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บทที2่
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของความปลอดภัยในโรงงาน (Safety)
หมายถึ ง สภาวะที่ปราศจากอุบตั ิเหตุในโรงงาน หรื อสภาวะที่ปลอดภัยจากความเจ็บปวด
การบาดเจ็บ เจ็บป่ วย ทรัพย์สินเสี ยหาร และ ความสู ญเสี ยเนื่ องจากกระบวนการผลิ ต ซึ่ งการ
ควบคุมจะรวมถึ งการป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุในโรงาน และการดําเนิ นการให้สูญเสี ยน้อยที่สุด
เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน
2.2 ภัย (Hazard)
หมายถึง สภาวการณ์ซ่ ึ งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บของบุคคล หรื อเกิดความ
เสี ยหายต่อทรัพย์สิน รวมทั้งการกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามปกติ
ของบุคคล
2.3 อันตราย (Danger)
หมายถึง สภาวะที่เป็ นอันตรายไม่วา่ จะอยูใ่ นระดับของความรุ นแรงมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั
สภาพของการทางานและการป้ องกัน เช่น การทางานบนที่สูง ซึ่ งถือว่าเป็ นสภาพการณ์ที่มีความ
เสี่ ยงที่จะมีโอกาสเกิดอันตรายขึ้นได้ถา้ หากเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น และอาจทาให้เกิดการบาดเจ็บ
หรื อถึงกับชีวติ ได้
2.4 เหตุการณ์ เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss)
หมายเหตุ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกือบได้รับบาดเจ็บหรื อเกือบทํา
ให้ทรัพย์สินเสี ยหาย
2.5 อุบัติการณ์ (Incident)
หมายถึ ง เหตุการณ์ ที่ไม่ปรารถนาจะให้เกิ ดขึ้น แต่เมื่อเกิ ดขึ้ นจะทาให้เกิ ดการสู ญเสี ย
ตามมาอีกมากมาย เช่น งานซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรต้องการเปลี่ยนชิ้ นส่ วนอะไหล่ตามกําหนด แต่
ปรากฏว่าได้อะไหล่ไม่ครบทาให้งานล่าช้าและเป็ นผลเสี ยกับระบบ

5

2.6 อุบัติเหตุ (Accident)
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิด ไม่ได้ต้ งั ใจให้เกิดขึ้น ไม่สามารถควบคุม
ได้ ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ทาํ ให้เกิ ดการบาดเจ็บของร่ างกายและส่ งผลให้เกิ ดความเสี ยหาย ต่อ
ทรัพย์สินอันส่ งผลกระทบต่อทั้งตัวเอง ครอบครัว องค์กร เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
2.7 พฤติกรรมมนุษย์ เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
1. ทฤษฎี ค่านิ ยม – ทัศนคติ – พฤติกรรม(Value-Attitude-Behavior Theory) ได้อธิ บายว่า
พฤติกรรมต่างๆที่บุคคลแสดงออกนั้นเป็ นผลพวงมาจากค่านิ ยมของบุคคลทําให้เกิ ดทัศนคติหรื อ
เจตคติวา่ สมควรแก่การประพฤติปฏิบตั ิเป็ นพฤติกรรมต่อไป ทฤษฎีน้ ีเป็ นทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์
แล้วว่าเป็ นไปได้จริ ง
2. ทฤษฎี พฤติกรรมที่องค์กรกําหนด (Theory of Planned Behavior) ทฤษฎีน้ ี ให้
ความสําคัญกับค่านิ ยมเช่นกันว่าเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดพฤติกรรมของมนุ ษย์ แต่นอกจากค่านิยมแล้วยัง
มีปัจจัยทางสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ ที่มีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมที่สาํ คัญ
2.8 เบิร์ต ( Frank E. Bird )
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเกิ ดอุบตั ิเหตุในวงการอุตสาหกรรมและพบว่าสัดส่ าวนของการเกิ ด
อุบตั ิ เหตุ ที่ ทาํ ให้บาดเจ็บ รุ นแรง บาดเจ็บ เล็กน้อย ทรั พย์สินเสี ยหาย อุ บตั ิ การณ์ ที่เกื อบจะมี การ
บาดเจ็บ มีอตั ราส่ วนเป็ น 1 : 10 : 30 : 600 ลักษณะขออัตราส่ วนดังกล่าวถูกเรี ยกว่าของการบาดเจ็บ
หรื อบางครั้งเรี ยกว่า พีรามิดอุบตั ิเหตุ เนื่องจากสอบสวนอุบตั ิเหตุเป็ นกระบวนการที่สําคัญในการน
การนําไปสู่ การป้ องกันในอนาคตดังนั้นจึงจําเป็ นที่จะต้องมีการสอบสวนอุบตั ิเหตุท้ งั 4ประเภท
1. ประเภทที่ 1 อุบตั ิเหตุที่ทาํ ให้เกิ ดการบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ ตาย เช่ น ลื่ น หกล้ม
ศีรษะพาดพื้น ทําให้เป็ นอัมพาตหรื อการกระทํา1ครั้งก็เกิดอุบตั ิเหตุ
2. ประเภทที่ 2 อุติเหตุที่ได้รับการบาดเจ็บเล็กน้อย ( ต้องการเพียงขั้นปฐมพยาบาล ) เช่น
ลื่นหกล้มหัวเข่าข้างซ้ายแตกต้องห้ามเลือดและทําแผลหรื อการกระทํา 10 ครั้งก็เกิดอุบตั ิเหตุ
3. ประเภทที่ 3 อุบตั ิเหตุที่มีอุปกรณ์ เครื่ องจักร วัตถุดิบหรื อทรัพย์สินเสี ยหาย เช่น ลื่นล้ม
ไปกระแทกกระจกในสํานักงานแตกหรื อการกระทํา 30 ครั้งก็เกิดอุบตั ิเหตุ
4. ประเภทที่ 4 อุบตั ิการณ์ที่ทาํ ให้เกือบจะมีการบาดเจ็บหรื อภาวะใกล้จะเกิดการบาดเจ็บ(
Near Injury Accident )หรื อการกระทํา 600 ครั้งก็เกิดอุบตั ิเหตุ
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รูปที่ 2.1 สามเหลี่ยมความปลอดภัย
2.9 ความสู ญเสี ยจากอุบัติเหตุ
การเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ ใ นแต่ล ะครั้ ง ย่อมก่ อให้เกิ ดความสู ญเสี ย มากมาย นอกจากจะเกิ ดการ
บาดเจ็บ การเจ็บป่ วย หรื อเสี ยชี วิต หรื อแม้แต่ทรัพย์สินเสี ยหาย อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่เกิด
ความเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายในการซ่ อมบํารุ งแล้ว ยังรวมถึงการสู ญเสี ยเวลาในการผลิตที่ตอ้ งหยุดและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรื อแม้แต่เสี ยภาพพจน์ของบริ ษทั ความสู ญเสี ยหรื อค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการเกิด
อุบตั ิเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นอาจแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้คือ
1. ความสู ญเสี ยทางตรง (Direct Loss)หมายถึง จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายไปอันเกี่ยวเนื่ องกับ
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บโดยตรงจากการเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อเป็ นค่าเสี ยหายที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด ได้แก่
2. ความสู ญเสี ยทางอ้อม (Indirect Loss)หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ซึ่ งส่ วนใหญ่จะคํานวณ
เป็ นตัวเงินได้) นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทางตรงสําหรับการเกิดอุบตั ิเหตุในแต่ละครั้ง
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ทางตรงคือจํานงวนเงินที่ตอ้ งจ่ายไป
อันเนื่องกับผูไ้ ด้รับบาดเจ็บโดยตรง
จากการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น ค่า
รักษาพยาบาล ค่าเงินทดแทนเป็ นต้น
ความสู ญเสี ยทางอ้อม คือ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆนอกเหนื อจากค่าใช้จากทางตรง
เช่น การสู ญเสี ยเวลาทํางาน การ
ซ่อมแซมเครื่ องจักร การเสี ยชื่อเสี ยง
รู ปที่ 2.2 ทฤษฎีภูเขานํ้าแข็ง(Iceberg Theory)
2.10 การดําเนินงานการจัดการความปลอดภัย
• การปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัย
• การปฏิบตั ิตามกฎและมาตรฐานความปลอดภัย
• หัวหน้างานและผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่ควบคุมให้พนักงาน
• อุบตั ิเหตุสามารถเกิดขึ้นได้จากการทํางานที่ขาดประสบการณ์
2.11 การดําเนินงานการจัดการความปลอดภัย
• การควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิต
• กําหนด/จํากัด ชัว่ โมงทํางาน สําหรับงานอันตราย ที่กาํ หนด
• ให้นายจ้างจัดแพทย์ตรวจโรคให้ลูกจ้าง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2.12 ให้ นายจ้ างจัดซื้ออุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
• การฝึ กอบรม การสื่ อสาร และการจูงใจด้านความปลอดภัย
• ฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผบู ้ ริ หารและผูค้ วบคุมงานทุกระดับ
• ปลูกฝังและทบทวนทัศนคติดา้ นความปลอดภัยให้กบั คนงาน
• จัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานไว้เป็ นแนวทางการทํางานที่ถูกวิธี
• กําหนดข้อป้ องกันแก้ไขที่ชดั เจนการดําเนินงานการจัดการความปลอดภัย
• การสอบสวนอุบตั ิเหตุ และการวิเคราะห์สาเหตุ
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2.13 มีการป้ องกันอุบัติเหตุด้วย 3E คือ
3E ประกอบด้ วย 3 หัวข้ อดังต่ อไปนี้
1. Engineering
2. Education
3. Enforcement

รู ปที่ 2.3 การเก็บเครื่ องมือที่เป็ นระเบียบ
2.14 ความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย
หมายถึง การจัดให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบริ เวณ
พื้นที่ปฏิบตั ิงานและห้องเก็บวัสดุสิ่งของ เราอาจกล่าวได้วา่ โรงงานทุกแห่ ง จะมีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยได้
2.15 วิธีการขึน้ ทํางานบนทีส่ ู งอย่ างปลอดภัย
อุบตั ิเหตุจาํ นวนมากมีสาเหตุมาจากการใช้อุปกรณ์อย่างขอไปทีของผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อปี นขึ้น
ไปทํางานในช่วงเวลาสั้นๆเช่น การใช้กล่อง บันไดที่ชาํ รุ ด หรื อไม่ได้ผูกแน่น ถังนํ้ามันเปล่า ฯลฯ
มาตั้งเพื่อปี นขึ้นไปยืนทํางาน
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รูปที่ 2.4 โซ่ เชือก และ สลิง
2.16 โซ่ เชื อก และ สลิง
ในกรณี ที่จะใช้โซ่ เชื อกหรื อสลิ งมาช่วยในการยกเคลื่อนย้าย จะต้องมีการทดสอบก่อน
นํามาใช้งานควรมีการตรวจสอบสภาพอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง ควรมีการเขียนบอกนํ้าหนักยกที่
ปลอดภัยไว้ดว้ ย และห้ามยกเกินนํ้าหนักที่กาํ หนดไว้โดยเด็ดขาด มีการจัดสถานที่สําหรับเก็บโซ่
เชือกและสลิงไว้ในสถานที่เหมาะสมขณะที่ไม่มีการใช้งาน
2.17 อุปกรณ์ ป้องกันเท้ าส่ วนของร่ างกายทีไ่ ด้ รับอุบัติเหตุอยู่เสมอ
คือเท้า และนิ้วเท้า ซึ่ งสามารถป้ องกันได้โดยการสวมใส่ รองเท้านิ รภัย หรื อ
รองเท้าหัวโลหะนัน่ เองรองเท้านิ รภัยนี้ มีอยู่ดว้ ยกันหลายแบบซึ่ งบางแบบดูแล้วเหมือน
รองเท้าธรรมดาทัว่ ไปจนแยกไม่ออกว่าเป็ นรองเท้านิรภัย

รูปที่ 2.5 รองเท้านิรภัย
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2.18 การฝึ กอบรม
การป้ องกันอุบตั ิเหตุไม่ใช่เป็ นเพียงการติดตั้งการ์ ดในส่ วนที่อาจก่อให้เกิ ดอันตรายของ
เครื่ องจักร แต่จะต้องมีการปฏิบตั ิ เพื่อให้ทาํ งานด้วยความปลอดภัยทั้งโรงงาน ซึ่ งรวมถึงการขจัดสิ่ ง
ที่อาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุและเสี่ ยงต่อสุ ขภาพด้วยประเภทของการจัดองค์กรความปลอดภัย จะ
แตกต่างกันไปในแต่ละโรงงาน ซึ่ งจะขึ้ นกับขนาดและประเภทกิ จการเหล่ านั้น นายจ้างและ
ผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นผูน้ าํ การป้ องกันอุบตั ิเหตุเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของการบริ หารงาน และเป็ นหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ไม่อาจหลบเลี่ยงได้ในแต่ละวันหัวหน้างานจะมีโอกาสมากในการที่จะดําเนินการ
• สอนผูใ้ ต้บงั คับบัญชาถึงวิธีทาํ งานอย่างปลอดภัย
• ให้ความมัน่ ใจถึงวิธีการทํางานเหล่านั้น
• ริ เริ่ มการปรับปรุ งส่ วนที่รับผิดชอบให้อยูใ่ นสภาพปลอดภัยเท่าที่จะกระทํา
2.19 สํ าหรับคนงานมีบทบาทสํ าคัญในการดําเนินการ
• ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยที่จดั ไว้ให้
• รายงานสภาพที่คิดว่าอาจเป็ นอันตราย
• เสนอแนะวิธีการที่คิดว่าเป็ นวิธีทาํ งานที่ปลอดภัยกว่า
• ช่ วยฝึ กอบรมพนักงานเข้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นตัวอย่างที่ดีในการทํางาน
อย่างปลอดภัยการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่ งประกอบด้วยผูแ้ ทนฝ่ าย
บริ หารและคนงานจะเป็ นประโยชน์ในการป้องกันอุบตั ิเหตุได้อย่างดี
2.20 ความเสี่ ยง (Risk)
หมายถึง ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตรายและผลจากการเกิดอันตรายนั้น
2.21 วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ ยง มีหลายวิธีซึ่งแต่ ละหน่ วยงานอาจเลือกใช้ ได้ ตาม
ความเหมาะสม ดังนี้
• การระบุความเสี่ ยง โดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ ยง
• การระบุความเสี่ ยง โดยการใช้ Checklist
• การระบุความเสี่ ยง โดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตั้งคําถาม “What-if”
• การระบุความเสี่ ยง โดยการวิเคราะห์ข้นั ตอนการปฏิบตั ิงานในแต่ละขั้นตอน
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2.22 การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลําดับความ เสี่ ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ ยง (Likelihood ) และความรุ นแรงของ ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ ยง (Impact) ต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของส่ วนงานหรื อ หน่วยงานภายในส่ วนงาน
• โอกาสที่จะเกิ ด (Likelihood) หมายถึง ขนาดความรุ นแรงของความเสี ยหายที่จะ
เกิดขึ้น หากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ ยง
• ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุ นแรงของความเสี ยหายเกิดขึ้น
2.23 การประเมินความเสี่ ยง คือ
การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็ นการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความ
เสี่ ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ ยง (Likelihood) ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ
(Impact) และระดับของความเสี่ ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของแต่ละ
ส่ วนงานและหน่ วยงานภายในส่ วนงานจะต้อง กําหนดเกณฑ์ของหน่ วยงาน เป็ นเกณฑ์ในเชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ 5 ระดับ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อมูล สภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการ
ตัดสิ นใจของคณะกรรมการ ฯ และฝ่ ายบริ หาร เกณฑ์ในเชิ งปริ มาณจะเหมาะกับความเสี่ ยงที่มี
ข้อมูลตัวเลข หรื อจํานวนเงินมาใช้ใน การวิเคราะห์อย่างพอเพียง สําหรับความเสี่ ยงที่มีขอ้ มูลเชิ ง
พรรณนาไม่สามารถระบุเป็ นตัวเลขหรื อจํานวน เงินที่ชดั เจนได้ ก็ให้กาํ หนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ
2.24 ระดับความเสี่ ยง (Risk Level)
หมายถึง สถานะของความเสี่ ยงที่ได้จากการ ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปั จจัย
เสี่ ยง กําหนดเกณฑ์ไว้ 3 ระดับ คือ สู ง ปานกลาง และน้อย
2.25 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยง
เป็ นการนําความเสี่ ยงและปั จจัยเสี่ ยงแต่ละปั จจัยที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาส (Likelihood)
ที่จะเกิ ดเหตุ การณ์ ความเสี่ ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุ นแรงหรื อมูลค่าความ เสี ยหาย
(Impact) จากความเสี่ ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของเสี่ ยงที่แตกต่างกัน ทําให้สามารถกําหนดการ
ควบคุ มความเสี่ ยงได้อย่างเหมาะสมซึ่ งจะช่ วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณกําลังคนหรื อเวลาที่มีจาํ กัดโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน 2 หัวข้อที่กาํ หนดไว้
ข้างต้น
1. การวิเคราะห์ความเสี่ ยง
เมื่อพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุ นแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปั จจัยเสี่ ยงแล้ว ให้นาํ ผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
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โอกาสที่จะ เกิดความเสี่ ยง และผลกระทบของความเสี่ ยงว่าก่อให้เกิดความเสี่ ยงในระดับใด ตาม
ตารางระดับความ เสี่ ยง ซึ่ งจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ ยงใดเป็ นความเสี่ ยงสู งสุ ดที่จะต้องบริ หาร
จัดการก่อน
2. การจัดลําดับความเสี่ ยง
เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ ยงแล้ว ให้นาํ มาจัดลําดับความรุ นแรงของความเสี่ ยง เพื่อ พิจารณา
กําหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ ยงที่สําคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ระดับของความเสี่ ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง และผลกระทบของ
ความ เสี่ ยง ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ ยง ซึ่ งจัดเรี ยงตามลําดับจากระดับสู งมาก
สู ง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ ยงที่มีระดับสู งมาก และหรื อสู ง มาจัดทําแผนการบริ หาร/
จัดการความเสี่ ยงก่อน
2.26 ตัวอย่ างแบบฟอร์ มการประเมินความเสี่ ยง
แบบฟอร์ ม
กระดาษทําการประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
…..…….….ชื่อส่วนงาน........................
ประจําปี การศึกษา 2554 (1 มิถนุ ายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
1. ความเสี่ ยงด้าน.................................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับมหาลัย ที่.....................................
ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับมหาลัย ที่.....................................
เป้ าประสงค์ ที่......................................................................
กลยุทธ์ .................................................................................
ตัวชี ้วัด.................................................................................
โครงการ/งาน......................................................................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ........................................................
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ตารางที่ 2.1 ตารางตัวอย่างการประเมินความเสี่ ยง

คําอธิ บายแบบฟอร์ ม
กระดาษทําการประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
1. ชื่อส่วนงาน คือ ชื่อของหน่วยงาน
2. ชื่อกระดาษทําการ คือ แบบฟอร์ ม กระดาษทําประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยง (เพื่อใช้ ทําการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ข้อที่ 3 ในตัวบ่งชี ้ที่ 7.4 ระบบบริ หารความเสี่ยง จากคูม่ ือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย
ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยที่ตรงกับประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงาน
5. เป้าประสงค์
6. กลยุทธ์
ระดับหน่วยงาน
7. ตัวชี ้วัด
8. โครงการ/งาน
9. คอลัมน์ (1) ความเสี่ยง / ปั จจัยเสี่ยง
• ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ใด หรื อ กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบตั ิงาน ที่อาจ
เกิดความ ผิดพลาด ความเสียหาย และทําให้ ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนด
• ปั จ จัย เสี่ ย ง คื อ สาเหตุที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย ง มาจากทัง้ ภายในและภายนอก
หน่วยงาน
10. คอลัมน์ (2) และ (3) การประเมินความเสี่ ยง / โอกาส / ผลกระทบ
การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์
เสี่ ยงในอดีต หรื อความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต
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รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกับการควบคุมปั จจัยเสี่ ยงในปั จจุบนั การประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ ยง ให้ประเมินจากความรุ นแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุ นแรง
มาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมัน่ ต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและ
ความปลอดภัยของบุคลากร เป็ นต้น ให้ประมาณโอกาสและความถี่
ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ ้นว่ามีมากน้ อยเพียงใด เพื่อพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยง โดยการใช้
วิธีการให้ คะแนน
หมายเหตุ : มูลค่าความเสี ยหายและความถี่เป็ นเพียงตัวอย่างการนําไปใช้ ควรมีการกําหนดให้
เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ และลักษณะการดําเนินงานของหน่วยงาน
11. คอลัมน์ (4) ระดับความเสี่ ยง (มาจากคอลัมน์ (2) X ( 3))
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงของสองจุดนี้ ตอ้ งใช้วิจารณญาณอย่างมากว่าควรอยูใ่ นระดับ
ใด เพราะการวัดความเสี่ ยงทําได้ยาก โดยอาจพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิ ด
ความเสี่ ยง และผลกระทบของความเสี่ ยงต่อหน่ วยงานว่าก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงในระดับใด ระดับ
ความเสี่ ยง คือ คะแนนของโอกาส X คะแนนของผลกระทบ
12. คอลัมน์ (5 , 6 , 7 , 8 ) วิธีบริ หารความเสี่ ยง การเลือกกําหนดวิธีการจัดการเพื่อลดความเสี่ ยง
การยอมรับ คือ หน่วยงานยอมรับความเสี่ ยงนั้น ในกรณี ที่มีระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพมีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสิ นใจและมีความเข้าใจความเสี่ ยงเป็ น
อย่างดี รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ตอ้ งเสี ยไป
การหลีกเลี่ยง คือ การดําเนินการหลีกเหลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยง เช่น หลีก
เหลี่ยงและหยุดทํากิ จกรรมเหล่านั้น เช่น มหาวิทยาลัยไม่ทาํ ร้านสวัสดิการเอง แต่เก็บค่าเช่ าจาก
เอกชน
การถ่ายโอน คือ เป็ นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผอู ้ ื่นร่ วมรับความเสี่ ยง เช่น การทํา
ประกันอุบตั ิเหตุให้กบั นิสิตที่เดินทางไปศึกษาดูงานเป็ นต้นการควบคุม คือ เป็ นการลดหรื อควบคุม
ความเสี่ ยงโดยใช้กระบวนการควบคุ มภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงและลดผลกระทบที่
จะเกิดจากความเสี่ ยง
13. คอลัมน์ (9) แนวทางการปรับปรุ ง
ระบุวิธีดาํ เนิ นการเพื่อแก้ไขปรับปรุ ง หรื อเพื่อควบคุมป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยง เช่ น
การจัดโครงการ/กิจกรรม เป็ นต้น

15

14. ความหมายของแต่ละหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการชี้วดั
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
ระดับ 1 หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้น "ตํ่า" เช่น ไม่เกิดขึ้นเลยในระยะเวลา 6 เดือน
ระดับ 2 หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้น "ปานกลาง" เช่น เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเวลา 6 เดือน
ระดับ 3 หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้น "สู ง" เช่น เกิดขึ้นเป็ นประจําทุกเดือน ทุกสัปดาห์หรื อทุกวัน
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
ระดับ 1 หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้น "ตํ่า" เช่น ไม่เกิดขึ้นเลยในระยะเวลา 6 เดือน
ระดับ 2 หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้น "ปานกลาง" เช่น เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเวลา 6 เดือน
ระดับ 3 หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้น "สู ง" เช่น เกิดขึ้นเป็ นประจําทุกเดือน ทุกสัปดาห์หรื อทุกวัน
เกณฑ์ความเสี่ ยง
ระดับ 1 ถึงระดับ 2 หมายถึง ตํ่า
ระดับ 3 ถึงระดับ 5 หมายถึง ปลานกลาง
ระดับ 6 ถึงระดับ 9 หมายถึง สู ง
2.27 สู ตรในการหาความเสี่ ยง
ความเสี่ ยง = โอกาสที่เกิดขึ้น x ความรุ นแรง

(2-1)

2.28 การบริหารความเสี่ ยง (Risk Management)
หมายถึ ง กระบวนการที่ใช้ในการบริ หาร จัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยง
ลดลง หรื อผลกระทบของความเสี ยหายจากเหตุการณ์ความ เสี่ ยงลดลงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ ง
การจัดการความเสี่ ยงมีหลายวิธี ดังนี้
• การยอมรับความเสี่ ยง (Risk Acception)
• การลด/การควบคุมความเสี่ ยง (Risk Reduction)
• การกระจายความเสี่ ยง หรื อการโอนความเสี่ ยง (Risk Sharing)
• การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (Risk Avoidance)
2.29 แผนบริหารความเสี่ ยง (Planning of Risk)
หมายถึง แผนซึ่ งจัดทําขึ้นเพื่อให้ผบู ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงาน ได้มีแนวทางการบริ หารความ
เสี่ ยงที่ชดั เจน
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2.30 การติดตามและประเมินผล
เพื่อให้เป็ นระบบบริ หารความเสี่ ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงาน จะต้องมีการติดตามผลหลัง
ดําเนิ นการตามแผน และทําการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ ยงใดมี ประสิ ทธิ ภาพดี ให้คง
ดําเนิ นการต่อไป หรื อแผนจัดการความเสี่ ยงใดความปรับเปลี่ยน โดยอาจกําหนด ข้อมูลที่ตอ้ ง
ติดตาม จัดทํา Check sheet และกําหนดความถี่เพื่อสอบทาน รายเดือน ทุก 3 เดือน หรื อ ทุกปี เป็ น
ต้น
2.31 การจัดทําระบบบริหารความเสี่ ยง
จะต้องกระทําอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอมีการตรวจสอบและติดตามเป็ นระยะ ๆ จึงจะเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริ ง
2.32 ระบบบริหารความเสี่ ยงทีด่ ี
• มีกระบวนการวางแผนและจัดทําเอกสารอย่างเป็ นระบบ
• ทีมคณะดําเนิ นงานพร้อมที่จะค้นหาและจัดการกับความเสี่ ยงที่พบ โดยไม่หลบ
เลี่ยง ปั ญหา
2.33 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความปลอดภัย
เฮ็นริ ช (Heinrich, 1917 อ้างถึงใน วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2535, หน้า 20-21) เป็ น
บุคคลหนึ่งที่ได้ศึกษาอย่างจริ งจังเกี่ยวกับสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เมื่อปี พ.ศ. 2463 ซึ่ งผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
สาเหตุของอุบัติเหตุทสี่ ํ าคัญมีด้วยกัน 3 ประการ ดังนี้
1. สาเหตุที่เกิดจากคน (Human Causes) ซึ่ งมีจาํ นวนมากถึงร้อยละ 88 ของการเกิดอุบตั ิเหตุ
ทุกครั้ง สาเหตุมกั เกิดจากความประมาท ความพลั้งเผลอ การมีนิสัย ชอบเสี่ ย งในการทํา งานและ
การทํางานที่ไม่ถูกต้อง
2. สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่ องจักร (Mechanical Failure) ซึ่ งมีเพียงจํานวน
ร้อยละ 10 ของการเกิดอุบตั ิเหตุทุกครั้ง เช่น เครื่ องจักร เครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ ชํารุ ดบกพร่ อง
ส่ วนที่เป็ นอันตรายของเครื่ องจักรไม่มีเครื่ องป้ องกัน สภาพแวดล้อมในการทํางานไม่ปลอดภัยการ
วางผังโรงงานไม่เหมาะสม เป็ นต้น
3. สาเหตุที่เกิดจากดวงชะตา (Acts of God) มีจาํ นวนเพียงร้อยละ 2 ซึ่ งเป็ นสาเหตุที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ นอกเหนื อการควบคุมได้ เช่น พายุ นํ้าท่วม ฟ้าผ่า ไฟป่ า แผ่นดินไหว เป็ นต้น
ผลงานวิจยั ของเฮ็นริ ช (Heinrich, 1917 อ้างถึงใน วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2535, หน้า 20-21) ได้
ตีพิมพ์ลงในหนังสื อเรื่ อง Industrial Accident Prevention เมื่อปี พ.ศ. 2474 ซึ่ งเป็ นการปฏิวตั ิ
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แนวความคิดเดิมเกี่ยวกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุ เฮ็นริ ช ได้สรุ ปสาเหตุสาํ คัญของการเกิดอุบตั ิเหตุไว้
เป็ น 2 ประการคือ การกระทําที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) ซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุ
ร้อยละ 85 และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions) ซึ่ งเป็ นสาเหตุรองที่ทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุ
ร้อยละ 15
2.34 ตัวอย่ างการกระทําทีไ่ ม่ ปลอดภัย (Unsafe Acts) มีดังนี้
• ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย
• การมีทศั นคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น อุบตั ิเหตุเป็ นเรื่ องของเคราะห์กรรมแก้ไข ป้ องกัน
ไม่ได้
• การทํางานโดยที่ร่างกายและจิตใจไม่พร้อมหรื อผิดปกติ
• การทํางานไม่ถูกวิธี และใช้เครื่ องมือไม่เหมาะกับงาน
• การไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของความปลอดภัยในการทํางาน
• การทํางานโดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
• การแต่งกายไม่เหมาะสม
• การมีนิสัยชอบเสี่ ยง
• การหยอกล้อกันระหว่างทํางาน
2.35 ตัวอย่ างสภาพการณ์ ทไี่ ม่ ปลอดภัย (Unsafe Conditions) มีดังนี้
• การวางผังโรงงานที่ไม่ถูกต้อง
• พื้นโรงงานขรุ ขระ เป็ นหลุมเป็ นบ่อ
• บริ เวณที่ทาํ งานไม่ปลอดภัย เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ ความร้อนสู ง ฝุ่ นละออง
เสี ยงดังเกินควร ความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และความสกปรกในการจัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์
2.36 ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุ
เฮ็นริ ช (H.W. Heinrich, 2463) เป็ นผูค้ ิดทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ขึ้น
(วิจิตร บุณยะโหตระ, 2530, หน้า 27-28) ตามทฤษฎีกล่าวว่า การบาดเจ็บและความเสี ยหายต่าง ๆ
เป็ นผลสื บเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งมีสาเหตุมาจากการกระทําหรื อสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยโดย
เปรี ยบได้กบั ตัวโดมิโนที่เรี ยงกันอยู่ 5 ตัวใกล้กนั เมื่อตัวที่หนึ่งล้ม ตัวโดมิโนที่อยูถ่ ดั ไปก็จะล้มตาม
ไปด้วย ตัวโดมิโนทั้งห้าตัว มีดงั นี้
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• ภู มิ หลังหรื อสภาพแวดล้อมทางสังคมของบุคคล (Social Environment or
Background)
• ความบกพร่ องของบุคคล (Defects of Person)
• การกระทําและ/ หรื อสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts/Unsafe Conditions)
• อุบตั ิเหตุ (Accident)
• การบาดเจ็บหรื อความสู ญเสี ย (Injury/ Damages)
ภาพที่ 2.7 โดมิโนทั้งห้าตัวตัวโดมิโนทั้งห้าตัว แสดงให้เห็นว่า ภูมิหลังหรื อสภาพแวดล้อม
ทางสังคมของบุคคล เช่นสภาพครอบครัว ฐานะความเป็ นอยู่ การศึกษา มีผลต่อความบกพร่ อง
ผิดปกติของบุคคลนั้น หรื อมีทศั นคติต่อความปลอดภัยไม่ถูกต้อง ซึ่ งจะก่อให้เกิดการกระทําและ/
หรื อสภาพการณ์ ที่ไม่ปลอดภัยทําให้เกิ ดอุบตั ิเหตุ และผลที่ตามมาก็คือ การบาดเจ็บหรื อความ
สู ญเสี ยการป้ องกันอุบตั ิเหตุตามทฤษฎีโดมิโน หรื อทฤษฎี “ลูกโซ่ของอุบตั ิเหตุ” (Accident Chain)
นั้นก็คือ การตัดลูกโซ่ อุบตั ิเหตุซ่ ึ งเป็ นการไม่ให้ลูกโซ่อุบตั ิเหตุลม้ ลง (โดมิโนตัวที่ 4)โดยกําจัดการ
กระทําและ/ หรื อสภาพการณ์ที่ไม่เหมาะสมออกไป (โดมิโนตัวที่ 3) การบาดเจ็บหรื อความสู ญเสี ยก็
จะไม่เกิดขึ้น สําหรับภูมิหลังหรื อสภาพแวดล้อมทางสังคมของบุคคล (โดมิโนตัวที่ 1)
2.37 ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ (Imbalance Cause Theory)
ทฤษฎี การขาดดุลยภาพ เป็ นทฤษฎีที่กล่าวถึงการบาดเจ็บหรื ออุบตั ิเหตุที่เกิดจากการขาด
ดุลยภาพชัว่ ขณะหนึ่ง ระหว่างพฤติกรรมของคนกับระบบการทํางานที่บุคคลนั้นกระทําอยู่ ดังแสดง
แผนภูมิขา้ งล่างนี้ภาพที่ 2-3 การขาดดุลยภาพ (Blumenthal, 1968)การป้องกันไม่ให้เกิดการขาดดุลย
ภาพได้โดยการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของคนหรื อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน
หรื อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมของคนและระบบการทํางานควบคู่กนั ไปสําหรับเรื่ องการ
เกิดอุบตั ิเหตุน้ ี ปรากฏว่าได้มีผทู ้ าํ การศึกษาเพื่อสนับสนุนทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้นด้วย กล่าวคือ ชู ชีพ
ร่ มไทร (2524, หน้า 5) ได้ศึกษาสาเหตุของการเกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม พบว่า อุบตั ิเหตุเกิดจากการปฏิบตั ิที่ไม่ปลอดภัยประมาณร้อยละ88
2.38 ทฤษฎีมูลเหตุเชิ งซ้ อน
ปี เตอร์ สัน (Peterson, n.d. อ้างถึงใน ณรงค์ ณ เชี ยงใหม่, 2532, หน้า 134) เป็ นผูน้ าํ ทฤษฎีน้ ี
มาใช้โดยกล่าวว่า “อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการอยูเ่ บื้องต้นและสาเหตุเหล่านี้รวมตัวกัน
แบบไม่แน่นอน (Random) ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน” ทฤษฎีน้ ีต่างจากทฤษฎีโดมิโนกล่าวคือ ทฤษฎี
มูลเหตุเชิ งซ้อน ระบุวา่ สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ สื บเนื่องมาจากความบกพร่ องของระบบการบริ หาร
การจัดการ เช่ น การวางแผน การฝึ กอบรม การตรวจสอบ การแต่งตั้ง11คณะกรรมการความ
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ปลอดภัย การควบคุมและการกําหนงาน ความรับผิดชอบ เป็ นต้น ทฤษฎีน้ ี เน้นในแง่ระบบการ
จัดการ ซึ่ งพิจารณาถึงการมีคณะกรรมการความปลอดภัย มีองค์กรและการบริ หารจัดการ ทฤษฎี
มูลเหตุเชิงซ้อนจึงนิยมใช้ในโรงงาอุตสาหกรรมมาก
2.39 ลักษณะของผู้ทเี่ สี่ ยงอุบัติเหตุมาก
• ผูท้ ี่บกพร่ องทางจิตใจ เป็ นโรคจิต โรคประสาท
• ผูท้ ี่ไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไม่รู้จกั สังเกต
• ผูท้ ี่ขาดระเบียบวินยั

รู ปที่ 2.6 โดมิโนทั้งห้าตัว
2.40 ตัวโดมิโนทั้งห้ าตัว
ภูมิหลังหรื อสภาพแวดล้อมทางสังคมของบุคคล เช่น สภาพครอบครัว ฐานะความเป็ นอยู่
การศึกษา มีผลต่อความบกพร่ องผิดปกติของบุคคลนั้น หรื อมีทศั นคติต่อความปลอดภัยไม่ถูกต้อง
ซึ่ งจะก่อให้เกิดการกระทําและ/ หรื อสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยทําให้เกิดอุบตั ิเหตุ และผลที่ตามมาก็
คือ การบาดเจ็บหรื อความสู ญเสี ย
2.41 การป้ องกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน หรื อทฤษฎี “ลูกโซ่ ของอุบัติเหตุ” (Accident Chain)
คือ การตัดลูกโซ่อุบตั ิเหตุซ่ ึงเป็ นการไม่ให้ลูกโซ่อุบตั ิเหตุลม้ ลง (โดมิโนตัวที่ 4)
โดยกําจัดการกระทําและ/ หรื อสภาพการณ์ที่ไม่เหมาะสมออกไป (โดมิโนตัวที่ 3) การบาดเจ็บ
หรื อความสู ญเสี ยก็จะไม่เกิดขึ้น สําหรับภูมิหลังหรื อสภาพแวดล้อมทางสังคมของบุคคล (โดมิโน
ตัวที่ 1) และความบกพร่ องของบุคคล (โดมิโนตัวที่ 2) เป็ นเรื่ องที่แก้ไขหรื อปรับปรุ งได้ยากกว่า
ภาพ
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รู ปที่ 2.7 การป้องกันอุบตั ิเหตุ โดยดึงโดมิโนตัวที่ 3 ออก

ภาพที่ 2.8 การขาดดุลยภาพ (Blumenthal, 1968)
2.42 การป้ องกันไม่ ให้ เกิดการขาดดุลยภาพได้
โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนหรื อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน
หรื อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมของคนและระบบการทํางานควบคู่กนั ไปสําหรับเรื่ องการ
เกิดอุบตั ิเหตุน้ ี ปรากฏว่าได้มีผทู ้ าํ การศึกษาเพื่อสนับสนุนทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้นด้วย กล่าวคือ ชู ชีพ
ร่ มไทร (2524, หน้า 5) ได้ศึกษาสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้นในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม
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2.43 ลักษณะของผู้ทเี่ สี่ ยงอุบัติเหตุมาก
• ผูท้ ี่บกพร่ องทางจิตใจ เป็ นโรคจิต โรคประสาท
• ผูท้ ี่ไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไม่รู้จกั สังเกต
• ผูท้ ี่ขาดระเบียบวินยั
• ผูท้ ี่ปรับตัวไม่ดี หรื อปรับตัวไม่ได้
• ผูท้ ี่มีอารมณ์ไม่มนั่ คง ขาดการควบคุมอารมณ์ อารมณ์ฉุนเฉียว
2.44 ลักษณะของผู้ทเี่ สี่ ยงอุบัติเหตุน้อย
• ผูท้ ี่ควบคุมตัวเองได้ดี มีวฒ
ุ ิภาวะ และมีสุขภาพดี
• ผูท้ ี่ปรับตัวเข้ากับสังคมได้และมีความรับผิดชอบ
• ผูท้ ี่ควบคุมอารมณ์ได้ ไม่กา้ วร้าวมากเกินไป
• ผูท้ ี่สามารถประเมินสถานการณ์และตัดสิ นใจได้
• ผูท้ ี่เรี ยนรู ้ได้เร็ ว โดยเฉพาะจากประสบการณ์และการทําผิดพลาด
2.45 ประเภทของอุบัติเหตุ
• การพลัดตกหกล้ม การพลัดตกหกล้มหรื อหล่นบนพื้นระดับเดียวกัน หรื อตกหล่น
บนพื้นต่างระดับ เช่น ตกจากที่สูง ตกจากนัง่ ร้าน และตกจากต้นไม้ ฯลฯ
• การยกและเคลื่อนย้ายของ หากผูย้ กและเคลื่อนย้ายของขาดความระมัดระวังหรื อ
ยกของเกินกําลังของตนเอง ก็ทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้
• ของหล่นทับ อุบตั ิเหตุอาจเกิดขึ้นได้จากการที่ของหล่นทับลงมาที่ศีรษะ ลําตัว
หรื อเท้า อาจเนื่องจากการวางสิ่ งของไม่เป็ นระเบียบ หรื อการจับยึดสิ่ งของที่ถือมา
โดยไม่ระมัดระวังอาจพลาดพลั้งหล่นมาทับได้
• การขนวัสดุสิ่งของ ได้แก่ ขนของแหลม ของคม ซึ่ งอาจเกิดจากความประมาทไม่
ระวังหรื อไม่มองสิ่ งของ
• ไฟไหม้และนํ้าร้อนลวก ได้แก่ ไฟไหม้ทุกชนิด ซึ่ งเกิดจากไฟฟ้า แก๊ส บุหรี่ ไฟพลุ
ดอกไม้ไฟ นํ้าร้อนลวก นํ้ามันที่ติดไฟลวก สัมผัสของร้อน การเผาไหม้และการ
เชื่อม
• สิ่ งของมีพิษ สัตว์พิษและสารพิษ อุบตั ิเหตุอาจเกิดขึ้นได้จากสัตว์มีพิษ เช่น แมลง งู
ตะขาบ สุ นขั บ้ากัด และการกินหรื อถูกสารพิษ เช่น กรด ด่าง ปรอท ตะกัว่ ยาฆ่า
แมลงและนํ้ามันเชื้อเพลิง
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• การใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้คอ้ น ขวาน มีด หากขาด
ความระมัดระวัง ก็อาจเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้ หรื อการใช้เครื่ องมือไม่ตรงกับงาน เช่น
ใช้ปลายมีดแหลมแทนไขควง เป็ นต้น
• เครื่ องจักรกลทุกชนิ ด อุบตั ิเหตุอาจเกิดจากเครื่ องจักรกลทุกชนิด เช่ น เครื่ องตัด
เครื่ องเชื่อม เครื่ องจักรในโรงงาน เครื่ องซักผ้า จักรเย็บผ้า
• การจมนํ้า สาเหตุที่ทาํ ให้คนจมนํ้า ได้แก่ การสัญจรทางเรื อ การเล่นนํ้าทะเล การ
ว่ายนํ้าหรื อการขับรถตกนํ้า
2.46 สาเหตุของอุบัติเหตุ
อุบตั ิเหตุอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุที่สาํ คัญ คือ พฤติกรรมของมนุษย์หรื อการกระทําที่
ไม่ปลอดภัย (Unsafe Behavior) และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ (Environmental
Conditions) อย่างไรก็ตาม หากอาศัยหลักการทางระบาดวิทยาของการเกิดอุบตั ิเหตุซ่ ึ งคาดว่า
จอห์น กอร์ ดอน (John Gordon) เป็ นผูร้ ิ เริ่ มมาใช้เป็ นคนแรก (Thygerson, 1976, p.45) สาเหตุของ
2.47 การเกิดอุบัติเหตุ มักมีองค์ ประกอบสํ าคัญ 3 ประการ ดังนี้
• บุคคล (Host)
• สิ่ งที่ทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุ (Agent)
• สิ่ งแวดล้อม (Environment)
2.48 บุคคล (Host)องค์ ประกอบทีเ่ กีย่ วกับตัวบุคคลนี้ มีสาเหตุทสี่ ํ าคัญ
การคิดที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ การประเมินอันตรายที่ไม่ถูกต้อง คาดการณ์ความเสี่ ยงตํ่าหรื อ
คาดการณ์เกินไป (เกินความจริ ง) ว่าตนเองจะสามารถควบคุมอันตรายนั้นได้ซ่ ึ งอาจสื บเนื่องมาจาก
การขาดความรู ้และประสบการณ์ การซ่อมแซมอุปกรณ์โดยไม่รู้วธิ ี การทํา
2.49 ปัจจัยทางด้ านร่ างกายความบกพร่ องของสภาพร่ างกาย
เป็ นเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้ ผูท้ ี่มีร่างกายอ่อนเพลียเหน็ดเหนื่ อย เจ็บป่ วย เป็ นโรคและไม่
แข็งแรง เมื่อไปทํางานหนักหรื อทํางานเสี่ ยงภัยย่อมก่อให้เกิ ดอุบตั ิเหตุข้ ึ นได้ ตัวอย่างผูท้ ี่เป็ น
โรคหัวใจ โรคลมบ้าหมู โรคเบาหวานจะต้องได้รับการดูแล หรื อการแนะนําจากแพทย์ก่อนจะทํา
กิจกรรมที่เสี่ ยงภัย การดื่มสุ ราหรื อการกินยาบางวอย่างอาจมีผลต่อสุ ขภาพ เช่น ยากล่อมประสาท
ยากระตุน้ ประสาท ยาแก้ไข้หวัด จะทําให้สมองมึนงง ง่วงนอนทําให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
2.50 ปัจจัยทางด้ านจิตใจ
• สภาพจิตใจที่บกพร่ อง หรื อผูท้ ี่จิตใจและอารมณ์อยูใ่ นสภาวะตึงเครี ยด เช่น วิตก
กังวล กลัว หิว โกรธ มักเป็ นผูท้ ี่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย
• การตัดสิ นหรื อคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง การขาดข้อมูลที่เพียงพอ
การคาดการณ์ที่ผดิ ๆ มักก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
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• การที่บุคคลให้ความสําคัญในตัวเองเรื่ องความคิดที่ใหญ่โตเกินความเป็ นจริ งเห็ น
ความสําคัญของตนเองมากเกินไป
• บุคคลมีความเชื่ อมัน่ สู งเกินไป ในเรื่ องความสามารถของตนเอง ทําให้ขาดสมาธิ
ขาดความระมัดระวัง ไม่ต้งั ใจหรื อไม่ระมัดระวัง
• ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรมปั จจัยทางด้านวัฒนธรรมเป็ นตัวประสาน (เชื่อม) ปั จจัย
ทางด้านร่ างกายและจิตใจที่ทาํ ให้
2.51 สิ่ งที่ทําให้ เกิดอุบัติเหตุ (Agent)สิ่ งที่ทําให้ เกิดอุบัติเหตุ หรื อก่ อให้ เกิดการบาดเจ็บ อาจแบ่ งได้
เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
• พลังงานในรู ปต่าง ๆ ที่เป็ นตัวการก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ (Actual Injury-producing
Agents) เช่น ความร้อน เครื่ องจักรกล เคมี ไฟฟ้า รังสี เป็ นต้น
• พาหะหรื อตัวนําพลังงานที่ทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุ (Carriers of the Energy) ซึ่ งมักจะ
เป็ นวัตถุ สิ่ งของ หรื อสิ่ งมีชีวิต เช่น ลูกปื น มีด นํ้าที่กาํ ลังเดือด สายไฟ ไขมันที่
เกาะพื้น พืชที่เป็ นพิษสัตว์ร้าย สัตว์ต่าง ๆ
2.52 สิ่ งแวดล้ อมทีเ่ ป็ นธรรมชาติ
• สภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ฝนตก หมอกจัด
• ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ นํ้าท่วม แผ่นดินไหว
• สิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ เครื่ องจักรกล รถยนต์ รถไฟฟ้า เรื อ เครื่ องบิน
อุปกรณ์เครื่ องใช้ เครื่ องป้องกันอันตรายตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างหรื อ
กํา หนดขึ้ นที่ ทาํ ให้เกิ ดความไม่ปลอดภัย และเงื่ อนไขทางสิ่ ง แวดล้อมที่ ข าด
คุณภาพของความมีระเบียบหรื อการจัดให้เป็ นระบบ (An accident is a Perfectly
natural product of an unorganized way of life)
2.53 การจัดทํามาตรฐานระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งคณะทํางานมาตรฐานระบบการจัดการเพื่อความปลอกภัยโดยผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งจะต้องแต่งตั้ง (Designated Person) เพื่อรับผิดชอบในการบริ หารมาตรฐานระบบ
การจัดการเพื่อความปลอดภัย คณะทํางานนี้เป็ นตําแหน่งที่ตอ้ งมีการจัดตั้งขึ้นตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยโดยมีความรับผิดชอบและหน้าที่ในการช่วยเหลือ
บริ ษทั ในการนํามาตรฐานระบบ การจัดการเพื่อความปลอดภัย มาใช้ทีมงานควรได้รับการฝึ กอบรม
หรื อมีความเข้าใจในหัวข้อการสร้างทีม ความชํานาญในการสื่ อสาร การตัดสิ นใจและแก้ปัญญา
วิธีการเรี ยนรู ้ วิธีการเขียนผังงาน วิธีเขียนขั้นตอนการดําเนินงาน ข้อสําคัญประการหนึ่งคือควร
เลือกสมาชิกของทีมที่ชอบความท้าทายและเชื่อมัน่ ในคุณค่าของงานที่ทาํ ในขณะที่ไม่ควรให้
ความสําคัญกับทีมงานมากเกินความจําเป็ นแต่ประสิ ทธิ ภาพของทีมจะขึ้นอยูก่ บั ความมุ่งมัน่ และ
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สนับสนุนของผูบ้ ริ หาร
ขั้นตอนที่ 2 ในขั้นตอนนี้ ตอ้ งพิจารณาทบทวนมาตรฐานระบบการจัดการเพื่อความ
ปลอดภัยบริ ษทั ทําการตรวจสอบโดยใช้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ในบริ ษทั ผลัดกันตรวจสอบองค์กรอยูต่ รงจุด
ไหนเมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎข้อบังคับในมาตรฐานระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยขององค์กร
ทะเลระหว่างประเทศจึงเปิ ดโอกาสให้มีการตีความดัง นั้นหากไม่ มีประสบการณ์ ในการทํางาน
เพียงพออาจจะไม่เห็นภาพที่ไม่ชดั เชนว่าองค์การจะต้องทําอะไรมากน้อยเพียงใด
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนและการนํามาใช้หากไม่มีการวางแผนก็จะไม่สามารถประสบ
ความสํา เร็ จ ดัง นั้น องค์ก รจะต้อ งประเมิ น และวิเคราะห์ ร ะบบที่ มี อยู่ก่ อ นจะนํา มาปรั บ เข้า กับ
มาตรฐานระบบการจัด การเพื่ อ ความปลอดภัย ซึ่ ง มี ข้ นั ตอนที่ จะต้องปฏิ บ ตั ิ โ ดยทั่วไปคื อ ระบุ
วัตถุประสงค์ที่แน่นอนและเขียนออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยจะต้องเป็ นไปตามกฎข้อบังคับ
ขององค์การทะเลระหว่างประเทศตามข้างแผนของแต่ละองค์กรแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม
2.54 แผนภูมก้ างปลา
หรื อเรี ยกเป็ นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)แผนผังสาเหตุ
และผลเป็ นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา (Problem) กับสาเหตุท้ งั หมดที่เป็ นไปได้
ที่อาจก่อให้เกิดปั ญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุน้ เคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ "ผัง
ก้างปลา (Fish Bone Diagram)" เนื่ องจากหน้าตาแผนภูมิมีลกั ษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่กา้ ง หรื อ
หลายๆ คนอาจรู ้ จักในชื่อของแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่ งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อ
ปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว
2.55 วิธีการสร้ างแผนผังสาเหตุและผลหรื อผังก้างปลา
สิ่ งสํ าคัญในการสร้ างแผนผัง คือ ต้ องทําเป็ นทีม เป็ นกลุ่ม โดยใช้ ข้นั ตอน 6 ขั้นตอนดังต่ อไปนี้
1. กําหนดประโยคปั ญหาที่หวั ปลา
2. กําหนดกลุ่มปั จจัยที่จะทําให้เกิดปัญหานั้นๆ
3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปั จจัย
4. หาสาเหตุหลักของปั ญหา
5. จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ
6. ใช้แนวทางการปรับปรุ งที่จาํ เป็ น
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2.56 การวิเคราะห์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
สามารถที่จะกําหนดกลุ่มปั จจัยอะไรก็ได้ แต่ตอ้ งมัน่ ใจว่ากลุ่มที่เรากําหนดไว้เป็ นปั จจัย
นั้นสามารถที่จะช่วยให้เราแยกแยะและกําหนดสาเหตุต่างๆ ได้อย่างเป็ นระบบ และเป็ นเหตุเป็ นผล
โดยส่ วนมากมักจะใช้หลักการ 4M 1E ประกอบไปด้วย 5 หัวข้อดังต่อไปนี้
1. M - Man คนงาน หรื อพนักงาน หรื อบุคลากร
2. M - Machine เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก
3. M - Material วัตถุดิบหรื ออะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
4. M - Method กระบวนการทํางาน
5. E - Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการ - ทํางาน

รู ปที่ 2.9 แผนผังก้างปลา
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2.57 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นายวิทิต กมลรัตน์ ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ เพื่อค้นหาแนวทางในการดําเนิ นกิจกรรมเพื่อลดการเกิดอุบตั ิเหตุในโรงงานที่เกิ ดจาก
พฤติกรรมการทํางานที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน บริ ษทั อดิตยา เบอร์ ล่า เคมีคลั ส์ (ประเทศไทย)
จํากัด (ฟอสเฟต ดีวชิ นั่ )
ผลการศึกษาสรุ ปตามวัตถุประสงค์มี 3 ประการมีดงั นี้
1. ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยซึ่ งมี 4 ด้านคือ ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านเครื่ องจักร
อุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการจัดการพบว่า กลุ่มประชากรส่ วนใหญ่มี
พฤติกรรมความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมสู งถึงสู งมาก
2. ปั จจัยที่มีผลพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน 3 ตัวคือ เพศ (ชาย) อายุงาน และ
ทัศนคติ โดยตัวแปรเพศ (ชาย) เป็ นความสัมพันธ์ในทางลบ (Beta = -0.232) ส่ วนอีก 2 ตัวแปรคือ
ทัศคติฯ (Beta =0.199) และความรู ้ฯ เป็ นความสัมพันธ์ทางบวก นัน่ คือ เพศชายมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยฯ น้อยกว่าเพศหญิง ผูม้ ีอายุงานนานกว่า และผูม้ ีทศั นคติดีกว่าจะมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยฯ มากกว่า
3. แนวทางในการดําเนินกิจกรรมเพื่อลดการเกิดอุบตั ิเหตุในโรงงานที่เกิดจากพฤติกรรม
การทํางานที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน คือ กิจกรรมของฝ่ ายการบริ หาร, กิจกรรมด้านการส่ งเสริ ม
และกิจกรรมด้านการฝึ กอบรม
นายสุ รชัย ตรั ยศิ ลานันท์ ศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู ้ ก ารจัดการความปลอดภัยของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสี มา เพื่อศึกษาการรับรู ้การจัดการความ
ปลอดภัย ของพนัก งานและศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู ้ ก ารจัด การความปลอดภัย ของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสี มา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คือ ผูบ้ ริ หารของโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสี มาจานวน 58 คน เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชี พ จานวน 58 คนและพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
จํานวน 400 คน
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ผลการศึกษาพบว่า
1) การรั บ รู ้ ข องพนักงานต่ อการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุ ตสาหกรรมอยู่ใ น
ระดับสู ง โดยมีการรับรู ้ดา้ นการป้ องกันความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาเป็ นรับรู ้ดา้ นการสํารวจ
ความปลอดภัย
2) ปั จจัยด้านการจัดการเรื่ องความปลอดภัย ปั จจัยด้านการสํารวจเรื่ องความปลอดภัย และ
ปั จจัยด้านการป้ องกันด้านความปลอดภัย เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้การจัดการความ
ปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสี มา
3) ปั จจัยด้านการจัดการเรื่ องความปลอดภัย มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้การจัดการความปลอดภัย
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสี มา

สุ ธาทิ พย์ รองสวัสดิ์ ศึกษาปั จจัยการรับรู ้ เรื่ องความปลอดภัยในการทํางานที่มีผลต่อ
พฤติกรรมในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการประจําการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่
จากผูส้ อบถาม 310 คน ที่เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการประจําการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จ.เชี ยงใหม่
ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานคือปั จจัยส่ วน
บุคคลด้านประสบการณ์ ก ารอบรมเรื่ องความปลอดภัยมี ค วามสัม พันธ์ก ับ พฤติก รรมในการใช้
เครื่ องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้าน ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทางาน มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมในด้านความพร้อมทางด้านร่ างกาย และจิตใจของพนักงาน
ส่ วนปั จจัยการรับรู ้เรื่ องการจัดการความปลอดภัยในการทํางานทั้ง 5 คือ นโยบายด้านความ
ปลอดภัย ความรู ้ดา้ นความปลอดภัย การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านความปลอดภัย ทัศนคติที่มีต่อความ
ปลอดภัย การจูงใจด้านความปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการทางานของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการ

