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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการประเมนิผลการใชชุดฝกอบรมเรื่องความปลอดภยัในการทํางานของ
พนักงานบรษิทั เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จํากัด  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ โดยเสนอเปนหวัขอตามลําดับ ดงันี้ 

2.1  แนวคดิของชุดฝกอบรม 
    2.1.1  ความหมายของชุดฝกอบรม 
    2.1.2  ความสําคัญของชุดฝกอบรม 
    2.1.3  องคประกอบของชดุฝกอบรม 
    2.1.4  การออกแบบชุดฝกอบรม 

2.2  แนวคดิเกีย่วกับการฝกอบรม 

    2.2.1  ความหมายของการฝกอบรม 
    2.2.2  ประเภทของการฝกอบรม 
    2.2.3  กระบวนการฝกอบรม 

2.3  แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับพฤติกรรมความปลอดภยั 
    2.3.1  พฤติกรรมมนุษยเพื่อความปลอดภยัในการทํางาน 
    2.3.2  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหต ุ

2.4  กฎหมายที่เกี่ยวของ 
    2.4.1  การบริหารจัดการดานความปลอดภัย 
    2.4.2  การใชเครื่องจักรทั่วไป 
    2.4.3  การคุมครองความปลอกภัยสวนบคุคล 
    2.4.4  กําหนดอัตราน้ําหนกัที่นายจางใหลูกจางทํางานได 
    2.4.5  ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและการฝกซอมดับเพลิง 

2.5  แนวคดิที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
    2.5.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
    2.5.2  แนวคดิทฤษฏีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 

2.6  ประวัติความเปนมาของบริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จํากัด 
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2.7  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
    2.7.1  งานวจิัยในประเทศ 
    2.7.2  งานวจิัยตางประเทศ 
 

2.1  แนวคิดของชุดฝกอบรม 
 
 2.1.1  ความหมายของชุดฝกอบรม 
  นิพนธ  ศุขปรีดี (2537, หนา 151-152) ไดกลาวถึงความหมายของชุดฝกอบรมไววา 
หมายถึง การจัดทรัพยากรหรือการจัดระบบการฝกอบรม โดยรวบรวมสื่อ เครื่องมือและอุปกรณ 
ที่จําเปนในการฝกอบรมและทดสอบประสิทธิ์ภาพแลว เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับ 
ประสบการณตรง หรือประสบการณใกลเคียงประสบการณตรง ไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 
ตามเนื้อหาสาระทีละนอย เพื่อใหโอกาสของผูรับการฝกอบรมปฏิบัตกิิจกรรมฝกอบรมไดถูกตอง 
และไดรับการเสริมแรงในขณะรับการฝกอบรม ชุดฝกอบรมอาจจะแบงได 3 ประเภท คือ 
ชุดอุปกรณฝกอบรม ชุดฝกอบรม และโมดลูฝกอบรม ดังนี้ 
  1)  ชุดอุปกรณฝกอบรม (training kits) หมายถึง การจัดระบบสื่อที่จําเปนในระบบการ
ฝกอบรมใหอยูในทีเ่ดียวกนัเพื่องายตอการแสวงหาและใชส่ือ ชุดอุปกรณฝกอบรมอาจจะแบงเปน
ส่ือส่ิงพิมพเปนสื่อหลัก และสื่อประสมเปนสื่อหลัก 
  2)  ชุดฝกอบรม (training packages) หมายถึง การจัดระบบฝกอบรมที่สมบูรณ 
ที่ผูรับการฝกอบรมสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง หรือชุดฝกอบรมที่ผูใหการฝกอบรมเปนผูใชใน
การบรรยายหรือจัดกิจกรรมการฝกอบรม ในชุดฝกอบรมจะประกอบดวยคูมือการใชชุดฝกอบรม
แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน ส่ือที่ใชในกิจกรรมการฝกอบรมทั้งหมดที่จําเปนตองใชในระบบ
การฝกอบรม ทั้งสื่อที่ผูใหการฝกอบรมใชบรรยาย สาธิต และส่ือที่ผูรับการฝกอบรมใชในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรู ส่ิงที่ใชเพื่อการสื่อสารและสั่งงานในระบบการฝกอบรม
ทั้งหมดเพื่อใชในการฝกอบรมกลุมเล็ก กลุมใหญ และการฝกอบรมมวลชน ทั้งในระบบการ
ฝกอบรมแบบเผชิญหนา ระบบการฝกอบรมแบบทางไกล และระบบการฝกอบรมแบบความ
รวมมือ สามารถจัดระบบชดุฝกอบรมเพื่อใชในการระบบการฝกอบรมทุกรูปแบบ ชุดฝกอบรมที่ใช
อยูในปจจุบันมีทั้งชุดฝกอบรมเปนสื่อหลัก สวนใหญเรียกวา ชุดเอกสารฝกอบรม สวนชุดฝกอบรม
ที่ใชส่ือประสมเปนสื่อหลัก เรียกวา ชุดฝกอบรม ในดานวิธีการฝกอบรมของชุดฝกอบรมใชทฤษฎี
การรับสารของบี เอฟ สกินเนอร (B.F. Skinner) ตามทฤษฎีบทเรียนโปรแกรม คือ การใหผูรับการ
ฝกอบรมไดเรียนรูทีละนอย เปนขั้นเปนตอนดวยการเรยีนรูที่ใกลเคียงกับประสบการณตรง หรือ 
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ไดมีโอกาสลงมือทําหรือคิดดวยตนเอง 
  3)  โมดูลฝกอบรม (modular training) หมายถึง การจัดระบบการฝกอบรมที่จัดเปน
ชุดฝกอบรม (training packages) หลายชุดตอเนื่องกัน โมดุลฝกอบรมมีทั้งที่เปนโมดุลฝกอบรม
ส่ิงพิมพหลัก และโมดุลฝกอบรมสื่อประสมเปนหลัก 
 พารีด และราว (Pareek and Roa. 1980, p. 92) ไดกลาวถึงชุดฝกอบรมวาเปนแบบหนึ่ง 
ของหลักสูตรการฝกอบรมแบบยึดวัตถุประสงคการฝกอบรมเนื้อหา กิจกรรม วิธีการสอน และ 
การประเมินการฝกอบรมเขาไวทั้งหมด ชดุฝกอบรมจึงเปนหลักสูตรการฝกอบรมประเภทหนึ่ง 
ซ่ึงสามารถจําแนกไดเปนชดุฝกอบรมที่ศึกษาไดดวยตนเอง (self-learning module) และชุดฝก 
อบรมที่ใชสอน (teaching module) 
 จากความหมายของชุดฝกอบรมที่กลาวไปแลวพอสรุปความหมายไดวา ชุดฝกอบรม 
เปนการรวบรวมทรัพยากรที่ใชในการฝกอบรมทั้งหลักสูตร อุปกรณ วิธีการ เนื้อหา ส่ือ และ 
การประเมินเขาไวดวยกันเปนชุดเพื่อความสะดวกในการใชสําหรับฝกอบรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ม ี
วัตถุประสงคเฉพาะ ทั้งใชฝกอบรมดวยตนเองและใชประกอบในการฝกอบรมทั่วไป 
 2.1.2  ความสําคัญของชดุฝกอบรม 
  นิพนธ  ศุขปรีดี (2537, หนา 152-153) ไดกลาวถึงความสําคัญของชุดฝกอบรมไว 
ดังนี ้
  1)  ผูใหการฝกอบรม ลดเวลาการเตรียมการฝกอบรมโดยเฉพาะการฝกอบรมหลายรุน
ผูใหการฝกอบรมปรับปรุงชุดฝกอบรมโดยไมตองผลิตใหม 
  2)  ระบบฝกอบรมมีมาตรฐานเพราะผูใหการฝกอบรมตางที่ใชชุดฝกอบรมประเภท
เดียวกัน 
  3)  มาตรฐานการวัดและประเมินผลการฝกอบรมเปนมาตรฐานเดยีวกนั 
  4)  สงเสรมิใหเกิดเครื่องชวยการฝกอบรม 
  5)  ผูรับการฝกอบรมมีโอกาสรับประสบการณตรงหรือประสบการณใกลเคียงจาก 
ชุดฝกอบรมสื่อประสม 
  6)  ไมจํากดัเวลาและสถานที่ในการฝกอบรม 
  7)  เปล่ียนบทบาทผูใหการฝกอบรมจากผูบรรยายมาเปนผูแนะนํา เสนอแนะ 
การแกปญหาในการฝกอบรมและจัดการฝกอบรม 
  8)  ประหยัดทรัพยากร เพราะสื่อตางๆ สวนมากจะนํามาใชไดหลายครั้ง 
  9) สงเสริมใหผูใหการฝกอบรมเปนผูจัดการฝกอบรมอยางมีระบบ 
 การใชชุดฝกอบรมจะมีความสําคัญตอระบบการฝกอบรมมาก จะเห็นไดจากตวัอยาง 
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เชน บริษัทการบินไทยไดนาํโมดุลการฝกอบรมการบินดวยเครื่องโบอิ้ง 747 มาใชฝกอบรมนักบิน 
ทําใหลดคาใชจาย เวลา และทรัพยากรอื่นๆ ในการฝกบนิอยางไดผล จนกระทั่งสายการบินอื่น ๆ 
ขอสงคนมาฝกบินโบอิ้ง 747 ในประเทศจาํนวนมาก 
 นอกจากความสําคัญที่กลาวไปแลว ศิริพรรณ  สายหงษ และสมประสงค  วิทยเกียรติ 
(2534, หนา 705 อางถึงใน วชัรา  สามาลย, 2545, หนา 25) ยังไดกลาวถึงประโยชนของชุดฝกอบรม
ตอผูเขารับการฝกอบรมไว ดังนี ้
  1)  สรางแรงจงูใจและความสนใจในการเรียนใหกับผูเขารับการฝกอบรม 
  2)  สามารถศึกษาดวยตนเองในเนื้อหาวิชาที่สนใจไดโดยไมจํากัดเวลา สถานที่ 
  3)  สามารถศึกษาทบทวนได 
  4)  สนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคลได 
  5)  เกิดกระบวนการเรียนรู ในการศึกษาคนควาความรูตาง ๆ ดวยตนเองตอไป ใน 
อนาคต ชุดฝกอบรมสวนใหญเนนกระบวนการเรียนรูมากวาเนื้อหา ทําใหผูเขาฝกอบรมรูจักวิธีการ 
แสวงหาความรูดวยตนเอง 
  6)  ฝกการมีวนิัยในตนเอง 
  7)  ใชเปนสื่อสอนเสริมได 
 กลาวโดยสรุปชุดฝกอบรมมีความสําคัญและมีประโยชนมากตอหนวยงาน เพราะ 
สามารถนําไปใชอบรมพัฒนาบุคลากรไดเปนจํานวนมาก ในระยะเวลาสั้น ประหยดังบประมาณ 
ประหยดัเวลาในการเตรยีมการ และสนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรู 
 2.1.3  องคประกอบชุดฝกอบรม 
  องคประกอบของชุดฝกอบรมเราสามารถแบงไดหลายรูปแบบตามลักษณะที่พิจารณา 
นํามาใช ดังที่ นิพนธ  ศุขปรีดี (2537, หนา 154-157) แบงไวม ี2 ประเภท ดังนี ้
  1)  องคประกอบของผลที่ไดรับในการพฒันาชุดฝกอบรมองคประกอบของผลที่
ไดรับในการพฒันาชุดฝกอบรมเกี่ยวของกบัคูมือการฝกอบรม ส่ือ กิจกรรม และการประเมิน
ฝกอบรม ดังนี ้
   (1)  คูมือการฝกอบรม ในชุดฝกอบรมที่ดีจะตองมีคูมือการใชและบํารุงรักษา 
ชุดฝกอบรม ส่ือ กิจกรรม และการประเมนิการฝกอบรม 
   (2)  สื่อในชุดฝกอบรม เปนองคประกอบสําคัญของชุดฝกอบรมเปนเครื่องมือ 
ที่จะทําใหผูรับการฝกอบรม เปนคูมือของการแนะนําใหผูใหการฝกอบรมปฏิบัติ ศึกษาขั้นตอนของ 
การวางแผนการฝกอบรม วัตถุประสงคการฝกอบรม การเตรียมการทั้งดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ 
และวิธีการฝกอบรม 
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   (3)  กิจกรรมในชุดฝกอบรม เปนองคประกอบของชุดฝกอบรมไดจัดเตรียม 
ส่ือและวิธีการของการจัดฝกอบรมไวอยางพรอมมูล เพื่อใหผูใหการฝกอบรมดําเนินกจิกรรม 
การฝกอบรมใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการฝกอบรม 
   (4)  การประเมินในชดุฝกอบรม องคประกอบ ในชุดฝกอบรมเกี่ยวของกับ 
การประเมินม ี2 ลักษณะ คือ การประเมินผูรับการฝกอบรม กับการประเมินชุดฝกอบรมเพื่อหา 
ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม ไมวาจะเปนการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของผูรับการฝกอบรมและ
ประเมินประสทิธิภาพชุดฝกอบรม จะตองมีวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมิน 
  2)  องคประกอบชุดฝกอบรมเชิงระบบ 
   องคประกอบชุดฝกอบรมเชิงระบบประกอบดวย 
   (1)  องคประกอบของชุดฝกอบรมดานปจจัยนําเขา ไดแก บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ ส่ือ อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ปรัชญาการฝกอบรมแผนและนโยบาย 
การฝกอบรม หลักสูตร และเนื้อหาสาระการฝกอบรม หลักสูตร และเนื้อหาสาระการฝกอบรม 
      ก.  บุคลากรในการออกแบบชุดฝกอบรม นักออกแบบระบบชุดฝกอบรมตอง
วิเคราะหปจจยัเขาดานบุคลากรเกี่ยวกับผูรับการฝกอบรม เปนใคร พื้นฐานความรู 
วิทยากรคือใครมีความรูความสามารถดานใด ประสบการณเปนวิทยากรนานเพยีงใด ผูบริหาร 
โครงการมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการบริหารการฝกอบรมอยางไร ผูใหการสนับสนุนการ 
ฝกอบรม เชน นักโสตทัศนศกึษา ผูชวยวิทยากร วิทยากรกลุมสัมพันธ ผูรับผิดชอบงานธุรการ 
การฝกอบรม เจาหนาที่พิมพดีดและบุคลากรบริการฝกอบรมอื่นๆ มีลักษณะนิสัยและพฤติกรรม 
การบริการอยางไร ผูทําหนาที่ใหบริการชดุฝกอบรมมีความรูความสามารถและเขาใจธรรมชาติของ 
ระบบฝกอบรมเพียงใด ผูรวมผลิตเก็บและบํารุงรักษาเปนใคร มีพฤติกรรมตอบสนองตอระบบ 
การฝกอบรมอยางไร องคประกอบการออกแบบชุดฝกอบรมเกี่ยวกับปจจัยนําเขาดานบุคลากร
รวมถึงนักการ ภารโรง ผูบริหารของกลุมผูรับการฝกอบรมและประชากรในสังคมทองถ่ินของการ
จัดการฝกอบรม ผูรับการฝกอบรมเปนปจจัยนําเขาดานบุคลากรที่สําคัญในระบบการฝกอบรมและ
การออกแบบ ชุดฝกอบรมจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูรับการฝกอบรม และ
กลุมผูรับ การฝกอบรม 
    ข.  งบประมาณ เปนปจจัยนาํเขาของชุดฝกอบรม ควรใชงบประมาณโดย
ประหยดัที่สุด แตใหไดรับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการฝกอบรมสูงสุดไมแตกตางกับชุดฝก
อบรมที่มีราคาแพงจะเปนชดุฝกอบรมที่ดีที่สุด 
    ค.  วัสดุและอุปกรณ ที่ใชในระบบการฝกอบรมเปนทรัพยากรที่สามารถนํามา
กําหนดเปนปจจัยนําเขาของสภาพแวดลอมการฝกอบรม 
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    ง.  ส่ือการฝกอบรม เปนทรัพยากรที่จะตองวิเคราะหเพื่อเปนองคประกอบ
ปจจัยนําเขาใหเปนสื่อที่ใชในชุดฝกอบรม เพื่อแสวงหาสื่อราคาเยา ส่ือทองถ่ินที่หางายและ
เหมาะสมกับวตัถุประสงคของการใชส่ือในชุดฝกอบรม 
    จ.  ปรัชญาการฝกอบรม แผนและนโยบายการฝกอบรมทั้งระดับชาติระดับ
ทองถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับองคกร รวมทั้งกิจการ 
    ฉ.  หลักสูตรและเนื้อหาสาระ เพื่อการออกแบบชุดฝกอบรมใหเหมาะสม 
สอดคลองกับความคิดของคนในองคกร ทองถ่ิน และสังคมระดับชาต ิ
   (2)  องคประกอบชุดฝกอบรมในดานการดาํเนินการฝกอบรม ไดแก 
    ก.  การศึกษาแนวคิดพืน้ฐานของระบบฝกอบรมในดานหลักสูตรระบบ 
ฝกอบรมการบริหารและการบริการฝกอบรม และความคิดของสังคมทองถ่ิน ดวยระบบการ
ฝกอบรมเพื่อการออกแบบกระบวนการฝกอบรม 
    ข.  การกําหนดวัตถุประสงคการฝกอบรม เปนการวเิคราะหวัตถุประสงค  
เพื่อการจัดกระบวนการฝกอบรมใหเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมปีระสิทธิภาพ 
การตั้งวัตถุประสงคในองคประกอบชุดฝกอบรมจะตองสอดคลอง เหมาะสมกับปจจัยนําเขา  
ของแผนนโยบาย ปรัชญาของสังคมทองถ่ิน ประการสําคัญวัตถุประสงคของชุดฝกอบรมจะตอง
เปนวัตถุประสงคที่ชัดเจน ผูปฏิบัติสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางมปีระสิทธิภาพชุดฝกอบรมที่ดี
ควรมีวัตถุประสงคหลักเพียงเปาหมายเดียว 
    ค.  การศึกษาชดุฝกอบรมเดิมที่อยู ชุดฝกอบรมที่มีอยูแลวมีวัตถุประสงคตรง
หรือสอดคลองกับวัตถุประสงคชุดฝกอบรมที่จะออกแบบ ชุดฝกอบรม ที่มีอยูแลวและ
ประสิทธิภาพ ไมดีพอ เราจึงตองออกแบบโดยการปรับปรุงใหม หรือเพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมเดิม 
ที่มีเนื้อหาสาระเปลี่ยนไปจากอดีตแตวัตถุประสงคยังคงเดิม 
    ง.  การดําเนนิการของระบบฝกอบรม เกี่ยวกับการกําหนดกระบวนการ 
ฝกอบรม การวิเคราะหองคประกอบชุดฝกอบรมที่เกี่ยวของโดยตรงกบัการกําหนดวตัถุประสงค
หลักและวัตถุประสงคยอย และการจดักิจกรรมการฝกอบรม และการวัดและการประเมินผล 
  2.1.4  การออกแบบชุดฝกอบรม 
  นิพนธ  ศุขปรีดี (2537, หนา 158-168) ไดกลาวถึงกระบวนการในการออกแบบ 
ชุดฝกอบรมไววาประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี ้
   1)  การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการออกแบบชุดฝกอบรม ทําโดยการศึกษา
แนวคดิพื้นฐานของชุดฝกอบรมเกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในทองถ่ิน เพื่อเปนขอมูลการออกแบบชุดฝกอบรม หลังจากนั้น 
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จึงกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการออกแบบชดุฝกอบรม 
   2)  การศึกษาชดุฝกอบรมที่มีอยูเดิม เพื่อใหไดแนวทางในการออกแบบชุดฝก
อบรม 
   3)  การออกแบบจําลองชุดฝกอบรม โดยมีการกําหนดปจจัยนําเขาเพือ่การ
ออกแบบชุดฝกอบรม กําหนดกระบวนการออกแบบชุดฝกอบรม และการกําหนดการประเมินผล
ลัพธ และผลยอนกลับในการออกแบบชุดฝกอบรม แลวจึงออกแบบจาํลองชุดฝกอบรมการผลิต
ชุดฝกอบรมการผลิตชุดฝกอบรมเปนกระบวนการที่มีความสําคัญและมีผลตอการนําไปใชใน 
การฝกอบรมใหไดผลตามวตัถุประสงคของการฝกอบรม ซ่ึงกระบวนการผลิตไดมีผูเสนอแนวทาง
ในการผลิตไว ดังนี ้
  นิพนธ  ศุขปรีดี (2537, หนา 169-186) ไดเสนอแนวทางในการผลิตชุดฝกอบรมไว 
5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1)  การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการผลิตชุดฝกอบรม เปนการกําหนด 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรมเพื่อใหทราบถงึผลที่ไดจากการฝกอบรมวาบรรลุประสงคที่กําหนดไว 
หรือไม 
   2)  การจัดลําดบัสาระการนําเสนอ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
การวิเคราะหพฤติกรรม การจัดลําดับประสบการณ การฝกอบรม การกําหนดขอบขายของเนื้อหา 
การฝกอบรม และการพจิารณาหลักสูตรฝกอบรม 
   3)  การผลิตชุดฝกอบรม เปนการจัดกิจกรรมการฝกอบรมอยางมีเหตุผล 
โดยคํานึงถึงหลักการทางปรัชญา จิตวิทยา และสังคมวิทยาการศึกษาเขามามีสวนรวมในการจดั 
การฝกอบรม 
   4)  การเลือกส่ือชุดฝกอบรมที่ชวยใหประสบการณมีความเปนรูปธรรมสูงขึ้น 
โดยพิจารณาจากการตอบสนองวัตถุประสงค การตอบสนองผูรับการฝกอบรม เหมาะสมกับ 
ประสบการณเดิมของผูรับการฝกอบรม และเปนสื่อราคาไมแพงหาไดในทองถ่ิน 
   5)  การประเมนิชุดฝกอบรม มีขอบขายของการประเมินครอบคลุมทั้งดาน 
วัตถุประสงค เนื้อหาสาระ การประเมินกอนการเขารับการฝกอบรม ยุทธศาสตรชุดฝกอบรม 
สถานที่ เวลา และส่ือฝกอบรม 
 ศิริพรรณ  สายหงษ และสมประสงค  วิทยเกียรต ิ(2534, หนา 678-681, อางถึงใน วัชรา   
สามาลย, 2545 หนา 27) มีแนว คือ เกีย่วกบักระบวนการผลิตชุดฝกอบรมวามีกระบวนการผลิตที่
ควรคํานึงถึง 7 กระบวนการ ดังนี ้
  1)  การกําหนดวัตถุประสงค 
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  2)  การกําหนดเนื้อหา 
  3)  การกําหนดสื่อ 
  4)  การกําหนดผูผลิตชุดฝกอบรม 
  5)  การดําเนินการผลิต 
  6)  การทดสอบคุณภาพชดุฝกอบรม 
  7)  การปรับปรุงชุดฝกอบรม 
 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม 
 
 การฝกอบรมเปนกระบวนการบริหารงานบุคคล ที่ทําใหเกิดการพฒันาในองคกรเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการทํางาน กอใหเกิดความสาํเร็จในการบริหาร และยังเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบนัวิทยากรตาง ๆ เจริญ
รุดหนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหการทํางานตองมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลาเชนกนั
เพื่อใหองคกรสามารถอยูไดและพัฒนาใหเทาทันความตองการที่เปล่ียนไป การฝกอบรมจึงเปน
ส่ิงจําเปนและสําคัญยิ่งในการพัฒนาบุคลากรขององคกรในปจจุบนั 
 2.2.1  ความหมายของการฝกอบรม 
  ความหมายของการฝกอบรมไดมีผูรูหลายทานไดใหความหมายไว ดังตอไป 
   บีช (Beach, 1980, p. 17) ไดกลาวไววา การฝกอบรม เปนกระบวนการที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อใหบุคคลไดเรียนรูและฝกความชํานาญดานใดดานหนึ่งตามวัตถุประสงคที่ตั้งขึ้น 
   วาสนา  สิงหโกวินท (2528, หนา 4) กลาวไววา การฝกอบรม หมายถึง วิธีการที่ใช 
ในการติดตอส่ือสารหรือถายทอดความรูประสบการณหรือขอมูลตาง ๆ ระหวางผูใหการฝกอบรม
กับผูเขารับการฝกอบรมเพื่อใหเกิดการเรยีนรู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรรมอยางมีระบบ โดยมุงให
บุคคลสามารถนําความรู ทักษะ และเจตคตทิี่จําเปนสําหรบัการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งไปใช 
ในการปฏิบัติงานทั้งปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางด ี
   เริงลักษณ  โรจนพันธ (2529, หนา 8) ไดกลาวถึงความหมายของการฝกอบรม 
ไววา การฝกอบรมเปนกระบวนการอยางหนึ่งในการพัฒนาองคกรโดยอาศัยการดําเนนิการอยางมี
ขั้นตอนมีการวางแผนทีด่ีและเปนการกระทําที่ตอเนื่องไมหยุดยั้งเพื่อมุงเปลี่ยนพฤติกรรม 3 ดาน 
คือเพิ่มพูนความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และเปลี่ยนทัศนคติ (attitude) และยงัเปนกระบวนการ
ที่จะชวยเพิ่มพนูความสามารถ (ability) ประสิทธิภาพ (efficiency) ของบุคคลอันจะกอใหเกดิ
ประสิทธิผล (effectiveness) 
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   ชัยยงค  พรหมวงศ (2537, หนา 7) ไดใหความหมายของการฝกอบรมไววา  
การฝกอบรมเปนกระบวนการพัฒนาความรูและประสบการณ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม และ
ทักษะ ความชาํนาญเฉพาะดานของบุคลากรที่ไมสามารถจะทําไดโดยกระบวนการเรยีนการสอน 
โดยปกติเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางประสิทธิภาพ 
   วิจิตร  อาวะกลุ (2540, หนา 14-15) ไดกลาวถึงการฝกอบรมไววา การฝกอบรม 
คือ กระบวนการที่จะสงเสริมสมรรถภาพของบุคคล ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลโดยตรงไปยังผลงานของสถาบัน สังคม ประชาชน โดยการฝกอบรมมุง 
ที่จะทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวของบุคคล ซ่ึงอาจแบงออกไดเปนดานใหญ ๆ ที่เกี่ยวของ  
3 ดาน คือ 
   1)  ดานความรู ใหมีความรู ความเขาใจ มากขึ้น 
   2)  ดานทกัษะ ความชํานาญงาน 
   3)  ดานทัศนคติ ทาที ความรูสึกนึกคิดที่ดีทีถู่กที่ควร และการสรางสรรค 
 จากความหมายของการฝกอบรมพอจะสรุปไดวา การฝกอบรมเปนกระบวนการให
ความรูหรือถายทอดความรูอยางมีระบบระเบียบแบบแผนในชวงเวลาหนึ่งใหแกบุคลากรโดยม ี
วัตถุประสงคเฉพาะอยาง เพือ่แกปญหาและเพิ่มประสิทธภิาพในการทํางาน ทําใหเกิดความรู 
ความเขาใจ มีทักษะ และเจตคติที่ดี มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 
สูงสุดตอองคกรตามจุดมุงหมายที่วางไว 
 2.2.2  ประเภทของการฝกอบรม 
  มีการแบงประเภทของการฝกอบรมไวหลายรูปแบบ แตทั่วไปแลวจัดแบงเปน 
3 ประเภท (เริงลักษณ  โรจนพันธ, 2529, หนา 10) ดังนี ้
   1)  การฝกอบรมกอนประจําการ (pre-service training) เปนการอบรมบุคลากร 
กอนเริ่มงานในตําแหนงหนาที่ของแตละหนวยงาน เพือ่ใหเกดิความรู ความเขาใจ ทักษะตาง ๆ 
ในการทํางานเพื่อลดปญหาขอยุงยากในการปฏิบัติงาน 
   2)  การฝกอบรมปฐมนิเทศ (orientation) ใชสําหรับฝกอบรมขาราชการหรือ 
พนักงานในองคกรที่เขาทํางานใหมหรือยายมาใหม จุดประสงคหลักของการฝกอบรมประเภทนี ้คือ 
    (1)  เพื่อใหทราบนโยบายและหนาที่ของหนวยงาน 
    (2)  เพื่อใหเขาใจกฎขอบังคบัระเบียบแบบแผน สิทธิหนาที่ ประโยชนที่พึง 
จะไดรับและวธีิปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงาน 
    (3)  เพื่อใหมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหนวยงานและเขาใจงานในหนาที ่
รับผิดชอบของตน 
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    (4)  เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานไดรูจักคุนเคยซึ่งกันและกัน 
    (5)  เพื่อสงเสริมความสามัคคีระหวางกัน 
    (6)  เพื่อใหทราบถึงอนาคตและโอกาสกาวหนาของตนเอง 
   3)  การฝกอบรมในระหวางประจําการ (in-service training) เปนการฝกอบรม 
ผูปฏิบัติหนาที่ทํางานอยูแลว เพื่อประโยชนในการเพิ่มพูนความรู ทักษะและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
ของ ผูเขารับการอบรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร เพื่อใหนําความรู ความคิดที่ไดรับมา 
นั้นไปปรับปรงุใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความกาวหนาในอาชพีการงาน เกิดขวัญ กําลังใจ 
และมีความเชือ่มั่นในอาชีพของตนยิ่งขึ้น เพื่อมุงประโยชน ความสําเร็จขององคกร การฝกอบรม 
ประเภทนี้จะพบไดในรูปแบบตาง ๆ ดังนี ้
    (1)  การฝกอบรมโดยวิธีใหปฏิบัติงานในหนาที่ (on the job training) 
    (2)  การฝกอบรมนอกงาน (off  the job training) เปนการฝกอบรมโดยการ
แนะนําหรือสอนงานทั่วไป โดยใหผูเขารับการฝกอบรมละจากหนาที่ชั่วคราว เพื่อเขารับการอบรม
อยางเต็มที ่การฝกอบรมอาจจดัไดหลายรูปแบบ เชน การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการการเปด
หลักสูตรระยะสั้น เนื้อหาหลักสูตรที่ฝกอบรมอาจเปนการเสริมความรูเพื่อการปฏิบัติงานในหนาที่
ใหดีขึ้น หรืออาจเปนเนื้อหาความรูที่เตรียมไวเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคตของผูเขารับกาฝกอบรม
ก็ได 
 2.2.3  กระบวนการฝกอบรม 
  กระบวนการในการฝกอบรมนับวาเปนสวนที่สําคัญที่จะมีผลตอความสําเร็จของ 
การฝกอบรมวาจะเกิดผลตามที่ตองการหรอืไม เปรื่อง  กมุุท (2537, หนา 14-18) ไดกลาวถึงขั้นตอน
ในกระบวนการฝกอบรมไว 6 ขั้นตอน แตละขั้นตอนจําแนกเปนขั้นตอนยอยดังนี ้
  ขั้นที่ 1  ศึกษาและวเิคราะหสถานการณ ปญหาและความตองการ เปนขั้นศึกษา 
และวเิคราะหสภาพการณของหนวยงานเพื่อใหทราบปญหา และความตองการดานการฝกอบรม มี 
ขั้นตอนยอย 3 ขั้น คือ 
   1)  วิเคราะหสภาพการณ 
   2)  วิเคราะหปญหา 
   3)  วิเคราะหความตองการ 
  ขั้นที่ 2 กําหนดสมรรถภาพและความสามารถที่จะตองฝกอบรม เปนขัน้ที่หา 
ขอมูล หรือขอเท็จจริงที่จะนาํใชในการกําหนดมาตรฐานความสามารถในการฝกอบรม 
ประกอบดวยขั้นตอนยอย 4 ขั้น คือ 
   1)  ศึกษาความสามารถมาตรฐาน 
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   2)  ศึกษาความสามารถที่มีอยูจริง 
   3)  กําหนดความสามารถที่ตองฝกอบรม 
   4)  รวบรวมเนือ้หาสาระและประสบการณสําหรับฝกอบรม 
  ขั้นที่ 3  พัฒนาการฝกอบรม เปนขั้นนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยเพื่อมากําหนด 
หลักสูตรและชุดฝกอบรม ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย คือ 
   1)  พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมครอบคลุมการกําหนดวชิารายละเอียด 
เนื้อหาสาระ 
   2)  พัฒนาชุดฝกอบรม ครอบคลุมการวางแผน เตรียมการ และทําแผน 
การฝกอบรม ผลิตสื่อและประเมินสื่ออบรม 
  ขั้นที่ 4  จัดและดําเนินการฝกอบรม เปนขัน้ที่เกีย่วกับการบริหาร ไดแก 
การเตรียมจดัการ และดําเนนิการฝกอบรม ในสวนทีไ่มใชงานวิชาการโดยตรง ประกอบดวย 
3 ขั้นตอนยอย คือ 
   1)  จัดสถานทีก่ารฝกอบรม 
   2)  จัดวิทยากรการฝกอบรม 
   3)  จัดบริการการฝกอบรม 
  ขั้นที่ 5  นําเสนอ/ถายทอดเนื้อหาสามารถและประสบการณ เปนขั้นฝกอบรมจริง 
มีขั้นตอนยอยที่วิทยากรจะตองทํา 5 ขั้นตอน คือ 
   1)  ทดสอบกอนการฝกอบรม 
   2)  นําเขาสูเร่ือง 
   3)  ประกอบกจิกรรมการฝกอบรม 
   4)  สรุปเรื่อง 
   5)  ทดสอบหลังการฝกอบรม 
  ขั้นที่ 6  ประเมินการฝกอบรม เปนขั้นตรวจสอบความสําเร็จของการฝกอบรม 
ทั้งในแงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประเมินประสิทธิภาพของการฝกอบรมมี 
ขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน คือ 
   1)  ประเมินกอนการฝกอบรม 
   2)  ประเมินระหวางการฝกอบรม 
   3)  ประเมินหลังการฝกอบรม 
 การฝกอบรมเปนการพัฒนาบุคลากรใหมคีุณภาพ มีความทันสมัย เหมาะสมกับงาน 
และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การฝกอบรมจึงตองกระทําอยางตอเนื่องอยู 
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ตลอดเวลาเชนกัน แตทั้งนี้การวางแผนในการฝกอบรมใหมีระบบมีความเหมาะสม ตรงกับความ 
ตองการของหนวยงานจึงจะทําใหประสิทธิภาพ เกิดประโยชนคุมคากบังบประมาณ บุคลากร และ 
เวลาที่ใชไปกบัการฝกอบรม เริงลักษณ  โรจนพันธ (2529, หนา 9-10) ไดกลาวถึงประโยชนของ 
การฝกอบรมไว ดังนี้ 
  1)  การฝกอบรมทําใหวิธีปฏิบัติงานดีขึ้น 
  2)  การฝกอบรมชวยลดคาใชจาย แรงงาน และเวลาในการปฏิบัติงานใหนอยลง 
  3)  การฝกอบรมชวยลดเวลาเรียนวิธีการปฏิบัติงานใหนอยลง 
  4)  การฝกอบรมชวยแบงเบาภาระการปฏบิัติงานของผูบังคับบัญชาไดมากขึ้น 
เพราะ ผูที่ไดรับการฝกอบรมแลวยอมจะรูและเขาใจถึงวธีิการปฏิบัติงานไดเปนอยางดีและถูกตอง 
  5)  การฝกอบรมทําใหสายการบังคับบัญชา การควบคุม การบริหาร การติดตอ 
ประสานงาน และความรวมมือดีขึ้นทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
  6)  การฝกอบรมชวยสงเสริมจิตใจและศีลธรรมของผูปฏิบัตงิานใหดขีึ้น 
  7)  การฝกอบรมกระตุนเตือนผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติงาน เพื่อความกาวหนาในการงาน
ของตน 
  8)  การฝกอบรมชวยทําใหระบบและวิธีการทํางานมีสมรรถภาพสูงขึ้น 
 ชมนาด  พงศนพรัตน (2527, หนา 5-8) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดฝกอบรมไว ดังนี้ 
  1)  เมื่อสวนราชการจัดการฝกอบรมมากขึน้ การใชชุดฝกอบรมที่มีมาตรฐาน 
จะทําใหการฝกอบรมเปนไปในแนวเดียวกัน 
  2)  ชวยวิทยากรในการศึกษาเนื้อหาและสอน โดยใชวธีิการสอนหลายเทคนิคตามที่
ระบุไวในชุดฝกอบรม ซ่ึงสอดคลองกับการเรียนรูของผูใหญที่กลาววาวิธีการสอนหลาย ๆ วิธี 
จะทําใหไมนาเบื่อ ผูเขารับการอบรมสามารถประกอบกจิกรรมไดหลายๆ อยางตามความเหมาะสม 
ของเนื้อหา 
  3)  ชวยใหวิทยากรสามรถตอบคําถามไดตรงตามวัตถุประสงค และยังชวยให 
วิทยากรรูแผนในการสอนและกิจกรรมของผูเขารับการฝกอบรมทุกขั้นตอน 
  4)  วิทยากรสามารถเตรียมการไดรวดเรว็ขึน้ ซ่ึงเปนการประหยดัเวลา เพราะม ี
เครื่องมืออุปกรณที่ตองใชในการสอนอยูในชุดฝกอบรมแลว ทําใหสามารถใชไดทันที หรืออาจม ี
ตัวอยางวัสดุอุปกรณซ่ึงสามารถนําไปผลิตได 
  5)  ชวยใหวิทยากรจัดหองฝกอบรมไดเหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการสอน 
  6)  ชวยใหวิทยากรสามารถประเมินพฤตกิรรมของผูเขารับการฝกอบรมกอนและ 
หลังการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรมที่เตรียมไวในชุดการฝกอบรม 
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พรอมทั้งใหคาํตอบดวย ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบวาการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 
 วิจิตร  อาวะกลุ (2540, หนา 41-44) กลาววา ประโยชนทีไ่ดรับจากการฝกอบรมนั้น 
เปนที่เหน็เดนชัด และเปนทีป่ระจักษกันมาเปนระยะอันยาวนาน ก็คือ 
  1)  สนองความตองการกําลังคน 
  2)  เปนการลดเวลาการเรียนรูใหส้ันเขา 
  3)  ปรับปรุงความสามารถในการทํางานใหสูงขึ้น 
  4)  ลดความสิน้เปลอืง 
  5)  ลดการขาดงาน ลางาน 
  6)  ลดอุบัติเหตุ 
  7)  ลดการลาออกของคนงาน 
  8)  เพื่อประโยชนของผูเขารับการฝกอบรมเองทําใหเปนผูที่มีฝมือในการทํางาน 
สูงขึ้น 
  9)  ชวยใหผูปฏิบัติงานมีความมั่นใจในการทํางาน ผิดพลาดนอยลง 
  10)  ความสัมพันธกับลูกคาและการบริการดีขึ้น 
  11)  ลดความสิ้นเปลือง 
  12)  ประหยัดเงินที่จะรัว่ไหลไดมาก 
  13)  ขจัดปญหาในการที่ตองหาคนงานที่มฝีมือดีมาทํางาน 
  14)  ชวยสงเสริมงานนเิทศใหบรรลุผล 
  15)  ชวยใหหนวยงานไดปรับตัวดีขึ้น 
 ดังนั้น จะเห็นไดวาการฝกอบรมจะใหประโยชนในการชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของคน ชวยแกปญหาในหนวยงาน ชวยใหการทํางานตาง ๆ ของหนวยงาน
ประสบผลสําเร็จในปจจุบันและกาวทันความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ซ่ึงทําใหเกิดความสาํเร็จในอนาคต
อีกดวย 
 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัย 
 
 กันยา  สุวรรณแสง (2536, หนา 92) ใหคําจาํกัดความไววา พฤติกรรม คือ อาการ บทบาท 
ลีลา ทาที ความประพฤติ การกระทําที่แสดงออกใหปรากฏสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัส หรือ 
มิฉะนั้นก็สามารถวัดไดดวยเครื่องมือ พฤติกรรม ปรากฏโดยผานทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก 
ทางตา ปาก จมูก หู และผิวกาย พฤติกรรมที่บุคคลสามารถรับรูไดงายจาก รูป รส กล่ิน การสัมผัส 
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ซ่ึงจัดเปนพฤติกรรมประเภทที่สังเกตไดงายจากอิริยาบถตาง ๆ เชน การนอน นั่ง ยนื เดิน วิ่ง 
กระโดด  การกิน พูด ดา กอด จูบฯลฯ พฤติกรรมประเภทที่ไมสามารถจะสังเกตไดอยางชัดเจน เชน 
ความรูสึกนึกคิด จินตนาการ ตองอาศัยเครื่องมือวัด เชน เครื่องจับเท็จ แบบทดสอบ เครื่องวัดคลื่น
หัวใจ เปนตน  
 ชัยยงค  พรหมวงศ (2528, หนา 22) อธิบายพฤติกรรมวา เปนการกระทําหรือกิจกรรม
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ที่มนุษยแสดงออกมาที่สามารถสังเกตหรือวัดได การกระทําหรือ
กิจกรรมของคนที่มีรูปแบบตาง ๆ กัน บางอยางเราสามารถเห็นไดดวยตา หรือไดยนิดวยหู บางอยาง
เปนความรูสึก หลายอยางทีค่นแสดงออกมาทั้งที่รูสึกตัวและไมรูสึกตวั 
 โยธิน  ศันสนยุทธ และคนอืน่ ๆ (2533, หนา 3) ใหนยิามไวกวาง ๆ วาเปนการกระทํา
ทั้งหมดที่สังเกตได เชน การพูด การเดนิ การเตนของหัวใจ และยังรวมถึง กระบวนการของจิต เชน 
การรับรู การคิด การจํา และการรูสึก 
 สมจิตต  สุพรรณทัสน (2524, หนา 3) ใหความเหน็วา พฤติกรรมหมายถึง กิจกรรมตาง ๆ  
ที่แสดงออกมาโดยสามารถสังเกตไดดวยบุคคลอื่น เชน การพูด การนัง่ การหัวเราะ ซ่ึงพฤติกรรม
เหลานี้สังเกตไดดวยประสาทรับความรูสึกทั้งหา แตกิจกรรมบางอยางตองใชเครื่องมือเขาชวย เชน 
เวลาคนตกใจ อาจไมเหน็ไดดวยตาเปลา ตองอาศัยเครื่องมือเขาชวยวัดจังหวะการเตนของหัวใจ 
หรือแรงดันเลอืดที่เพิ่มขึ้น แมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมน หรือ การหลั่งของน้ํายอยตาง ๆ 
ก็เปนพฤติกรรม นอกจากนี้กจิกรรมที่เกิดขึน้ภายใน เชน การคิด จินตนาการ ความเชือ่ ฯลฯ ก็เปน
พฤติกรรม  
 จากคําจํากดัความที่ยกมาเบือ้งตน จะสังเกตเห็นไดวา มคีวามใกลเคยีงกันไมวาจะเรียกวา
เปนกิจกรรม การกระทํา อาการ ฯลฯ ตางก็ใชเรียกแทนกันได สําหรับผูเขียนเองใหคาํจํากัดความ 
พฤติกรรม คือ กิจกรรม เพราะถาเปนการกระทําที่เปนการแสดงออกมาใหเห็น แตถาใชวา กิจกรรม 
อาจหมายรวมถึง การกระทําที่เปนการแสดงออก และส่ิงที่เกิดขึ้นภายในแตละบุคคลดวย ดังนัน้
พฤติกรรมจะหมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซ่ึงอาจเปนการกระทําที่บุคคลนั้นแสดงออกมา 
รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลและกิจกรรมนี้ อาจสังเกตไดดวยประสาทสัมผัสหรือ 
ไมสามารถสังเกตได จากคําจํากัดความนี้สามารถแบงพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท ไดแก  
 พฤติกรรมภายนอก (overt behavior) คือ การกระทําที่เกดิขึ้นแลวสามารถสังเกตได
โดยตรงดวยประสาทสัมผัส 
 พฤติกรรมภายใน (covert behavior) คือ กระบวนการที่เกดิขึ้นภายในใจของบุคคล 
ซ่ึงบุคคลอื่นไมสามารถสังเกตไดโดยตรง 
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 ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล (2534) กลาวถึงการเกดิอุบัติเหตจุากการทํางานวาเกิดจาก 2 สวน 
คือ 
 1)  สาเหตุนํา ไดแก 
  (1)  ความผิดพลาดของการจัดการ เชน หนวยงานไมมีการสอนเกี่ยวกับความปลอดภยั
ไมมีการแกจุดอันตรายตาง ๆ ไมมีการจัดการอุปกรณความปลอดภัยให 
  (2)  สภาวะดานจิตใจของคนงานไมเหมาะสม เชน ออนเพลียมาก สายตาไมด ีมี
รางกายไมเหมาะสมกบังานที่ทํา 
 2)  สาเหตุโดยตรงมี 2 สาเหตุใหญคือ การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัยของคนงานและสภาพ
ของงานที่ไมปลอดภัย 
  (1)  การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย เปนการกระทําที่ไมปลอดภัยของคนงานในขณะที่
ทํางาน ซ่ึงจากสถิติการเกิดอบุัติเหต ุพบวารอยละ 88 ของอุบัติเหตุเกดิขึ้นจากสาเหตนุี้ เชน การใช
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ โดยไมไดรับมอบหมาย ไมใสใจตอคําเตือนตาง ๆ เลนตลก
คะนองตอนทาํงาน ใชเครื่องมือที่ชํารุด หรือใชเครื่องมือไมถูกวิธี ไมสวมใสอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลที่จัดให 
  (2)  สภาพของงานที่ไมปลอดภัย เปนสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยที่อยูรอบ ๆ ตัว
คนงาน พบวา ประมาณรอยละ 10 ของอุบัติเหตุเกดิขึ้นเนื่องจากสาเหตุนี้ เชน เครื่องมือที่ใช
ออกแบบไมเหมาะสมสถานที่ทํางานมีการวางของเกะกะกีดขวางทางเดนิการจดัเก็บสารเคมีตาง ๆ 
ไมเหมาะสม บริเวณที่ทํางานลื่น ขรุขระ แสงสวางไมเพียงพอ ไมมีระบบเตือนภัยที่เหมาะสม 
 2.3.1  พฤติกรรมมนุษยเพื่อความปลอดภยัในการทํางาน 
  1)  ทฤษฎ ีคานิยม - ทัศนคติ - พฤติกรรม (value-attitude-behavior theory) ได 
อธิบายวา พฤติกรรมตาง ๆ ที่บุคคลแสดงออกนั้นเปนผลพวงมาจากคานิยมของบุคคลทําใหเกิด
ทัศนคติหรือเจตคติวาสมควรแกการประพฤติปฏิบัติเปนพฤติกรรมตอไป ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่
ไดรับการพิสูจนแลววาเปนไปไดจริง 
  2)  ทฤษฎีพฤติกรรมที่ องคกรกําหนด (theory of planned behavior) ทฤษฎีนี้ให
ความสําคัญกับคานิยมเชนกนัวาเปนสิ่งที่ทําใหเกิดพฤติกรรมของมนุษย แตนอกจากคานิยมแลวยัง
มีปจจัยทางสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่มีผลตอการแสดงออกของพฤติกรรมที่สําคัญ ไดแก บรรทัดฐานทาง
สังคม (social norms) คือกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ในสังคมหรือชุมชนที่อยูรวมกันจะเปนตัวชวย
สงผลใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ทั้งทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนักวิชาการดานความ
ปลอดภัย ยอมรับวาพฤติกรรมของบุคคลเปนสาเหตุสําคัญของ สามเหล่ียมความปลอดภัย หรือภูเขา
น้ําแข็ง (safety triangle)เปรียบเหมือนภูเขาน้ําแข็งคือสวนที่อยูใตน้ํา ปญหาที่แอบแฝงอยูมีมากกวา 
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ภาพ 1  แสดงภาพจําลองภเูขาน้ําแข็ง (iceberg model) 
ที่มา: (วจิิตร  บุญยะโหตระ, 2530, หนา 43) 
 
 ปญหาของสามเหลี่ยมความปลอดภัยและวงจรอุบัติเหตนุั้นลวนมีสาเหตุมาจาก
พฤติกรรมของผูปฏิบัติงานในโรงงานดังนัน้จึงควรมีมาตรการจัดการดานความปลอดภัยเพื่อลด
อุบัติเหตุเมื่อดาํเนินการไปอยางตอเนื่องก็จะกลายเปนวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

ขั้นตอนการดาํเนินการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภยัในการทํางาน 
  1)  วางแผนดําเนินการ - ฝกอบรมการดําเนินการ - จัดทาํแบบสังเกตพฤติกรรมความ
ปลอดภัย – ฝกอบรมการใชแบบสังเกตพฤติกรรมใหกบัผูสังเกตการณ 
  2)  ทําการสังเกตและคนหาสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงหรือปญหาความปลอดภัยตางๆ 
โดยใชแบบสังเกต บันทึก 
  3)  วิเคราะหหาสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงที่เปนปญหา อาจใชวิธีวิเคราะห ABC 
analysis คือ 

   A = เหตุการณหรือส่ิงที่เกิดขึน้กอน (antecedents) 
   B = พฤติกรรมเสี่ยงที่สังเกตเห็นได (behavior) 
   C = ผลพวงพฤติกรรมในหวัขอ A และ B (consequence) 

และไดแบงวเิคราะหออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที ่1 การวิเคราะหพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย 
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ขั้นตอนที ่2 การวิเคราะหพฤติกรรมที่ปลอดภัย 
ขั้นตอนที ่3 กําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย 

  4)  จัดทําแผนเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัย 
  5)  ดําเนนิงานตามแผนงานที่ไดกําหนดไว 
  6)  ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานอยางตอเนื่องทุกขั้นตอน 
 หลังจากดําเนนิการทั้ง 6 ขั้นตอนแลว ควรมีการประเมินวาปญหาพฤตกิรรมที่ 
ไมปลอดภัยลดลงอุบัติเหตุลดลงหรือไมอยางไร ซ่ึงจําเปนตองมีการพฒันาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
ในทุกขั้นตอนสรุป  ความตองการ แรงจูงใจ และพฤติกรรมตางมีคําจํากัดความและสามารถกําหนด 
ใหเห็นความสมัพันธกัน หลักทั่วไป 3 ประการที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางความตองการ 
แรงจูงใจ และพฤติกรรมมี ดังนี้ 
 1)  พฤติกรรมของมนุษยทั้งหมดตองไดรับการจูงใจหรอืถูกกระตุน 
 2)  สภาวะของการจูงใจทั้งหมดไมจําเปนจะตองนําไปสูการเกิดพฤตกิรรม 
 3)  พฤติกรรมที่ไดรับการจูงใจอาจเกิดขึ้นจากการเรยีนรูหรือไมไดเรียนรูก็ได โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  ประการที่ 1  เมื่อไรก็ตามทีบุ่คคลไดเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมถือวาบุคคลไดรับ 
การจูงใจ แรงจูงใจตาง ๆ จะนําไปสูพฤติกรรมที่มุงตอบสนองความตองการใหเปนที่พอใจ 
ตัวอยางเชน รางกายตองการแสวงหาอาหาร ดังนั้นเมื่อบคุคลเกิดหิวขึน้มาจะเกิดความรูสึกทรมาน
เปนเหตใุหบุคคลตองแสวงหาอาหาร นั่นคือ ถาปราศจากความหวิก็ไมมีเหตุผลอันใดที่บุคคล
จะตองรูตัวถึงความขาดของรางกาย ดังนั้น แรงจูงใจจึงเปนตัวเชื่อมระหวางความตองการกับ
พฤติกรรม 
  ประการที่ 2  การจูงใจทีเ่ปนอยูในเวลานีส้ามารถนําไปสูการไมเกิดพฤติกรรมได  
เมื่อไมมีการกระทําใด ๆ ผูบริโภคจะไมกระทําการใดๆ เมื่อไมมีโอกาสที่จะกระทํา หรือแรงจูงใจ
ไมไดรับการกระตุนใหเกดิการกระทํา ตัวอยางเชน ผูบริโภคอาจไดรับการจูงใจใหอยากไดรถยนต
หรือเสื้อผาราคาแพง แตไมสามารถจะคาดหวังวาจะมีเงนิมาซื้อไดทําใหไมเกดิการซือ้สินคาที่
ตองการนั้นได ฉะนั้น จึงไมเกิดพฤติกรรม 
  ประการที่ 3  พฤติกรรมที่เกดิจากการจูงใจสามารถเปนไดทั้งพฤติกรรมที่มีการเรียนรู
หรือไมมีการเรียนรูก็ไดการกระทําใดๆ ที่มีมาตั้งแตเกดิไมจําเปนตองคิดหรือมีประสบการณมากอน
จะถือวาเปนพฤติกรรมที่ไมตองเรียนรู ประเภทพฤติกรรมที่ไมตองเรียนรู 
 2.3.1  แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับความปลอดภัย 
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 เฉลิมชัย  ชัยกติติภรณ (2533) ไดรวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุตาง ๆ ไว  3 
ทฤษฎี คือ ทฤษฎีโดมิโนทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภัยของบอบฟเรนซ และทฤษฎีรูปแบบ
การเกิดอุบัติเหตุของกองทพับกสหรัฐอเมริกา ดังนี ้
 1)  ทฤษฎีโดมโิน (domino theory)  เฮนรชิ (Heinrich, 1959) (วิจิตร  บญุยะโหตระ, 
2530, หนา 45) เปนผูเร่ิมแนวคิดนี ้โดยมีหลักการที่สําคัญคือ การเรยีงลําดับการประสบอันตราย
เปนขั้นตอน ถาเกิดเหตุการณที่ทําใหขั้นตอนที่หนึ่งเกิดขึ้น ก็จะสงผลกระทบไปยังขั้นตอนอื่น ๆ 
ตามลําดับ จนถึงลําดับขั้นตอนสุดทาย ก็คือ การบาดเจ็บองคประกอบตาง ๆ ในแตละขั้นตอนตาม
ทฤษฎีโดมิโน สามารถอธิบายไดตามลําดับ ดังนี ้
  ลําดับที่ 1  บรรพบุรุษและสิง่แวดลอมทางสังคม (ancestry and social environment) 
ส่ิงแวดลอมทางสังคมและการประพฤติปฏิบัติสืบทอดกนัมาจากอดตี ทําใหแตละบคุคลมี 
พฤติกรรมที่แสดงออกมาตาง ๆ กัน เชน ความสะเพรา ประมาทเลินเลอ ขาดความคิดไตรตรอง 
ความดื้อดึง ดนัทุรัง ความชอบในการเสี่ยงอันตราย ความตระหนีเ่หนยีวแนนเห็นแกเงินและ
ลักษณะอื่น ๆ ที่ถายทอดทางพันธุกรรม เปนตน 
  ลําดับที่ 2  ความผิดปรกติของบุคคล (fault of person) สุขภาพจิตและสิ่งแวดลอมทาง
สังคม เปนสาเหตุทําใหเกิดความผิดปรกติของบุคคล เชนการปฏิบัติงานโดยขาดความยั้งคิด อารมณ
รุนแรง ประสาทออนไหวงาย ความตื่นเตน ขาดความรอบคอบ เพิกเฉยละเลยตอการกระทําที่
ปลอดภัย เปนตน ซ่ึงความผิดปรกติเหลานีจ้ะสงผลกระทบใหเกิดการกระทําที่ไมปลอดภัยและทํา
ใหเครื่องจักรและการทํางานตองอยูในสภาพหรือสภาวะที่เปนอันตราย 
  ลําดับที่ 3  การกระทําหรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย (unsafe act/unsafe condition) 
ตัวอยางการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัยของบุคคล เชน ยืนทํางานภายใตน้ําหนกัที่แขวนอยู 
การติดเครื่องยนตโดยไมแจงเตือน ชอบหยอกลอเลน ถอดเซฟการดเครือ่งจักรออก เปนตน 
โดยส่ิงที่เกิดขึน้จากการกระทําที่ไมปลอดภัยและสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยจะเปนสาเหต ุ
โดยตรงที่ทําใหเกิดอุบัตเิหต ุ
  ลําดับที่ 4  การเกิดอุบัติเหต ุ(accident) เหตกุารณที่มีสาเหตุปจจัยทั้ง 3 ลําดับมาแลว 
ยอมสงผลใหเกิดอุบัติการณ เชน ตกจากทีสู่ง ล่ืน ลม เดนิสะดุด ส่ิงของหลนจากที่สูง วัตถุกระเด็น
ใส กระแทกหนีบหรือตัด เปนตน ซ่ึงอุบัติการณเหลานี้อาจจะเปนสาเหตุของการบาดเจ็บ 
  ลําดับที่ 5  การบาดเจ็บ (injury) ตัวอยางการบาดเจ็บที่เกิดกับอวัยวะบางสวนของ
รางกาย เชน กระดูกหักหรือแตก เคล็ดขัดยอกแผลฉีกขาด แผลไฟไหม เปนตน ซ่ึงการบาดเจ็บ
เหลานี้จะเปนผลโดยตรงจากการเกดิอุบัติเหต ุ
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ภาพ 2  แสดงโดมิโนทั้ง 5 ตัว 
ที่มา: (วิจิตร  บุญยะโหตระ, 2530, หนา 45) 

 
 วิจิตร  บุญยะโหตระ (2530) ไดอธิบายถึงความหมายและความสัมพันธของโดมิโน 
ทั้ง 5 ตัว อธิบายไดวาสภาพแวดลอมของสังคมหรือภูมิหลังของคนใดคนหนึ่ง (สภาพครอบครัว 
ฐานะความเปนอยู การศึกษาการอบรมเลี้ยงดู) กอใหเกิดความผิดปรกตขิองคนคนนั้น (ทัศนคติตอ
ความปลอดภยัไมถูกตอง ชอบเสี่ยงมักงาย หงุดหงิด ขาดความรอบคอบ) กอใหเกดิการกระทําที ่
ไมปลอดภัย จนเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุผลก็คือเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายการปองกันการ
ประสบอันตราย ตามทฤษฎโีดมิโนนี้ คือ การตัดขั้นตอนที่เร่ิมตนนี้ออกเสียกอนจะทําใหอุบัติเหต ุ
ไมเกิดขึน้ ซ่ึงหากพิจารณาสาเหตุของการประสบอันตรายลําดับที่ 1-3 แลว Heinrich เห็นวาขั้นตอน
ที่ 1 และ 2 เปนเรื่องที่แกไขไดยากและกินเวลานาน เพราะเปนสิ่งที่เกดิขึ้นและเปนคุณสมบัติสวน
บุคคลแลว แตขั้นตอนที ่3 คือ การกระทําที่ไมปลอดภัยและสภาพการณที่ไมปลอดภยัเปนขั้นตอนที่
ขจัดไดงายกวา ถาไดมีการควบคุมอยางดพีอ และปฏิบัติอยางจริงจัง ซ่ึงการปองกันการประสบ
อันตรายตามทฤษฎีโดมิโน แสดงดังภาพ 3 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 25

 
 
ภาพ 3  แสดงการปองกันอบุัติเหตุโดยการดึงโดมิโนตัวท่ี 3 ออก 
ที่มา: (วิจิตร  บุญยะโหตระ, 2530, หนา 45) 
 
 2)  ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภยัของบอบฟเรนซ (Firenze System Model) 
ฟเรนซ (Firenze อางถึงใน เฉลิมชัย  ชัยกติติภรณ, 2533, หนา47) ไดอธิบายแนวคิดรปูแบบระบบ
ความปลอดภยัวา การศึกษาเรื่องสาเหตุของอุบัติเหตุจะตองศึกษาองคประกอบทั้งระบบ ซ่ึงมี
ปฏิกิริยาสัมพันธเกี่ยวของกนัองคประกอบดังกลาวประกอบดวย คน (man) เครื่องจกัร (machine) 
และส่ิงแวดลอม (environment) ความสําคญัขององคประกอบที่เปนสาเหตุของอุบัตเิหต ุแตละ
องคประกอบมีความสําคัญตอการตัดสินใจในการผลิตงาน (task) และการเกิดอุบัติเหต ุ(accident) 
ดังตอไปนี ้
 คนหรือผูปฏิบัติงานในการผลิตงานหรือทํางานในแตละชิน้ ผูปฏิบัติงานจําเปนตอง
ตัดสินใจ (decision) เลือกวิธีปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย แตการตัดสินใจ 
ในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายในแตละครั้งนั้นยอมมีความเสี่ยง (risk) แอบแฝงอยูเสมอ ดังนัน้
ในการตัดสนิใจแตละครั้ง ผูปฏิบัติงานจะตองมีขอมูลขาวสาร (information) ที่เพียงพอ ถาหาก
ขอมูลขาวสารดี ถูกตอง ก็จะทําใหการตดัสินใจถูกตอง แตถาขอมูลไมถูกตองก็จะทําใหการ
ตัดสินใจนั้นผิดพลาดหรือมคีวามเสี่ยงสูง และทําใหเกดิความลมเหลวในการทํางานซึ่งอาจสงผล 
ใหเกิดอุบัติเหตุได 
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 อุปกรณเครื่องจักรที่ใชในการผลิตจะตองมีความพรอมปราศจากขอผิดพลาด ถาอุปกรณ
เครื่องจักรที่ใชออกแบบไมถูกตอง ไมถูกหลักวิชาการหรือขาดการบํารุงรักษาที่ดียอมทําใหกลไก
ของเครื่องจักรปฏิบัติงานผิดพลาดซึ่งจะนําไปสูการเกิดอบุัติเหต ุ
 ส่ิงแวดลอมสภาพการทํางานและสิ่งแวดลอมในการทํางานมีบทบาทสําคัญตอการผลิต 
ความผิดพลาดที่เกิดจากสิ่งแวดลอมยอมกอใหเกดิปญหาตอผูปฏิบัติงานและเครื่องจกัรซึ่งจะเปน
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตไุด เชน ทํางานอยูภายใตส่ิงแวดลอมที่มีสารพิษฟุงกระจาย  แสงจาใน
ขณะที่ทํางาน เปนตน 
 ฉะนั้น กอนทีจ่ะตัดสินใจทกุครั้ง ผูปฏิบัติงานจะตองหาขอมูลเพื่อใหแนใจวาเปนการ
ตัดสินใจที่ถูกตอง โดยพิจารณาจากขอมูลประกอบการตดัสินใจซึ่งประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับงาน 
ที่ตองปฏิบัติและขอมูลเกี่ยวกับลักษณะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น (nature of harmful consequences)
ถาหากขอมูลมีจํานวนและคุณภาพมากพอ ก็จะทําใหความเสี่ยงตาง ๆ ลดลงอยูในขีดจํากัดที่อาจ
สามารถควบคุมได โอกาสที่จะเกิดความผดิพลาดหรืออุบัติเหตุกจ็ะลดลงดวย เหตุผลดังกลาว
ขางตน จึงจําเปนตองใหขอมูลแกผูปฏิบัติงานใหมากที่สุดและเปนประโยชนที่สุด เชน อาจจะให
การฝกอบรม สอนแนะนํางานเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับขอมูลที่ดีในการทํางาน เปนการชวยให 
การทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนการลดความผิดพลาดที่เกิดจากการตัดสินใจของ
ผูปฏิบัติงานอีกดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4  แสดงรูปแบบของระบบความปลอดภัยของ Bob Firirenze 
ที่มา: (เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ, 2533, หนา47) 
 
 3)  ทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา  การบริหารงานความ
ปลอดภัยของกองทัพบกสหรัฐอเมริกาไดพัฒนามากขึ้น เนื่องจากไดมกีารนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ 
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มาใชในการปองกันประเทศ กองทัพบกสหรัฐอเมริกาจงึไดศึกษาเทคโนโลยีทางดานความปลอดภัย
ควบคูไปกับเทคโนโลยีในการผลิต และการใชดวยรูปแบบที่นําเสนอนี้เปนรูปแบบที่แสดงถึงการ
เกิดอุบัติเหต ุซ่ึงพอจะสรุปเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได 3 ประการ คือ 
  (3.1)  ความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน (human error) เกดิจากการที่ผูปฏิบัติงานมี
พฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัย (unsafe act) สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย (unsafe condition) 
ตาง ๆ ที่มีอยูหรือเกิดขึ้นจากวิธีการทํางานที่ไมปลอดภัยของผูปฏิบัติงานเชนกนั ความผิดพลาด 
ตาง ๆ นั้น อาจเกิดขึน้จากความผิดพลาดทางดานรางกาย ขาดการฝกอบรมอยางเพียงพอ ขาดการ
กระตุนหรือแรงจูงใจในการทํางาน 
  (3.2)  ความผิดพลาดในระบบ (system error) อาจเกิดจากการออกแบบที่ไมเหมาะสม 
ซ่ึงเนื่องมาจากนโยบายทีไ่มเหมาะสมของหนวยงาน เชน การประหยดั การเลือกใชเทคโนโลยี  
การบํารุงรักษา หรือเกิดจากความลมเหลวในการออกแบบที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ เปนตน 
  (3.3)  ความผิดพลาดในการบริหารจัดการ (management) สาเหตุหลักอาจเกิดจาก
ความลมเหลว (failure) จากการบริหารจัดการ ขอมูลขาวสาร การใชเทคโนโลยีและระบบการ
ทํางานที่ไมเหมาะสมซึ่งความลมเหลวนี ้อาจเกิดขึน้จากถายทอดขอมูลขาวสารที่ไมถูกตอง  
การฝกอบรมอาจไมเพยีงพอขาดการกระตุน จูงใจในการปฏิบัติงาน 
 จากทฤษฎีเกี่ยวกับอุบัติเหตแุละความปลอดภัย 3 ทฤษฎทีี่กลาวมาขางตน สามารถสรุป
ไดวาสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุและความไมปลอดภัยในการทํางานเกิดจากบคุคล อุปกรณ
เครื่องจักรและสภาพการทํางาน ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงสาเหตุของทั้ง 3 ประการนี ้เพื่อใหเกดิความ
ไมปลอดภัยในการทํางานใหนอยลง เชน ใหการฝกอบรม สอนแนะนํางานใหแกผูปฏิบัติงาน 
เพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดลง 
 2.3.2  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหต ุ

 วิฑูรย  สิมะโชคดี และวีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน (2551, หนา 30 ) ไดกลาวถึงแนวคิดของ 
เฮนริช (Heinrich) ซ่ึงไดทําการศกึษาถึงสาเหตุของการเกดิอุบัติเหตจุากโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ 
ในป ค.ศ. 1959 ผลจากการศึกษาวจิัยสรุปได 3 ประการดงันี้ 
  1)  สาเหตุที่เกดิจากคน (human causes) มีจํานวนสูงที่สุดคือ 88% ของการเกิด
อุบัติเหตุทุกครั้งตัวอยางเชน การทํางานที่ไมถูกตอง ความพลั้งเผลอ ความประมาท การมีนิสัย 
ชอบเสี่ยงในการทํางานเปนตน 
  2)  สาเหตุที่เกดิจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (mechanical failure) มีจํานวนเพยีง 
10%ของการเกิดอุบัติเหตุทกุครั้ง ตัวอยางเชน สวนที่เปนอันตรายของเครื่องจักรไมมีเครื่องปองกัน 
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เครื่องมือหรือเครื่องจักรตาง ๆ ชํารุดบกพรอง รวมถึงการวางผังโรงงานไมเหมาะสม 
สภาพแวดลอมในการทํางานไมปลอดภยั เปนตน 
  3)  สาเหตุที่เกดิจากดวงชะตา (acts of god) มีจํานวนเพยีง 2% เปนสาเหตุที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาตินอกเหนือการควบคุมได เชน พาย ุน้ําทวม ฟาผา เปนตน 
 จากผลการศึกษาวิจยัขางตน เฮนริช (Heinrich) ไดสรุปสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ
เปน 2 ประการ ไดแก 
  1)  การกระทําที่ไมปลอดภัย (unsafe act) เปนสาเหตุใหญที่กอใหเกิดอุบัติเหต ุคิดเปน
จํานวน85% ของการเกิดอุบตัิเหตุทั้งหมด 
  2)  สภาพการณที่ไมปลอดภยั (unsafe condition) เปนสาเหตุรอง คิดเปนจํานวน 15% 
เทานั้น 
 สาเหตุจากการกระทําที่ไมปลอดภัย (unsafe act) ไดแก 
  1)  การทํางานที่ไมถูกวิธี หรือไมถูกขั้นตอน 
  2)  การมีทัศนคติที่ไมถูกตอง เชน อุบัติเหตุเปนเรื่องของเคราะหกรรม แกไขปองกนั
ไมได 
  3)  ความไมเอาใจใสในการทํางาน 
  4)  ความประมาท พล้ังเผลอ เหมอลอย 
  5)  การมีนิสัยชอบเสี่ยง 
  6)  การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของความปลอดภัยในการทํางาน 
  7)  การแตงกายไมเหมาะสม 
  8)  การทํางานโดยไมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
  9) การถอดเครื่องกําบังสวนอนัตรายของเครื่องจักรออกดวยความรูสึกรําคาญ ทํางาน
ไมสะดวกหรอืถอดออกเพื่อซอมแซมแลวไมใสคืน 
  10)  การใชเครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ ไมเหมาะกับงาน เชน การใชขวดแกวตอก
ตะปูแทนการใชคอน 
  11)  การหยอกลอกันระหวางทํางาน 
  12)  การทํางานโดยที่รางกายและจิตใจไมพรอมหรือผิดปรกติ เชน ไมสบาย เมาคาง  
มีปญหาครอบครัว ทะเลาะกบัแฟน เปนตน 
 สาเหตุจากสภาพการณที่ไมปลอดภัย (unsafe conditions) ไดแก 
  1)  สวนที่เปนอันตราย (สวนที่เคลื่อนไหว) ของเครื่องจักรไมมีเครื่องกําบังหรือ
อุปกรณปองกนัอันตราย 
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  2)  การวางผังโรงงานที่ไมถูกตอง 
  3)  ความไมเปนระเบียบเรียบรอยและสกปรกในการจัดเก็บวัสดุส่ิงของ 
  4)  พื้นโรงงานขรุขระ เปนหลุมเปนบอ 
  5)  สภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมปลอดภัยหรือไมถูกสุขอนามัย เชน แสงสวางไม
เพียงพอเสยีงดงัเกินควร ความรอนสูง ฝุนละออง ไอระเหยของสารเคมีที่เปนพิษ เปนตน 
  6)  เครื่องจักรกล เครื่องมือ หรืออุปกรณชาํรุดบกพรอง ขาดการซอมแซมหรือ
บํารุงรักษาอยางเหมาะสม 
  7)  ระบบไฟฟา หรืออุปกรณไฟฟาชํารุดบกพรอง เปนตน 
 สรุป ในการเกดิอุบัติเหตจุากการทํางานสวนใหญลวนเกดิจากการกระทําที่เกิดจากคน
ทั้งสิ้นซึ่งคิดเปน 85 % สวนจากสภาพแวดลอมในการทํางานนั้นเกิดไดเพียง 15 % เทานั้น 
เหตุการณที่เกดิขึ้นอยางไมคาดหวังและไมตั้งใจในเวลาและสถานที่แหงหนึ่ง เกดิขึ้นโดยไมมีส่ิง
บอกเหตุลวงหนาแตมีสาเหตแุละสงผลกระทบที่สามารถชี้วัดได อุบัติเหตุเปนผลเชิงลบของความ
เปนไปไดอยางหนึ่ง ซ่ึงควรจะหลีกเลี่ยงหรือปองกันไวแตแรก โดยพิจารณาจากปจจยัสาเหตุตาง ๆ 
อันที่จะนําไปสูการเกิดอุบัตเิหตุ  
 

2.4  กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
 กฎหมายทีเ่ปนกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับงานวิจยัมีดังตอไปนี ้
 2.4.1  การบริหารจัดการดานความปลอดภัย 
 กฏกระทรวง    กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดานความปลอดภัยอาชีว 
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานพ.ศ. 2552 (อินเทอรเน็ต, 2552) 
 บททั่วไป 
 ขอ 1  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับแกกจิการหรือสถานประกอบกิจการ 14 ประเภท 
 ขอ 2  ในกฎกระทรวงนี ้
“ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” หมายความวา การกระทํา 
หรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือ 
ความเดือดรอนรําคาญอันเนือ่งจากการทํางานหรือเกีย่วกบัการทํางาน 
 ขอ 3  ใหนายจางจัดใหมีขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวใน
สถานประกอบกิจการขอบังคับวาดวยความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตอง
กําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อควบคุมมิใหมีการกระทําที่อาจกอใหเกดิ 
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ความไมปลอดภัยในการทํางานทั้งนี ้นายจางตองจัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวาลูกจางจะ
สามารถทํางานไดอยางถูกตองปลอดภัยรวมทั้งจัดวางระบบควบคุม กํากับ ดูแล โดยกาํหนดใหเปน
หนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 
 ขอ 4  ใหนายจางซึ่งมีผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรับเหมาชวงเขามาปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการ จัดใหมีขอบงัคับและคูมือตามขอ 3 สําหรับผูรับเหมาดังกลาว เพื่อกํากับดูแล 
การดําเนนิงานของผูรับเหมาใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ 5  ในกรณทีี่นายจางรับลูกจางเขาทํางานใหม หรือใหลูกจางทํางานในลักษณะหรอื
สภาพของงานที่แตกตางไปจากเดิมอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง ใหนายจาง
จัดการอบรมลูกจางใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับและคูมอืตามขอ 3 กอนการปฏิบัติงาน 
 ขอ 6  ในกรณทีี่นายจางสั่งใหลูกจางไปทํางาน ณ สถานที่อ่ืน ซ่ึงอาจเสี่ยงตอการเกดิ
อันตรายใหนายจางแจงขอมลูเกี่ยวกับอันตรายจากการทํางานในสถานที่ดังกลาว พรอมทั้งวิธีการ
ปองกันอันตรายใหลูกจางทราบกอนการปฏิบัติงาน 
 ขอ 7  ใหนายจางในสถานประกอบกจิการตามขอ 1 (1) ถึง (5) ที่มีลูกจางตั้งแตสองคน
ขึ้นไป และสถานประกอบกจิการตามขอ 1 (6) ถึง (14) ที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป แตงตั้งลูกจาง
ระดับหวัหนางานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 8 เปนเจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทํางานระดับหัวหนา
งานของสถานประกอบกิจการการแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดบัหัวหนางาน
ตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนบัแตวนัที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ใน
กรณีที่นายจางแตงตั้งลูกจางระดับหวัหนางานใหม ใหดาํเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่นายจางแตงตั้งใหเปนลูกจางระดับหวัหนางาน แลวแตกรณ ี
 ขอ 8  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ตองเปนลูกจางระดับ
หัวหนางานและมีคุณสมบัตเิฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
  1)  ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวธีิการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  2)  เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตาม
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ือง ความปลอดภยัในการทํางานของลูกจาง ลง
วันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2540 
 ขอ 9  ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานมหีนาที่ ดังตอไปนี ้
  1)  กํากับ ดูแล ใหลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตาม
ขอ 3 
  2)  วิเคราะหงานในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อคนหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องตน 
โดยอาจรวมดาํเนินการกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดบัเทคนิค ระดบัเทคนิคขั้นสูง 
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หรือระดับวิชาชีพ 
  3)  สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิด
ความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน 
  4)  ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณใหอยูในสภาพที่
ปลอดภัยกอนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 
  5)  กํากับ ดูแล การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลของลูกจางใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  6)  รายงานการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกดิเหตุเดือดรอนรําคาญ อัน
เนื่องจากการทํางานของลูกจางตอนายจาง และแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดบั
เทคนิคระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีหนวยงานความ
ปลอดภัยใหแจงตอหนวยงานความปลอดภัยทันทีที่เกดิเหต ุ
  7)  ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจางรวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
เทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาตอนายจางโดยไมชกัชา 
  8)  สงเสริมและสนับสนุนกจิกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
  9)  ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามทีเ่จาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับบริหารมอบหมาย 
 ขอ 10  ใหนายจางแตงตั้งลูกจางคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 11 เปนเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดบัเทคนิคประจาํสถานประกอบกิจการตามขอ 1 (2) ถึง (5) ที่มีลูกจาง
ตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไปแตไมถึงหาสิบคน เพือ่ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยประจําตามเวลาที่กําหนด
ไมนอยกวาวันละหนึ่งชัว่โมงภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนบัแตวนัที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 
หรือภายในหนึ่งรอยแปดสบิวันนับแตวันที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป เวนแตมีเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดบัเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพอยูแลว 
 ขอ 11  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนคิตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยาง
ใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
  1)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา 
  2) เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน และผานการฝกอบรม 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  3)  เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพืน้ฐานตามประกาศ 
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กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที ่31 
มีนาคม พ.ศ. 2540 
 ขอ 12  ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคมีหนาที ่ดังตอไปนี ้
  1)  ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏบิัติตามกฎหมายเกีย่วกับความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
  2)  วิเคราะหงานเพื่อช้ีบงอันตราย รวมทั้งกาํหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการ
ทํางานอยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
  3)  แนะนําใหลูกจางปฏบิัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ 3 
  4)  ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญอันเนื่องจากการทํางานและรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหตุ
โดยไมชักชา 
  5)  รวบรวมสถิติ จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเกีย่วกบัการประสบอันตราย การ
เจ็บปวยหรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 
  6)  ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามทีน่ายจางมอบหมาย 
 ขอ 13  ใหนายจางแตงตั้งลูกจางคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 14 เปนเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดบัเทคนิคขั้นสูงประจําสถานประกอบกิจการตามขอ 1 (2) ถึง (5) ที่มี
ลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวนันบัแตวนัที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนบัแตวนัที่มี
ลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปเวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพอยูแลว 
 ขอ 14  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนคิขั้นสูงตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  1)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา 
  2)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีเทคนิค ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงประกาศนยีบตัรการศึกษาชัน้สูง อนุปริญญา หรือเทียบเทา และผานการอบรมและ
ทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดปีระกาศกําหนด 
  3)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 6 หรือระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
หรือเทียบเทาและไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภยัในการทํางานระดับเทคนิคหรือ
ระดับพื้นฐานมาแลวไมนอยกวาหาป และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่
อธิบดีประกาศกําหนด 
 ขอ 15  ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงมีหนาที่ดงัตอไปนี้ 
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  1)  ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏบิัติตามกฎหมายเกีย่วกับความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
  2)  วิเคราะหงานเพื่อช้ีบงอันตราย รวมทั้งกาํหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการ
ทํางานอยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
  3)  วิเคราะหแผนงานโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ และ
เสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 
  4)  ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงาน
โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
  5)  แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ 3 
  6)  แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจาง เพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตอัุนจะทําใหเกดิ
ความไมปลอดภัยในการทํางาน 
  7)  ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะหการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิด
เหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อ
ปองกันการเกดิเหตุโดยไมชกัชา 
  8)  รวบรวมสถิติ วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเกีย่วกบัการประสบ 
อันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 
  9)  ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามทีน่ายจางมอบหมาย 
 ขอ 16  ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ 1 (1) ที่มีลูกจางตั้งแตสองคนขึ้นไป
และสถานประกอบกจิการตามขอ 1 (2) ถึง (5) ที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไป แตงตั้งลูกจาง 
เปนเจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทํางานระดับวิชาชพีซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ17 ประจําสถาน
ประกอบกิจการอยางนอยหนึง่คน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะดานความปลอดภัย การแตงตั้งเจาหนาที่
ความปลอดภยัในการทํางานระดับวิชาชพีตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนนิการภายในหนึง่รอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีลูกจางตั้งแต
หนึ่งรอยคนขึน้ไป แลวแตกรณี 
 ขอ 17  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชพีตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยาง
ใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
  1)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา 
  2)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดบัเทคนิคขั้นสูงมาแลวไมนอยกวาหาป และผานการอบรมและทดสอบ
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ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดจากหนวยงานทีก่รมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานรับรอง 
  3)  เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชพีตามประกาศ 
กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที ่31 
มีนาคม พ.ศ. 2540 และผานการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนดจากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ตามขอ 18 (3) (4) และ (8) ทั้งนี้ ภายในหาปนับแตวนัที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 
 ขอ 18  ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวชิาชีพมีหนาที ่ดังตอไปนี ้
  1)  ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏบิัติตามกฎหมายเกีย่วกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
  2)  วิเคราะหงาน เพื่อช้ีบงอนัตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันหรือข้ันตอนการ
ทํางานอยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
  3)  ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภยัในการทํางาน 
  4)  วิเคราะหแผนงานโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ และ
เสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 
  5)  ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงาน
โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
  6)  แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ 3 
  7)  แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจางเพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิด 
ความไมปลอดภัยในการทํางาน 
  8)  ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือดําเนินการรวมกับบุคคล
หรือหนวยงานที่ขึ้นทะเบยีนกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูรับรองหรือตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางานภายในสถานประกอบ
กิจการ 
  9)  เสนอแนะตอนายจางเพือ่ใหมีการจดัการดานความปลอดภัยในการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
  10)  ตรวจสอบหาสาเหต ุและวิเคราะหการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกดิ
เหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อ
ปองกันการเกดิเหตุโดยไมชกัชา 
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  11)  รวบรวมสถิติ วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเกีย่วกับการ
ประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 
  12)  ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
 ขอ 19  ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ 1 (1) ถึง (5) ที่มีลูกจางตั้งแตสองคน
ขึ้นไป และสถานประกอบกจิการตามขอ 1 (6) ถึง (14) ที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป แตงตั้ง 
ลูกจางระดับบริหารทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 20 เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับบริหารของสถานประกอบกิจการในกรณีที่ไมมีลูกจางระดับบริหาร ใหนายจางเปนเจาหนาที่
ความปลอดภยัในการทํางานระดับบริหารการแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดบั
บริหารตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนัที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช
บังคับ ในกรณทีี่นายจางแตงตั้งลูกจางระดบับริหารใหม ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่นายจางแตงตั้งใหเปนลูกจางระดับบริหาร 
 ขอ 20  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองเปนลูกจางระดับบริหาร
และมีคุณสมบตัิเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
  1)  ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวธีิการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  2) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามประกาศ 
กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที ่31 
มีนาคม พ.ศ. 2540 
 ขอ 21  ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมีหนาที ่ดังตอไปนี ้
  1)  กํากับ ดูแล เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซึ่งอยูในบังคับบัญชา
ของเจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทํางานระดับบริหาร 
  2)  เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานที่
รับผิดชอบตอนายจาง 
  3)  สงเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการ
ทํางานใหเปนไปตามแผนงานโครงการเพือ่ใหมีการจดัการดานความปลอดภัยในการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ 
  4)  กํากับ ดูแล และติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองเพื่อความปลอดภยัของลูกจาง
ตามที่ไดรับรายงานหรือตามขอเสนอแนะของเจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทํางาน คณะกรรมการ 
หรือหนวยงานความปลอดภัย 
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 ขอ 22  ใหนายจางจัดใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับไดรับการ
ฝกอบรมความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มเติม ตามระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการ
ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 2.4.2  การใชเคร่ืองจักรท่ัวไป 
 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา พ.ศ. 2552 
(อินเทอรเน็ต, 2552) 

 หมวด 1  เครือ่งจักร 
 ขอ 3  ใหนายจางดูแลลูกจางสวมใสเครื่องนุงหมใหเรียบรอย รัดกุม ไมขาดรุงร่ิง ในกรณี
ที่ทํางานเกีย่วกับการใชไฟฟา จะตองใหลูกจางสวมเครื่องนุงหมที่ไมเปยกน้ํา 

 ขอ 4  ใหนายจางดูแลมิใหลูกจางซึ่งมีผมยาวเกนิสมควร และมิไดรวบหรือทําอยางหนึ่ง
อยางใดใหอยูในลักษณะที่ปลอดภัย หรือสวมใสเครื่องประดับอื่นที่อาจเกี่ยวโยงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได 
เขาทํางานเกีย่วกับเครื่องจกัร 

 ขอ 5  ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณเพื่อปองกนัอันตรายจากเครื่องจักร ดังตอไปนี ้
  1)  เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟา ตองมีสายดินเพื่อปองกนักระแสไฟฟารั่วตาม
มาตรฐานเพื่อความปลอดภยัทางไฟฟาของสํานักงานพลงังานแหงชาตทิุกเครื่อง 
  2)  เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟา ตองมีสายไฟฟาเขาเครื่องจักรโดยฝงดินหรือเดนิลง
มาจากที่สูง ทั้งนี้ใหใชทอรอยสายไฟฟาใหเรียบรอย เวนแตใชสายไฟฟาชนิดที่มีฉนวนหุมเปน
พิเศษ 
  3)  เครื่องจักรสําหรับปมวัตถุซ่ึงใชน้ําหนกัเหวี่ยง ใหตดิตั้งตัวน้ําหนักเหวีย่งไวสูงกวา
ศีรษะผูปฏิบัติงานพอสมควร เพื่อไมใหเกดิอันตรายแกผูปฏิบัติงาน หรือใหจดัทําเครื่องปองกัน
อยางหนึ่งอยางใดใหมีความปลอดภัยตอลูกจาง และจะตองไมมีสายไฟฟาอยูในรัศมีของน้ําหนกั
เหวีย่ง 
  4)  เครื่องจักรสําหรับปมวัตถุโดยใชเทาเหยียบ ตองมีที่พักเทาและมีที่ครอบปองกันมิ
ใหเหยยีบโดยไมตั้งใจ 
  5)  เครื่องจักรสําหรับปมวัตถุโดยใชมือปอน ตองมีเครื่องปองกันมือใหพนจากแมปม 
หรือจัดหาเครื่องปอนวัตถุแทนมือ  
  6)  เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟาปมหรือตดัวัตถุที่ใชมือปอน ตองมีสวติชสองแหง
หางกันเพื่อใหผูปฏิบัติงานตองเปดสวิตชพรอมกันทั้งสองมือ 
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  7)  เครื่องจักรชนิดอัตโนมัต ิตองมีสีเครื่องหมายปด เปด ที่สวิตชอัตโนมัติตามหลัก
สากล และมีเครื่องปองกันมิใหส่ิงหนึ่งสิ่งใดกระทบสวติช เปนเหตใุหเครื่องจักรทํางานโดยมิได
ตั้งใจ 
  8)  เครื่องจักรที่มีการถายทอดพลังงานโดยใชเพลา สายพาน ปุลเล ไฟลวีล ตองมี
ตะแกรงเหล็กเหนียว ครอบสวนที่หมนุไดและสวนสงถายกําลังใหมิดชดิ ถาสวนที่หมนุไดหรือ
สวนที่สงถายกําลังสูงกวาสองเมตร ตองมีตะแกรงหรือร้ัวเหล็กเหนยีวสูงไมต่ํากวาสองเมตรกั้นลอม
ใหมิดชดิสําหรับสายพานแขวนลอยที่มีความเร็วไมนอยกวาหารอยส่ีสิบเมตรตอนาที หรือสายพาน
ที่มีชวงยาวเกนิกวาสามเมตร หรือสายพานที่กวางกวายีสิ่บเซนติเมตรหรือสายพานโซ ตองมีที่
ครอบรองรับซ่ึงเปดซอมได 
  9)  ใบเลื่อยวงเดือนที่ใชกบัเครื่องจักร ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานได ตองมีที่
ครอบใบเลื่อยสวนที่สูงเกินกวาพืน้โตะหรือแทน 
  10)  เครื่องจักรที่ใชเปนเครือ่งลับ ฝน หรือแตงผิวโลหะ ตองมีเครื่องปดบังประกาย
ไฟหรือเศษวัตถุในขณะใชงาน 
 ขอ 6  กอนการติดตั้งหรือซอมเครื่องจักร หรือเครื่องปองกันอันตรายของเครื่องจักร ให
นายจางทําปายปดประกาศไว ณ บริเวณตดิตั้งหรือซอมแซม และใหแขวนปายหามเปดสวิทซไวที่
สวิทชดวย  
 ขอ 7  ใหนายจางดูแลใหลูกจางทํางานเกีย่วกับเครื่องมือกล (mechanical equipment) 
ดังตอไปนี ้
  1)  ทุกวนักอนนําเครื่องมือกลออกใช ตองตรวจดใูหแนใจวาเครื่องมือกลนั้นอยูใน
สภาพใชการไดดีและปลอดภัย 
  2)  เครื่องมือกลที่ใชขับเคลื่อนได จะตองมสีภาพที่ผูใชงานสามารถมองเห็นขางหลัง
ไดเวนแตจะมสัีญญาณเสียงเตือนหรือมีผูบอกสัญญาณเมือ่ถอยหลัง 
  3)  ไมนํารถยก รถปนจั่น หรือเครื่องมือสําหรับยกอืน่ ๆ ไปใชปฏิบัติใกลสายหรือ
อุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาใกลกวาระยะหางที่ปลอดภัย ตามที่กําหนดไวในหมวดไฟฟา เวนแต 
   (1)  จะมีแผงฉนวนกั้นระหวางสวนที่มีกระแสไฟฟากับเครื่องมือกลนั้น 
   (2)  เครื่องมือกลนั้นไดตอสายดินไวเรียบรอยแลว 
   (3)  มีฉนวนหุมอยางดีหรือ 
   (4)  ใชมาตรการความปลอดภัยในการใชเครื่องมือกลนั้นเชนเดียวกับวามี
กระแสไฟฟาอยู 
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 ขอ 8  หามมิใหนายจางใชหรือยอมใหลูกจางใชเครื่องมือกลทํางานเกินกวาพกิัดที่ผูผลิต
กําหนดไวสําหรับเครื่องมือกลนั้น 
 ขอ 9  ใหนายจางจัดใหมีทางเดินเขา ออก จากที่สําหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร มี
ความกวางไมนอยกวาแปดสิบเซนติเมตร 
 ขอ 10  ใหนายจางจัดทํารัว้ คอกกั้น หรือเสนแสดงเขตอันตราย ณ ที่ตั้งของเครื่องจักร 
หรือเขตที่เครื่องจักรทํางานที่อาจเปนอันตรายใหชัดเจนทุกแหง 
 2.4.3 การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีว- 
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา พ.ศ. 2552  
(อินเทอรเน็ต, 2552) 
 หมวด 4  การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
 ขอ 96  นายจางตองจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการอยูใน
ลักษณะที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจาง หากนายจางไมสามารถ
ดําเนินการปองกันแกไขอันตรายได นายจางตองจัดหาอปุกรณคุมครองความปลอดภยัสวนบุคคลที่
สามารถปองกันอันตรายนัน้ใหลูกจางสวมใส 
 ขอ 97  นายจางตองจัดและดแูลใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
ที่ไดมาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน ตลอดเวลาทีท่ํางาน ดังตอไปนี้ 
  1)  งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานดวยไฟฟา กาซ หรือพลังงานอื่น ใหสวมถุงมือผาหรือ 
ถุงมือหนังกระบังหนาลดแสงหรือแวนตาลดแสง รองเทานิรภัย และแผนปดหนาอกกันประกายไฟ 
  2)  งานลับ ฝน หรือแตงผิวโลหะดวยหินเจยีระไน ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือ
หนากากชนิดใส ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน 
  3)  งานกลึงโลหะ งานกลึงไม งานไสโลหะ งานไสไม หรืองานตัดโลหะ ใหสวม
แวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน 
  4)  งานปมโลหะ ใหสวมแวนตาชนิดใสหรอืหนากากชนิดใส ถุงมือผา และรองเทา 
พื้นยางหุมสน 
  5)  งานชุบโลหะ ใหสวมถุงมือยางและรองเทาพื้นยางหุมสน 
  6)  งานพนส ีใหสวมที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมูกและปากกันสารเคมี ถุงมือผา 
และรองเทาพืน้ยางหุมสน 
  7)  งานยก ขนยาย หรือติดตัง้ ใหสวมหมวกนิรภยั ถุงมือผา และรองเทานิรภัย 
  8)  งานควบคมุเครื่องจักร ใหสวมหมวกนริภัยและรองเทาพื้นยางหุมสน 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 39

  9)  งานปนจัน่ ใหสวมหมวกนิรภัย ถุงมือผาหรือถุงมือหนัง และรองเทานิรภัย และ 
ในกรณีปนจัน่หอสูง ใหสวมใสเข็มขัดนิรภยัและสายชูชพีดวย 
  10)  งานหมอน้ํา ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส ปล๊ักลดเสียงหรือครอบ
หูลดเสียงชุดปองกันความรอนหรืออุปกรณปองกันความรอน และรองเทาพื้นยางหุมสน 
นอกจากอุปกรณที่กําหนดไวตามวรรคหนึง่ ใหนายจางจดัอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 
สวนบุคคลอื่นใหลูกจางตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและอันตรายที่อาจเกดิกับลูกจางดวย 
 2.4.4  กําหนดอัตราน้ําหนักท่ีนายจางใหลูกจางทํางานได 
 กฎกระทรวง กําหนดอัตราน้ําหนกัที่นายจางใหลูกจางทํางานได พ.ศ. 2547  
(อินเทอรเน็ต, 2547) กําหนดวา 
 ขอ 1  ใหนายจางใชลูกจางทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักไมเกิน
อัตราน้ําหนักโดยเฉลี่ยตอลูกจางหนึ่งคน ดงัตอไปนี ้
  1)  ยี่สิบกิโลกรัม สําหรับลูกจาง ซ่ึงเปนเดก็หญิงอายุตั้งแตสิบหาปแตยงัไมถึงสิบแปด
ป 
  2)  ยี่สิบหากโิลกรัม สําหรับลูกจาง ซ่ึงเปนเด็กชายอายุตั้งแตสิบหาปแตยังไมถึงสิบแปด
ป 
  3)  ยี่สิบหากิโลกรัมสําหรับลูกจาง ซึ่งเปนหญิง 

  4)  หาสิบหากโิลกรัมสําหรับลูกจาง ซ่ึงเปนชาย 
ในกรณีของหนักเกนิอัตราน้าํหนักทีก่ําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดใหมีและให 

ลูกจางใชเครื่องทุนแรงที่เหมาะสม และไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจาง 
 2.4.5 ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและการฝกซอมดับเพลิง  
 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง พ.ศ. 2534 (อินเทอรเน็ต, 2549) 
 หมวด 8  ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและการฝกซอมดับเพลิง 
 ขอ 33  ใหนายจางจัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมในสถานประกอบการโดยให
ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
  1)  สถานประกอบการตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ชนิดเปลงเสียงใหลูกจางที่ทาํงานภายในอาคารไดยินอยางทั่วถึง โดยมรีะดับความดังของเสียงไม
นอยกวาหนึ่งรอยเดซิเบล (เอ) วัดหางจากจดุกําเนดิของเสียงหนึ่งเมตรโดยรอบ 
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  2)  อุปกรณทีท่ําใหเสียงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทํางาน ตองอยูในทีเ่ดนชัดเขาไป
ถึงงายหรืออยูในเสนทางหนไีฟ โดยตองติดตั้งทุกชั้นและมีระยะหางจากจุดที่ลูกจางทํางานไมเกนิ
สามสิบเมตร 
  3)  สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมจะตองมเีสียงที่แตกตางไปจากเสียงทีใ่ช ในสถาน
ประกอบการทั่วไป และหามใชเสียงดังกลาวในกรณีอ่ืนที่ไมเกีย่วของกัน 
  4)  ตองจัดใหมีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
  5)  สําหรับกิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ไมตองการใหใชเสียงจะตองจัดใหมี
อุปกรณ หรือมาตรการอื่นใด เชน สัญญาณไฟ รหัสที่สามารถแจงเหตเุพลิงไหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ขอ 34  ใหนายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิง ดังตอไปนี้ 
  1)  สถานประกอบการที่มีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภยัอยางปานกลางหรือยาง
รายแรงตองจดัใหมกีลุมพนกังานเพื่อปฏิบตัิหนาที่เกี่ยวกบัการปองกันและระงับอัคคภีัย และมี
ผูอํานวยการปองกันและระงบัอัคคีภัย เปนผูอํานวยการในการดําเนินงานทั้งระบบประจําสถาน
ประกอบการตลอดเวลา 
  2)  ตองจัดใหผูที่มีหนาที่เกีย่วกับการปองกนัและระงับอคัคีภัยเขารับการฝกอบรม
เกี่ยวกับการปองกันและระงบัอัคคีภัย การใชอุปกรณตาง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาลและ
การชวยเหลือกรณีฉุกเฉนิ 
 ขอ 35  ใหนายจางจัดใหมีการฝกซอมอพยพลูกจางออกจากอาคารไปตามเสนทางหนไีฟ
ตามที่กําหนดในขอ 13 
 ขอ 36  ใหนายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมหนีไฟ อยางนอยปละหนึ่ง
คร้ัง 
 ในกรณีที่นายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงหรือฝกซอมหนีไฟเอง ใหสงแผนและ
รายละเอียดเกีย่วกับการฝกซอมตออธิบดี เพื่อใหความเหน็ชอบกอนการฝกซอมไมนอยกวาสามสิบ
วัน  ถานายจางไมสามารถฝกซอมดับเพลงิหรือหนีไฟไดเอง ใหขอความรวมมือหนวยงานดับเพลงิ
ทองถ่ินหรือหนวยงานที่ทางราชการรับรองวาชวยดําเนินการฝกซอม 
 ใหนายจางจัดทํารายงานผลการฝกซอมตามแบบที่อธิบดกีําหนด ยื่นตอพนักงาน
เจาหนาทีภ่ายในสามสิบวันนบัแตวนัเสร็จสิ้นการฝกซอม 
 สรุป  กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  จะเปนหนึ่งในปจจยัที่สรางความ
แข็งแกรงของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย  ในการแขงขันทางการคากับประเทศอื่นๆ ในศตวรรษใหม
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อยางแนนอนหากธุรกิจอุตสาหกรรมไทยไดพัฒนาตนเองในการจดัใหมี ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยและ อาชีวอนามัย  ที่สามารถทําใหสถานประกอบการปลอดจากอุบัติเหตุและโรคภัยจาก
การทํางาน  นอกจากจะชวยลดปญหาดานการกีดกนัการคาในระดับโลกแลว  ยังจะสงผลใหสถาน
ประกอบการไมตองเสียคาใชจายที่เกิดจากการผลิตหยุดชะงัก คารักษาพยาบาลและฟนฟู
สมรรถภาพ คาใชจายที่ทรัพยสินเสียหาย คาใชจายที่ถูกเปรียบเทียบปรบัจากการดําเนนิคดี และ
คาใชจายที่เกิดจากการปรับจากการสงสินคาไมทันเวลา เปนตน  ซ่ึงยังไมรวมถึงการที่ทําลาย
ภาพลักษณอันดีของบริษัท และประสิทธิภาพของการผลิตของแตละธุรกิจ  ทําใหผลิตภัณฑหรือ
ผลผลิตของธุรกิจสูงขึ้น และอุตสาหกรรมไทยจะสามารถแขงขันทางการคาในเวทีโลกไดอยาง
แนนอน 

 

2.5  แนวคิดเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
 
 2.5.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
  สุภาลักษณ  ชัยอนันต (2540, หนา 17) กลาววา ความพึงพอใจ เปนความรูสึกสวนตัว 
ที่รูสึกเปนสุขหรือยินด ีที่ไดรับการตอบสนองความตองการในสิ่งที่ขาดหายไปหรือส่ิงที่ทําใหเกดิ 
ความไมสมดลุ ความพึงพอใจเปนสิ่งที่กาํหนดพฤตกิรรมที่จะแสดงออกของบุคคลซึ่งมีผลตอการ 
เลือกที่จะปฏบิัติในกจิกรรมใด ๆ นั้น 
  อุทัยพรรณ  สุดใจ (2545, หนา 7) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึง 
พอใจ หมายถงึ ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคล ที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเปนไปเชิง
ประเมินคาวาความรูสึกหรือทัศนคติตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดนั้นเปนไปในทางบวกหรือทางลบ 
  ฉัตรลดา  ปุณณขันธ (2548, หนา 86) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถงึ ความรูสึกนกึ
คิด หรือเจตคติของบุคคลที่มีตอการทํางานหรือการปฏบิัติกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้น ความพึงพอใจ 
ในการเรยีนรู หมายถึง ความรูสึกพอใจ ชอบใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ตองดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลสําเร็จ 
  นฤมล  ธรรมประชา (2548, หนา 36) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถงึ ความรูสึกพงึ 
พอใจและมีความสุขเมื่อไดปฏิบัติงานนั้น หรือที่ไดทํางานรวมกับคนอืน่ มีทัศนคติทีด่ีตองาน 
สามารถดําเนินกิจกรรมจนบรรลุผลสําเร็จ 
  กมลทิพย  นันทจันทร (2549, หนา 49) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถงึ ความรูสึกที่
ชอบรูสึกสมหวัง หรือพอใจ ซ่ึงเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการทางดานวัตถุและดาน
จิตใจ 
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 พอสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ชอบหรือพอใจและมคีวามสุขใน 
การปฏิบัติกิจกรรม มีทัศนคติที่ดีสงผลดีตอการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินงานจนประสบผลสําเร็จ 
 2.5.2  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพงึพอใจ 
  ทฤษฎีและแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของ Herzberg (รัตนา   
แสงแกนเพชร, 2543, หนา 11) ไดทําการศกึษาคนควาทฤษฎีที่เปนมูลเหตุที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ 
เรียกวา The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ไดกลาวถึงปจจยัที่ทําใหเกิดความพงึพอใจในการ 
ทํางาน 2 ปจจยั  คือ 
   1)  ปจจยักระตุน (motivation factor ) เปนปจจัยที่เกี่ยวกบังานซึ่งมีผลกอใหเกิด 
ความพึงพอใจในการทํางาน เชน ความสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของ 
ความรับผิดชอบงาน ความกาวหนาในตําแหนงการงาน 
   2)  ปจจยัค้ําจนุ (hygiene factor) เปนปจจยัที่เกีย่วของกบัสิ่งแวดลอมในการทํางาน 
และมีหนาที่ใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เชน เงินเดือน โอกาสที่จะกาวหนาในอนาคต 
สถานะของอาชีพ สภาพการทํางาน เปนตน 
  ถนอมวงศ  ลํ้ายอดมรรคผล (2530, หนา 141-144) ไดกลาวถึงการแบงความตองการ
ของมนุษยตามทฤษฎีของ Mc Cleland (David Mc Cleland) ออกเปน 3 ประเภทคือ 
  1)  ความตองการสัมฤทธิ์ผล (need for achievement) เปนพฤติกรรมที่จะกระทํา 
การใดๆ ใหเปนผลสําเร็จดีเลิศมาตรฐาน เปนแรงใจทีน่ําไปสูความเปนเลิศ 
  2)  ความตองการสัมพันธ (need for /affiliation) มีความปรารถนาที่จะสราง 
มิตรภาพและมีความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน 
  3)  ความตองการอํานาจ (need for power) เปนความตองการควบคุมผูอ่ืน มี 
อิทธิพลตอผูอ่ืนและตองการควบคุมผูอ่ืน 
 มาสโลว ไดเสนอทฤษฎีลําดับขั้นของความตองการโดยตั้งสมมติฐานไววา “มนุษยเรามี 
ความตองการอยูเสมอไมมีทีส้ิ่นสุด เมื่อความตองการไดรับการตอบสนองหรือพึงพอใจอยางหนึ่ง 
อยางใดแลว ความตองการสิง่อื่น ๆ ก็จะตามมาอีก ความตองการของคนเราอาจเกดิขึน้ซ้ําซอนกัน 
ความตองการอยางหนึ่งยังไมหมด ความตองการอีกอยางหนึ่งอาจเกิดขึ้นได” ความตองการของ 
มนุษยมีลําดับขั้น ดังนี ้(ศรานนท  วะปะแกว, 2547, หนา 52) 
  1)  ความตองการทางดานรางกาย (physiological need) เปนความตองการพื้นฐาน 
ของมนุษย เนนสิ่งจําเปนในการดําเนนิชีวติ ไดแก อาหาร อากาศ ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษา 
โรค ความตองการทางเพศ 
  2)  ความตองการความปลอดภัย (safety need) ความมั่นคงในชีวิตทั้งที่เปนอยู 
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ปจจุบัน และอนาคต ความเจริญกาวหนา อบอุนใจ 
  3)  ความตองการทางสังคม (social need) เปนสิ่งจูงใจทีสํ่าคัญตอการเกิด 
พฤติกรรม ตองการใหสังคมยอมรับตนเขาเปนสมาชิก ตองการความเปนมิตร ความรกัจากเพื่อน 
รวมงาน 
  4)  ความตองการมีฐานะ (esteem need) ความอยากมีช่ือเสียง การยกยองจากสังคม 
อยางมีอิสรภาพ 
  5)  ความตองการความสําเร็จในชวีิต (self-actualization need) เปนความตองการ 
ในระดบัสูง ตองการความสําเร็จทกุอยางในชีวิต 
 จากแนวคิดดังกลาว ผูฝกอบรมที่ตองการใหกิจกรรมการฝกอบรมบรรลุผลสําเร็จ จึงตอง
คํานึงถึงการจดับรรยากาศและสถานการณรวมทั้งสื่อ อุปกรณ ที่เอื้ออํานวยตอการฝกอบรม เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม ใหมีแรงจูงใจในการทาํกิจกรรมจนบรรลุตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร เมื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลตอบแทนภายใน
หรือรางวัลภายใน เปนผลดานความรูสึกของผูเขารับการอบรมที่เกิดแกตัวผูเขารับการอบรม  เชน
ความรูสึกตอความสําเร็จที่เกดิขึ้นเมื่อสามารถเอาชนะความยุงยากตาง ๆ และสามารถดําเนินงาน
ภายใตความยุงยากทั้งหลายไดสําเร็จ ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนไดรับการ 
ยกยองจากบุคคลอื่น สวนผลตอบแทนภายนอก เปนรางวัลที่ผูอ่ืนจัดหาใหมากกวาทีต่นเองให
ตนเองเชน การไดรับคํายกยองชมเชยจากครูผูสอน พอแม ผูปกครอง หรือแมแตการไดคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับที่นาพอใจ 
 สรุปไดวาความพึงพอใจจะมีความสัมพันธกันทางบวก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ผูเขารับ
การอบรมไดปฏิบัติ ทําใหผูเขารับการอบรมไดรับการตอบสนองความตองการทางดานรางกาย 
และจิตใจ ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่จําทําใหเกิดความสมบูรณของชีวิตมากนอยเพียงใด นั่นคือ ส่ิงที่ผู
ฝกอบรมจะคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ในการเสริมสรางความพึงพอใจในการเรยีนรูใหกับผูเขารับ
การอบรม 
 

2.6  ประวัติความเปนมาของบรษิัท เอ็ก เซดดี้ ฟรคิชั่น แมททีเรียล จํากัด 
 
 บริษัท เอ็กเซดดี้  ฟริคชั่น แมททีเรียล จํากัด ไดเร่ิมกอตั้งขึน้ในป พ.ศ. 2540 โดยมีบริษัท
รวมลงทุน คือ บริษัทเอ็กเซดดี้ คอปอเรชั่น จํากัด (ประเทศญี่ปุน)ไอชิน เคมิคอล จํากัด (ประเทศ
ญี่ปุน) และ บริษัทเอ็กเซดี้  ไทยแลนด จํากัด ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1,300 ลานบาท มีจุดมุงหมาย
เพื่อผลิตผาคลัทซรถยนต ผาคลัทซรถจักรยานยนต และแผนลดแรงเสยีดทาน โดยสินคาที่ผลิตสวน
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ใหญจะสงไปขายยังกลุมเอก็เซ็ดดี้ ตางประเทศ และ กลุมบริษัท ผลิตยานยนต เชน โตโยตา ฮอนดา 
ไดฮัสสุ และนสิสันเปนหลัก  กระบวนการผลิตของบริษัทแบงออกเปนฝายสํานักงาน ฝายการผลิต 
ฝายควบคุมคณุภาพ ฝายวจิยัและพฒันา ฝายซอมบํารุง ฝายคลังสินคา และฝายความปลอดภัย 
 

2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 2.7.1  งานวิจัยในประเทศ 
 จุรีพร ศรวงศ (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาชุดฝกอบรม ดวยตนเองสําหรับ
ขาราชการบรรจุใหมของกรมที่ดิน ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกอบรมมีประสิทธิภาพโดยรวม
90.63/90.66 โดยเรื่อง โครงสรางของกรมที่ดินมีประสิทธิภาพเปน 91/.33/91.33 และ เร่ืองสิทธิ
ประโยชนเกื้อกูลและสวัสดกิารขาราชการมีประสิทธิภาพเปน 90.33/90.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 90/90 
ที่กําหนดไว 
 พระภูริช  รอดวินิจ (2545, หนา 88-92) ไดศึกษาการพัฒนาชุดฝกอบรมความรูเร่ือง 
การพัฒนาจิตเบื้องตน สําหรับเยาวชน โดยศึกษาวจิัยกับเยาวชนจํานวน 40 คน จําแนกเปนกลุม 
ที่เขาฝกอบรมดวยความสมัครใจ จํานวน 20 คน กับกลุมที่ฝกอบรมตามโครงการของสถานศึกษา
จํานวน 20 คน ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกอบรมความรูเร่ืองการพัฒนาจิตเบื้องตน สําหรับเยาวชนมี
ประสิทธิภาพ เทากับ 80.55/84.58 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดไวและมี คาดัชนีประสิทธิผล 
เทากับ 0.69 หมายถึง ผูเขาอบรมมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 69 ผูเขาอบรมดวยความสมัครใจม ี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกวาผูเขาอบรมที่มาตามโครงการของสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .01 และเยาวชนที่ไดรับการอบรมจากชุดฝกอบรมความรู เร่ืองการพัฒนาจิตเบื้องตน 
มีความคิดเหน็ตอชุดฝกอบรมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิง่ 
 สุพรรณ  เฟองบุญ (2545, บทคัดยอ) ไดศกึษาการพัฒนาสื่อประสม เร่ือง เกษตร 
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ ร.9 ผานระบบเครือขาย ผลการศึกษาคนควาพบวา ชุดฝกอบรม 
คอมพิวเตอร เร่ืองการเรียนรูตามรอยพระยคุลบาท หลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) มีประสิทธิภาพ 80.80/81.33 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวและมดีัชนีประสิทธิผล 
ของชุดฝกอบรมคอมพิวเตอร เทากับ 0.5971 หรือคิดเปนรอยและ 59.71 ซ่ึงหมายความวา 
ผูเขาอบรมมีความรูเพิ่มขึ้นกวาเดิมรอยละ 59.71 และผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอชุดฝกอบรม 
คอมพิวเตอรเรื่องการเรียนรูตามรอยพระยคุลบาท หลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
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 สุวัฒนา  เกษวงษ (2546, หนา 93-99) ไดศึกษาการพัฒนาชุดฝกอบรมแบบสื่อประสม 
เกี่ยวกับความรูและทักษะพืน้ฐานในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สําหรับ ครู-อาจารยวิทยาลัย 
เกษตรและเทคโนโลยียโสธร ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกอบรมแบบสื่อประสม ที่พัฒนาขึ้น 
มีประสิทธิภาพเทากับ 83.18/82.41 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว และในแตละชดุฝกอบรมยอย 
พบวาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) จากชุดฝกอบรมยอยที ่1 ถึงชุดฝกอบรมยอยที ่12 มีคา 
อยูระหวาง รอยละ 81.82-84.55 ชุดฝกอบรมแบบสื่อประสม มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.63 นั้น 
คือ ผูเขารับการฝกอบรมเพิ่มขึ้นจากมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นรอยละ 63 ครู-อาจารย ที่ฝกอบรม 
ดวยชุดฝกอบรมแบบสื่อประสมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการฝกอบรมสูงกวา กอนการฝก 
อบรมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และครู-อาจารยมีเจตคติตอการฝกอบรม โดยใชชุด
ฝกอบรมแบบสื่อประสมโดยรวมดานชุดฝกอบรมแบบสื่อประสม ดานการฝกอบรมดวยชุด
ฝกอบรมแบบสื่อประสม ดานกรอบแนวคดิในการพัฒนาชุดฝกอบรมแบบสื่อประสม ในระดับ 
เห็นดวย 
 2.7.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 โอดอนเนลล (O’Donnell, 2000, p. 147-A) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพของการสอน
ดวยส่ือประสมที่ถายทอดโดยใชซีดใีนการศึกษาของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนมอบโดยได
ศึกษาเปรียบเทียบระหวางการใชส่ือประสมในรูปแบบซดีีกับรูปแบบหนังสือ ผลการศึกษาพบวา 
ไมมีความแตกตางอยางเดนชดัในเรื่องของการเรียนรู, อัตราการออกกลางคันและความเร็วในการ
เรียน อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาพบวาระดับความพอใจและแรงจูงใจในรูปแบบสื่อประสมแบบซีดี
มีสูงกวารูปแบบที่เปนหนังสอื 
 ลี (Lee, 2000, p. 1330-A) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง การศึกษาประสิทธภิาพของสื่อ
ประสมแบบปฏิสัมพันธในการศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษาทีส่องในผูใหญ จากผล
การศึกษาพบวา การสอนภาษาอังกฤษใหกบักลุมผูใหญทีใ่ชภาษาอังกฤษในฐานะทีเ่ปน ภาษาที่สอง
ดวยส่ือประสมปฏิสัมพันธมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกวากลุมที่ไมไดใชส่ือประสมปฏิสัมพันธ
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 โกสเตฟ (Gostev, 2001, p. 3507-A) ไดทําการวิจยัพบวา เทคโนโลยีการสอนเปน
เครื่องมือในการกระตุนใหผูเรียนเกดิความสนใจในการเรียน ทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะรานการวดีีทัศนไดถูกนําเสนอเปนตอนสั้นๆ เพื่อใหนักเรยีนศึกษาไดอภปิรายทันที
หลังจากสิ้นสดุการนําเสนอ ปรากฎวา รายการวีดีทัศนสามารถกระตุนใหผูเรียนเขาใจแนวคดิรวบ
ยอดของเนื้อหาจากรายการวดีีทัศนดีขึ้น อยางไรก็ตามรปูแบบการนําเสนอของรายการวีดีทัศนทํา
ใหการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึน้ อยางไรก็ตามรูปแบบการนําเสนอของรายการวดีีทัศน
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ทําใหการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนําไปสูการที่ผูเรียนไดคะแนนดขีึ้นโดยมี
นัยสําคัญสวนชนิดของวดีีทศันไมมีความจําเปนในการทําใหคะแนนดีขึ้น 
 จากผลการศึกษาคนควาและวิจัยเกีย่วกับการฝกอบรม ชุดฝกอบรมและชุดสื่อประสม 
ทั้งในและตางประเทศที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา ชุดฝกอบรมแบบสื่อประสมสามารถนํามา  
ใชในการจัดกจิกรรมการฝกอบรมไดเปนอยางด ีเพราะทาํใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเขารับ
การฝกอบรมสูงขึ้น ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอชุดสื่อประสม 


