก  หรือโฟม  ช้ินสวนกระเปา
ตามการสั่งผลิต 
    3)  แผนกเตรียมวัตถุดิบ  ทําหนาที่จดัอะไหลและเตรียมสายประกอบการเย็บ 
    4)  แผนกสกรนี  ทําหนาที่สกรีนโลโก  (Silk Screen) 
    5)  แผนกผลิต  ทําหนาที่ผลิตกระเปาจากรปูแบบและวัตถุดิบที่จัดเตรียมไวให 
    6)  แผนกตรวจสอบคุณภาพ  ทําหนาที่ควบคุมคุณภาพของสินคากอนการจัดสง 
 2.1.2  ฝายขาย 
 

       ผูจัดการฝายขาย 
 
                                 สายกรุงเทพฯ                                                สายใต 
 
                          สายเพชรบูรณ (ภาคกลาง)                                  สายเหนอื 
 
                               สายตะวนัออก                                               สายอีสาน 
 
                                  งานสั่งผลิต     
 
ภาพ 4  แสดงโครงสรางสายงานของฝายขาย 

 
  ทําหนาที่ติดตอ  และดูแลลูกคา  สํารวจความตองการของตลาดและแนวโนมความนิยมของ
รูปแบบกระเปาโดยแบงเขตการขาย  ตามความนิยมของตลาดเนื่องจากแตละเขตมีความนิยมชนิดของ
สินคาที่ไมเหมือนกัน  จึงตองทําการแบงเขตเพื่อใหตัวแทนการขายสามารถเจาะกลุมความตองการ
ของลูกคาไดตรงตามเปาหมาย  ดังตอไปนี้ 
 สายกรุงเทพมหานคร  เนนลูกคารานขายสงเปนหลัก  รูปแบบหลากหลาย 
 สายเพชรบูรณ  (ภาคกลาง)  เนนกลุมลูกคาวัยรุน หรือกระเปาทีใ่ชงานหนกั 
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 สายตะวันออก  เนนกลุมลูกคาตามแหลงทองเที่ยวทีเ่ปนชาวตางชาต ิ
 สายใต  เนนกลุมลูกคาตามแหลงทองเที่ยวที่เปนชาวตางชาติ 
 สายเหนือ  เนนงานที่มีรูปแบบที่ทันสมัย  รูปแบบใหมๆ 
 สายอีสาน  เนนงานที่มีรูปแบบที่ทันสมัย   รูปแบบใหม  และเปนลูกคาขายสง 
 งานกระเปากลอง  และงานสั่งผลิต  ลูกคาเฉพาะกลุม  งานที่ตองการผลิตเพื่องานสงเสริม
การขาย  สวนใหญลูกคาจะติดตอเขามาทีบ่ริษัทเอง 
 เนื่องจากนโยบายของทางบริษัท  จะไมจําหนายสินคาในเขตการขายที่ซํ้าซอนกันเพื่อปองกัน
สินคาลนตลาด  และทําใหเกิดการแขงขันทางการคาโดยการลดราคาทําใหดูเหมอืนวาสนิคาคณุภาพต่าํ  
ดังนั้น  ลูกคาของทางบริษัทจึงสามารถขายสินคาของบริษัทไดอยางมั่นใจวา  จะไมมีการขายตัดราคากัน  
และที่สําคัญสินคาของทางบริษัทสามารถขายไดดวยตัวเอง  จึงไมมีการทําแผนการตลาดหรือการโฆษณา  
เพียงแตสงรูปภาพสินคารูปแบบใหมพรอมสีและราคาขาย  ทางอีเมล  (E-mail)  ลูกคาสามารถเลือกส่ัง
ไดทันที  ดังนั้นแผนการตลาดของบริษัท  จึงเนนหนักที่การออกแบบผลิตภัณฑ  ใหมีรูปแบบที่ทันสมยั  
และเหมาะกับกลุมเปาหมายเทานั้น 
 2.1.3  ฝายควบคุมสินคาและลูกคาสัมพันธ 
 ทําหนาที่ควบคุมการนําสินคาเขาคลังสินคาจากฝายผลิต  และทําการจัดสงใหลูกคา
ตามใบสั่งซื้อของตัวแทนการขาย  และใหขอมูลสินคาในคงคลังแกลูกคาที่มีการโทรศัพทเขามา
ส่ังสินคาโดยตรง  รวมถึงการแจงรายการสินคาที่ไดรับความนิยมแกฝายผลิต  เพื่อทําการออกแบบ
และเตรียมการผลิตใหตรงกับกระแสความตองการของตลาด 
 2.1.4  ฝายบัญชีและการเงิน 
 ทําหนาที่ควบคุมบัญชีลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคา  ติดตามการชําระเงินของลูกคาและ
การสั่งจายเช็คของบริษัท  รวมถึงการจัดทําเอกสารที่สําคัญ  เกี่ยวกับบัญชี-การเงินทุกประเภท
รวมถึงการติดตอยื่นเอกสารทางการบัญชีแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
 2.1.5  ฝายบคุคล 
   ทําหนาที่ควบคุมและดูแลจัดอบรมใหแกพนักงานในบริษัท  ติดตามการมาทํางานของ
พนักงาน  และจัดทําบัญชีคํานวณคาจาง  และสถิติการทําประกันสังคม 

 2.1.6  ฝายซอมบํารุง 
 ทําหนาที่ซอมแซมเครื่องจักร  หรือวัสดุอุปกรณทุกอยางที่เกี่ยวของกบัการทํางานรวมถึง
การดูแลอาคารสถานที่ซ่ึงเปนบริเวณขอบเขตพื้นที่การทาํงาน 
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 ลักษณะสถานประกอบการเปนอาคารพาณิชย  กวาง  4  เมตร  ยาว  30  เมตร  สูง  3  ช้ัน  
จํานวน  7  คูหามีชวงเวนวางระหวางตึก  กวาง  4  เมตร  ยาว  30  เมตร  เปนที่จอดรถขึ้นลงสินคา  
3  คูหาแรกเปนที่ทําการผลิตโดยแบงเปน  ชั้นที่  1  ฝายบุคคล  ฝายบัญชี  ฝายผลิตและวางแผน  
แผนกวางแบบตัดผา  ชั้นที่  2  แผนกออกแบบ  แผนกตรวจสอบคุณภาพ  แผนกผลิต  ชั้นที่  3  แผนก
สกรีน  แผนกเตรียมวัตถุคิบ  คูหาที่  4  ชั้นที่  1  ฝายซอมบํารุง  ชั้นที่  2, 3  เก็บวัตถุดิบ  อุปกรณ  
ชวงเวนวางระหวางตึกเปนบริเวณที่ขึ้นลงสินคาสามารถจอดรถยนตได  9  คัน  คูหาที่  5, 6, 7  ชั้นที่  1  
แผนกจัดสงสินคา  ชั้นที่ 2  ฝายขาย  ฝายควบคุมสินคาและลูกคาสัมพันธ  และสตอคสินคา  ชั้นที่  3  
สตอคสินคา 

 ในการดําเนินการตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน  เพื่อสรางความแข็งแกรงของบริษัท  การพัฒนา
บริษัทตองอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ  และภาวะผูนําที่มีวิสัยทัศนไดยึดถือนโยบาย
ที่จะใหพนักงานทุกคนของบริษัทเปนผูมีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณทั้งรางกาย  และจิตใจ  มีความสามัคคี
ในหมูคณะตลอดจนสงเสริมใหพนักงานแตละคนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ  เปนผลให
พนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยทั้งทางตรงและทางออม  มีขอบกพรองนอยที่สุด  
ดําเนินกิจการอยางราบรื่นมีความสมานฉันทประสบผลสําเร็จและถูกตองตามกฎหมายบังคับ  

 เพื่อใหบรรลุภารกิจดังกลาว  พนักงานทุกคนของบริษัทจึงตองรวมมือรวมใจกันปรับปรุง
สถานที่ทํางานใหดีขึ้นและปลอดภัยขึ้น  เพื่อมุงไปสูทิศทางเดยีวกัน  คือ  การบรรลุเปาหมายที่บริษัท
ไดตั้งไว  ในฐานะผูวิจัยเปนผูบริหารตองการปรับปรุงและพัฒนา  จะดําเนินการไปพรอมกับ
การสรางเสริมความเขาใจแกบุคลากร  และนําบุคลากรเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อผลสําเร็จ
ของการวิจัย 

 

2.2  แนวคิดการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 
   2.2.1  ขอมูลเก่ียวกับ  WISE  Technique 
 กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ  และคนอื่น  ๆ(2548, หนา 7-17)  ไดใหขอมูลเกี่ยวกบั  WISE Technique         
ไวดังตอไปนี ้

          1)  ความเปนมาของ  WISE  Technique  มาจากคําวา  Work  Improvement   in  Small  
Enterprises  หรือการปรับปรุงสภาพการทํางานในสถานประกอบการขนาดเล็กเปนรูปแบบวิธีการ
ปรับปรุงสภาพการทํางานวิธีหนึ่ง  ซ่ึงองคการแรงงานระหวางประเทศพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยประสบการณ
จากผูเชี่ยวชาญในประเทศตางๆโดยออกแบบสําหรับการปรับปรุงสภาพการทํางานโดยเจาของ  (Owners)  
และผูจัดการ  (Manager)  ของสถานประกอบการ  ขนาดกลาง  และขนาดยอม  ที่มีความสมัครใจ



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

 

14 

ในการปรับปรุงสภาพการทํางาน  (Working  Conditions)  ซ่ึงคูมือสําหรับผูปฏิบัติ  (Action  Manual) 
และผูใหคําปรึกษา  (Trainer  Manual)  ไดถูกเผยแพรครั้งแรก  ในป ค.ศ. 1988  โดยพบวา WISE 
Programme  สามารถเพิ่มผลผลิตและทําใหที่ทํางานมีสภาพดีขึ้นในสถานประกอบการขนาดยอม
ในกวา  20  ประเทศ  ทั้งในเอเชีย  แปซิฟค  ลาติน  อเมริกา  และแอฟริกา  โปรแกรมการฝกอบรม
สําหรับพนักงาน  (A  Training  Programme  for  Workers)  ตามหลักการของ  WISE  จึงไดถูกพัฒนา
อยางตอเนื่อง        

         ถึงแมวาสถานประกอบการขนาดเล็กจะมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  
แตโดยทั่วไปแลวสถานประกอบการเหลานี้มักมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไมคอยมั่นคง  ซ่ึงมีสาเหตุจาก
ปญหาดานเงินทุน  วัตถุดิบ  การตลาดของผลิตภัณฑ  สาธารณูปโภค  โรงงานและอุปกรณ  ตลาดแรงงาน  
กฎหมาย  และกฎระเบียบทางราชการและฝายจัดการ  เปนตน  ทําใหขาดโอกาสที่จะพัฒนา
สถานประกอบการใหกาวหนาทั้งทางดานเทคโนโลยี  สภาพการทํางานและผลผลิต  ดังนั้น
สถานประกอบการขนาดเล็กจึงมักประสบกับปญหาการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพและมีความถี่ของ

การประสบอันตรายสูง  องคการแรงงานระหวางประเทศ  จึงไดมีการพัฒนารูปแบบวิธีการ  ปรับปรุง
สถานประกอบการขนาดเล็ก  (WISE  Technique)  โดยมุงเนนการแกไขปญหาดวยการฝกอบรม 
เพื่อการปรับปรุงสภาพและสิ่งแวดลอมการทํางาน  ควบคูไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
ซ่ึงการฝกอบรมจะมุงเนนเรื่องตางๆ ดังนี้        
         (1)  การใหคําปรึกษาในการปฏิบัติเพื่อการแกไขปญหา  และหาวิธีการแกปญหา
(วา  “ทําอยางไร”) 
       (2)  แนะนําการปรับปรุงอยางฉับพลัน 
         โดยควรมุงเนนการใหคําแนะนําที่ปฏิบัติได  เปนการแกปญหาอยางประหยัด
และเปนการแกปญหาเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ  โดยมีวิธีการดังนี้ 
         ก.  สนองเปาหมายดานเศรษฐกิจและสังคม 
         ข.  ใชวิธีการงายและประหยดั 
         ค.  เปนวิธีการที่ปรับใหเขากบัสภาพทองถ่ิน 
         ง.  เกิดผลในทางปฏิบัติ 
          การฝกอบรมเพื่อการปรับปรุงสภาพการทาํงานดวยวิธี  WISE  Technique  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
        ก.  ใหผูเขาอบรมสามารถชี้ส่ิงที่สามารถปรับปรุงได 
           ข.  พัฒนาการแกไขปญหาอยางประหยัด  โดยอาศัยประสบการณ
ในทองถ่ิน 
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      ค.  สามารถลงมือปฏิบัติการแกปญหาอยางจริงจังไดดวยตนเอง 
          ในการฝกอบรมดังกลาวจะยึดหลัก  6  ประการ  ที่จะชวยใหการฝกอบรม
ประสบความสําเร็จ  หลักการพื้นฐานของ  WISE  Programme  6  ประการ  ไดแก 
        ก.  อาศยัแนวปฏิบัติของทองถ่ิน  (Build  on  Local  Practice)  โดยเนน
การปรับปรุงอยางงายๆ 
          ข.  มุงที่ผลสําเร็จ  (Focus  on  Achievement)  ช้ีตัวอยางทีด่ี  ไมมีวิจารณ
ทางลบ 
          ค.  เชื่อมโยงเปาหมายการปรับปรุงสภาพการทํางานกับเปาหมาย 
การบริหารอื่นๆ (Link  Working  Conditions  with  Other  Management  Goals)  เนนปญหาเกี่ยวกับ
ผลผลิต 
         ง.  ใชหลักการเรียนรูโดยการลงมือกระทาํจรงิ  (Use  Learning  by  Doing) 
โดยเนนการวางแผนและการปรับปรุงฉับพลัน 
                                 จ.  สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ  (Encourage  Exchange  
of  Experience)  ใหมกีารประชุมปรึกษาหารือภายในกลุม 

                    ฉ.  สงเสริมพนักงานเขามีสวนรวม  (Promote Workers’ Involvement) 
โดยข้ึนกับความรู  การเขารวม  และไมตรีจติของพนักงาน 
         การดําเนินการทําโดยใชแบบตรวจสอบรายการ  (Action-oriented  Checklists) 
ซ่ึงเจาของหรือผูจัดการของสถานประกอบการขนาดเล็ก  สามารถใชไดดวยตนเองในการที่ตรวจสอบ
โอกาสในประสิทธิผล  และความคุมคาของการปรับปรุงสภาพการทํางานและการวางแผนการปฏิบัติ
(Opportunities  for  Cost-effective  Improvements  and  To  Plan  Their  Implementation) 
    2)  การดําเนินงานเกีย่วกับ  WISE Technique ในประเทศไทย 
         (1)  WISE  สําหรับลูกจาง  SMEs  ในกรุงเทพฯ หลังจากที่ไดมีการจัดสัมมนา
เร่ือง  การปรับปรุงสภาพการทํางานผลผลิตในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็  เมื่อป 
พ.ศ. 2529  ตอมาในป พ.ศ. 2531  สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน  (National  Institute  for  the  
Improvement  of  Working  Conditions  and  Environment : NICE)  โดยความรวมมือจากองคการ
แรงงานระหวางประเทศไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับลูกจางใน  SMEs  โดยดําเนินการ
ในชวงเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน พ.ศ. 2531 

               (2)  WISE  สําหรับนายจางและเจาของ  SMEs  ในจังหวัดชลบุรี  หลังจากที่ไดมี
การจัดตั้งศูนยความปลอดภัยในการทํางานแหงแรกที่จังหวัดชลบุรี  ไดมีการจัดทําโครงการการเพิ่ม
ผลผลิตและการปรับปรุงสภาพการทํางานสําหรับนายจาง  และเจาของสถานประกอบการขนาดเล็ก
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และขนาดกลาง  ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2532  และจัดใหมีการสัมมนารายงานผล
การปรับปรุงสภาพการทํางานเมื่อวันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2532  โดยไดนํารูปแบบและวิธีการ
ที่จัดใหแก  SMEs  ในกรุงเทพฯ มาจัดใหแก  SMEs  ในจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงปรากฏวาผูเขาสัมมนาไดมี
การนําความรูไปดําเนินการสภาพการทํางานและผลผลิตซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ

ที่ตั้งไว  เชนเดียวกับที่จัดที่กรุงเทพฯ 
                 (3)  WISE  ในสถานประกอบการที่มีการประสบอันตรายสูง  ในป พ.ศ. 2538-2539  
สถาบันความปลอดภัยในการทํางานไดมีการจัดตั้งศูนยความปลอดภัยในการทํางาน  (Regional  Center  
for  the  Improvement  of  Working  Conditions  and  Environment : RICE)  เพิ่มขึ้นเปน  6  แหง
ในขณะนั้น  ไดจัดทําโครงการพัฒนาความปลอดภัยในสถานประกอบการที่มีการประสบอันตรายสูง
โดยใชรูปแบบ  WISE Technique  โดย 
              ก.  จัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากร  WISE  ใหแกเจาหนาที่
ศูนยความปลอดภัยในการทํางานทั้ง  6  แหงในชวงเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2538 
              ข.  เจาหนาที่สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน  และศูนยความปลอดภัย
ในการทํางานไดดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเรื่องการปรับปรุงสภาพและสิ่งแวดลอมการทํางาน

ใหแกนายจาง  เจาของ  คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางานและลูกจางในสถานประกอบการ
ที่มีการประสบอันตรายสูงโดยสถาบันความปลอดภัยในการทํางานไดดําเนินการใน  SMEs  ประเภท
ปมโลหะ  ซ่ึงเปนประเภทอุตสาหกรรมมีสถิติการประสบอันตรายที่มือสูง  สวนศูนยความปลอดภัย
ในการทํางานไดดําเนินการในสถานประกอบการที่มีการประสบอันตรายสูงในจังหวัดที่รับผิดชอบ

                 (4)  WISE  สําหรับโรงสีขาว  เมื่อป พ.ศ. 2541  สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน  
ไดรับคําขอจากสมาคมโรงสีขาวไทย  ใหไปชวยใหความรูเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุง
สถานที่ทํางานใหกับเจาของหรือผูประกอบกิจการโรงสีขาว  เพื่อที่จะไดนําความรูไปประยุกตใชใน
การปรับปรุงสภาพและสิ่งแวดลอมการทํางาน  ตลอดจนกระบวนการผลิตในโรงสีขาวของตนเอง  
ใหมีสภาพที่ดีเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัยมากขึ้น  และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการเพิ่มของผลผลิตอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล  เปนที่ยอมรับของตลาด
และลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ 
          สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน จึงไดพัฒนาหลักสูตรการอบรมสัมมนา
หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงสถานที่ทํางานโดยนํารูปแบบ เนื้อหา  และ Check-list  ของ  
WISE  มาประยุกตใชใหเหมาะสําหรับกิจการโรงสีขาว  โดยไดจัดรวมกับสมาคมโรงสีขาวไทย
จํานวน  4  รุน  (ภาคกลาง  2  รุน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1  รุน  และภาคใต  1  รุน) 
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       (5)  การฝกอบรมหลักสูตรวิทยากร  WISE  เพื่อเปนการพัฒนาความรูใหแก
เจาหนาที่ของกรมสวัสดิการ  และคุมครองแรงงานใหรูในเรื่องของ  WISE  สถาบันความปลอดภัย
ในการทํางาน  จึงไดจัดอบรมหลักสูตรวิทยากร WISE  (TOT)  ใหแกเจาหนาที่ศูนยความปลอดภัย
ในการทํางาน  กองตรวจความปลอดภัย สสค. และ สรพ. จาํนวน  3  รุน  ในชวงป  พ.ศ. 2544-2546  
ปละ  1  รุน  เพื่อใหผูที่เขารับการอบรมนําความรูไปขยายผลตอ 
                (6)  WISE  สําหรับผูรับงานไปทําที่บาน  สําหรับกลุมผูทํางานไปทําที่บาน 
ในระยะเริ่มแรกสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน  ไดนํารูปแบบเนื้อหาและ  Check-list  ของ WISE  
มาประยุกตใหเหมาะสมสําหรับกลุมผูทํางานที่บานซึ่งตอมาไดการพัฒนาเปน  Work  Improvement 
for  Safe  Home : WISH  โดยไดเริ่มจัดใหมีการอบรมใหแกผูทํางานที่บานครั้งแรกเมื่อวันที่  19  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543  ใหแกผูที่ทํางานที่บานในกรุงเทพฯ ตอมาในป  พ.ศ. 2544  สถาบันความปลอดภัย
ในการทํางานไดจัดอบรมใหแกผูที่ทํางานที่บานในจังหวัดขอนแกน  และเชียงใหม 
          ในป  พ.ศ. 2546  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ไดตั้งงบประมาณ
อบรมเพื่อสงเสริมความปลอดภัย  และสุขภาพอนามัยในการทํางานสําหรับผูที่รับงานไปทําที่บาน 
โดยไดมอบหมายใหศูนยความปลอดภัยในการทํางานเปนผูดําเนินการจัดอบรม  โดยใชรูปแบบเนือ้หา
และ  Check-list  ของ  WISE  ที่ไดประยุกตใหเหมาะสมสําหรับกลุมทํางานที่บาน  ซ่ึงไดดาํเนนิการ
จัดอบรม  จํานวน  20 รุน  รุนละ  30  คน 
               (7)  WISE  เพื่อลดการประสบอันตรายใน  SMEs  ในป พ.ศ. 2546  กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน  มีนโยบายมุงเนนใหมีการลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน  ดังนั้น
สถาบันความปลอดภัยในการทํางานจึงไดจัดอบรม  WISE  ใหแกนายจางและลูกจางใน  SMEs  ประเภท
โลหะ  สารเคมี  และอาหารทะเลแชแข็ง  ซ่ึงเปนประเภทสถานประกอบกิจการที่มีการประสบอันตรายสูง  
เพื่อใหมีการลดประสบอนัตรายจากการทํางาน  ซ่ึงการอบรมดังกลาวไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
จากองคการแรงงานระหวางประเทศ 
 สรุปไดวา  การปรับปรุงสภาพการทํางานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
โดยใชหลักการของ  WISE  Technique เปนโอกาสที่จะพัฒนาสถานประกอบการใหกาวหนา
เพื่อสนองเปาหมายดานเศรษฐกิจและสังคมโดยมุงเนนการแกไขปญหาดวยวิธีการงายๆ และประหยัด
สามารถปรับใหเขากับสภาพทองถ่ิน  ลงมือปฎิบัติการไดจริงดวยตนเองและการมีสวนรวมของพนักงาน
ซ่ึงจะเกิดผลในทางปฏิบัติ  ทําใหเกิดการพัฒนาและแกไขจุดบกพรองตางๆ สงผลตอการไดรับ
ผลตอบแทนที่คุมคา   
 
 



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

 

18 

 2.2.2  เนื้อหาสาระของ  WISE  Technique 
 วิธีการปรับปรุงสภาพการทํางานใหประสบความสําเร็จ มีดังนี ้

1)  มุงปรับปรุงเพื่อแกปญหาใหสมบูรณ 
2)  มั่นใจวาความคิดจะบรรลุผล 
3)  การสนับสนุนจากผูปฏิบตัิงาน 
4)  ทําการปรับปรุงใหคงอยูไดนาน 
5)  จัดใหมีการเปลี่ยนแปลง 

  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
     1)  มุงปรับปรุงเพื่อแกปญหาใหสมบูรณ 

                                                                               หากสถานประกอบการมปีญหาการดําเนินงานหรือปญหาภายในอื่นๆ ปญหานัน้
อาจเกิดจากหลายๆ ปจจัยรวมกัน  การแกปญหาที่สมบูรณอาจตองดําเนินการในหลายๆ ดาน 
                       2)  มั่นใจวาความคิดจะบรรลุผล 
                                โดยตองมั่นใจวาวิธีการปรับปรุงที่เลือกนั้น  เปนวิธีที่ดทีี่สุดและไดผลสําหรับ
สถานประกอบการ  จึงควรพิจารณาแนวทางตอไปนี ้
        (1)  กอนเริ่มตนควรพิจารณาทางเลือกหลายทาง และดูวาวิธีใดเหมาะสมที่สุด 
        (2)  ทดลองวิธีที่เลือกทีละนอย และดูวาไดผลอยางไร 
        (3)  สังเกตการปรับปรงุที่คลายคลึงกันในสถานประกอบการอื่น  ซ่ึงการเรียนรู
ขอผิดพลาดจากคนอื่น  ยอมดีกวาและราคาถูกกวาการเรียนรูจากโรงงานของตนเอง 
            (4)  ขอคําแนะนําจากผูมีประสบการณปญหาที่คลายคลึงกัน  ซ่ึงมีความสําคัญมาก
โดยเฉพาะในการแกไขครั้งแรก  
    3)  การสนับสนุนจากผูปฏิบตัิงาน 
                ถาการทํางานของผูปฏิบัติงานยุงยากมากขึ้น  ผลที่ไดรับก็คือผลผลิตต่ํา  และ
เกิดความไมพอใจของผูปฏิบัติ  หากตองการใหการปรับปรุงมีประสิทธิภาพเต็มที่จะตองมั่นใจวา
ผูปฏิบัติงานเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับ  รวมถึงการไมเกิดผลกระทบในเรื่องความมั่นคงของงาน
คาจาง  หนาที่ความรับผิดชอบ  การควบคุมงาน  ความยาก  หรือความงายของงาน ฯลฯ 
            ขั้นตอนที่ชวยใหการเปลี่ยนแปลงเปนทีย่อมรับ 
       (1)  ประกาศใหเปนที่ทราบทั่วไปวา  จะไมมีผูใดออกจากงาน  ถูกหักคาจางหรือ
ถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ 
       (2)  อธิบายแผนงานใหผูปฏิบัติงานทราบและรับขอเสนอแนะ 
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       (3)  จัดใหมีการอบรม  เพื่อใหผูปฏิบัติงานผอนคลายระหวางที่จะปรับตัวใหเขากับ
สภาพการณใหม 
       (4)  ออกคําสั่งและระบุหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
       (5)  แสดงออกถึงการใหการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง  โดยเอาใจใสดูแล
ความคืบหนาอยางใกลชิด  ชมเชยในความกาวหนา  และคอยควบคุมไมใหมีการกระทําในรูปแบบเดิม 
       (6)  พิจารณาใหสินน้ําใจและรางวัล 
       (7)  ผูปฏิบัติงานตองรูวาควรรายงานปญหาที่เกิดขึ้น  และแกไขเมื่อมีปญหาที่
ไมคาดคิดเกิดขึ้น 
            ขอเสนอแนะที่ดีที ่สุดในการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น   และไดผลคือมอบ
ความรับผิดชอบใหแกผูปฏิบัติงานกลุมหนึ่ง  เพราะถาผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการวางแผน
ดําเนินงานแลวจะเกิดเชื่อมั่นและความสนใจในการเสนอความคิด  เกิดการรวมรับผิดชอบและ
ความรวมมือ  ทั้งนี้การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังดําเนินการอยูเปนสิ่งสําคัญในการกระตุน
ผูปฏิบัติงาน 
    4)  ทําการปรับปรุงใหคงอยูไดนาน 
              หลักการ  2  ประการในการสรางความมั่นใจวาการปรับปรุงจะเปนไปอยางราบรื่น
และมั่นคงถาวรคือ 
       (1)  การเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมของบุคคล 
         ซ่ึงการสนับสนุนผูปฏิบัติงานตามที่กลาวมาขางตน  จะมีสวนชวยใน
การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมและแกไขการปฏิบัติที่จําเปนได                                                                                           
           (2)  การเปลี่ยนแปลงในรูปของอุปกรณและสถานที่ 
                  ตัวอยางวิธีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณและสถานที่ ไดแก 
         ก.  การเคลื่อนยายเครื่องมือหรืออุปกรณออก  โดยที่สามารถนํากลับมาสู
สภาพเดิมไดงาย 
         ข.  ปรับปรุงชิ้นสวนของเครื่องจักร  ไมใหสามารถถอดชิ้นสวนออกไป 
         ค.  ออกแบบอุปกรณใหม  เพื่อสะดวกตอการใชและบํารุงรักษาแนวใหม 
         ง.  จัดทําทีก่ัน้  ทาสี  ตเีสน  จัดหาภาชนะบรรจหุรือทําการเปลีย่นแปลงอื่นๆ 
ที่จะทําใหการปรับปรุงนั้นงายตอการมองเห็นและการปฏิบัติ 
    5)  จัดใหมีการเปลี่ยนแปลง 
                 ขั้นตอนในการปรับปรุงสถานที่ทํางานมีดงันี้ 
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            (1)  ช้ีแนะการปรับปรุงอยางระมัดระวัง 
             การปรับปรุงเปนสิ่งที่มีความทาทายตอความสามารถ  และการตัดสินใจ 
โดยควรมีการกําหนดวันที่จะตองปรับปรุงใหแลวเสร็จใหแนนอน  และประกาศใหผูเกี่ยวของ
ทุกคนทราบ  ส่ิงสําคัญคือควรมีผูรับผิดชอบตอการปรับปรุงจนแลวเสร็จ มีการรายงานความกาวหนา
เปนระยะ หลังการปรับปรุงจะตองตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาส่ิงนั้นใชการได  ที่สําคัญคือผูปฏิบัติงาน
ตองยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นดวย 
       (2)  ทําการปรับปรุงอยางเปนระบบในการปรับปรุงควรทําอยางรอบคอบเปนระบบ
เพื่อใหกลายเปนนิสัยของผูปฏิบัติงานในการที่จะคนหาวิธีการทํางานที่ดีขึ้นการปรับปรุงควรมีการรวม

ความคิดของผูเกี่ยวของตางๆ นอกจากนี้แนวคิดในการปรับปรุงอาจไดมาจาก 
       ก.  การเยีย่มชมสถานประกอบการอื่น 
          ข.  ศูนยฝกอบรมและเพิ่มผลผลิต 
          ค.  องคการนายจาง  สมาคมการคา  และหอการคา 
         ง.  หนวยงานราชการตางๆ 
        อยางไรก็ดีแหลงขอมูลที่สําคัญคือ  โรงงาน  โดยพนักงานสามารถชวยไดมาก 
เชน  กลุมสรางเสริมคุณภาพ  การแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงของพนักงาน 
       ขั้นตอนในการชวยผูปฏิบัติงาน 
          ก.  จัดประชุมอธิบายถึงจุดหมายใหผูปฏิบัติงานฟงอยางชัดเจน  ในเรื่องของ
ผลประโยชนที่จะไดรับ  หากการปรับปรุงประสบผลสําเร็จ  การงานและคาจางซึ่งขึ้นกับผลกําไร
ของบริษัท  
       ข.  ผูปฏิบัติงานมีโอกาสในการใหคําแนะนําไดอยางงายๆ สบายๆ หาเวลาวาง
เดินดูโรงงานและถามปญหาฟงคําตอบอยางรอบคอบ  ไมวิจารณ  และขอบคุณในการมีสวนรวม  
       ค.  การดําเนินการตามคําแนะนําของผูปฏิบัติงานอยางจริงจัง  ควรทดลองทํา
ส่ิงที่ผูปฏิบัติงานแนะนํา 
       นอกจากนี้ยังอาจใหผูปฏิบัติงานกรอกแบบสํารวจ การปรึกษาถึงผลสรุป
และแนวทางที่ถูกตอง 
            (3)  การดําเนนิการปรับปรุงอยางจริงจัง 
                       โดยกระตุนใหมีการเริ่มตนดําเนินงานอยางจริงจัง โดยความรวมมือของ
หนวยงานตางๆ ในโรงงานในการรวมกิจกรรม เพื่อใหเกิดการเพิ่มผลผลิต และมีความปลอดภัย
เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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             WISE  Technique  มีทั้งหมด  8  องคประกอบ  (8  Technical  Content  of 
WISE)  โดยมรีายละเอียดดังนี้  (กุลวดี  โรจนไพศาลกจิ  และคนอื่นๆ, 2548, หนา  1-17) 
        ก.  การจัดเกบ็และขนยายวสัดุส่ิงของ  (Materials  Storage  and  Handling) 
                                            (ก)  จดัเก็บทีด่แีละเปนระเบยีบ 
             (ข)  ถาสงสัยใหขจัดออกไป 
            (ค)  หลีกเลี่ยงการวางวัสดุบนพื้น 
            (ง)  ประหยดัพื้นที่โดยใชชัน้วางที่มหีลายชั้น 
            (จ)  จัดหา “บาน” ใหอุปกรณและงานแตละชิ้น 
           (ฉ)  ถาใชมากใหอยูใกลมาก 
            (ช)  ใชที่จัดเกบ็ใหเคลื่อนที่ได 
            (ซ)  ใหอุปกรณเคลื่อนยายไปยังจุดทีใ่ชงานไดงาย 
            (ฌ)  อยายกวัสดุสูงกวาจําเปน 
            (ญ)  เคลื่อนยายวัสดใุนระดบัความสูงของการทํางาน 
            (ฎ)  ยกอยางมปีระสิทธิภาพและความปลอดภัย 
         ข.  การออกแบบหนวยที่ทํางาน  (Work-station  Design) 
            (ก)  ใหวัสดุ  เครื่องมือ  และปุมควบคุมอยูใกลตัว 
            (ข)  ปรับปรุงอิริยาบถการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
            (ค)  ใชปากกา  จิ๊ก  คนับังคับ  และอุปกรณอ่ืน  เพื่อประหยดัแรงงานและเวลา 
            (ง)  ปรับปรุงแผงหนาปด  และปุมควบคุมเพือ่ลดความผิดพลาดใหมีนอยทีสุ่ด 
                                     ค.  ผลิตภาพของเครื่องจักรที่ปลอดภัย (Productive  Machine  Safety) 
            (ก)  ทําการตรวจสอบผลผลิตของเครื่องจักร 
            (ข)  ขจัดอันตราย  หรือติดการด  หรือใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล 
            (ค)  ซ้ือเครื่องจักรที่ปลอดภยั 
            (ง)  อุปกรณปอน และขับชิน้งาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดอันตราย 
            (จ)  ใชประเภทของการดที่ถูกตอง 
            (ฉ)  บํารุงรักษาเครื่องจักรอยางเหมาะสม 
            (ช)  หากไมมีวิธีปองกันอ่ืนที่ใชได ก็ใหใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล 
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           ง.  การควบคมุสารเคมีอันตราย  (Control  of  hazardous  substance) 
            (ก)  ใชสารอันตรายนอยแทนสารอันตรายมาก 
            (ข)  ใชฝาที่ปด  การบํารุงรักษา  และการแยกกระบวนการผลิต  เพื่อควบคุม
อันตราย  และลดการสูญเสีย 
            (ค)  ประหยัดพลังงานจากการใหความรอนสารเคมี 
            (ง)  ทําความสะอาดใหเหมาะสมโดยไมใหฝุนฟุง 
            (จ)  ใชการระบายอากาศเฉพาะจดุใหมีประสิทธิผล 
            (ฉ)  ใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลเปนวธีิสุดทาย 
            (ช)  อยากิน  หรือนําสารอันตรายกลับบาน 
           จ.  แสงสวาง  (Lighting) 
            (ก)  ใชประโยชนจากแสงธรรมชาติใหเต็มที่ 
            (ข)  หลีกเลี่ยงแสงจา 
            (ค)  เลือกใชแบคกราวนที่เหมาะสมสําหรับงานที่ตองใชสายตา 
            (ง)  ติดตั้งหลอดไฟใหถูกจดุ 
             (จ)  หลีกเลี่ยงการเกิดเงา 
             (ฉ)  การดูแลบํารุงรักษาเปนประจําสม่ําเสมอโดยเครงครัด 
        ฉ.  สวัสดิการในการทํางาน  (Work-related  welfare  facilities) 

 (ก)  จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหตรงตามความตองการ 
 (ข)  เตรียมพรอมในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
 (ค)  ใหมีการพักเพื่อคลายเหนื่อย 
         (ง)  บริเวณที่รับประทานอาหาร 
         (จ)  บริเวณที่พกัผอน                                     
 (ฉ)  จัดสิ่งอํานวยความสะดวกราคาประหยดั  เพื่อดึงดดูและจงูใจพนกังานที่ด ี

          ช.  อาคารและสถานที่  (Work  premises) 
             (ก)  ปองกันโรงงานจากความรอนและความเย็น 
              (ข)  ใหมีการไหลของอากาศแบบธรรมชาติในการปรับปรุงการระบายอากาศ 
              (ค)  ขจัดหรือแยกแหลงมลพิษ 
              (ง)  ปรับปรุงพื้นโรงงาน 
              (จ)  วางผังโรงงานใหมีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนได 
              (ฉ)  ปองกันอัคคีภัย 



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

 

23 

                                            (ช)  ปองกันอุบตัิเหตุทางไฟฟา 
       ซ.  การจัดรูปงาน  (Work  organization) 
              (ก)  ขจัดกจิกรรมหรืองานที่ไมจําเปน 
              (ข)  ขจัดงานซ้ําซากจําเจ  เพือ่ใหคนงานตืน่ตัวและกระฉับกระเฉง 
                                            (ค)  ขจัดงานบางอยางที่ตองใชแรงมากเกนิไปโดยการใชรถเข็นมาชวย
ผอนแรง 
              (ง)  ใหมีสต็อคสํารองเพื่องานจะไดไหลสะดวกและราบรื่น 
              (จ)  สรางงานที่มีความรับผิดชอบและยืดหยุน 
              (ฉ)  ตั้งกลุมผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  และลดคาใชจายในการกํากับดูแล 
              (ช)  จัดการผลิตใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของธุรกิจ 
  สรุปไดวา  สถานประกอบการมีปญหาการดําเนินงานอาจเกิดจากหลายๆ ปจจัยรวมกัน  
การแกปญหาที่สมบูรณอาจตองดําเนินการในหลายๆ ดานตองมั่นใจวาวิธีการปรับปรุงที่เลือกนั้น  
เปนวิธีที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพเต็มที่และไดผลสําหรับสถานประกอบการนั้นๆ ผูปฏิบัติงานเขาใจ
ถึงประโยชนที่จะไดรับมอบความรับผิดชอบใหแกผูปฏิบัติงานกลุมหนึ่งใหมีสวนรวมในการวางแผน

ดําเนินงาน  รายงานความกาวหนาเปนระยะ หลังการปรับปรุงจะตองตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาส่ิงนั้น
ใชการได  ในการปรับปรุงควรทําอยางรอบคอบเปนระบบเพื่อใหกลายเปนนิสัยของผูปฏิบัติงาน
ในการที่จะพยายามคนหาวิธีการทํางานที่ดีขึ้น 
                  2.2.3  แนวคิดเก่ียวกับความปลอดภัย  
     1)  การเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางาน  (Safety) 
          ความปลอดภัยในการทํางาน  เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจ
ของสถานประกอบการ  เพราะการเกิดอุบัติเหตุขึ้นแตละครั้งจะหมายถึง  ความสูญเสียทั้งทางตรง
และทางออมการลงทุนเพื่อการปองกันมิใหอุบัติเหตุเกิดขึ้นจึงเปนการประหยัดคาใชจาย  ซ่ึงเปน
การลดตนทุนการผลิตวิธีหนึ่ง  การดําเนินการใหสภาพการทํางานของคนงานในโรงงานมีความปลอดภัย
จึงเปนสิ่งสําคัญ  สําหรับผูบริหารในปจจุบันไมควรมองขามเพราะการทํางานอยางปลอดภัย  
นอกจากจะเปนการปองกันอุบัติเหตุในตัวแลว  ยังกอใหเกิดประโยชนดังนี้ 
          (1)  ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น  การทํางานอยางปลอดภัยในโรงงานโดยสภาพแวดลอม
ที่ถูกสุขลักษณะ  เครื่องจักรมีอุปกรณปองกันอันตรายเพียงพอจะทําใหคนงานมีขวัญ  และกําลังใจ
ในการทํางานสูงกวาสภาพการทํางานที่มีอันตราย  หรือเส่ียงตอการบาดเจ็บ  เพราะคนงานมีความรูสึก
ปลอดภัย  ความหวาดกลัวหรือวิตกกังวลลดลง  จึงมีความมั่นใจ  ทํางานไดเต็มที่และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ผลผลิตรวมของโรงงานจึงเพิ่มขึ้นดวย 
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       (2)  ตนทุนการผลิตลดลง  เมือ่สถิติการเกดิอบุัติเหตุของโรงงานลดลง  ความสูญเสีย 
หรือคาใชจายที่เนื่องมาจากพนักงานขาดงานเสียเงินคารักษาพยาบาล  การจายเงินทดแทน  เปนตน 
คาใชจายตางๆ เหลานี้เปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตทั้งหมดหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น  เมื่อสภาพ
การทํางานมีความปลอดภัยไมมีการเกิดอุบัติเหตุ โรงงานไมตองเสียคาใชจายในสวนนี้ตนทุนใน
การผลิตจึงลดลงได 
       (3)  กําไรมากขึ้น  การทํางานอยางปลอดภัยทําใหผลผลิตสูงขึ้น  และตนทุนการผลิต
ต่ําลง  แลวโอกาสที่สินคาของโรงงานจะแขงขันดานราคาในทองตลาดก็จะสูงขึ้นดวย  เปนเหตุให
โรงงานไดกําไรมากขึ้น 
       (4)  สงวนทรัพยากรมนุษยแกประเทศชาติ  การเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งมักทําใหคนงาน
บาดเจ็บ  บางครั้งรายแรงถึงขั้นพิการ  ทุพพลภาพ  หรือตายเปนผลใหประเทศชาติตองสูญเสียทรัพยากร
ที่สําคัญไป  โดยเฉพาะเมื่อผูบาดเจ็บลมตายนั้น  เปนแรงงานที่มีฝมือความชํานาญงานจากการฝกฝน
เรียนรูมาเปนเวลานาน  การสูญเสียเขาเหลานั้นจึงเปนที่นาเสียดายยิ่งนัก  นอกจากนั้นความพิการหรือ
ทุพพลภาพยังเปนภาระของญาติพี่นอง  และสังคมดวย  การทําใหสภาพการทํางานมีความปลอดภัย 
จึงเปนการสงวนไวซ่ึงทรัพยากรที่สําคัญของชาติ 
       (5)  ซ่ึงเปนปจจัยในการจูงใจความปลอดภัยในการดํารงชีวิตและการทํางานเปน
ความตองการพื้นฐานของมนุษย  ตามทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว  (Maslow  Motivation  Theory)  
การจัดการทํางานใหปลอดภัย  จึงเปนเครื่องมือในการบริหารอยางหนึ่ง  เปนการจูงใจใหคนงานมี
ความอยากทํางานมากขึ้น  (วีรพงษ  เฉลิมจิระวัฒน  และวิฑูรย  สิมะโชคดี, 2536, หนา  75) 
       ดังนั้นสภาพการทํางานที่ดีมีความปลอดภัยสูงในหนวยงานหรือโรงงานนั้นๆ 
ยอมจะสามารถชวยใหผลผลิตของโรงงานเพิ่มมากขึ้น  โดยท่ีสามารถชวยลดอุปสรรคที่จะทําให
การผลิตตกต่ําลง  ซ่ึงไดแก  โรคจากการทํางาน  อุบัติเหตุจากการทํางาน  การเจ็บปวยของพนักงาน
รวมทั้งการเพิ่มพูนเงื่อนไขที่จะสงเสริมผลผลิตของหนวยงานใหเพิ่มสูงขึ้น  ซ่ึงไดแก  สุขภาพอนามัย
ของพนักงาน  ความสามารถในการทํางานของพนักงาน  และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
    2)  การปองกนัการสูญเสีย 
       การเสริมสรางความปลอดภยัในการทํางาน  เกี่ยวของกับตนทุนการผลิตสินคา
อยางที่เห็นไดชัดดังกลาวมาแลวขางตน  จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาระบบการบริหารความปลอดภัย 
(Safety  Management)  ซ่ึงเนนหนักในเรื่อง  นโยบาย  การจัดองคกร  การวางแผน  และการควบคุม
ใหมีความสัมพันธกับตนทุนการผลิตมากยิ่งขึ้น  เพื่อใหสามารถกําหนดเปาหมายเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทํางาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพประกอบการประเภทอุตสาหกรรม 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการรวมมือประสานงานกันระหวางฝายตางๆ คือ  ฝายนายจางหรือเจาของ
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กิจการ  รัฐบาล  และฝายลูกจาง  หากทําเพียงฝายใดฝายหนึ่งแลว  งานดานความปลอดภัยจะไมไดผล  
หลักการปองกันการสูญเสีย  จึงเปนหลักปลอดภัยในการทํางาน 
       หลักการที่  1  การกระทําที่ไมปลอดภัย  สภาพการณที่ไมปลอดภัย  และการเกิด
อุบัติเหตุถือเปนการแสดงออกถึงความบกพรอง  หรือความผิดพลาดในระบบการบริหารงาน  
ฉะนั้น หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  จะระบุวาเปนความบกพรองของพนักงาน  หรือความบกพรองของ
สภาพการณตางๆ เทานั้นคงไมได 
       หลักการที่  2  ในบางสถานการณ  หรือสภาพแวดลอมบางอยาง  อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุรายแรง  ซ่ึงเราสามารถชี้ชัดและระบุได  สถานการณที่วานี้สามารถวางมาตรการแกไข
ปองกันไวลวงหนาได 
       หลักการที่  3  ความปลอดภัยควรไดรับการจัดการเชนเดียวกับงานดานอื่นๆ 
ขององคการนั่นคือ  เมื่อเรามีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อทํางานดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการตลาด  
การเงิน  หรือการควบคุมคุณภาพ  และเรามีการจัดการรูปแบบบริหารอยางชัดเจน  เราก็ควรดําเนินงาน
ดานความปลอดภัยในทํานองเดียวกัน 
       หลักการที่  4  กญุแจสูความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  คือ  ระบบบริหารงาน
ที่กําหนดความรับผิดชอบอยางแนนอน  และมีการวัดผลงาน 
    3)  ปจจยัที่ชวยใหกิจกรรมความปลอดภยัมีประสิทธิภาพ    
        การที่จะใหการดําเนินงานดานความปลอดภัยบรรลุผลสําเร็จ  จะตองอาศัยปจจัย
ที่จะชวยใหกิจกรรมความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
       (1)  ผูบริหารระดับสูง  ตองใหความสนใจอยางจริงจัง ตองเปนผูนํา  สละเวลาและ
งบประมาณ  รวมทั้งมีการแสดงออกใหพนักงานทราบถึงเจตนาวาสนใจ  และใหความสําคัญเรื่อง
ความปลอดภัยไมนอยกวางานอื่น 
       (2)  การกําหนดนโยบายไวเปนลายลักษณอักษรใหทราบโดยทั่วกัน  มีคูมือ
ความปลอดภัยในการทํางาน และกฎระเบียบแหงความปลอดภัย 
       (3)  การตั้งเปาหมายความปลอดภัย  และติดตามผลงานในระดับพนักงาน  ระดับ
ผูบังคับบัญชาขึ้นไป  โดยจัดทําทุกป  และกําหนดการประเมินผลงานประจําปเพื่อเปนการบังคับให
มีกิจกรรม  เร่ืองความปลอดภัยอยางตอเนื่อง  ซ่ึงจะเปนการสงเสริมเรื่อง  ความปลอดภัยเปนอยางดี 
       (4)  การประเมินผลงานประจําป  กําหนดใหมีการใหคะแนนความปลอดภัย
เปนสวนประกอบสําคัญของพนักงานทุกระดับ  ซ่ึงจะมีผลตออนาคตของพนักงานดวย 
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       (5)  การมีคณะกรรมการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  การกําหนดเปาหมาย
กิจกรรม  การประสานงาน  มีการกระจายความรับผิดชอบใหคณะทํางาน  และติดตามประเมินผลงาน
เปนตน 
       (6)  การกําหนดหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยโดยเฉพาะ  และสอดแทรกไว
ในหนาที่ปฏิบัติเปนงานประจําดวย 
       (7)  การกําหนดหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยที่ทําหนาที่นี้โดยตรง  
ทั้งการกําหนดหนาที่รับผิดชอบและอํานาจไวอยางชัดแจง 
       (8)  กิจกรรมตางๆ ที่ทํานั้นมีเปาหมายสําคัญที่จะใหพนักงานมีจิตสํานึกในเรื่อง
ความปลอดภัยของตนเอง  ทั้งในเวลาทํางานและนอกเวลาทํางาน  พยายามหลีกเลี่ยงการบังคับ  และ
การลงโทษ  เวนแตกรณีฝาฝนกฎระเบียบความปลอดภัยที่รายแรง 
       (9)  การจัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องของความปลอดภัยในทุกระดับ  ตั้งแตวันแรก
ที่เขาทํางานในหลักสูตรปฐมนิเทศ  และอบรมความปลอดภัยในงานตลอดจนสงเขารับการอบรม
ภายนอก 
       (10)  มีการชักจูงใจพนักงานดวยกิจกรรมตางๆ เชน  การแจกรางวัลและการจัด
เล้ียงฉลองเมื่อไมมีอุบัติเหตุที่เสียเวลาทํางาน  การออกเอกสารความปลอดภัยเปนระยะๆ การมีโปสเตอร  
คําขวัญ  จูงใจ  การประกวดความปลอดภัย  เปนตน 
       (11)  มีการกระจายงานความปลอดภัยในการทํางาน  ใหทุกคนมีสวนรวม
ในการทํางานที่มีประสิทธิภาพตั้งแตเจาหนาที่ความปลอดภัย  ลูกจางผูปฏิบัติงาน  หัวหนางาน  
คณะกรรมการความปลอดภัย  และผูชํานาญการเฉพาะเรื่อง 
    4)  หนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยของผูที่เกี่ยวของ 
       ความปลอดภัยในสถานที่ทํางานจะไมเกิดขึ้น  หากขาดความรวมมือของสมาชิก
ทุกระดับในสถานประกอบการ  ดังนั้น  ทุกคนจึงจะตองมีหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบังคับบัญชาระดับปฏิบัติการหรือหัวหนางานชั้นตน  ซ่ึงมีความใกลชิด  สัมผัส
กับผูปฏิบัติงานมากที่สุด  สวนผูบริหารระดับสูง  และระดับกลาง  จะตองเปนผูแนะนํา  สงเสริม
สนับสนุน  ควบคุม  จูงใจใหมีการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย  ที่สําคัญอีกอยาง  คือ  ผูปฏิบัติงาน
ดานความปลอดภัย  หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  จะตองปฏิบัติงานในฐานะผูประสานงาน  
และเสนอแนะผูบริหารระดับสูง  สงเสริมใหเกิดกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อใหมี
การแกไขสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย  และใหผูปฏิบัติงานใชวิธีการทํางานที่ถูกตองและปลอดภัย 
       บทบาทหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยของผูที่เกี่ยวของตางๆ ดังกลาว  
สามารถจําแนกออกไดดังนี้ 
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         (1)  หนาที่รับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง  และระดับกลาง 
       ก.  รับผิดชอบในความปลอดภัยของพนักงานทุกคน 
       ข.  กําหนดใหพนักงานระดับบริหารทุกระดับ  มีสวนรวมรับผิดชอบใน
ความปลอดภัยของทุกคน 
       ค.  รับทราบและสั่งการใหเปนไปตามนโยบายความปลอดภยั  หรือพจิารณา
ดําเนินการจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย  หรือคณะกรรมการความปลอดภัย 
       ง.  จัดสรรงบประมาณที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรมความปลอดภัย 
       จ.  มีสวนรวมในโครงการ  หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการความปลอดภัย  
และพนักงานระดับบริหารอื่นๆ เสนอมา 
                 ฉ.  จัดใหมีคูมือ  หรือกฎระเบียบขอบังคับวาดวยความปลอดภัยในการทํางาน 
       ช.  จัดใหมีการทํารายงานอุบัติเหตุ  รวมทั้งประเมินคาใชจายที่สูญเสีย 
        ซ.  เปนผูนํา  กระตุน  สงเสริมและติดตามผลการดําเนินงาน 
        (2)  หนาที่รับผิดชอบของหัวหนางานชัน้ตน 
       ก.  รับผิดชอบในความปลอดภัยของผูใตบงัคับบัญชาทุกคน 
       ข.  รับผิดชอบในสถานที่ทํางานใหสะอาดกองวัสดุอยางปลอดภัยไมกีดขวาง 
       ค.  การทํางานมีแสงสวาง  และการระบายอากาศที่เหมาะสม 
       ง.  อบรม  สอนพนักงานผูใตบังคับบัญชาทั้งที่เขาทํางานใหม  และ
เปล่ียนงานมา  ทําใหทํางานอยางปลอดภยั 
       จ.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัยของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจน
ควบคุมการใหอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลเปนประจําทุกวัน 
       ฉ.  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย 
       ช.  จัดใหมีการพบปะสนทนากับผูใตบังคับบัญชาทุกคน  เพื่อกระตุนและ
สงเสริมใหมีความปลอดภัย 
       ซ.  ใหความรวมมือกับคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน
ในการปองกันอุบัติเหตุอันตราย  หรือปองกันการสูญเสีย 
       ฌ.  รับผิดชอบใหความชวยเหลือแกผูบาดเจ็บใหไดรับการปฐมพยาบาล หรือ
รักษาพยาบาล 
       ญ.  สอบบันทึกรายงานอุบัติเหตุในแบบรายงานอุบัติเหตุ  พรอมนําเสนอตอ
เลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัย  เพื่อดําเนินการโดยเร็ว 
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       ฎ.  การปองกนัแกไขใดที่ไมอยูในวิสัย หรืออํานาจหนาทีข่องตน  ใหบนัทึก
ความเหน็และขอเสนอแนะในแบบรายงานอุบัติเหต ุ
        (3)  หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานทั่วไป 
       ก.  พนักงานทกุคนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน 
       ข.  ตองรายงาน  สภาพลักษณะ  หรืออุปกรณที่ชํารุดเสยีหายทีอ่าจกอใหเกดิ
อุบัติเหตุ  หรือความเสียหายตอโรงงาน  ตอผูบังคับบัญชาหรือผูที่เกี่ยวของ 
       ค.  ตองเอาใจใส  สนใจ  และปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ขอบังคับวาดวย
ความปลอดภัยอยางเครงครัด 
       ง.  เสนอแนะหรือใหขอคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทํางานใหปลอดภัย 
หรือลดความสูญเสียจากการทํางานตอผูบังคับบัญชา หรือผูที่เกี่ยวของ 
       จ.  แตงกายรัดกุม  ใหเหมาะสมกับการทํางาน  กรณีตองใชเครื่องปองกัน
อันตรายสวนบุคคลก็ตองใชตลอดเวลาที่ทํางาน 
       ฉ. ไมเสี่ยงตองานที่ยังไมเขาใจ  หรือไมแนใจวาจะปลอดภัย   ทั้งนี้ใหรายงาน
หัวหนางานเพือ่ตัดสินใจตอไป 
        (4)  หนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 
       เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  นอกจากจะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่
กําหนดไวในประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  พ.ศ. 2528  แลวนั้น  
ตองมีหนาที่รับผิดชอบ  ในการปฏิบัติงานตางๆ ดังนี้ 
       ก.  กําหนดแผนและกิจกรรมความปลอดภัย  เสนอตอคณะกรรมการ

ความปลอดภัย  เพื่อพิจารณากอนเสนอใหมีการอนุมัติตอไป 
       ข.  ดําเนินการ  หรือประสานงานใหเกิดกิจกรรมตางๆ ตามแผนตลอดจน
ประเมินผลตอคณะกรรมการความปลอดภัย  และผูที่เกี่ยวของทุกเดือน 
       ค. ใหคําปรึกษาแนะนําดานความปลอดภัย  และการปองกันอุบัติเหตุแก
ฝายบริหาร  ผูจัดการโรงงาน  หัวหนาฝาย  หัวหนาแผนก  หัวหนางานและลูกจาง  โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวกับหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่กําหนดไว  เชน  การคัดเลือก  และการจัด
พนักงานใหเหมาะสมกับงาน  การกอสรางตอเติม  การจดัซื้อเครื่องมือเครื่องจักร 
       ง.  การเผยแพรขาวสารและเอกสารความปลอดภัย  โดยการคนควาเอง 
หรือแลกเปลี่ยนขาวสารกับหนวยงานอืน่ 
       ช.  ตรวจตราสภาพการทํางาน  และการกระทําที่ไมปลอดภัย  เปนประจํา
สัปดาหหรือประจําวัน  กรณีพบปญหา  ใหแนะนําแกไขแกลูกจาง  หัวหนาหนวยงาน หากพบวา
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ไมสามารถแกไขได  ใหรายงานคณะทํางาน  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะกรรมการความปลอดภัย  
หรือผูจัดการโรงงาน  หรือผูจัดการฝาย  พรอมทั้งสําเนาใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ  สําหรับกรณีตรวจพบวา
อาจเกิดอันตรายรายแรง หรือจะทําใหเกิดความเสียหายรายแรงตอบริษัท  ใหระงับ  หรือแกไขเหตุนั้น  
และใหรายงานตอหัวหนาสวนงาน  และผูจัดการสถานประกอบการโดยเร็ว 
       ซ.  จัดหรือใหความรวมมือ  ในการฝกอบรมการปองกันอุบัติเหตุอันตราย
แกพนักงานทุกระดับ  เนนเรื่องการสรางจิตสํานึกและทัศนคติ  วิธีการปฏิบัติงานการปองกัน  และ
ระงับอัคคีภัย  การปฐมพยาบาล ตลอดจนเทคนิคการปฏิบัติดานความปลอดภัยตางๆ  
       ฌ.  ประสานงานกับหนวยราชการตางๆ เพื่อทราบถึงความกาวหนาดาน
เทคโนโลยีและกฎหมายใหมๆ วาดายความปลอดภัย  นํามาปรับใชใหถูกตองเหมาะสมตอไป 
       ญ.  กําหนดมาตรฐานความปลอดภัย  ตลอดจนพิจารณาหรือใหความเห็นชอบ
สําหรับอุปกรณความปลอดภัย  อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  และอุปกรณอ่ืนๆ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย 
       ฎ.  ทดสอบหรือดําเนินการใหมีการทดสอบเครื่องมือและอปุกรณ  ใหอยูใน
สภาพที่พรอมจะทํางานไดอยางปลอดภัย  รวมทั้งจัดทําประวัติและสถิติการใชงาน 
       ฏ.  ควบคุมการปฏิบัติงานที่อาจเกิดอันตรายไดสูง  และการทํางานผูรับเหมา 
       ฐ.  กําหนดแผนปฏิบัติและฝกปฏิบัติ เพื่อปองกัน  และระงับภัยฉุกเฉินกรณี
ตางๆ เชน  อัคคีภัย  และวินาศภัย  เปนตน 
       ฑ.  จัดระบบรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ  การบาดเจ็บ มีสวนรวม
ในการสอบสวนรวบรวมรายงานอุบัติเหตุจากผูควบคุมงานเพื่อแกไขหรือนําเสนอใหผูเกี่ยวของ

ดําเนินการ 
       ฒ.  จัดทํารายงานการดําเนินงาน  (จป.3)  รายงานการบาดเจ็บ  (จป.4)  และ
รายงานตามขอกําหนดของกฎหมายตางๆ เพื่อแจงใหทนัตามกําหนด 
       ณ.  สรุปผลการดําเนินงาน  จัดทําและรายงานสถิติการประสบอันตราย และ
สถานการณดานความปลอดภัย  ตอคณะกรรมการความปลอดภัย  ผูบริหารทุกระดับชั้น  และผูที่
เกี่ยวของเปนประจําทุกเดือน  (ณัฐวัตร มนตเทวัญ, 2540, หนา 63-65) 
    5)  การเสริมสรางความปลอดภัยในการจัดการ 
       วีรพงษ  เฉลิมจิระวัฒน  และวิฑูรย  สิมะโชคดี  (2536, หนา 22)  กลาวถึง  
การสรางเสริมความปลอดภัยในการจัดการในสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพวา  ตองยึดหลักการ 
3E  ไดแก 
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       (1)  วิศวกรรมศาสตร  (Engineering)  คือ  การใชความรูในการคํานวณและออกแบบ
เครื่องจักร  อุปกรณ  การติดตั้งเครื่องปองกันใหกับสวนที่เคลื่อนไหวหรืออันตรายของเครื่องจักร 
การวางผังสถานประกอบการ  ระบบไฟฟา  แสงสวาง  เสียง  การระบายอากาศ  เปนตน 
       (2)  การใหความรู  (Education)  คือ  การใหการศึกษาหรือฝกอบรมใหพนักงาน
มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับปองกันอุบัติเหตุ  และการเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางาน  และ
รูวาจะทํางานอยางไรจึงจะปลอดภัยที่สุด  เปนตน 
       (3)  การออกกฎขอบังคับ  (Enforcement)  คือการกําหนดวิธีการทาํงานอยางปลอดภยั 
 และมาตรการควบคุมบังคับใหคนงานปฏิบัติตาม  เปนระเบียบปฏิบัติที่ตองประกาศใหทราบทั่วกัน  
หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะตองถูกลงโทษ  เพื่อใหเกิดความสํานึกและหลีกเล่ียงการทํางาน
ที่ไมถูกตอง  หรือเปนอันตราย 
       หลักการ  3E  นี้จะตองดําเนินการไปพรอมกัน  จึงจะทําใหการปองกนัอบุตัเิหตุ
และเสริมเสรางความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูง  ในทางปฏิบัติแลวการใหการศึกษา  (Education)  หรือ
ฝกอบรมอยางเหมาะสม  จะเปนมาตรการที่ใหผลรวดเร็วและเหน็ไดชัด  เพราะเมื่อคนงานมีความรู 
ความเขาใจในงานที่ทํา  และรูวิธีทํางานที่ปลอดภัยแลว  โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการกระทําที่
ไมปลอดภัย  ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยก็จะหมดไป  การสูญเสียก็จะนอยลง  
สําหรับวิศวกรรมศาสตร  (Engineering)  มีขอจาํกัดเนื่องจากตองลงทุนสูง  สวนการออกกฎขอบังคับ  
(Enforcement)  มักถูกตอตานและละเลยจากคนงาน 
  สรุปไดวา  ความปลอดภัยในการทํางาน  เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจ
ของสถานประกอบการ  เพราะการเกิดอุบัติเหตุขึ้นแตละครั้งจะหมายถึง  ความสูญเสียทั้งทางตรง
และทางออมการลงทุนเพื่อการปองกันมิใหอุบัติเหตุเกิดขึ้นจึงเปนการประหยัดคาใชจาย  ซ่ึงเปน
การลดตนทุนการผลิตวิธีหนึ่ง  การเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวของกับตนทุน
การผลิตสินคาอยางที่เห็นไดชัด  จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาระบบการบริหารความปลอดภัย  ซ่ึงเนนหนัก
ในเรื่อง  นโยบาย  การจัดองคกร  การวางแผน  และการควบคุมใหมีความสัมพันธกับตนทุนการผลิต
มากยิ่งขึ้น  ความปลอดภัยในสถานที่ทํางานจะไมเกิดขึ้น  หากขาดความรวมมือของสมาชิกทุกระดับ
ในสถานประกอบการ  ดังนั้น  ทุกคนจึงจะตองมีหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูบังคับบัญชาระดับปฏิบัติการหรือหัวหนางานชั้นตน  ซ่ึงมีความใกลชิด  สัมผัสกับผูปฏิบัติงาน
มากที่สุด  เมื่อสภาพการทํางานที่ดีมีความปลอดภัยสูงในหนวยงานหรือโรงงานนั้นๆ ยอมจะสามารถ
ชวยใหผลผลิตของโรงงานเพิ่มมากขึ้น  โดยที่สามารถชวยลดอุปสรรคที่จะทําใหการผลิตตกต่ําลง 
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2.3  การฝกอบรมพนักงานเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 
 2.3.1  ความหมายของการฝกอบรม 
 การฝกอบรมมีความหมายที่หลากหลาย  ตามแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน  ดังเชน 
 Vidheecharoen  (1999, p. 30)  ใหความหมายของการฝกอบรมวา  การฝกอบรม  หมายถึง 

การจัดประสบการณเรียนรู  เพื่อใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร  ซ่ึงจะสงผลตอ
การปรับปรุงพฤติกรรมในการทํางานตอไป 
 เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง  (2543, หนา 166)  ใหความหมายของการฝกอบรมวา  การฝกอบรม
หมายถึง  แนวทาง  และความพยายามที่จะทําใหผูเขาอบรมไดรับความรูแนวใหม  และไดความชํานาญ 
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  และความสามารถในการแกไขปญหา 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตองาน  และมีการปรับปรุงงานใหดีตามความตองการขององคกร 
 วิทยากร  เชียงกูล  (2543, หนา 283)  ใหความหมายของการฝกอบรมวา  การฝกอบรม 
หมายถึง  สาขาหนึ่งของการจัดการบุคคล  ซ่ึงเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรบุคคลในองคกรใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด  ดวยการใหการศึกษาที่เหมาะสม  เพื่อใหบุคคลนั้นมีทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน   
   เสนาะ  ติเยาว  (2543, หนา  95)  ใหความหมายของการฝกอบรมวา การฝกอบรม  หมายถึง 
กระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อใหบุคคลไดเรียนรู  และมีความชํานาญเพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่ง  โดยมุงให
คนไดรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  และเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใหเปนไปในทิศทาง
ที่องคกรตองการ 
 2.3.2  แนวคิดการพัฒนาบุคลากร   

 การพัฒนาบุคลากร  เปนงานที่สําคัญงานหนึ่งในการพัฒนาอุสาหกรรม  เพราะบุคคลที่ทํางาน
ในอุตสาหกรรมจัดเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ  ถาอุตสาหกรรมใดมีบุคลากรที่ดี  และมีประสิทธิภาพ 
ก็ยอมกอใหเกิดประโยชนแกอุตสาหกรรมนั้นๆ ไดมาก  แนวทางหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรก็คือ  
การฝกอบรม  (Training)  จะชวยสรางเสริมเพิ่มพูนความรูและทักษะ  หรือความชํานาญใหแกผูปฏิบัติงาน  
หรือคนงานแตละคนในขอบเขตของการปฏิบัติงานเฉพาะอยาง  ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  
จึงสามารถกระทําไดโดยอาศัยกระบวนการในการฝกอบรม  ซึ่งกระบวนการดังกลาวอาจทําได  
2  ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนแรกการฝกอบรมกอนเขาทํางาน  (Pre-service  training)  ซึ่งไดแก  
การปฐมนิเทศ  (Orientation)  ใหรูจักหนวยงานและกระบวนการในการทํางานและการแนะนํางาน  
(Induction  training)  ซ่ึงเปนการฝกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งโดยเฉพาะ  
และขั้นตอนที่สอง  การฝกอบรมระหวางทํางาน  (In – Service  training)  เปนการเนนใหผูปฏิบัติงาน
ไดลงมือปฏิบัติในสถานการณทํางานจริง  โดยที่ผูมีประสบการณในการทํางานมากกวาเปนผูสอนให 
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เพื่อใหบุคลากรที่มีโอกาสเติบโตดวยตนเองจากการทํางาน  โดยความเขาใจในงานของตน  มีความรู
เทคนิคใหม  ๆที่จะพัฒนาการทํางานของตนใหดีขึ้น  และอีกประการหนึ่ง  เปนการฝกอบรมนอกที่ทํางาน  
หรือนอกโรงงาน  เปนการฝกอบรมที่จัดขึ้นอยางเปนทางการโดยหนวยงาน  หรือสถาบันที่มีเจาหนาที่
ในการฝกอบรม  เชน  สถาบันฝกอบรมฝมือ  และแรงงานของกรมแรงงานกระทรวงมหาดไทยและ
ของสํานักฝกอบรมในมหาวิทยาลัยตางๆ เปนตน 
 การฝกอบรม  เปนกรรมวิธีที่จัดขึ้นในชวงเวลาที่ส้ันกวาการใหการศึกษาตามปกติในโรงเรียน
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย  ซ่ึงการฝกอบรมเปนที่นิยมกันมากสําหรับการประกอบธุรกิจในโรงงาน
อุตสาหกรรม  เพราะจะชวยแกปญหาการขาดแคลนผูที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานใหแก
โรงงานอุตสาหกรรมไดดี  เปนการพัฒนาคนงานใหพัฒนาฝมือและแรงงานของตน  สามารถตัดสินใจ
ไดดีกวา  ชวยแกปญหาในดานการไมรูจักใชเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย  ใหสามารถใชเปนตามวิทยาการ
ที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ซ่ึงการฝกอบรมนอกจากจะชวยพัฒนาบุคลากรแลว  ลักษณะและวิธีการ
ในการฝกอบรมสวนใหญจะไมใชเวลามาก  เพราะเปนการจัดในชวงสั้น  เพื่อเพิ่มประสบการณ  
ดังนั้นจึงชวยประหยัดเวลาและประหยัดรายจายของผูประกอบการลงไปไดมาก 
 ผลที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมมิไดมีแตเฉพาะดานการเพิ่มผลผลิตเทานั้น  แตการฝกอบรม
ยังชวยใหเกิดภาวะผูนําและผูตามที่ดี  โดยผูเขาฝกอบรมไดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน 
ทํากิจกรรมรวมกัน  แกปญหารวมกัน  กอใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน  นอกจากนั้นยังสราง
ความเชื่อมั่นใหกับตนเอง  มีความพรอมที่จะทํางาน  กลาเผชิญกับอุปสรรค  และสามารถตัดสินใจ
ไดอยางคลองแคลววองไวยิ่งขึ้น  ประโยชนจากการฝกอบรมเหลานี้จะชวยทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  เพราะเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนอยางมีระบบ  และทิศทางที่แนนอน 
 สําหรับประเทศไทย  แรงงานสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ  และมีการศึกษาระดับต่ํา
เพียงสําเร็จการศึกษาภาคบังคับเทานั้น การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน  (On–the–Job–Training : OJT)  
จึงเปนสิ่งจําเปนตองทําใหเกิดขึ้น  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อยกระดับความสามารถ  เพิ่มผลิตภาพของ
คนงานใหสูงขึ้น  นอกจากนี้ยังทําใหผลตอบแทนของคนงาน  (ในรูปของเงินเดือน  คาจาง  หรืออ่ืนๆ)  
ในอนาคตสูงขึ้นไปดวย  ดังนั้นจึงอาจแสดงความสัมพันธระหวางกระแสรายไดกับอายุ (Age–earning  
Profile)  กรณีของการฝกอบรมดังภาพ  5 
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                      รายได 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                    T 
                                                                                                                                    T 
                       U                                                                                                          U 
                         

                       T  
                       T 
 

                    O  
                                                                                                                                          อายุ  
                                  
ภาพ  5  ความสัมพันธระหวางรายไดกับอายุในกรณีของการฝกอบรม 
 
 ในกรณีที่ไมมีการฝกอบรมใดๆ รายไดของบุคลากรในสถานประกอบการ  จะอยูที่ระดับ 
UU  (คงที่)  ในทุกระดับอายุ  สวนเสน  TT  เปนเสนรายไดของบุคลากรในหนวยงานหลังจากผาน
การฝกอบรมแลว  เสน T’T’  แสดงผลหนวยสุดทายของบุคลากรในหนวยงานหลังการฝกอบรมแลว 
 อยางไรก็ตามผลของการฝกอบรมที่มีตอผลิตภาพแรงงานนั้น  อาจมิไดเปนผลสุทธิก็ได  
ทั้งนี้เพราะวาความสามารถของผูปฏิบัติงานแตละคนที่จะสามารถรับรูและสรางทักษะ  ตลอดจนได
ประสบการณจากการฝกอบรมไดมาก  และเร็วเพียงใดนั้น  ขึ้นอยูกับการศึกษาในโรงเรียนที่มีมา
กอนหนานั้น  ดังนั้นการที่ผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นภายหลังการฝกอบรม  จึงอาจเปนผลกระทบ
ที่สะสมตอเนื่องมาจาการศึกษา  หรือการฝกอบรมครั้งกอนหนานั้นดวยก็ได  (วันชัย ศิริชนะ  และ 
จรินทร เทศวานิช, 2531, หนา 26; อางถึงใน จักรพรรณ  ดารา, 2547, หนา 10-12) 

 2.3.3  ทฤษฎีความคาดหวงั  (Expectancy  Theory) 
 อรุณ  รักธรรม  (2538; อางถึงใน จักรพรรณ  ดารา, 2547, หนา 12)  ไดอธิบายพฤติกรรม

ของบุคคลไววาบุคคลมีพฤติกรรมใด  ก็เพื่อจะไปสูความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมาย หรือที่ตองการ  เชน  
ความคาดหวังของการฝกอบรม  คือ  ความรู  ความสามารถเพิ่มขึ้น  การไดรับคาตอบแทนที่สูงขึ้น 
การยอมรับ  การเลื่อนขั้น  เปนตน  ดังนั้นบุคคลจะกระทําทุกทางเพื่อใหไดสมดังตั้งใจ  แตการที่เขา
จะมีพฤติกรรมใดๆ นั้น  คนเราจะพิจารณาปจจยัของการทํางานดังนี้ 
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    1)  พิจารณาโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในงานนั้น  ถาใชความพยายามอยางเต็มที่  
เขียนแทนไดดวยสัญลักษณดงัตอไปนี ้

       E  (Effort : ความพยายาม)--------------> P (Performance : ผลงาน) 
    2)  ผลงานที่เกดิขึ้นสามารถเปนตัวนํามา  ซ่ึงสิ่งที่เขาอยากได  หรือผลที่ไดรับตาม
ตองการหรือไม 
       P  (Performance) ---------------->  O (Outcome : ผลที่ไดรับ) 
    3)  คุณคาของสิ่งที่ไดรับตอบแทนหรือผลที่ไดรับมีคามากนอยเพียงใด 
    4)  การไดรับสิ่งตอบแทนจะมีผลตอเนื่องหรือทําใหไดสิ่งอื่นๆ ที่มีคุณคาตามมา  
เชน  ถาเขาไดรับการตอบแทนเปนการยกยอง  หรือเล่ือนขั้น  หรือจํานวนเงินโบนัส  ส่ิงเหลานี้
สามารถทําใหความเปนอยูทั้งทางจิตใจ  และรางกายดีขึ้นกวาเดิมหรือไม  และยาวนานขนาดไหน  
  ดังนั้น  จะเห็นวาคนเราจะเลือกมีพฤติกรรมอยางไรก็จะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง  

 2.3.4  ความสําคัญของการฝกอบรม 
 ประหยัด  จิระวรพงศ  (2540, หนา 14)  กลาววา  การฝกอบรมเปนกิจกรรมที่มีบทบาท
สําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของมนุษย  เพราะไดเสริมสรางคนใหมีคุณคาที่สุดของสังคมเปน
การสรางงานเพิ่มผลผลิตใหหนวยงาน  โดยอาศัยความรูและทักษะจากการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ  
รวมทั้ง  ทัศนคติที่ดีจากสิ่งนั้นที่มีตอการทํางาน  หนวยงาน  เพื่อนรวมงานและสังคมโดยสวนรวม 
 ฐีระ  ประวาลพฤกษ  (2538, หนา 7; อางถึงใน ศรินทิพย  เจริญไชยประเสริฐ, 2546, หนา 24)  
ไดกลาวถึงความสําคัญของการฝกอบรม  โดยสรุปดังนี้คือ  ในดานการศึกษาบางครั้งหลักหรือ
ทฤษฎีบางอยางไมอาจนํามาใชไดกับการบริหาร  หรือการดําเนินงานดวยการใหการฝกอบรม  
ซ่ึงกระบวนการฝกอบรมบุคลากรจะตองทําอยางสม่ําเสมอ  และตอเนื่องไมมีวันจบสิ้น  เพื่อปองกัน
แกไขปญหา  และพัฒนาการทํางาน  คือเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของคน  การฝกอบรม
เปนกิจกรรมที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาศักยภาพของมนุษย  เพราะไดเสริมสรางคนใหมีคุณคา
ของสังคมเปนกําลังสรางงานเพิ่มผลผลิตใหแกหนวยงาน  โดยอาศัยความรูและทักษะจากการฝกอบรม
ที่มีประสิทธิภาพ 
 สมคิด  บางโม (2539, หนา 15-16; อางถึงใน ศรินทิพย เจริญไชยประเสริฐ, 2546, หนา 24)
ไดกลาวถึงความสําคัญของการฝกอบรม โดยสรุปดังนี้คือ 
    1)  เพื่อความอยูรอดขององคกรเอง  เพราะปจจุบันมีสภาพการแขงขนัระหวางองคกร
รุนแรงมาก  การฝกอบรมจะทําใหองคกรเขมแข็ง และชวยใหพนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางาน
มากขึ้น 
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    2)  เพื่อใหองคกรเจริญเติบโต มีการขยายการผลิต  การขายและการขยายงานดาน
ตางๆ ออกไป ในการนี้จําเปนตองสรางบุคคลที่มีความสามารถ  เพื่อที่จะรองรับงานเหลานั้น 
    3)  เมื่อรับพนักงานใหม  จําเปนตองใหเขารูจักองคกรดีใหทุกๆ ดานและตองฝกอบรม
ใหรูวิธีการทํางานขององคกร 
    4)  ปจจุบันเทคโนโลยีเจริญกาวหนาไปรวดเร็ว  จึงจําเปนตองฝกอบรมพนักงาน
ใหมีความรูทันสมัยเสมอ  
    5)  เมื่อพนักงานทํางานมาเปนเวลานานจะทําใหเฉื่อยชา  เบื่อหนาย  ไมกระตือรือรน 
การฝกอบรมจะชวยกระตุนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
    6)  เพื่อเตรียมพนักงานสําหรับตําแหนงใหมที่สูงขึ้นโยกยายงานหรือแทนคนที่ออกไป 
 สรุปไดวา  การฝกอบรมมีความสําคัญในหลายๆ ดาน  ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจสังคม
และอื่นๆ นอกจากนี้  การฝกอบรมยังมีความสําคัญในหลายๆ ระดับดวย  ทั้งระดับบุคคล  ระดับ
หนวยงานหรือองคกร  รวมทั้งระดับประเทศ  การฝกอบรมเปนการสรางความสามัคคีในหมูพนักงาน  
เปนโอกาสที่พนักงานไดพักอยูรวมกัน  รวมทํากิจกรรม  สรางความคุนเคยใหพนักงานไดสนิทสนม
สามัคคีกัน  เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น  เพิ่มพูนวิทยาการที่เปนประโยชนกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงานในองคกร  และยังเปนการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต  (Long  Education)  
ของบุคคลใหไดมีโอกาสพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 
 2.3.5  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 สุมาลี  ปตยานนท  และคนอื่นๆ (2538, หนา 6, 48)  รายงานการวิจัย  เร่ืองการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย  (Human  Resource  Development  in  Thailand)  โดยรองศาสตราจารย 
ดร.สุมาลี  ปตยานนท, รองศาสตราจารยแล  ดิลกวิทยรัตน  และคนอื่นๆ พ.ศ. 2538  ซ่ึงเปนรายงาน
การวิจัยที่ประมวล  และวิเคราะหสถานภาพของความรูเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยากรมนุษย  และ
ผลกระทบของการลงทุนดังกลาวตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยแบงเปนหัวขอตางๆ ดังนี้ 
    1)  ในหัวขอเร่ือง  พัฒนาการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย  โดย
พิจารณาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงเขาสูสมัยใหม  และการเปรียบเทียบชนิดของทรัพยากรมนุษย
ที่จําเปนตองใชสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่เปนจุดหมายของการเปลี่ยนแปลงเขาสูสมัยใหมของไทย  
รวมทั้งการเปรียบเทียบกับประสบการณของประเทศเยอรมัน  และญี่ปุน  ซ่ึงเปนสังคมที่เปลี่ยนแปลง
เขาสูสมัยใหม  โดยชนชั้นสูงในสังคมเดิมเชนเดียวกับไทย 
       ผลการศึกษาเห็นวา  จุดหมายของการเปลี่ยนแปลงเขาสูสมัยใหมของไทยกับ
เยอรมัน  และโดยเฉพาะญี่ปุนนั้นตางกัน  ในขณะที่ประเทศทั้งสองเปลี่ยนจากสังคมที่มีความสัมพันธ
แบบศักดินา  (Feudal)  ไปสูระบบประชาธิปไตยแบบทุนนิยม  ที่มีการผลิตเพื่อการคา  ประเทศไทย
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กลับเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารประเทศ  เพื่อท่ีรักษาความสัมพันธแบบศักดินาเอาไวใหรอดจาก
การคุกคามของมหาอํานาจ  ความตองการทรัพยากรมนุษยมารองรับการเปลี่ยนแปลงจึงตางกัน  
ในขณะที่เยอรมันและญี่ปุนผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจทุนนิยม  อันไดแก
ผูประกอบการและแรงงานฝมือ  แตประเทศไทยกลับมุงผลิตขาราชการโดยผานกระบวนการศึกษา 
       การผลิตทรัพยากรมนุษยปอนตลาดธุรกิจเอกชนของไทย  เปนผลของการขยายตัว
ของอุปสงคตอเนื่องจากการยอมเปดประเทศใหกับการลงทุนทางธุรกิจ  และการเผยแพรศาสนา  
การดําเนินธุรกิจการคาและอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19  กอใหเกิด
ความจําเปนที่ตองไดคนไทยที่รูภาษาตางประเทศ  และเขาใจกลไกธุรกิจการคา  ขณะเดียวกับ

เสรีภาพในการนับถือศาสนา  ในฐานะเครื่องบงชี้ความศิวิไลที่ประเทศไทยตองการแสดงใหปรากฎกบั
โลกตะวันตก   ไดเปดใหมีการจัดตั้งโรงเรียนฝร่ังขึ้นในเครือคริสตศาสนาจักร  ทั้งฝายโรมันคาทอลิก  
และโปรเตสแตนท  โรงเรียนในเครือศาสนาเหลานี้นับเปนแหลงแรกๆ ของบุคลากรที่รูภาษา
และธุรกิจฝรั่ง  โดยที่บุคคลเหลานี้ไดเขาทํางานเปนเสมียนหางฝรั่งเปนจํานวนมาก 
       การพัฒนาอุตสาหกรรมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  ไมมี
สวนกระตุนการผลิตบุคลากรที่มีพื้นฐานความรูในการประกอบการ  ดังในยุคแรกๆ ของการพัฒนา
อุตสาหกรรมในญี่ปุน  เนื่องจากอุตสาหกรรมเมื่อแรกตั้ง  ดําเนินการโดยรัฐบาลและใหขาราชการ
เปนผูบริหาร  ทั้งไมมีแนวคิดที่จะโอนใหเอกชนดังในกรณีของญี่ปุน  ความลมเหลวของรัฐวิสาหกิจ
จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับการขาดทรัพยากรมนุษยที่มีความรูดานการประกอบการ 
        การเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  จากการดําเนินการโดยรัฐไปสูการลงทุน
โดยเอกชนหลังป พ.ศ. 2500  กอใหเกิดความจําเปนตองผลิตบุคลากรที่มีความรูในการประกอบการ
เชิงธุรกิจ  กระนั้นรัฐบาลก็ไมใชตัวการสาํคัญในการตอบสนองความตองการดังกลาว  ทรัพยากรมนุษย
ที่ตอบสนองความตองการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนี้  มาจากระบบการศึกษาที่ดําเนินการในภาคเอกชน  
โดยเฉพาะทรัพยากรระดับสูงยังคงมาจากโรงเรียนพาณิชย  และวิทยาลัยของศาสนาจักร  และ
หอการคาไทย  การตอบรับอยางกระตือรือรนของรัฐในการผลิตบุคลากรระดับอุดมศึกษา  เพื่อตอบสนอง
ธุรกิจเอกชนเพิ่งเริ่มไมนานมานี้เอง  เมื่อมีการยอมรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน  ซ่ึงหลักสูตรสวนใหญ
เนนหนักที่การผลิตบุคลากร  ที่เกี่ยวของกับการประกอบการธุรกิจเอกชน 
       ดังนั้นการปรับตัวใหสามารถตองสนองความตองการทรัพยากรมนุษยที่เพิ่มขึ้น  
ทั้งขนาดและความหลากหลายนั้น  รัฐจะตองสนับสนุนใหเอกชนเขามามีบทบาท  ทั้งในกระบวนการศึกษา
ที่เปนระบบ  และการพัฒนาฝมือแรงงานระยะสั้น  โดยเฉพาะในการผลิตแรงงานฝมือนั้น  รัฐตอง
พยายามถายโอนภาระในระดับปฏิบัติการใหเอกชนใหมาก  เพื่อใหไดผลผลิตที่สอดคลองกับ
ความตองการของภาคธุรกิจอยางแทจริง  (สุมาลี  ปตยานนท  และคนอื่นๆ, 2538, หนา 6)   
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    2)  ในหัวขอเรื่อง  การฝกอบรมอาชีพในสถานประกอบการ  (On – The – Job – Training)  
งานวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็นวา  นายจางในธุรกิจไทยจัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการทํางาน
ใหแกลูกจางคอนขางมาก  โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กจะใชวิธีการฝกอบรมในสถานประกอบการ    
เปนหลักในการพัฒนาลูกจาง  เนื่องจากคนงานมีนอย  ไมสามารถสงลูกจางไปฝกอบรมที่อ่ืนได  รวมทั้ง
คาใชจายที่สูงในการฝกอบรมนอกสถานประกอบการสําหรับบริษัท  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  
นอกเหนือจากการฝกอบรมในสถานประกอบการแลวยังมีการสงไปอบรมตามสถาบันตางๆ ขางนอกดวย  
การจัดการฝกอบรมในสถานประกอบการสวนใหญจะใหคนงานที่ชํานาญงานเปนผูจัดฝกให  
บางแหงเจาของกิจการจะเปนผูจดัฝกเอง  โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็ก  โรงงานขนาดใหญจะมีการจัด 
ฝกอบรมในลักษณะที่คอนขางเปนระบบ  มีคูมือการทํางานใหศึกษา ทําใหเรียนรูรวดเร็วขึ้น  
ในขณะที่โรงงานขนาดกลาง   และขนาดเล็กไมไดใหความสนใจมากนักกับการจัดระบบการฝกอบรม  
เนื่องจากไมมีเวลาเพียงพอที่จะทํา  ธุรกิจของญี่ปุนหรือผูมีหุนสวนกับญี่ปุนจะใหความสําคัญกับ
การฝกอบรมมากกวากิจการของชาติอ่ืนๆ กิจการขนาดเล็กบางประเภทจะมีการฝกอบรมในลักษณะ
ของเด็กฝกงาน (Apprentice) ดวย  เชน  กิจการอูซอมรถ  งานหลอโลหะ เจียระไนพลอย  กิจการ
ขนาดใหญบางประเภทก็มีระบบการฝกงานเชนกัน  เชน  โรงแรมและธนาคาร  เนื้อหาของการฝกอบรม
ในสถานประกอบการสวนใหญ  จะเนนดานการบริหารจัดการวิชาชีพตางๆ มากกวาหลักสูตรอื่นๆ 
และผูที่เขารับการฝกอบรมสวนใหญจะเปนหัวหนางานและสูงกวาหัวหนางาน  แตก็มีการฝก
ผูรับผิดชอบงานโดยตรงดวย  การฝกอบรมดานชางและการผลิตมีไมมากนัก  เนื่องจากสวนใหญ
ไมตองใชทักษะสูงมากนัก  (สุมาลี  ปตยานนท  และคนอื่นๆ, 2538, หนา 48) 
 สรุปไดวา  การฝกอบรม  คือแนวทางการเรียนรูและการสรางองคความรูใหมๆ นับเปน
ส่ิงสําคัญยิ่งตอการดํารงอยูและตอการรวมมือกัน  พัฒนาใหเกิดเปนศักยภาพในการแขงขันที่ยั่งยืนตลอดไป  
ในดานการศึกษาบางครั้งหลักทฤษฎี  บางอยางไมอาจนํามาใชไดกับการบรหิาร  การฝกอบรมบคุลากร
จะตองทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  เพื่อใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร 
ซ่ึงจะสงผลตอการปรับปรุงพฤติกรรมในการทํางาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหสูงขึ้น 
เพิ่มพูนวิทยาการที่เปนประโยชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน  
      

2.4  การระดมสมอง 
 
 ประสิทธิ์  เขียวศรี  (2544, อินเทอรเน็ต)  ไดกลาวถึง  การระดมสมองวา  มาจากคํา
ในภาษาอังกฤษ  คือ  Brain  Storming  โดยที่  คําแรก  คือ  Brain  หมายถึงสมอง  สวนคําหลัง  Storming  
หมายถึงพายุที่โหมกระหน่ํา  หากจะแปลตรงๆ ก็คงหมายถึงการมุงใชพลังความสามารถทางการคิด
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ของสมองของมวลสมาชิกในกลุม  เพื่อคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป  
คนที่ไมชอบคิด  หรือคนที่ชอบคิดเงียบ  ๆไมชอบแสดงใหคนอื่นรูวาตนเองคิดอาจไมเหมาะที่จะรวมกลุม
เพื่อระดมสมอง 

  2.4.1  ความหมายของการระดมสมอง 
  การระดมสมอง  ถือเปนเทคนิคที่ใชกับกลุม  (Group  Technique)  ไมใชใชกับคนเพียงคนเดียว       
ในทางการบริหารมักใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาทางเลือกในการตัดสินใจและใชในการการวางแผน  
Brain  Storming  เปนคําที่คนไทยคอนขางคุนเคยและเปนที่รูจักกันมากในทุกวงการ  มีผูบัญญัติเปน
ภาษาไทยไวที่พบมากมี  2  คํา  คือ  การระดมสมองกับการระดมความคิดปจจุบันพบวามีการพยายาม
ใชคําวา  การระดมความรูและประสบการณ  โดยทั่วไปแลวการระดมสมองหมายถึงการแสวงหา
ความคิดตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่งใหไดมากที่สุดภายในเวลาที่กําหนด  ดังนั้นการใหคิดโดยไมกําหนดเวลา
ที่จํากัดแนนอนก็ไมเรียกวาการระดมสมอง  การระดมสมองจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใชกับกลุม
ที่ไมรูจักกัน  ไมเกรงใจกันหรือสนิทสนมกันมากเกินไป  และจํานวนสมาชิกที่รวมระดมสมอง
ถาจะใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดควรอยูระหวาง  4  ถึง  9  คน 
 สําหรับนักวิชาการที่เปนผูใหกําเนิดของเทคนิคนี้ยังมีความเห็นที่แตกตางกันอยู  โดยมิซูโน  
(Mizuno)  ไมไดบอกวาใครเปนผูตนคิดแตระบุวาไดมีการใชเทคนิคระดมสมองในญี่ปุนตั้งแตป ค.ศ. 2952  
ในขณะที่ฟอรซิท  (Donelson  Forsyth)  กลับระบุชัดเจนวาเทคนิคการระดมสมองเกิดจากแนวคิดของ  
ออสบอรน  (Alex  F. Osborne)  ซ่ึงเปนผูบริหารบริษัทโฆษณาแหงหนึ่งตั้งแตป  ค.ศ. 1957 

 2.4.2  จุดเนนของการระดมสมอง 
 ออสบอรน  ไดกําหนดจดุเนนของการระดมสมองไว  4  ประการ  ไดแก 
  1)  เนนใหมีการแสดงความคิดออกมา  (Expressiveness)  สมาชิกทุกคนตองมีเสรีภาพ
อยางสมบูรณในการที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ ออกมาจากจิตใจ  โดยไมตองคํานึงวาจะเปนความคิด
ที่แปลกประหลาด  กวางขวาง  ลาสมัย  หรือเพอฝนเพียงใด 
  2)  เนนการไมประเมินความคิดในขณะที่กําลังระดมสมอง  (Non - evaluative)  ความคิด
ที่สมาชิกแสดงออกตองไมถูกประเมินไมวากรณีใดๆ เพราะถือวา  ทุกความคิดมีความสําคัญ       
หามวิพากษวิจารณความคิดผูอ่ืน  การแสดงความเห็นหักลาง  หรือครอบงําผูอ่ืนจะทําลายพลัง
ความคิดสรางสรรคของกลุม  ซ่ึงสงผลทําใหการระดมสมองครั้งนั้นเปลาประโยชน 
  3)  เนนปริมาณของความคิด  (Quantity)  เปาหมายของการระดมสมองคือตองการ
ใหไดความคิดในปริมาณมากที่สุดเทาที่จะมากได  แมความคิดที่ไมมีทางเปนจริงก็ตาม  เพราะอาจใช
ประโยชนไดในแงการเสริมแรง  หรือการเปนพื้นฐานใหความคิดอื่นที่ใหมและมีคุณคา  ยิ่งมีความคิดใหม  ๆ
เกิดขึ้นมากเพียงใดก็ยิ่งมีโอกาสคนพบวิธีการแกปญหาที่ดี 
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  4)  เนนการสรางความคิด  (Building)  การระดมสมองเกิดขึ้นในกลุม  ดังนั้น  สมาชิก
สามารถสรางความคิดขึ้นเองโดยเชื่อมโยงความคิดของเพื่อนในกลุม  โดยใชความคิดของผูอ่ืนเปนฐาน
แลวขยายความเพิ่มเติมเพื่อเปนความคิดใหมของตนเอง 
  2.4.3  การเตรียมระดมสมอง 
 กอนการดําเนนิการระดมสมองนั้น  จะตองเตรียมการ  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
  1)  ขั้นกําหนดเปาหมาย  ตองกําหนดใหกระชับ  เฉพาะเจาะจง  และชัดเจนที่สุดวา
จะระดมสมองเรื่องอะไร  เพื่ออะไรและตองทําใหสมาชิกเขาใจ  และเห็นดวยกับเปาหมายนั้น 
  2)  ขั้นกําหนดกลุม  จะมีจํานวนเทาไร  ใครบาง  ใครจะทําหนาที่เขียนความคิด
ของสมาชิก  และสถานที่ที่จะนําแผนการดความคิดไปติดตองใหมองเห็นไดชัดเจน  และในบางครั้ง
ผูนํากลุมตองเด็ดขาดหากมีสมาชิกบางคนเริ่มครอบงําหรือขมผูอ่ืน 
  3)  ขั้นกําหนดเวลา  ตองแนชัดและเหมาะสม  จะเริ่มและจะตองยุติเมื่อใดการมีเวลา
จํากัดจะสรางความกดดันใหสมองเรงทํางานอยางเต็มที่  สมองซีกขวาจะคิดสวนสมองซีกซายจะประเมิน
ความคิดของตนเองวาเหมาะสมหรือไม  แลวรีบแสดงออกมาโดยเร็ว 
   สรุปไดวา  การระดมสมอง  หรือการระดมความคิด  นับเปนเทคนคิทีน่ยิมใชกนัอยางแพรหลาย    
โดยเฉพาะในวงการของนักฝกอบรมที่มักใชจัดประสบการณขณะเปนวิทยากรในการฝกอบรม  ประชุม
หรือสัมมนา  สวนทางการบริหารมกัใชเพื่อแสวงหาทางเลือกในการตัดสินใจและการวางแผนตางๆ 
สมาชิกที่จะรวมในการประชุมเพื่อระดมสมองควรเปนผูที่มีความรูและเกี่ยวของในเรื่องที่จะระดมสมอง  
เวนแตจะมีจุดประสงควาตองการความคิดของคนที่มิเคยรูในเรื่องนั้นๆ มากอน  จุดออนที่มักพบ
ในการระดมสมองแมในการประชุมระดับชาติสวนใหญมักเกิดจากปญหาทางวัฒนธรรม  กลาวคือ  
บุคคลที่พบวาตนเปน  ผูนอยมักไมมีความสุขที่จะแสดงความคิดอยางเสรี  หากในที่ประชุมนั้นมีผูใหญ      
ที่สามารถใหคุณใหโทษ  หรือเปนที่เกรงใจรวมอยูดวย  
 

2.5  กิจกรรม  5  ส. 
 
            โดยพื้นฐาน กจิกรรม 5 ส. จะกลาวถึงการปรับพฤติกรรมแบบงายๆ ในการจัดการสิ่งของ
เครื่องใชในการทํางานของพนักงานแตละคน  การปรับพฤติกรรมดังกลาว  ถูกแบงเปน  5  เร่ืองใหญ  ๆคือ 

       1)  การแยกแยะสิ่งของตางๆ ใหชัดเจน  คือ  สะสาง  
   2)  การจัดหมวดหมูส่ิงของใหงายตอการใช คือ  สะดวก  
   3)  การรักษาความ  สะอาด  ส่ิงของเครื่องใชของตนเองอยางทั่วถึง 
    4)  หมั่นทํา  3  ประการแรก  โดยยดึถือหลัก  สุขลักษณะ  เปนสําคัญ 
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    5)  ทํากิจกรรมทั้งหมดอยางตอเนื่องจนเคยชนิ  กลายเปนการสรางนิสัย  ใหมีระเบยีบ
วินัย 
              กิจกรรม 5 ส. หมายถึงการดูแลรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ทํางานหรือ
สถานประกอบการ ซ่ึงนั่นเปนการอธิบายในขั้นตน แตที่จริงๆ แลว 5 ส. ยังเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเพิ่มผลผลิตโดยตรง หลักการของ 5 ส. เปนรากฐานสําคัญ
ของเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กิจกรรม 5 ส. จะมุงการพัฒนาคนในองคกร  คือ  มุงใหพวกเขา
หันกลับมาพัฒนาตนเองกอนเปนอันดับแรก  คือ  ฝกใหรูจักระเบียบใหกับตนเอง  แทนที่จะใหคนอื่น
มาควบคุมบังคับ  คนที่อุปนสัิยแบบ 5 ส. จะสามารถควบคุมตัวเองได  และเมื่อควบคุมบังคับตังเอง
หรือจัดระเบียบใหกับตนเองไดแลว  การจัดระเบียบใหกับการทํางานก็จะเกิดขึ้นตามมา  ซ่ึงแนนอนวา
ยอมสงผลตอเปาหมายในการทํางานหรือผลผลิตที่เพิ่มขึ้น  5 ส. ถูกเขาใจผิด  หรือถูกนําไปใชผิด
วัตถุประสงค  ซ่ึงสงผลใหองคกรไมไดรับประโยชนอะไรเพิ่มขึ้น  ซํ้ายังอาจตองสูญเสียส่ิงตางๆ ไป
โดยไมจําเปน  ดังนั้น  จึงตองทําความเขาใจเปาหมายและความเปนจริงของกิจกรรม 5 ส. ใหถองแท    
ความเขาใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับ 5 ส. ประการแรก  จะพบวาพนักงานในองคกรสวนใหญ  เมือ่ทราบวา
ตองทํา 5 ส. ก็มักจะบนวาเปนเรื่องจุกจิกบาง  เสียเวลาทํางานบาง  บางคนถึงขนาดบอกวา  ของที่วาง
อยูบนโตะดีๆ มาใหยายใหเปล่ียน  เวลาจะหยิบใชเลยหาไมเจอ  ซ่ึงบรรดาพนักงานที่บนอยางนั้น
แสดงวา  ยังเขาใจ 5 ส. เขาใจวา 5 ส. คือการจัด  โตะทํางานเทานั้นที่ถูกตอง  5  ส. คือการสรางนิสัย 
คือ  นิสัยของความมีระเบยีบ  นิสัยความรับผิดชอบตอตนเอง  และนิสัยที่เอ้ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  และที่สําคัญการนํา 5 ส. มาใชพัฒนาการทํางาน  ไมไดมุงพัฒนาจากระดับใหญไปสูระดับเล็ก 
แตเปนการปลูกฝงความเขมแข็งใหแกจุดเล็กๆ เพื่อไปเกื้อหนุนจุดใหญ  หรือเสริมสรางคนใหมีคุณภาพ
เพื่อไปเกื้อหนุนองคกร  ถาจะถามวาทํา 5 ส. เสียเวลาไหม ใหตอบตรงๆ คงตอบไดวาเสีย  แตเสียไป
นอยกวาที่จะไดกลับมา  เชนเริ่มสะสางทุกสิ่งทุกอยางที่กองรวมกันอยู  ไมวาจะเปนที่ทํางานหรือ
ที่บานก็ตาม  อาจใชเวลาคอยๆ จัดไป  ใหเวลาสัก  1  สปัดาห  แตเมื่อเรียบรอยแลว  หากตองการ
จะหยิบจะใชอะไร  ไมวาจะเปนของที่ใชอยูเปนประจําหรือของที่ไมคอยไดใช  จะสามารถหยิบได
ภายในเวลาไมถึงนาที  ซึ่งจะแตกตางกับปลอยทิ้งไวโดยไมมีการจัดระเบียบ  เราอาจจะหยิบของ
สักอยางสองอยางมาใชไดเร็วเพราะคุนวาวางไวที่ไหน  แตบางอยางเพราะไมคอยไดใช  จะหาเทาไร
ก็หาไมเจอ  ซ่ึงเสียเวลาและเสียหายตองานมากกวาเสียอีก  5 ส. จึงไมใชการพัฒนาโตะหรือหองทํางาน
ของพนักงาน  แตเปนการพัฒนาตัวพนักงาน  ดังนั้นจึงไมแปลกที่จะกลาววา  การทํา  5  ส. คือ
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแนวทางหนึ่ง  และนําไปสูแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร
อ่ืนๆ ขององคกรดวยเชนกันความเขาใจที่คลาดเคลื่อนประการตอมา  คือแมพนักงานเต็มใจหรือ

พรอมที่จะทํา 5 ส. แตกลับลงมือทํา 5 ส. กันอยางผิดทาง  กลาวคือ  การทํา 5 ส. ที่ถูกตองนั้น
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จะไมเกี่ยวของกับเรื่องงบประมาณหรือคาใชจายใดๆ การที่หนวยงานอางวาทํากิจกรรม 5 ส. ไมได 
เพราะไมมีงบประมาณนั้น  แสดงใหเห็นวายังไมเขาใจกิจกรรม 5 ส. สาเหตุตรงนี้  ก็เนื่องมาจาก
บางหนวยงานคิดวาการทํา 5 ส. จะตองทําใหเปนระเบยีบ  ดูแลวสวยงาม จึงมีการเปลี่ยนของที่ใช
อยูเปนของใหม  เชน  หรือลงทุนทาสีหองทํางาน  ทําใหตองจัดงบประมาณเฉพาะเพิ่มขึ้น  ซ่ึงถือวา
เปนความเขาใจที่ไมถูกตองเปนอยางยิ่งเพราะหลักของ  5 ส. คือตองใชของเกาใหเกิดประโยชน
ใหไดมากท่ีสุด  ดังนั้นเพื่อแกปญหาในจุดนี้  หนวยงานใดที่จะเริ่มทํา 5 ส. ตองชี้แจงใหคนเขาใจ
ตรงกันวา “การทํา 5 ส. ไมไดมีจุดมุงหมายอยูที่ความใหม  แตอยูที่ความเรียบรอย  ประโยชนใชสอย
และความประหยัด  นอกจากนี้  เพื่อใหการทํา 5 ส. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  องคกรตองกําหนด
มาตรฐานในการทํา 5 ส. ใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิดความสับสน  โดยเฉพาะตองกําหนดแนวทาง
ในการทํา 3 ส. แรกใหเห็นรูปธรรมมากที่สุด  ตั้งแตกําหนดวาบนโตะควรจะมีอะไรอยูบาง  มีอุปกรณ
อะไรอยูมากนอยแคไหน  ซ่ึงตองไมเกิน 25 % ของพื้นที่โตะ  ในล้ินชักตองมีดินสอหรือปากกา
จํานวนกี่แทง  ซ่ึงแลวแตความจําเปนของลักษณะงาน  โดยมาตรฐานที่กําหนดขึ้นจะเปนแนวทาง
ที่มาจากสวนกลาง  และหลังจากแตละหนวยงานทําความเขาใจไดแลวจึงประยุกตไปใชกับลักษณะ
ของหนวยงานของตัวเอง  อาทิ  จะแบงพื้นที่  จะแบงสดัสวนกันอยางไร  จะวางอะไรไวที่ไหนบาง 
จํานวนเทาไร  จัดเรียงแบบไหน ฯลฯ อีกประการที่ตองระวังและตองสรางความเขาใจ  คือพวกพนักงาน
ที่เกียจคราน  โดยเฉพาะไมอยากมานั่งสะสาง พวกนี้จะใชวิธีทิ้งหมดทุกอยาง  เพื่อใหเสร็จเร็ว 
ของที่ใชหรือของที่จําเปนจะถูกโยนลงถังโดยไมรูตัว  ตรงนี้จึงตองกําชับวา  การทํา 5  ส. ไมไดมีเปาหมาย
คือกมหนากมตาทิ้งแตเพียงอยางเดียว  แตคือการคัดการแยกหาของที่จําเปนกับไมจําเปน  ถาคุณทิ้ง
โดยไมคิดผลเสียจะตามมาภายหลัง  หากทุกคนเขาใจการทํา  5 ส. ไปในทิศทางเดียวกันแลว  
การที่จะให  5  ส. เปนแนวทางพื้นฐานในการพัฒนาองคกรก็ไมใชเร่ืองยาก  และจะเกิดผลดีตามมา
อยางมากมาย 
  2.5.1  ใครควรเริ่มทํา 5 ส. กอน 
              การทํา 5 ส. เปนงานที่ทุกคนตองทํา  ไมแบงวาเปนระดับไหน  และตองทําไปพรอมๆ กัน 
อยางไรก็ตามสําหรับหนวยงานที่ไมเคย 5 ส. มากอน  จุดเริ่มตนอาจจะตองมาจากขางบน 
เปนการดําเนินกิจกรรมในลักษณะจากบนลงไปลาง  (Top–Down)  โดยตองเปนการกระตุนจาก
ระดับบริหาร  หรือระดับจัดการกอน  โดยเปนกําหนดนโยบายและสงเจาหนาที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง 
เขาไปดูแล  แตเมื่อถึงเวลาหนึ่ง  หนวยงานแทบจะไมตองเขาไปยุงเกี่ยวเลยดวยซํ้า  คนที่รูจุดมุงหมาย
ของ 5 ส. จะสามารถดูแลตัวเองในการทํา 5 ส. ไดตลอดไป  และที่สําคัญลักษณะของกิจกรรม
จะสงผลยอนกลับ  คือจะเกิดผลดีกลับขึ้นไปตอการบริหารและจัดการในภาพรวม  เรียกวายอนกลับขึ้นไป
จากขางลางไปสูขางบน  (Bottom–up)  สิ่งสําคัญในการลงมือทํากิจกรรม 5 ส. นั้น  คือตองทํา
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อยางตอเนื่อง  ทําใหเปนความเคยชิน  ประโยชนจาการทํา 5 ส. ทั้งจากสวนบนไปสูสวนลาง  และ
จากสวนลางไปสูสวนบน  จึงจะปรากฏผลชัดเจน  ซ่ึงเราสามารถดูผลสําเร็จของชาวญี่ปุนเปนตัวอยาง 
ไมวาจะเปนระดับบุคคล  ระดับองคกร  หรือระดับประเทศ 5 ส. เปนส่ิงที่อยูคูกับการพัฒนาของ
พวกเขามาโดยตลอด  ปจจุบันถาเราไปถามคนญี่ปุนวารูจัก 5 ส. หรือไม  สวนใหญจะบอกวาไมรูจัก 
ที่เปนเชนนั้นไมใชญี่ปุนไมไดทํา 5 ส. แตเปนเพราะเขาทําจนกลืนกลายเปนนิสัยสวนหนึ่งของชีวิตแลว 
ซ่ึงจากการทํา 5 ส. จนกลายเปนนิสัยของชาวญี่ปุนนี้เอง  เปนสวนหนึ่งที่ทําใหประเทศที่เปนผูแพ
ในสงครามโลกครั้งที่  2  อยางพวกเขา  สามารถพัฒนาตนเองจนกลายเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจได  
จากอดีตถึงปจจุบัน  องคกรตางๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญในประเทศญี่ปุนใชหลัก 5 S  (หลักการ 
5 ส. ในภาคภาษาญี่ปุน)  เปนหลักสําหรับวางรากฐานพัฒนาคน  พัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 
และพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารเกือบทั้งหมด ไมลังเลที่จะเปนตัวอยางที่ดีในการทํา 
5 ส. ใหพนักงานเห็น  พนักงานเองก็เชื่อมั่นวา  นี่คือแนวทางที่ดีที่จะชวยใหการทํางานของตนเอง
สําเร็จไปไดงายขึ้น  5 ส. จึงเปรียบเสมือนจุดรวมในองคกร  ที่ยึดเหนี่ยวใหทั้งหมดกาวหนาไป
ในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
  2.5.2  จุดกําเนิดของ 5 ส.  
       คงจะระบุไดยากวา  แทที่จริงแลว 5 ส. เริ่มขึ้นครั้งแรกที่ไหนเมื่อไร  แตสันนิษฐานวา
มีมาตั้งแตโบราณกาลแลว  เพราะเรื่องการปลูกฝงระเบียบวินัยเปนสิ่งที่มนุษยใหความสําคัญเสมอมา 
ซ่ึงจุดเริ่มตนของ 5 ส. นาจะมาจากทางตะวันตกกอน  แตที่เริ่มนํามาใชอยางชัดเจน  คือในประเทศญี่ปุน  
โดยชาวญี่ปุนไดปรับเปล่ียนและประยุกตแนวคิดของตะวันตกในเรืองการสรางระเบียบวินัย  และ
การเพิ่มผลผลิตใหมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะมากยิ่งขึ้น  การเกิดขึ้นของ  5  ส. 
ในประเทศญี่ปุนไมไดเกิดเปน 5 ส. ในรูปแบบที่ชัดเจน  แตพัฒนามาจากแนวคิดในเรื่องการควบคุม
คุณภาพ  (Quality Control : QC)  กลาวคือประเทศญี่ปุนแพสงครามโลกครั้งที่  2  กองกําลังฝายสัมพันธมิตร 
โดยการนําของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เขายึดครองประเทศญี่ปุน  ไดเรียกรองใหมีการรักษาคุณภาพ
ของชิ้นสวนอุปกรณโทรคมนาคมที่ผลิตในประเทศญี่ปุน  เพราะขณะนั้นสินคาของประเทศญี่ปุน
ดอยคุณภาพมาก  จะนํามาประกอบใชกับอะไรก็มักใชไมคอยได  จากปญหาดังกลาวนี่เอง  ทางประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงสงผูเชี่ยวชาญมาดูแลและใหความรูในเรื่องการควบคุมคุณภาพสินคาหรือ QC ซ่ึง
ตอมาหลักการที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกานํามาเผยแพรนี้เอง ที่กลายมาเปนพื้นฐานที่สงใหประเทศ
ญี่ปุนกลับมาเปนคูแขงที่นากลัวของตัวเองทั้งทางดานเศรษฐกิจและดานบุคคลากรในที่สุด  การเขามา
ของแนวคิดในเรื่องการควบคุมคุณภาพหรือ  QC  ในระยะนั้นเปนของใหมสําหรับชาวญี่ปุน  
แตบรรดาบริษัทตางๆ กลับใหความสนใจและเรียนรูอยางจริงจัง  ซ่ึงอาจเปนเพราะแนวคิดดังกลาว 
สอดคลองกับอุปนิสัยของคนญี่ปุนอยูแลว  การใชความรูดังกลาวเขามาควบคุมคุณภาพสินคา  
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ไลไปตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ  การวิจัย  การผลิต  การจําหนาย  และการบริหารไดสรางประสิทธิภาพ
ใหกับการทํางานและสรางผลกําไรแกองคกรไดอยางเดนชัด  จนในที่สุดชาวญี่ปุนไดพัฒนาสิ่งที่รับมา
จากคนอื่น  ใหกลายเปน QC ในแบบญี่ปุน  และกลายเปนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่มีความซับซอนไป 
อาทิ  กิจกรรมเพื่อคุณภาพแบบตอเนื่อง  (TQM)  ที่มองการพัฒนาคุณภาพโดยรวมของการทํางาน    
การทํา 5 ส. ปรากฏใหเห็นในชวงที่  QC  มีการพัฒนารูปแบบ  กลาวคือ  หนวยงานตางๆ ตองการ
แนวทางพื้นฐานที่เปนเหมือนแรงผลักใหผูปฏิบัติงานและสภาพแวดลอมในการทํางานเอื้อประโยชนตอ

กระบวนการผลิตมากที่สุด  โดย QC เปนหลักการที่มุงควบคุมที่ตัววัตถุมากกวา  ดังน้ันจึงมีผูคิดคน
หลักการงายๆ ที่จะสนับสนุนกิจกรรมรากฐาน  ที่มุงไปที่ตัวคนและสภาพแวดลอม  ซ่ึงหลักการนั้น
ก็คือหลัก 5 ส. ที่ทางญี่ปุนเรียกวา 5 S นั่นเอง. 
  2.5.3  5 ส. เขามาสูประเทศไทยไดอยางไร 
         สําหรับประเทศไทยนั้น  บริษัทเอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จํากัด  เปนบริษัทแหงแรก
ที่นํากิจกรรม 5 ส. มาใชในชวงป พ.ศ. 2522 โดยตอนนั้นเรียกกันวา 5 ส. ในครั้งแรกนั้น Mr.Shigemi 
Mmorita  ประธานกรรมการบริษัทไดนํามาใชเฉพาะ  3  ส. แรก  เพื่อเปนพื้นฐานในการบริหารบริษัท 
จากนั้น ในป พ.ศ.2524 จึงประกาศใช 5 ส. เปนนโยบายในการบริหารงาน  โดยใหระดับผูจดัการ
เปนแกนนํา  และสรางความเขาใจในกิจกรรม 5 ส. ใหบรรดาพนักงานทั่วๆ ไป  จากนั้นในชวงป 
พ.ศ. 2526 บริษัทสยามคูโบตา  อุตสาหกรรม  จํากัด  (กลุมบริษัทในเครือซีเมนตไทย)  ไดนํา 5 ส. 
มาดําเนินการในโรงแรม และเผยแพรความรูนี้ใหกับบริษัทที่สนใจ  ทั้งบริษัทในเครือซีเมนตไทย
และจากภายนอก  ตอมาวิศวกรและเจาหนาที่ของบริษัทในเครือซีเมนตไทยไดประชุมปรึกษาและ
บัญญัติศัพท  โดยแปลงความหมายของคํา 5 s. เดิมในภาษาญี่ปุนมาเปนภาษาไทยใหคลองเสียงกันกับ 
5 s. ประกอบดวยสะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  และสรางนิสัย  เพื่อใหงายตอการจดจําและ
ไดเผยแพรกิจกรรม 5 ส. ไปยังบริษัทอื่น ๆ ทั้งนี้  การปโตรเลียมแหงประเทศไทย  หรือ ปตท. 
เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่นําหลักกิจกรรม  5 ส. มาใชอยางจริงจัง  และสามารถปะยุกตใหเขากับลักษณะ
ขององคกรจนประสบความสําเร็จอยางเห็นไดชัด ท้ังๆ ที่เปนองคกรขนาดใหญมีโครงสรางซับซอน 
และมีบุคลากรอยูเปนจํานวนมาก  จึงนาสนใจเปนอยางยิ่งที่จะนํา ปตท. มาเปนตัวอยางในการศึกษา
หาความสําเร็จของการทํา 5 ส. โดยเฉพาะศึกษาถึงหลักหรือแนวทางที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทย  
สามารถนํากิจกรรม 5 ส. มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  เมื่อจะพูดถึง 5 ส. ขั้นแรกที่จะพูดถึงก็คือ   
ส. ทั้ง  5  ตัวนี้  ประกอบไปดวยอะไรบาง  ซ่ึงกิจกรรม 5 ส. ไทยเราไดดัดแปลงตัว ส. ใหสอดคลองกับ
ตัว  S  ที่เปนอักษรตัวแรกของทุกองคประกอบหลักทั้ง  5  องคประกอบในกิจกรรมดังกลาว กิจกรรม 5 ส. 
ในประเทศญี่ปุนกันเรียกวา  5  S  คือมีหลักในการปฏิบัติอยู  5  ประการ คือ  Seiri  (สะสาง)  Seiton 
(สะดวก)  Seiso  (สะอาด)  Seiketsu (สุขลักษณะ)    Shitsuke (สรางนิสัย)  พิจารณางายๆ จะเห็นวา 
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3  ตัวแรกเปนขั้นตอนการกระทําที่สงผลตอวัตถุ  ที่เราไดเขาไปจัดการ  สวน  2  ตัวหลังเปนผลพวงจาก
การกระทํา  3  ตัวแรก  แลวเกิดเปนประโยชนตอตัวของเรา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเกิดผลตอตัวบุคคล
ผูกระทํากิจกรรม 5 ส. เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น  จึงขออธบิาย  ส. แตละตัวตามลําดับ                  
  1)  ส. แรก ใหสะสาง  (Seiri)  ของที่ใชไดกับใชไมได 
           เนื่องจากเปน  ส. ตัวแรก  และเปน  ส. ที่ตองอาศัยความตั้งใจในการลงมือทําอยู
สักหนอย  เพราะหลายคนคงไมรูจักจะเริ่มอยางไร หรือมีส่ิงที่ตองเริ่มทํามากจนสับสน  ดังน้ันจึงตอง
อธิบายกันใหละเอียดสักเล็กนอย  ความหมายของการสะสาง  คือ  แยกใหชัด ส่ิงที่มันปะปนกันนั้น
แยกออกไป  ไปอยูเปนหมวดหมู  ส่ิงของเครื่องมือท่ีไมจําเปนจะตองไมมีปรากฏอยู  อันจะทําให
การทํางานหรือหยิบฉวยสิ่งที่จําเปนมาใชไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  เมื่อพิจารณาดูแลวก็จะเหมือนกับ

การกําจัดปฏิกูลกองใหญทิ้งไป  แตในความเปนจริงปฏิกูลดังกลาวไมไดถูกทิ้งไปจนหมดสิ้น  
แตจะถูกแบงไวตามแตละประเภท  บางอยางยังเก็บไวใชไดก็จะถูกนําไปรวบรวมไวเปนระบบ 
บางอยางนําไปรีไซเคิลได  บางอยางนําไปจําหนายจายแจกได  การสะสางนั้น  หากไดกระทํา
ตามขั้นตอนและวัตถุประสงคของตัวมันเองแลว  จะเห็นวาเกิดประโยชนในดานของความสะดวก
และรวดเร็ว  รวมถึงเกิดประโยชนแฝงที่มาจากการสะสาง  นั่นคือ  เราจะมีพื้นที่วาง  (Space)  
ที่จะนาํมาใชประโยชนในการเก็บของอื่นๆ หรือใชประโยชนอ่ืนๆ ไดดวย  สวนที่ไมตองการจึงทิ้งไป 
หรือนําไปขายไดเงินกลับคืนมา  กระทั่งจะเอาไปรีไซเคิลก็เปนอีกทางหนึ่งที่กอประโยชนได     
การแยกคือการทําสะสางอยางหนึ่ง  เพราะของที่ไดจากการสะสางบางสวนสามารถนํากลับไปใชได
อีก บางสวนใชไมไดก็ตองท้ิงไป  ถาไมมีการแยกของที่ใชไดจะกลายเปนของเสียโดยถาวร  หรือ
เปนขยะโดยที่ยังไมใชขยะนั้นเอง  อยางไรก็ตาม  ปญหาสําคัญที่สุดของขั้นตอนการสะสางนั้น  ก็คือ  
การเริ่มที่จะสะสาง  โดยเฉพาะกับคนที่วางกองสิ่งของไวรอบตัวเต็มไปหมด  จะรูสึกลําบากกวาคนทีม่ี
การจัดระบบอยูกอนแลว  คนกลุมนี้จะปฏิเสธการทํา 5 ส. ดวยเหตุผลอันนี้  ดังนั้นหนวยงานที่ทํา 5 ส. 
ตองสรางความเขากับบุคคลผูมีคุณสมบัติสวนตัวอยูมากและไมคอยมีระเบียบใหไดวา  การสะสางนั้น 
จะลําบากกอนในตอนแรกแลวจะสบายในตอนหลัง   ขณะที่มีคนอีกกลุมหนึ่งที่เปนโรคเสียดาย คือ
ของเก็บๆ ไวนั้น  ไมอยากจะทิ้งกลัววา  การทําการสะสางแลวตองทิ้งใหหมด  ถาจะตองนํามาใชอีก
แลวจะเปนยังไง  จุดนี้ถูกตองตรงที่การมองเห็นคุณคาของสิ่งของทุกชิ้น  แตตองอยาลืมวาถึงเก็บเอาไว 
แตเก็บไวแบบปะปนกัน  ของที่มีประโยชนก็อาจจะหาไมพบหรือปะปนจนเสยีหาย  แทนทีจ่ะนาํมาใช
ไดกลายเปนตองทิ้งไปเปลาๆ ในภายหลัง  การสะสางไมใชการทิ้งแตเพียงอยางเดียว  แตเปนการคัด  
เพื่อใหไดสิ่งที่เหมาะสมที่สุดทุกอยางมาวางเรียงไวในระบบความคิดของเรา  คนที่จะเริ่มทํา 5 ส. 
ตองเขาใจพื้นฐานเปนอันดับแรก 
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    จุดสําคัญของขั้นตอนการสะสาง คือ 
              ผูบริหารจะตองกําหนดนโยบายใหชัดเจนวา  อะไรคือของที่ไมตองการ  เพราะ
ส่ิงสําคัญของการสะสางคือการแยกของที่ตองการและไมตองการออกจากกัน  ผูบริหารตองลงไป
สัมผัสดวยตาและมือของตนเอง  เขาไปตรวจสภาพความเปนจริง เพื่อใหรับทราบวา  ที่ผูบริหารคิดวา
ไมตองการนั้น  พนักงานอาจเห็นเปนสิ่งจําเปน  หรือท่ีผูบริหารอยากเก็บไวแตพนักงานอาจมองวา
เกินความจําเปน  และทําใหเสียพ้ืนที่ไป  ตรงนี้ทั้ง  2  ฝายตองเปดใจ  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ซ่ึงผลพลอยไดที่จะตามมาที่สําคัญ  คือจะสามารถกําหนดหรือวางแนวทางในการจัดหาเครื่องไม

เครื่องมือ  หรืออุปกรณตางๆ ไดตรงตามความตองการ  รูวาควรจะใหอะไรไปมากนอยเพียงใด 
ไมใชใหไปวางไวเฉยๆ หรือเอาไปทิ้งในที่สุด  สรุปไดงายๆ วาประโยชนที่จะไดจากการสะสางคือ  
สามารถทราบจํานวนของที่ยังใชไดวาเหลืออยูอีกเทาไร  ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  เพราะไมตอง
ส้ินเปลืองพื้นที่เพื่อเกบ็ขยะหรือของที่ไมใชแลว  และไมกอใหเกิดขอผิดพลาดในการใชของพนักงาน
ที่ไดปฏิบัติการสะสางแลว  ผลที่ไดรับนอกจากจะชวยขจัดความสิ้นเปลืองของวัสดุ  ของการใชพื้นแลว
ที่สําคัญคือจะสามารถชวยองคกรลดการจัดหาสถานที่จัดเก็บของลงได  ทั้งพวกโตะตูเอกสาร  
ช้ันวางของแมกระทั่งไปชวยลดสต็อกสินคา  หรือสินคาในระหวางการผลิตไดดวย  

  2)  ส. ที่ 2 คือ สะดวก  (Seiton) หยิบก็งาย  หายก็รู  ดูก็งามตา 
            เปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการทําสะสางสิ่งของ  กลาวคือ  เปนขั้นตอนที่จัดส่ิงของ
ที่ทําการสะสางใหมีระเบียบ  ทั้งนี้เพื่อใหงายในการใชสอย  ในขั้นตอนนี้เราอาจจะแยกของที่ไดจาก
การสะสางเปนหมวดหมู  เปนประเภทโดยอาจจะเก็บของที่ใชบอยๆ ไวใกลตัว  หรือเขียนปายติดไว 
เพื่อนํามาใชสอยไดงาย  ประโยชนอีกอยางหนึ่งของขั้นตอนนี้  คือส่ิงที่เก็บไวจะดูเรียบรอยดูสบายตา 
ถาหายหรือถูกเคลื่อนยายก็จะสังเกตไดงาย  ถาการ สะสาง คือเพื่อคัดเพื่อแยก ในขั้นของ  สะดวก  ก็คือ
การจัดใหเปนระบบระเบียบเพื่อนํามาใชไดงาย  ๆทั้งนี้วิธีปฏิบัติขั้นตอน  สะดวกนี้  ก็ไมไดซับซอนอะไร 
ที่สําคัญคือนําออกมาใชไดงาย  โดยวิธีปฏิบัติพื้นฐานจะประกอบไปดวย  จัดแยกของที่ใชงานออกเปน
ประเภทตาง  ๆเมื่อแยกประเภทแลว  ใหจัดเก็บใหเปนระเบียบ  และอาจติดปายแสดงวาเปนของประเภทใด  
ทั้งนี้อาจรวมถงึคุณสมบัติน้ําหนัก  และวันหมดอายุการใชงาน  จุดสําคัญของขั้นตอน  สะดวก  คือ
การจัดระบบ  ไลตั้งแตการกําหนดที่วางใหแนชัด  ของแบบใดควรจะอยูตรงไหน  ซ่ึงตองกําหนด
อยางสมเหตุสมผล  ของที่ใชกับงานแบบหนึ่งอาจตกแตกเสียหายไดงาย  อาจตองกันไวในมุมที่หลีกเลี่ยง
การกระทบกระแทกได  ของอะไรที่ไวใกลกันจะทําใหอีกอยางเสียหาย ก็ตองแยกกันหางๆ อีกสิง่หนึง่
ไมควรจะมองขามในการทําขั้นตอน  สะดวก  คือการทําแผนผังรวม  สําหรับกําหนดแนวทาง
ในการจัดวาง  ซ่ึงจะแสดงสถานที่วางสิ่งของหรือเครื่องมือ  เพื่อจะสามารถรวบรวมสิ่งของที่ตองการ
มาไวในที่เดียวกันไดและแผนผังนี้ควรแสดงลําดับการรวบรวมสิ่งของดวยวิธีงายๆ และใชเวลานอยท่ีสุด 
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และตองตรวจสอบเพื่อใหเห็นจริงวา  ทุกคนปฏิบัติไดตามเปาหมายและแนวทางที่วางไว  การทํา
ขั้นตอนสะดวกก็จะสงผลในแงคุณภาพ  ประสิทธิภาพและความแลความปลอดภัยไดชัดเจนยิ่งขึ้น  
พนักงานที่ไดรับปฏิบัติขั้นตอนสะดวกแลวผลที่จะไดรับอยางเห็นไดชัดคือพวกเขาจะเสียเวลา

ในการคนสิ่งของ  เครื่องมือ  อุปกรณตางๆ นอยลงของไมหายและตรวจสอบความคงอยูของส่ิงของ
ไดงาย ที่สําคัญเวลาที่เคยใชไปในการคนหาจะไดกลับคืนมาเปนเวลาที่นําไปใชในการทํางานไดมากขึ้น  
  3)  ส. ที่ 3 ตอง สะอาด  (Seiso)  เพื่อความพรอมในการทํางาน 
            จากสองขั้นตอนแรก  จะสืบเนื่องมายังขั้นตอนนี้ คือเมื่อทําการสะสางแลวแบงแยก
เพื่อความสะดวกแลว  ตรงนี้จะงายในการนํามาทําความสะอาด  ท่ีกลาวมาอาจมีคนสงสัยวา  ทําไม
เราไมเร่ิมจากการทําสะอาดกอนถึงมาทําการสะสาง  ถาทําเชนนั้น  คือทําความสะอาดกอน  เราจะตอง
มานั่งทําความสะอาดขยะคือของที่จะไมใชหรือจะตองทิ้งไปพรอมๆ กับของที่เราจะเก็บเอาไวดวย 
อยางนี้แทนที่จะใชเวลาไดอยางมีประโยชน  กลับมาเสียเวลากับเรื่องไมจําเปนไปแทนหรือ
หากจะถามอีกวาทําไมตองทําความสะอาดดวย  ในเมื่อสะสางจนเกิดความสะดวกในการใชสอยแลว 
จุดสําคัญของชั้นตอนการสะสางคือ  ความสะอาดที่เกิดขึ้นตามมานั้น  จะทําใหสถานที่ทํางานนาอยู 
นาทํางาน  และมีผลอยางมากในการทําใหผูทํางานอยูในสถานที่นั้น  สภาพแวดลอมสะอาด  จิตใจ
ของคนที่ทํางานอยูก็ปลอดโปรง  สดชื่น  และกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง  นอกจากนี้ 
ประโยชนสําคัญของการทําความสะอาดที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ  เปนการตรวจสอบของเครื่องไม
เครื่องมืออุปกรณตางๆ อยางใกลชิด ทําใหรูถึงขอบกพรองที่มีอยู  ซ่ึงปรกติขอบกพรองเหลานั้น
มักจะถูกมองผานไป หรือไมถูกสังเกตพบ  โดยแนวปฏิบัติงายๆ ของขั้นตอนการทําความสะอาด
ไมมีอะไรมาก  คือ  ปดกวาดเช็ดถูทุกวัน  มุงแกไขปญหาในเรื่องฝุนผง ซ่ึงเปนตนตอของการเสื่อมสภาพ
ของวัสดุอุปกรณหลายประเภท  และยึดมั่นเสมอวาไมมีขยะ ยังไงก็ไมเลอะเทอะ  ซ่ึงหลักปฏิบัติงายๆ 
ในขางตน  ตองครอบคลุมถึงความสะอาดอยางแทจริงในทุกหนทุกแหง  ผลที่ตามมานอกจาก
ผลในแงจิตใจแลว  ความปลอดภัยในการทํางานจะยิ่งมากขึ้นไปดวย  เพราะหลายครั้งที่เครื่องมือตางๆ 
ชํารุดขัดของ หรือทํางานเพี้ยนไปจากเดิม  เนื่องจากความสกปรกหรือการเขาไปอุดตันของฝุนละออง 
ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานไดใหระลึกไววาการรักษาความสะอาดจะเกิดผลดีกับ  3  สวน  
กับคน  คือปลอดภัย  ไมผิดพลาดกับเครื่องจักร  คือเที่ยงตรง  ยึดอายุการใชงาน  และปองกัน
สภาพแวดลอมเปนพิษกับผลิตภัณฑ คือชวยขจัดปญหาสนิม  เพิ่มคุณคาในการใชงาน  และลูกคาเชื่อถือ   
  4)  ส. ที่ 4 คือถูกสุขลักษณะ  (Seiketsu)  เพื่อความแจมใส  สุขกายสุขใจ 
              เราพูดถึง 3 ส. แรก ซึ่งเปนการกระทําตอวัตถุสิ่งของไปแลว ส. ตัวที่ 4  คือ
สุขลักษณะ เปนผลพวงจากการทํา 3 ส. ที่ผานมา  คือเมื่อเรากําจัดขยะที่ไมใชออกจากของที่เราใชแลว
ยอมเกิดความสะดวกในการใชสอบ  และเมื่อทําความสะอาดสิ่งของเหลานั้นยอมทําใหคุณภาพ
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ในชีวิตทั้งรางกายและจิตใจของผูใชสิ่งของดีขึ้น  ไมตองสัมผัสหรือจับตองของสกปรก  คือ
เปนการสรางสุขลักษณะที่ดี กลาวงายๆ ไดวา  สุขลักษณะที่ดีของพนักงานจะเกิดขึ้นเพราะ 3 ส. แรก 
ซ่ึงจะสงผลยอนกลับไปใหมีการหมั่นรักษา 3 ส. ที่กลาวมายางสม่ําเสมอ  ส. ตัวนี้จึงเปนเรื่องของ
นิสัยเปนหลัก  เร่ืองของสุขลักษณะนั้น เปนเรื่องที่มุงเนนพฤติกรรมของคนเปนหลัก  โดยที่ทุกคน
จะตองชวยกันสรางที่ทํางานใหมีสภาพและบรรยากาศที่มีลักษณะกอใหเกิดความสุขท้ังกายและใจ

ทุกคน ปราศจากสิ่งรบกวนตางๆ อันจะมีผลกระทบตอสมาธิในการทํางาน  โดยมุงผลดีที่มีตอ
ประสาทสัมผัสทั้ง 3 คือ  ตา – ดูแลแลวสบายตา  ซ่ึงจะเกิดไดตองทําสะสาง  สะดวก  สะอาด 
ใหเรียบรอยอยางมีระบบและไดรับความรวมมือจากทุกระดับกอน จมูก – อากาศที่หายใจเขาไป
ตองไมทําลายหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ และตองปราศจากกลิ่นอันไมพึงประสงค  หู – เสียงตางๆ 
ในทีทํางาน  ตองเปนเสียงที่ไมรบกวนสมาธิในการทํางาน  จุดสําคัญที่สุดของการรักษาสุขลักษณะ
ในที่ทํางานนั้น  คือความรวมมือของทุกๆ ฝาย  ไลตั้งแตผูบริหารระดับสูงไปจนถึงระดับลางที่ตอง
ชวยกันดูแลชวยกันปฏิบัติ ซ่ึงหลักปฏิบัติงายๆ ที่ตองชวยกันทําก็คือทําสะสาง  สะดวก  และสะอาด
อยูเปนนิจ  และหาทางปรับปรุงปฏิบัติ  3  ส. แรกอยูเสมอ  อยาลืมวา  ส. ตัวนี้เปนเรื่องของนิสัย
ที่นําไปสูพฤติกรรมที่ดี  และเมื่อเปนเรื่องของนิสัยแลว ถาเกิดขึ้นจะอยูอยางคงทน  และถายทอด
ใหกันได ดังนั้นหากพนักงานในองคกรถูกปลูกฝงจนเกิดนิสัยรักสุขลักษณะแลว  เราจะสามารถมั่นใจ
ไดมากขึ้นวา  พวกเขาจะทํา 5 ส. ดวยตัวเขาเอง  และไมตองมีคนมากระตุน  นอกจากนี้  ยังอาจชักนํา
ใหคนอื่นหันมาปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมตามไปดวยก็ได 
  5)  ส. ที่ 5 สรางนิสัย  (Shitsuke)  ใหรักทีจ่ะทํา 5 ส. 
           เราลองพิจารณารากศัพทของตัวอักษรจีนในภาษาญี่ปุนของคําวา  Shitsuli  กันกอน 
คํานี้จะมีอยู  2  ความหมาย  ความหมายแรกคือการใชเข็มเย็บผาในขั้นตอนลองตวักอนจะมกีารเยบ็จรงิ 
แตอีกความหมายหนึ่งคือการฝกรักษากฎเกณฑที่ตกลงกันไวใหเปนนิสัย คําวา  Shitsuke ที่ใชใน 5 ส. 
จะหมายถึงความหมายที่  2  เปนการสรางนิสัยซึ่งเชื่อมโยงมาจาก  ส. ตัวอื่นๆ ที่กลาวมาทั้งหมด
กลาวคือ  ส. ตัวนี้มุงไปที่การสรางระเบียบวินัย  สรางนิสัยที่ดีใหเกิดขึ้นเปนขั้นตอนสุดทายในการทํา 
5 ส. เปาหมายสําคัญของขั้นตอนนี้คือใหผูปฏิบัติรักที่จะกิจกรรม 5 ส. อยางเต็มที่  เพราะการทํากิจกรรม 
5 ส. ไมใชการทําครั้งเดียวแลวเลิกหรือคิดวาเพียงพอแลว  เพราะถาเปนอยางนั้น  ทุกอยางก็จะยอนกลับ
ไปอยูในสภาพเดิมได  หรือเหมือนไมไดทําอะไรเลย ดังนั้นการสรางนิสัยใหรักที่จะทํา 5 ส. จึงเปน
ส่ิงจําเปน  หรืออาจกลาวไดวาถือวาเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดในการทํา 5 ส. ก็วาได  เร่ืองการสรางนิสัย
เปนเรื่องศิลปะเฉพาะตัวของแตละบุคคล  บางคนก็สรางงาย  บางคนก็สรางยาก  แตเมื่อนิสัย
ความเปนระเบียบที่เกิดจากการปฏิบัติ 5 ส. ไดกลายเปนความเคยชินของบุคคลไปแลว  ไมวาเขาจะอยูที่
สํานักงานหรือที่บานก็จะมีระเบียบโดยไมรูตัว เมื่อกลับถึงบาน  ก็ยังนํา 5 ส. ติดตัวไปใช เชน  แยกขยะ
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ที่บาน  จัดของใชใหอยูในหมวดหมูของมันเอง  หรือเวลาขับรถ  ตองคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่รถ
ขับเคลื่อนออกไปเปนตน  ในการสรางพนักงานใหเปนคนมีระเบียบวินัยนั้น  จะตองฝกอบรม
ใหพนักงานมีความรู  ความเขาใจตอกฎระเบียบมาตรฐานการทํางานตางๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติ
จนเปนนิสัยจุดสําคัญของขั้นตอนการสรางนิสัย  คือ  การสรางนิสัยเปนเรื่องสําคัญ  ซ่ึงจะชวยพัฒนา
ใหพนักงานปฏิบัติขั้นตอน สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  จนกลายเปนเรื่องติดตัวและ
ปฏิบัติเปนประจําโดยไมมใีครมาบังคับ  หนวยงานตองตอกย้ําเรื่องนี้อยูเสมอและใหมีความตอเนื่อง
ในกิจกรรม  ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของระดับตางๆ เพื่อหาแนวทางและพูดคุยถึง
ปญหาที่เกิดขึ้น อันจะนําไปสูการกําหนดเทคนิควิธีเหมาะสมกับแตละหนวยงานมากที่สุด  อยางไรก็ตาม 
เปนหนาที่ของทุกคนที่ทํางานที่ตองชวยกันสรางจิตสํานึกที่ถูกตองในการปรบัปรุงสภาพแวดลอม

และบรรยากาศในการทํางานใหสดใส มีชีวิตชีวา  และใหพนักงานไดมีสวนในการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น  หากทุกคนรักที่จะทํา 5 ส. ผลที่พนักงานและหนวยงานจะไดรับ
ก็คือ มาตรฐานที่ดีในการทํางาน สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น  ตลอดจนสรางความนาเชื่อถือและไววางใจ
ของลูกคาได  และที่สําคัญ  การรักที่จะทํา 5 ส. ยอมหมายถึงพนักงานจะรักที่จะทํากิจกรรมอื่น
ที่เอื้ออํานวยตอการเพิ่มผลผลิตตอไป 
  2.5.4  5 ส. คือมาตรฐานการทํางานและความภาคภูมิใจ  
              มีความเชื่อกันวาสถานที่ทํางานและโรงงานที่เปนระเบียบเรียบรอย  จะสงผลใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอยในการผลิตดวย  หากการควบคุมการผลิต  การบํารุงรักษา  การประกันคุณภาพ หรือ
การวางแผนงานในโรงงานไมเหมาะสม ก็จะมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นมากมาย  โรงงานก็จะมีสภาพ
ไมเปนระเบียบในทางตรงขามกันโรงงานที่สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย  จะพบวาจํานวนครั้งที่
เครื่องจักรเสีย  หรืออัตราของเสียจะต่ํากวาโรงงานที่ไมเปนระเบียบ  รวมทั้งปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
ก็จะไดรับการแกไขไดงายและทันทวงที  เมื่อพนักงานฝกทํากิจกรรม 5 ส. อยางตอเนื่องจนเกิดเปน
นิสัย  สถานที่ทํางานหรือโรงงานก็สามารถกาวเปนหนวยงานหรือโรงงานชั้นที่หนึ่งได  ความรวมมือ
รวมใจของพนักงานก็จะดีขึ้น  ไมเฉพาะภายในพื้นที่นั้น  แตรวมถึงหนวยงานทั้งหนวยงาน  การจัดการ
ใหเกิดความเปนระเบียบรอยในสถานที่ทํางานเปนสิ่งสําคัญที่ทุกคนในหนวยงานจําเปนตองกระทํา 
เพื่อสรางสรรคใหทุกคนที่ทํางานอยูมีความภาคภูมิใจในหนวยงานของตน กิจกรรม 5 ส. มีหลักการ
งายๆ วา  ใหมีที่สําหรับของทุกสิ่ง  และของทุกสิ่งก็ตองอยูในที่ของมัน  (A place for everything, and 
everything in its place)  กิจกรรม 5 ส. จะชวยพัฒนาสํานึกในเรื่องการปฏบิตังิานใหดขีึน้  ยิง่ไปกวานัน้ 
พนักงานผูซ่ึงมีความภาคภูมิใจในสถานที่ทํางานของตนจะสามารถผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ  
สูงขึ้นดวยอาจกลาวไดวา  การจัดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางาน  โดยใชหลัก 5 ส. 
เปนกาวแรกของการบริการที่จะนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนวยงาน  อันชวยเพิ่มผลผลิต
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ใหสูงขึ้น  เพิ่มศักยภาพและความมีคุณภาพของทรัพยากรบุคคลและเพิ่มขีดความสมารถในการแขงขนั
ในโลกธุรกิจไดในที่สุด 
        สรุปไดวา  กิจกรรม 5 ส. เปนหนึ่งในกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายเพื่อการเพิ่มผลผลิตเปนกระบวนการ
ในการจัดสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอยโดยมุงเนนที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางาน

และจิตสํานึกในการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่ดีของผูปฏิบัติงาน  เร่ิมจากตอง ส.สะสาง  ส่ิงที่ไมจําเปน
ในการทํางานออกไป  จากนั้นนําสิ่งที่จําเปนมาจัดใหเปนระเบียบใหเกิด ส.สะดวก  และตองหมั่นดูแล
ที่ทํางานเครื่องมือเครื่องใชให ส.สะอาด  อยูเสมอมาถึง ส.สุขลักษณะ  ที่ตองรักษามาตรฐานการปฎบิตัติาม  
3 ส. แรกไวใหดีเพื่อสรางบรรยากาศที่ดีมีอนามัยและเกิดความปลอดภัยในการทํางาน  สุดทาย 
ส. สรางนิสัยในการปฎิบัติใหเคยชินเหมือนเปนกิจวัตรประจําวันอยางหนึ่ง  ชาวญ่ีปุนไดนํา ส. แตละตัว
ไปใชและพัฒนาอยางจริงจังโดยจัดทําใหเปนระบบมีการกําหนดขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
มีการติดตามผลงานเปนระยะๆ อีกทั้งยังมีวิธีการควบคุมกิจกรรมเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตลอดไป  
(วัชรา  ทองหยอด, 2551, อินเทอรเน็ต) 
 

2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 
กรณีศึกษา  บริษัท  อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ  ซ่ึงคนควางานวิจัยที่มี
ผูศึกษาไวดังนี้ 
 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
 ชลธิชา  สวางเนตร  (2542, หนา  101-104)  ไดศึกษาการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ภายในองคการและขวัญกําลังใจการทํางานของพนักงานระดับบังคับบัญชา  และวิชาชีพของบริษัท
ผลิตภัณฑและวัสดุกอสราง  จํานวน  180  คน  พบวา  พนักงานมีการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางาน 
และขวัญในการทํางานในระดังสูง  เมื่อเปรียบเทียบกันพบวาพนักงานชาย  พนักงานที่มีอายุมาก
พนักงานที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี  พนักงานที่มีรายไดระหวาง 20,000 - 30,000  บาท  
พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานมาก และพนักงานที่มีบุคลิกภาพแบบบีมีการรับรูสภาพแวดลอม
ในการทํางานดีกวา  และมีขวัญในการทํางานสูงกวา  และการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางาน
มีความสัมพันธทางบวกกับขวัญในการทํางาน 
 บูรจิต ธรรมโรจน (2542, หนา 113-115)  ศึกษาการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางาน
ทางกายภาพที่มีผลตอสุขภาพ  และผลการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานผลิตยางรถยนต  จํานวน  
304  คน  พบวาพนักงานมีการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพ  สุขภาพและผลการปฏิบัติงาน
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ในระดับสูง  พนักงานที่มีอายุมาก  อายุงานนอยมีการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพ
ดีกวาพนักงานที่มีอายุนอย  และอายุงานมาก  แผนกที่ตางกันมีการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางาน
ตางกัน  พนักงานที่มีการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับสูง  มีสุขภาพ
ต่ํากวา  และมีผลการปฏิบัติงานสูงกวาพนักงานท่ีมีการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานกายภาพ
โดยรวมอยูในระดับต่ํา  และภาวะสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน   
 กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  (2543, บทคัดยอ)  ศึกษาเพื่อจัดทํามาตรฐานสําหรับมาตรการ
ปองกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการทํางาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงไว
ในบริเวณที่ทํางาน  รอยละ  90  ในเขตปริมณฑล  รอยละ  50  สวนอุปกรณไฟฟามีความปลอดภัย 
รอยละ 77 - 81  สวนใหญยังไมมีฝาครอบหรือการด รอยละ 50  การใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล  สวนใหญยังไมจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายแตมีการจัดหาผาปดจมูกและถุงมือใหแก
พนักงาน  รอยละ  30-40  ผลการตรวจวัดส่ิงแวดลอม ฝุนละอองในสถานประกอบการพื้นที่เขตกรุงเทพฯ  
TSP  PM-10 และPM-2.5  มีปริมาณมากกวาในบรรยากาศ ซ่ึงปริมาณ TSP  ภายในโรงงานอยูในชวง 
0.99-1.78 ม.ก./ลบ.ม.  สวนปริมาณ  TSP  ในบรรยากาศอยูในชวง  0.06-0.94 ม.ก./ลบ.ม. และ PM-10  
อยูในชวง 0.04 ม.ก./ลบ.ม. ถึง 1.11 ม.ก./ลบ.ม. เฉลี่ย 0.69 ม.ก./ลบ.ม.  ผลการตรวจวัดสารระเหย
ในสถานประกอบการพื้นที่เขตกรุงเทพฯ  พบวาระดับความเขมขนโทลูอีนภายในพื้นที่ทํางาน
อยูระหวาง  36.00-98.00 ม.ก./ลบ.ม.  ผลการตรวจวัดเสียงในสถานประกอบการพื้นที่เขตกรุงเทพฯ 
พบวามีระดับความดังเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  บริเวณพื้นที่ทํางานอยูระหวาง 77.10 เดซิเบลเอ-112.50 
เดซิเบลเอ 
 กาญจนา  นาถะพินธุ  และคนอื่นๆ (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู
และการแกปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยทําการศึกษาระหวางวันที่  1  กุมภาพันธ 2543-31 มกราคม 2545  
ซ่ึงจากการศึกษาปญหาสุขภาพใน  3  กลุมอาชีพ  พบวาการทํางานอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน
จะมีความอิสระในการทํางาน  ระยะเวลาในการทํางาน  การหยุดพักหรือวิธีการทํางาน  แตมีขอจํากัด
เร่ืองสถานที่ที่ตองไปทํางานรวมกันในรานที่มีการจางงาน  (ยกเวนงานทอผาที่ทําที่บานตนเอง)  
รอยละ 79.5  ของผูประกอบอาชีพที่ศึกษา  มีปญหาสุขภาพจากการทํางาน  (การเจ็บปวยหรือโรค
จากการทํางาน)  โดยอาการที่พบมากคือ  อาการที่เกิดจากทาทาง  อิริยาบทที่ไมเหมาะสมในการทํางาน 
ความซ้ําซากของงาน  และมีการทํางานที่ตอเนื่องนานๆ ซึ่งทําใหเกิดอาการปวดตามสวนตางๆ 
ของรางกาย  เชน  ปวดหลัง  ปวดตนคอ  ปวดไหล  ปวดเอว  ปวดมือ  แขนและขา  สําหรับอาการทางตา
ที่พบจะเปนอาการที่เกิดเนื่องจากการใชสายตาเพงมองมากเกินไปอันไดแก  อาการแสบตา  ตาพรา 
และปวดกระบอกตา  นอกจากนี้ยังพบอาการออนเพลียในผูประกอบอาชีพเปนสวนใหญ  อันเนื่องจาก
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การทํางานติดตอกันเปนระยะเวลานานๆ กลุมที่ศึกษารอยละ  64.5  เคยไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน 
อุบัติเหตุจากการทํางานพบมากในลุมอาชีพบัดกรีฝาโอง  ประเภทของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสวนใหญ
จะเกิดจากการถูกของมีคมบาด  ซ่ึงมีตั้งแตระดับความรุนแรงนอยไปจนถึงมาก  อุบัติเหตุจากเศษวัตถุ
ช้ินเล็กๆ กระเด็นเขาตา  การถูกกระแทกรางกายจากของแข็งและการหกลมเนื่องจากสภาพงาน 
มีการจัดเก็บบริเวณงานไมเหมาะสม  และพบวามีสมาชิกในครัวเรือนที่ไมไดทํางานนี้แตไดรับ
อุบัติเหตุจากสภาพงานเปนจํานวนถึงรอยละ  14.9  นอกจากนี้ยังพบอันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่มี
การนํามาใชในบางขั้นตอนของการทํางาน  เชน  ตะกั่ว  กรด  โซดาไฟ  และสี  เปนตน 
 จําเนียร  มูลเทพ  (2546, บทคัดยอ)  ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการสูญเสียอวัยวะ
ของลูกจางที่ประสบอันตรายจากการทํางาน ในกลุมลูกจางที่ประสบอันตรายจากการทํางานจากขอมูล
กองทุนทดแทน  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน  ที่ไดรับการจําแนกความรายแรง
เปนสูญเสียอวัยวะ ในป พ.ศ.2541-2544  จํานวน  96  คน  กลุมควบคุมเปนลูกจางที่ประสพอันตราย
ในชวงเวลาเดียวกัน แตความรายแรงไมถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ  ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต  จํานวน  108  คน  
จากการศึกษาดังกลาวขางตน  เปนการศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด  ซึ่งมีระบบ
การจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางานที่ดี  แตยังพบปญหาดานสิ่งแวดลอม
การทํางาน  ดานความปลอดภัยในการทํางานที่ทําใหเกิดปญหาสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  ดังนั้น  
อุตสาหกรรมในครัวเรือนซึ่งยังขาดการจัดการดานสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดี  ขาดหนวยงาน
ที่เขาไปดูแลชวยเหลือ  จึงอาจทําใหพบปญหาที่เกิดจากสิ่งแวดลอมในการทํางานและปญหาสขุภาพ
ของผูปฏิบัติงานที่เกิดเนื่องจากการทํางานไดมากยิ่งกวา 
 มงคล  แสงทอง  (2547)  ศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางานและภาวะสุขภาพของกลุมอาชีพ
หัตถกรมศาลาไทยลอเกวียน  จังหวัดชัยภูมิ  โดยทําการสัมภาษณผูปฏิบัติงานในกลุมอาชีพหัตถกรรม
ศาลาไทยลอเกวียน  จํานวน  91  คน  การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในรอบ  1  ป  ที่ผานมามีผูปฏิบัติงาน
ไดรับอุบัติเหตุ  รอยละ  70.33  โดยรอยละ  60.44  เปนอุบัติเหตุที่ทําใหบาดเจ็บเล็กนอย  ไมไดพักงาน
หรือหยุดงาน  สภาพแวดลอมการทํางานไมถูกตอง อุปกรณชํารุดหรือไมมีเครื่องปองกันและผูปฏิบัติงาน
ไมมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางถูกตองครบถวน  อันตรายและเหตุรําคาญ  รบกวน
จากเสียงดัง  ฝุน  อุบัติเหตุและการไดรับสัมผัสสารตัวทําละลายอินทรีย  มีผลกระทบตอบุคคลกลุมอื่น  ๆ
ในครอบครัวในชุมชน  ซ่ึงมีทั้งเด็ก  หญิงมีครรภ  ผูสูงอายุ  ผูปวย  และกลุมบุคคลตางๆ ในชุมชน
ที่ไดรับสัมผัสสิ่งแวดลอมเหลานี้ดวยตลอดเวลา  ดังนั้นผูปฏิบัติงานกลุมอาชีพหัตถกรรมศาลาไทย
ลอเกวียน  เจาของกิจการและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการปรับปรุงส่ิงแวดลอมการทํางาน  และ
จัดหาและใหอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ตลอดจนแนวทางการปองกันและใหความรูเร่ือง
ความปลอดภัยในการทํางานอันตรายจากเสียงดัง  ฝุน  และสารเคมีในการทํางาน ตรวจสุขภาพประจําป
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ตามความเสี่ยงของการทํางานเพื่อลดและเฝาระวังปญหาสุขภาพที่จะเกิดกับผูปฏิบัติงานกลุมอาชีพ

หัตถกรรมศาลาไทยลอเกวียนและบุคคลกลุมอื่นๆ ในครอบครัว  ในชุมชนตอไป 
 กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ  และคนอื่น  ๆ (2548)  ไดทําการศึกษาการประยุกตใช  WISE Technique   
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานโดยการมีสวนรวมของผูประกอบการ  กรณีโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมขนมจีน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีวัตถุประสงค  2  ขอคือ  (1)  เพื่อประยุกตใช  
WISE Technique ในการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานโดยการมีสวนรวมของผูประกอบการ
ของโรงงานขนมจีนจังหวัดฉะเชิงเทรา  (2)  เพื่อจัดทําตนแบบ  คูมือแนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอม
ในการทํางานของโรงงานขนมจีนโดยการประยุกตใช  WISE  Technique  โดยดําเนินการที่โรงงาน
ขนมจีนอึ้งฮั่วเชียง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนการวิจัยปฏิบตัิการแบบมีสวนรวมซ่ึงเจาของและคนงาน 
20  คน  ไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย  ภายหลังการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทํางานพบวาโรงงานมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีขึ้นในหลายๆ ดานตามองคประกอบ 
ของ  WISE Technique  เชน  การขนยายวัสดุที่ไมใชงานออกจากบริเวนโรงงาน  การปรับปรุงทาทาง
ในการทํางานของพนักงานเปนตนและคนงานก็มีศกัยภาพสูงขึ้นกวากอนดําเนินการ  ซ่ึงจากผลการวิจัย
เปนสิ่งยืนยันไดวา  วิธีการของ  WISE  สามารถนําไปใชในการพัฒนา สภาพแวดลอมในการทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวา  ความสําเร็จของการนําวิธีการของ  WISE  
มาประยุกตใชมีความสัมพันธกับแนวคิดพื้นฐานของโปรแกรมการอบรมของ  WISE  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเด็นการมุงที่ผลสําเร็จ  การเรียนรูจากการปฏิบัติ  การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ  
และการใหคนงานไดเขามามีสวนรวม 
 ประทีป  เองฉวน  (2549)  ศึกษาเรื่อง  การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ทุกสถานประกอบการจะมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยคลายๆ กันเริ่มจากการรับวัตถุดิบ  การจัดเก็บวัตถุดิบ  การบรรจุผลิตภัณฑ  การจัดเก็บ
สินคาสําเร็จรูป  การกําจัดของเสีย  การซอมบํารุงเครื่องจักร  การควบคุมคุณภาพ  การขนสง  ขนยาย 
ระบบปองกันความปลอดภัยและการจัดการอาคารและสถานที่ทํางาน  ทุกโรงงานจะมีระบบการจัดการ
ดานน้ําเสีย  มีทอระบายน้ําทิ้งที่แยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝน  มีระบบการจัดการ
ดานมลพิษทางโรงงานจะมี  Hood  ทอดูดรวมฝุนและไอระเหยของสารเคมีเขาไปบําบัดตามชนิด
ของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศที่แตกตางกันไป  ตามเครื่องบําบัดที่แตละโรงงานมี  สวนกากของ
เสียที่ไมอันตรายจะมีการคัดแยกและมีภาชนะรองรับที่ชัดเจน  มีการคัดแยกขยะที่มีประโยชนนําไป
จําหนายตอไป  สวนกากของเสียอันตรายจะวาจางใหบริษัทที่รับกําจัดกากของเสีย  นําไปบําบัดและ
กําจัดตอไป  โดยการนํากากของเสียออกจากโรงงานจะมีการแจงสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
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  2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 สิวะดล และซี.เวล  Sivadon & C. Vcil  (1963, 101-102; อางถึงใน กาญจนา  หงษรัตน, 2546, 
หนา 60)  ไดทําการศึกษาโดยวิธีสํารวจสภาวะการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพจิต   ผลปรากฏวา  มีองคประกอบมากมายที ่มีผลกระทบกระเทือนตอสุขภาพจิต  
องคประกอบดังกลาวนี้  ไดแก  กลุมทํางาน  ประเภทของงาน  และประเภทของอาชีพ  บุคลิกภาพ
ของบุคคล  ชั่วโมงการทํางาน  ระยะทางที ่เดินทางมาทํางาน   วัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจน
เครื่องจักร  ปรากฎวาพนักงานที่มีปญหาสุขภาพจิตจะแสดงอาการตางๆ ออกมา  เชน  อาการ
เมื่อยลา  อาการเจ็บปวยทางรางกาย  อารมณฉุนเฉียวงาย  วติกกังวล  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนตัวสําคัญที่ทํา
ใหผลการปฏิบัติงานต่ําลง 
 คอราเดคกา  (Koradecka, 2001, 60-63; อางถึงใน กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ  และคนอื่นๆ, 
2548, หนา 73)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กในชวงการเปลี่ยนผานทางสังคมและเศรษฐกิจ  ในประเทศโปแลนด  จากสภาพ
ในป ค.ศ. 1980-1990  ที่มีคนจํานวนมากไดรับอันตรายจากการทํางาน  โดยมีขอมูลสถิติช้ีใหเห็นวา 
จํานวนผูเปนโรคจากการประกอบอาชีพสูงขึ้นเรื่อยๆ และพบวาการทํางานในสถานประกอบการ
ขนาดยอมมีโอกาสเสี่ยงในการไดรับอันตรายจากการประกอบอาชีพสูงกวา 
 สุดธิดา  กรุงไกรวงศ  (Kurngkraiwong, et al., 2006; อางถึงใน กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ  
และคนอื่นๆ, 2548, หนา 72)  ไดศึกษาการสงเสรมิสุขภาพการทํางานของสถานประกอบการขนาดเล็ก
ในประเทศไทยโดยวิธีการมีสวนรวม  โดยใช  WISE  Method  ซึ่งพัฒนาโดยองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ  (ILO)  ทั้งนี้จากปญหาหลักของสถานประกอบการขนาดเล็กซึ่งประกอบดวย

สภาพการทํางาน  (Working  Conditions)  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  (Working  Environment)  
ซ่ึงสงผลตอความปลอดภัยและสุขภาพของคนงาน  โดยศึกษาในโรงงานขนาดเล็ก  จํานวน  6  โรงงาน  
กิจกรรมหลักของการศึกษาประกอบดวย 
    1)  การแนะนาํ  WISE  Method  แกผูจัดการและคนงานในโรงงาน 
    2)  การเดินสํารวจโดยใชแบบลงรายการของ  WISE  Method  เพื่อสํารวจสภาพ
การทํางานของสถานประกอบการ 
     3)  การอภิปรายกลุมเพื่อคนหาปญหาสุขภาพจากการประกอบอาชีพ  และระดมสมอง
เพื่อหาแนวทางการแกไข 
     4)  การจัดลําดบัความสําคัญของปญหา และอภิปรายในการจัดการกับปญหา 
  ผลการศึกษาพบวาวิธีการสรางการมีสวนรวมโดยการสรางการปฏิบัติที่ดี  (Building  on 
Local  Good  Practice)  และการมุงพัฒนาการปฏิบัติไดผลในการควบคุมอันตรายจากการประกอบอาชีพ  
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(Controlling  the  Occupational  Hazard)  โดยสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ
ที่ศึกษาได  ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวากระบวนการมีสวนรวมโดยใช  WISE  Method  เปนส่ิงที่มีประโยชน 
และเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการที่เจาของ  ผูจัดการ  คนงานของสถานประกอบการขนาดเล็ก 
จะปรับปรุงสภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานได  อยางไรก็ดีการสงเสริมสุขภาพ
การทํางานของสถานประกอบการขนาดยอมในประเทศไทย  เปนสิ่งที่มีความสําคัญและควรจะตอง
พัฒนาใหกวางขวางออกไป 
 

   
 


