
 
 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

2อุบัติเหตุเปนปญหาสําคัญที่ทําใหบุคคลไดรับบาดเจ็บอันตราย พิการ สูญเสียทรัพยสิน 

และชีวิตกอนวัยอันสมควร ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและกําลังคนในการพัฒนาประเทศชาติ 

ทั้งน้ีองคการอนามัยโลกไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงมีความตองการที่จะใหผูปฏิบัติงานทุกคน

ตระหนักถึงภัยพิบัติตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลและสังคมน้ัน สามารถปองกันและควบคุมไมให

เกิดอันตรายรายแรงได ดังคําขวัญขององคการอนามัยโลกที่วา “อุบัติเหตุปองกันไดถาไมประมาท” 

(Accidents and Their Prevention) เพื่อกําหนดใหทั่วโลกรวมกันรณรงคปองกันอุบัติเหตุและการ

บาดเจ็บ ต้ังแตป พ.ศ.2504 และในป พ.ศ.2534 กาํหนดคาํขวัญวันอนามยัโลกไววา “เตรียมพรอมไว

รับภัยพิบัติ เพื่อกําจัดความสูญเสีย” (2Should Disaster Strike - Be Prepared) และในป พ.ศ.2536 ได

กาํหนดคาํขวัญไววา “2ถนอมชีวิต คิดรอบคอบ ปลอดอุบัติเหตุ 2” (2Handle Life with Care: Prevent 

Violence and Negligence
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) (ระบบออนไลน http://pubnet.moph.go.th) 

ในปจจุบันสถิติการอุบัติเหตุในการทํางานมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น สาเหตุสวนใหญเกิดจาก

ความประมาท พลั้งเผลอและความไมรอบคอบ จาก 2

นอกจากน้ี Heinrich (อางใน เอมอัชฌา (รัตนริมจง) วัฒนบรุานนท 2548, หนา 20) ซึ่ง

ผลการวิจัยสรุปไดวา สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคน (Human Causes) มีจํานวนมากที่สุดคือ 

สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจาก

การทํางาน ในป 2551 จําแนกตามความรุนแรงและสาเหตุที่ประสบอันตราย ของสํานักงานกองทุน

เงนิทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานพบวา การเกิดอุบัติเหตุจากวัตถุหรือสิ่งของ

ตัด / บาด / ทิ่มแทง มีจํานวน 41,502 คน รองลงมาเปน วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย / หลนทบั จํานวน 

29,884 คน วัตถุหรือสิ่งของ หรือสารเคมีกระเด็นเขาตา 29,518 คน รวมสถิติการประสบอันตราย

หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามความรุนแรงและสาเหตุที่ประสบอันตราย  มจํีานวน 

176,502 คน (กองทุนประกันเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม 2551, ตารางที่ 1) 

รอยละ 88 ของการเกิดอุบัติเหตุทุกคร้ัง สาเหตุมักเกิดจากความประมาท ความพลั้งเผลอ การมีนิสัย

ชอบเสี่ยงในการทํางานและการทํางานที่ไมถูกตอง  
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Thomas A. Hunter (1992, หนา 1 - 2) กลาววา “ความปลอดภัย” หมายความวา เงื่อนไข

หรือสภาวะที่ปราศจากอันตราย การบาดเจ็บหรือความสูญเสียใดๆทั้งสิ้น เมื่อบุคคลหรือสิ่งของอยู

ในสภาวะที่มีความปลอดภัยจะหางไกลจากสิ่งที่เปนอันตราย บุคคลนั้นจะตองมีการปกปองหรือมี

ความแนใจวาจะไมไดรับภัยอันตราย ไดรับบาดเจ็บ หรือสูญเสียทั้งชีวิตทรัพยสิน ทั้งน้ีตองมีการ

จัดการความปลอดภัยอยางเปนระบบ เพื่อควบคุมอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงานในการ

ทํางานหรือการทํากิจกรรมหนึ่งๆ  

การปองกันอุบัติเหตุถือวาเปนสิ่งสําคัญที่จะตองระลึกไวอยูเสมอ เพื่อเปนการปองกัน

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกตนเองและผูอ่ืน สิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนอันดับแรกคือ ความปลอดภัย ดังที่  

สถานประกอบการถือเปนแหลงผลิตสินคาที่สําคัญใหแกตลาดความตองการ และมี

ผูปฏิบัติงานหรือพนักงานในการจัดทํางาน ผลิตสินคาสถานประกอบการจึงตองใหความสําคัญกับผู

ปฏิบัติการในดานการทํางานใหมีความปลอดภัย เพื่อปองกันความลาชาของงานและควบคุม

อันตรายไมใหเกิดขึ้น สถานประกอบการที่ดีตองมีการวางมาตรฐานดานความปลอดภัยในดาน

ตางๆ ดังที่ ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2548, หนา 261) ไดเสนอการเสริมสรางความปลอดภัยอยางมี

ประสิทธิภาพไว 3 มีมาตรการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหการศึกษา (Education) การปรับปรุงทาง

วิศวกรรม (Engineering) และการบังคับตามกฎหมาย (Enforcement)  

“บริษัทสุวิทยเฟอรนิเจอร จํากัด” เปนโรงงานที่ผลิตเฟอรนิเจอรประเภทตางๆสงขายตาม

ความตองการของลูกคา ถือวาเปนโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรที่ใหญที่สุดในจังหวัดลําพูน มีเครือขาย

อยูทั่วภาคเหนือตอนบน โดยเนนทั้งการขายปลีกและขายสง ซึ่งปจจุบันไดรับความไววางใจจาก

ลูกคาเปนอยางมาก เน่ืองจากบริษัทสุวิทยเฟอรนิเจอร จํากัด เปนโรงงานขนาดใหญและมีพนักงาน

เปนจํานวน 100 คน การเกิดอุบัติเหตุน้ันสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา และการใหความสําคัญใน

เร่ืองความปลอดภัยดานตางๆจึงถือวาเปนเร่ืองที่จําเปน อุบัติเหตุน้ันเกิดขึ้นแตก็ยังไมไดรับการ

แกไขปญหาเทาที่ควรทั้งในปญหาเร่ืองความปลอดภัยในเร่ืองที่เล็กและเร่ืองที่ใหญ ซึ่งมีปญหาดาน

ความปลอดภัยประมาณเดือนละ 2 คร้ัง ทําใหบางคร้ังการทํางานอาจลาชาดังนั้นการใหความรูใน

เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานจึงเปนวิธีที่ดีที่สุด  

 กระบวนการมีสวนรวม เอ ไอ ซี   เปนชื่อที่ไดมาจากแนวคิดของสถาบัน Organization for 

Development: An international Institute กระบวนการ เอ ไอ ซี เปนกระบวนการที่มีศักยภาพในการ

สรางพลังและการกระตุนการยอมรับความคิดเห็นของคนหรือประชาชน และยังทําการขยายผลใน

การสรางพลังและกระตุนการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนในการพัฒนางานดานตางๆ มีศักยภาพ

ในการขยายผลในการระดมความคิด เพื่อที่จะประยุกตใชในการสรางความรวมมือและการมีสวน

รวมของสมาชิก โดยใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา กระบวนการนี้เหมาะสมในการระดมสมอง 
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สรางแนวทางในการพัฒนาและหนทางในการปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยเหลือและ

ปรับปรุงงานดานตางๆใหดีขึ้น ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543)   

จากความสําคัญขางตน ผูศึกษาจึงตระหนักถึงปญหาและความสําคัญของทางการจัดการ

ความปลอดภัยในการผลิตเฟอรนิเจอร เพื่อเปนตนแบบและแนวทางในการจัดการความปลอดภัย

ของโรงงานหรือแหลงผลิตอ่ืนๆ เน่ืองจากในปจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีมากขึ้น การทํางานใน

โรงงานหรือการทํางานที่เกี่ยวกับเคร่ืองจักรจําเปนตองใหความสําคัญในเร่ืองของความปลอดภัย

เปนอยางมาก เพราะสิ่งเหลาน้ีอาจกอใหเกิดอันตรายที่รายแรงและเกิดความเสี่ยงที่จะไดรับบาดเจ็บ

แกบุคคลผูปฏิบัติงาน ผูใกลชิด อีกทั้งโรงงานยังไดรับความเสียหายจากการที่บุคคลไดรับอันตราย 

การปฏิบัติงานลาชา นอกจากน้ียังเปนการกระตุนใหผูปฏิบัติงานเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ

ปองกันและสรางความปลอดภัยใหแกตนเอง และมีจิตสํานึกที่ดีในการสรางความปลอดภัยใหแก

ผูอ่ืนโดยผานกระบวนการมีสวนรวม เอ ไอ ซี ในการแสดงความคิดเห็น รวมมือในการปรับปรุง

และหาแนวทางการจัดการดานความปลอดภยัใหดีขึน้ 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความปลอดภัยดานการผลิตเฟอรนิเจอร กรณีศึกษาบริษัท 

สุวิทยเฟอรนิเจอร จํากัด 

2.เพื่อหาแนวทางการจัดการความปลอดภัยดานการผลิตเฟอรนิเจอรโดยใชกระบวนการมี

สวนรวม เอ ไอ ซี กรณีศึกษาบริษัทสุวิทยเฟอรนิเจอร จํากัด 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1.กลุมศึกษา 

กลุมศึกษาที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดวย เจาของกิจการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานที่

มีความสมัครใจ ของหางหุนสวนสุวิทยเฟอรนิเจอรจํากัด ประกอบดวย 

1.1 เจาของกิจการ บริษัทสุวิทยเฟอรนิเจอรจํากัด  

1.2 ผูบริหาร บริษัทสุวิทยเฟอรนิเจอรจํากัด  

  1.3 ผูปฏิบัติงานที่เขารวมโครงการฝกอบรมการ จัดการความปลอดภัย ดวยความ

สมัครใจของ บริษัทสวนสุวิทยเฟอรนิเจอรจํากัด   

 

 

 



4 

 

 2.ดานเน้ือหา  

การจัดการความปลอดภัยดานการผลิตเฟอรนิเจอรโดยใชกระบวนการมีสวนรวม เอ ไอ ซี  

ผูศึกษาทําการศึกษาเน้ือหาดังน้ี 

  2.1 ศึกษาสภาพการจัดการความปลอดภัยดานการผลิตเฟอรนิเจอร  

   2.1.1 ความปลอดภัยในการผลิตเฟอรนิเจอร 

   2.1.2 วิธีการผลิตเฟอรนิเจอร  

  2.2 แนวทางการจัดการความปลอดภัยดานผลิตเฟอรนิเจอรโดยใชกระบวนการมี

สวนรวม เอ ไอ ซี  

  

นิยามศัพทเฉพาะ  

 การจัดการดานความปลอดภัย หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ 

เพื่อใหไดประโยชนที่เกิดจากการจัดการดานความปลอดภัย  

 กระบวนการมีสวนรวม เอ ไอ ซี  หมายถึง กระบวนการที่ใชในการหาแนวทางการจัดการ

ความปลอดภัยในการผลิตเฟอรนิเจอร โดยการระดมความคิดหาแนวทางรวมกับผูปฏิบัติงาน 

2ผูปฏิบัติงาน2

2

 หมายถึง พนักงาน หรือบุคคลทํางานในหางหุนสวนสุวิทยเฟอรนิเจอร จํากัด 

สถานประกอบการ2

 

 หมายถึง หางหุนสวนสุวิทยเฟอรนิเจอร จํากัด 

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

 1.ไดทราบสภาพการจัดความปลอดภัยดานการผลิตเฟอรนิเจอร ของโรงงานบริษัทสุวิทย

เฟอรนเิจอร จํากัด 

 2.ไดแนวทางการจัดการความปลอดภัยดานการผลิตเฟอรนิเจอร โดยใชกระบวนการมีสวน

รวม เอ ไอ ซี ของโรงงานบริษัทสุวิทยเฟอรนิเจอร จํากัด 

 3.ไดสรางความตระหนักในดานการจัดการความปลอดภัยดานการผลิตเฟอรนิเจอรของ

โรงงานบริษัทสุวิทยเฟอรนิเจอร จํากัด 

 

  


