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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การปรับทัศนคติและนิสัยในการทํางานดานความปลอดภัยเปนสิ่งทีสํ่าคัญอยางหนึ่งใน
การประกอบอาชีพ ความปลอดภัยจึงนับเปนหัวใจของการทํางาน ผูที่ปฏิบัติงานไดดจีาํเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองระมดัระวังเรื่องความปลอดภัยอยูเสมอ การรณรงคเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการปองกัน
อุบัติภัยในงานอุตสาหกรรมนั้นไดมกีารจดักระทําอยางจริงจัง จากการสํารวจบุคคลที่ไดรับอันตราย
จากการทํางานสวนใหญมักขาดความเอาใจใสในเรื่องความปลอดภัย จึงกอใหเกิดอันตรายแก
รางกาย และชีวิตของตนเอง เพื่อนรวมงานและทรัพยสิน ดังนั้นเราจึงจําเปนที่จะตองเขาใจ และ
ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยโดยเครงครัด แลวเราจะปลอดภัยจากอันตรายหรืออุบัตเิหตุตาง ๆ 
สืบเนื่องจากอตัราการประสบอันตรายเนื่องการจากทํางานในประเทศไทยนั้น ยังจัดอยูในเกณฑสูง 
ความปลอดภยัในการทํางาน เปนปจจัยประการหนึ่งทีจ่ะชวยลดปญหาการกีดกนัทางการคาจาก
กลุมประเทศพฒันาเศรษฐกิจทั้งหลาย ซ่ึงไดนํามาเปนเงื่อนไขในเวทกีารคาโลก โดยไดนํามา
กําหนดเปนมาตรฐานแรงงานสวนหนึ่งของมาตรฐานแรงงาน คือเรื่องความปลอดภยัและสุขภาพ
อนามัยของคนงาน ถาสถานประกอบกจิการที่ผลิตสินคาเพื่อสงออกที่ไมสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดได ก็จะไมสามารถขายสินคาได ดังนั้นจะเห็นไดวา เร่ืองความปลอดภัยในการ
ทํางานและสุขภาพอนามยัไมไดเกีย่วพันเฉพาะความเปนอยูของผูใชแรงงานเทานั้น แตมีผลกระทบ
ถึงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมดวย ถาหากบริษัทผูซ้ือจากตางประเทศ ตัดลดการซื้อสินคาก็จะมี
คนงานตกงานจํานวนมากทําใหขาดรายไดที่จะพัฒนาประเทศจํานวนมาก 
 นับตั้งแต ประเทศไทยไดมีการพัฒนาประเทศซึ่งจากโครงสรางการผลิตแบบระบบ
เกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไป เปนระบบอตุสาหกรรมทําใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมเปนอยางมาก ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจของโลกไดขยายตวัและมกีารแขงขัน
ทางการคา ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาคธรุกิจในประเทศไดมีการเรงขยายกจิการ
และมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชโดยเฉพาะเครื่องจักร ซ่ึงไดใหความสําคัญกับความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยของลูกจางที่ตองเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ที่เปนอันตรายมากยิ่งขึน้ การอบรม
คนงานเพื่อความปลอดภัยเปนหนาที่ประการหนึ่งของหวัหนาควบคุมงานที่มีความสําคัญเทาเทียม
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กับการวางผังโรงงานเพื่อจดัสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยตอการทํางาน เพราะหากคนงานไมมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกับการปองกันภยัสวนบุคคลแลว ก็อาจไดรับอันตรายไดทั้งๆที่ไดจดัระบบปองกนั
อันตรายเอาไวเปนอยางดี โดยคนงานดังกลาวอาจไปทําลายหรือถอดระบบปองกันอันตรายออกทิ้ง
เพราะเห็นวายุงยากไมทนัใจหรือไมสะดวกในการใชเทาที่ควร และสวนหนึ่งคือในการศึกษาของ
โรงเรียนทั่วไปมักไมคอยมกีารเรียนการสอนดานความปลอดภัยมากนัก 
 จากขอมูลการประสพอันตรายเนื่องมาจากการทํางานของกองทุนเงินทดแทนผูประสบ
อันตรายจากการทํางานในจงัหวัดชลบุรียอนหลังตั้งแตป 2547-2551ในตารางที่ 1 พบวา มียอด 
ผูประสบอันตราย จากการทํางานเปนจํานวนมากและมแีนวโนมเพิ่มขึ้น   
 
ตาราง 1  สถิติการประสบอันตรายเนื่องมาจากการทํางาน จังหวัดชลบรีุ ตั้งแตป พ.ศ. 2547 - 2551 

 

ป 
ความรุนแรง 

รวม ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
บางสวน 

หยุดงานเกนิ 
3 วัน 

หยุดงานไม
เกิน 3 วัน 

2547 44 1 209 2,420 9,776 12,450 
2548 20 2 204 2,366 9,670 12,262 
2549 62 7 232 2,778 11,917 14,996 
2550 34 2 221 2,799 11,199 14,255 
2551 41 2 162 2,540 9,832 12,577 

ที่มา: (สํานักงานประกนัสังคม  กองทุนทดแทน. อินเทอรเน็ต, 2553)  
 
 บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จํากัด ไดเร่ิมกอตั้งขึน้ในป พ.ศ. 2540 โดยมีบริษัท
รวมลงทุน คือ บริษัท เอ็กเซดดี้ คอปอเรชั่น จํากัด (ประเทศญี่ปุน)ไอชนิ เคมิคอล จํากัด (ประเทศ
ญี่ปุน) และบรษิัท เอ็กเซดี้ ไทยแลนด จํากดั มีจุดมุงหมายเพื่อผลิตผาคลัทซรถยนต ผาคลัทซ
รถจักรยานยนต และแผนลดแรงเสียดทาน โดยสินคาที่ผลิตสวนใหญจะสงไปขายยังกลุมเอ็กเซ็ดดี้
ตางประเทศ เปนหลัก กระบวนการผลิตของบริษัทแบงออกเปน ฝายสํานักงาน ฝายการผลิต ฝาย
ควบคุมคุณภาพ ฝายวิจยัและพัฒนา ฝายซอมบํารุง ฝายคลังสินคา และฝายความปลอดภัย บริษัท ฯ  
มีความมุงหวังเพื่อที่จะผลิตงานที่มีคุณภาพและไมมีอุบัติเหตุจากการทํางาน 
 ดังนั้นในการวจิัยคร้ังนี ้ผูศึกษาวิจยัซ่ึงทํางานควบคุมดแูลดานความปลอดภัยในการ
ทํางานจึงไดพฒันาชุดฝกอบรมดานความปลอดภัย จะชวยทําใหพนักงานสามารถเรียนรูและเขาใจ
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เกี่ยวกับหลักการในการเกดิอบุัติเหตุเบื้องตนในการทํางานได โดยการใชชุดฝกอบรมซึ่งคลายกับ
การทํางานในการผลิตที่ประกอบดวยการผสมผสานสื่อหลาย ๆ รูปแบบมาใชพัฒนาชุดฝกอบรม
อยางมีระบบ เพื่อสามารถถายทอดความรูและส่ือความหมายไดอยางถูกตอง มีเนื้อหาที่ตรงกับความ
ตองการและสอดคลองกับการทํางานและมปีระสิทธิภาพสามารถใชในการฝกอบรมดานความ
ปลอดภัยได อีกทั้งเปนแนวทางในการพัฒนาการอบรมสําหรับพนักงานในอนาคต อันจะนํามาซึ่ง
ประโยชนสูงสุดทางการลดอุบัติเหตุจากการทํางานได ผูศึกษาวจิัยจึงใครศึกษาความคิดเห็นตอ
พนักงานทีไ่ดรับการฝกอบรมถึง ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการใชชุดฝกอบรมดานความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบรษิทั เอ็กเซดดี้ ฟริคช่ัน แมททีเรียล  จํากัด  
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 
บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคช่ัน แมททีเรียล จํากัด ที่ไดรับการอบรมดวยชุดฝกอบรมดานความปลอดภยั
ในการทํางาน 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานบรษิทั เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล  จํากัด  กอนและหลังการอบรมดวยชุดฝกอบรมดาน
ความปลอดภยัในการทํางาน 
 1.2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนกังานบริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคช่ัน แมททีเรียล  จาํกัดที่
มีตอการฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมดานความปลอดภยัในการทํางาน 
 

1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 
 1.3.1  ไดชุดฝกอบรมดานความปลอดภยัในการทํางานทีม่ีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 1.3.2  ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจและมีทกัษะในการปฏบิัติทางดานความ
ปลอดภัยเพิ่มยิง่ขึ้น 
 1.3.3  ทําใหทราบถึงความพึงพอใจในชุดฝกอบรมเรื่องความปลอดภยัในการทํางานของ
พนักงานบรษิทั เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จํากัด เพือ่ที่จะพัฒนาชดุฝกอบรมดังกลาวใหดียิง่ ๆ 
ขึ้นไป 
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 1.3.4  สามารถนําชุดฝกอบรมมาใชเปนแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอ็กเซดดี้ 
ฟริคชั่น แมททีเรียล จํากัด เพื่อการลดคาใชจายลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตจุากการทํางาน
และสามารถนําชุดฝกอบรมไปปรับใชกับพนักงานบริษัทอื่นไดตอไป 
 

1.4  สมมติฐานการวิจัย 
 
 1.4.1  ผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมของ พนักงาน บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จํากัด
หลังเขารับการอบรมดวยชุดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน สูงกวากอนการอบรม 
 1.4.2  พนักงาน บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จํากัด มีความพึงพอใจตอชุด
ฝกอบรมดานความปลอดภยัในการทํางาน อยูในระดับมาก 
 

1.5  ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.5.1.  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
   1)  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานของบริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น   
แมททีเรียล จํากัด จํานวน 650 คน 
   2)  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานของบริษัท เอ็กเซดดี้ 
ฟริคช่ัน แมททีเรียล จํากัด จาํนวน 399 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบชั้นภูมิ (stratified random 
sampling) 
 1.5.2  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 
   ตัวแปรอิสระ (independent variable) ไดแก การอบรมใหความรูดานความ
ปลอดภัยในการทํางานดวยชุดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 
   ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ 
   1)  ผลสัมฤทธิ์การอบรมดานความปลอดภยัในการทํางาน 
     2)  ความพึงพอใจที่มีตอชุดฝกอบรมดานความปลอดภยัในการทํางาน 
 1.5.3  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล อยูในชวงเดือนกันยายน 2553  
   
 
 
   



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 5

1.6  นิยามศพัทเฉพาะ 
 
 1.6.1  ชุดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ชุดของสื่อสําหรับการ
ฝกอบรมที่ประกอบดวยชุดฝกอบรมและ เอกสารประกอบการฝกอบรม สําหรับการฝกอบรมที่
นํามาใชรวมกนัอยางมีขั้นตอน สอดคลองและสัมพันธกนัอยางมีระบบ เพื่อเสนอเนื้อหา เร่ือง
ความรูเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับบุคลากรของบริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น          
แมททีเรียล จํากัด ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 1.6.2  ผลสัมฤทธิ์ในการฝกอบรม หมายถึง ความรูความสามารถของผูเขาฝกอบรมจาก
การเรียนรูชุดฝกอบรมดานความปลอดภยัในการทํางาน ที่เกีย่วกับความปลอดภยัในการทํางาน ซ่ึง
วัดโดยใชแบบประเมินความรูความเขาในการฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 1.6.3  ความพงึพอใจ หมายถึง ความคิดเหน็ของผูเขารับการอบรม ที่บงชี้ถึงการมี
ความรูสึกในทางบวกหรือความรูสึกที่ดตีอชุดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน วัดไดจาก
แบบวัดความพึงพอใจที่ผูวจิัยสรางขึ้น  
 1.6.4  บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานใน บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชัน่ แมททีเรียล 
จํากัด ในชวงเดือนกันยายน 2553 ซ่ึงแบงออกเปนดังนี ้
   1)  พนักงาน หมายถึง พนักงานระดับปฏบิัติการ ฝายผลิต บริษัท เอ็กเซดดี้ 
ฟริคช่ัน แมททีเรียล จํากัด 
   2)  เจาหนาที่ หมายถึง พนกังานที่ทํางานอืน่ๆที่ไมเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต 
   3)  หัวหนางาน หมายถึง  พนักงานซึ่งทําหนาที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาสั่งงาน
ใหลูกจางทํางานตามหนาทีข่องหนวยงานนั้น ๆ 
   4)  ผูบริหาร หมายถึง พนักงานซึ่งเปนหวัหนาหนวยงานที่มีระดับสูงกวาหวัหนา
งานขึ้นไปไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม 
 1.6.5  ความปลอดภัย หมายถึง การกระทําหรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะ
ทําใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือความเดอืดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานหรือ
เกี่ยวกับการทํางาน ในบริษทั เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จํากัด  
 


