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บทคัดย่ อ
1

บทความนี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 2 ประการ คือ
1) เพือศึกษาทบทวนแนวคิดและความรู้ เกียวกับทฤษฎี
งานวิ จัย และรู ป แบบข้ อ เสนอของปั จ จัย ส่ง เสิร มการ
บริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางานในธุรกิจโรงแรม 2) เพือเสนอ
กรอบแนวคิ ดปั จ จัย ส่ง เสิรมการบริ ห ารจัด การความ
ปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทํา งานในธุร กิ จ โรงแรม จากการทบทวนวรรณกรรม
ต่างๆทีเกียวข้ อง เพือหาองค์ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับ
กรอบแนวคิดการบริ หารจัดการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํ า งานในธุ ร กิ จ
โรงแรม จากการศึกษาพบว่าการบริ หารจัดการความ
ปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทํางานในธุรกิจโรงแรม มีความสําคัญมากในการช่วย
*
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ลดอุบตั ิเหตุ และความสูญเสีย รวมทังช่วยเพิมผลการ
ดําเนินงาน และภาพลักษณ์ทีดีของธุรกิจ ทังนีต้ องอาศัย
การส่ ง เสริ ม และความร่ ว มมื อ จากทุก ภาคส่ว น ทัง
ภาครั ฐ และองค์ ก าร ในระดับ องค์ ก าร พบว่ า ปั จ จัย
ส่งเสริ มจากผู้บริ หารได้ แก่ คํามัน สัญญา การให้ อํานาจ
แก่พนักงาน การให้ รางวัล และ การทบทวนประเมินผล
มีส่วนสําคัญมาก รวมทังต้ องอาศัยปั จจัยส่งเสริ มจาก
พนั ก งาน ได้ แก่ การมี ส่ ว นร่ วมการปฏิ บั ติ ต าม
ข้ อ กํ า หนด และ การรายงานและเสนอแนะในการ
ปรั บปรุ งพัฒนา เพือทําให้ เกิ ดการพัฒนาองค์ ความรู้
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมใน
การทํางานของโรงแรมให้ สอดคล้ องกับกฎหมายของ
ประเทศไทย และมาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน ซึง จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ความปลอดภัย และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงแรม
ให้ ดีขนึ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํ า งานในธุ ร กิ จ
โรงแรมให้ มีความพร้ อม และเพิมระดับการแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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Abstract
This paper aimed: (1) to examine the
concepts, theories, researches concerning the
factors enhancing the management of safety,
occupational health and working environment in
the hotel business; (2) to propose a framework of
the factors enhancing the management of safety,
occupational health and working environment in
the hotel business. The study was based on
reviewing and analyzing relevant literature with
the aim to gain an understanding on the
management of safety, occupational health and
working environment management in the hotel
business. The study indicated that the management
of safety, occupational health, and working
environment is very significant. It not only helps
reduce accidents and consequential losses, but
also increased business performance and
reputation. However, the management requires
cooperation and participation from all sectors,
including government and private sectors. For the
private sector, the important enhancing factors
include management commitment, empowerment,
rewards and recognition, and assessment and
evaluation. Moreover, the hotel also needs
participation from employees which includes
cooperation and participation, compliance with
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the regulation, and their report and suggestions
for the improvement of the business. All of these
factors will help develop knowledge on safety,
occupational health and working environment
management in the hotel business, which is
correspond to related laws of the country and the
ASEAN Economic Community (AEC) standards.
Such knowledge will improve the quality of
working life of the hotel workers and working
environment, raise the standards of safety,
occupational
health,
and
ultimately
competitiveness among hotel businesses in AEC.
Keywords: Safety Management, Safety Standard,
Enhancing Factors for Safety Management in
Hotel Business

บทนํา
ประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง
มากในช่วงหลายทศวรรษทีผ่านมา โดยเฉพาะมีการ
เจริ ญเติบโตและขยายตัวภาคอุตสาหกรรม ทําให้ มีใช้
การเทคโนโลยีทนั สมัย มีกระบวนการผลิตและวิธีการ
ทํ า งานที ซั บ ซ้ อนมากขึ น รวมทั งมี ก ารใช้ วั ต ถุ ดิ บ
โดยเฉพาะสารเคมี ห ลากหลายที มี คุณ สมบัติ ที เ ป็ น
อั น ตราย ซึ ง สิ ง เหล่ า นี ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ
ผู้ปฏิบัติงานทีจ ะได้ รับอันตรายต่อสุข ภาพและความ
ปลอดภัย ของชี วิ ต รวมถึ ง ความเสีย งต่อ การประสบ
อุบตั ิเหตุจากการทํางาน อันนําไปสูก่ ารบาดเจ็บ ทุพพล
ภาพ เสีย ชี วิ ต หรื อ เจ็ บ ป่ วยเรื อรั ง จากโรคจากการ
ทํางาน ซึงจะนํามาสู่ความสูญเสียทังผู้ปฏิบตั ิงานเอง
ครอบครั ว องค์ ก ร ตลอดจนเกิ ด ความสูญ เสี ย เชิ ง
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เศรษฐกิ จ ของประเทศทั งทางตรง และทางอ้ อม
(กระทรวงแรงงาน, 2558, หน้ า 3)
นอกจากนี ปั จ จุบัน มี ห ลายประเทศรวมทัง
ปร ะ เท ศ ไทย ได้ ใ ห้ ค วา ม สํ า คั ญ กั บ ก า รพั ฒ น า
อุตสาหกรรมการท่องเทียว โดยเฉพาะประเทศในกลุม่
อาเซีย น ที ต่างมุ่งพัฒ นาแหล่ง ท่องเทีย วและธุร กิ จ ที
เกียวข้ องให้ โดดเด่นและตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
เพือรองรับนักท่องเทียวทีมีแนวโน้ มเพิมขึน ภายหลัง
จากการเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community) หรื อ AEC อย่างเต็มรู ปแบบ
ในปี 2558 (กระทรวงต่างประเทศ, 2558, หน้ า 1)
ขณะทีการเปิ ดเสรี ภาคบริ การท่องเทียว ได้ แก่ บริ การ
สุขภาพ และการ ท่องเทียว (ธุรกิจนําเทียว ธุรกิจ
โรงแรม และธุรกิจร้ านอาหาร) ทําให้ ประเทศในกลุ่ม
อาเซี ย นต่า งเริ ม หัน มาให้ ค วามสํา คัญในการพัฒ นา
ธุรกิจด้ านการบริ การและโรงแรมกันมากขึน เพือรองรับ
กับจํานวนนักท่องเทียวทัว โลกทีคาดว่าน่าจะหลัง ไหล
เข้ ามาในแถบอาเซียนมากขึน สอดคล้ องกับทีองค์การ
การท่องเทียวโลก (World Tourism Organization: UNWTO)
ได้ คาดการณ์ว่า เมือถึงปี พ.ศ. 2563 จะมีนกั ท่องเทียว
ระหว่ า งประเทศเกื อ บ 1,600 ล้ านคน (ผกาวรรณ
ผดุงสินเลิศวัฒนา, 2554)
การท่องเทียวเป็ นอุตสาหกรรมภาคบริ การทีมี
บทบาทสํ า คัญ ในระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
เพราะนอกจากจะสร้ างรายได้ มีมูลค่าเป็ นอันดับหนึง
ของการค้ าบริ ก ารรวมของประเทศแล้ ว ยัง เป็ น
อุตสาหกรรมทีก่อให้ เกิดธุรกิจทีเกียวเนืองอีกมากมาย
อาทิ โรงแรมและทีพกั ภัตตาคาร ร้ านอาหาร ร้ าน
จําหน่ายของทีระลึก และการคมนาคมขนส่ง เป็ นต้ น
ซึงก่อให้ เกิดการลงทุน การจ้ างงาน และการกระจาย
รายได้ โดยในปี 2552 ประเทศไทยมีรายได้ จาก

นักท่องเทียวชาวต่างประเทศประมาณ 527,326 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5.8 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขณะเดียวกัน
ธุรกิจการท่องเทียวก่อให้ เกิดการจ้ างงานกว่า 2 ล้ านคน
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6-7 ของแรงงานทังระบบ (กระทรวง
การท่องเทียวและกีฬา, 2554) รวมทังการท่องเทียว ได้
มีการตกลงในส่วนบุคคลากรด้ านการท่องเทียว โดย
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ จัดทํา ASEAN Common
Competency Standard for Tourism Professionals
(ACCSTP) โดยครอบคลุมตําแหน่งงาน 32 ตําแหน่งใน
2 สาขา คือ สาขาธุรกิจโรงแรม และสาขาธุรกิจนําเทียว
(กระทรวงต่างประเทศ, 2558, หน้ า 2)
อย่างไรก็ ตาม เอกพล วงศ์ เ สรี และคณะ
(2558, หน้ า 1) ได้ ศึกษาถึงแนวทางการเสริ มสร้ าง
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมใน
การทํ า งานของพนัก งานโรงแรมในจัง หวัด ภูเ ก็ ต ให้
สอดคล้ องกับมาตรฐานของประชาคมอาเซียนพบว่า
สภาพปั ญหาด้ านปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อ มในการทํางานเกิ ดจากการขาดทักษะ
และความชํานาญ การขาดความรู้ รวมทังปั ญหาด้ าน
การบริ ห ารจั ด การและการส่ ง เสริ ม ความปลอดภัย
นอกจากนี ประชาคมอาเซี ย นได้ มี ก ารกํ า หนดแนว
ปฏิ บั ติ ค วามปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ที ดี และ
มาตรฐานการจัด การโรงแรม โดยกํ า หนดให้ โรงแรม
ตระหนักถึงความสําคัญกับสุขภาพและความปลอดภัย
มีการตรวจสอบสุขภาพและสุขวิทยาขันพืนฐาน การ
ป้องกันอุบตั ิเหตุ การตอบสนองกรณีอบุ ตั ิเหตุ และเหตุ
ฉุ ก เฉิ น และการป้ องกั น สิ ง รบกวน (International
Labour Organization, 2014, pp. 1-39) สําหรับ
ประเทศไทยดํ า เนิ น การได้ สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
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ประชาคมอาเซียนในระดับปานกลาง (เอกพล วงศ์เสรี
และคณะ, 2558, หน้ า 2)
เมื อ พิ จ ารณาสถิ ติก ารประสบอัน ตรายจาก
การทํางาน จากข้ อมูลของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระหว่างปี
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พ.ศ. 2553 – 2557 โดยแยกตามประเภทกิจการทีมีการ
ประสบอันตรายสูงสุด 5 อันดับแรก พบว่า กิ จ การ
ประเภทภัตตาคาร ร้ านอาหาร โรงแรม อยู่ในอันดับที 4
โดยในปี 2557 มีจํานวน 4,937 ราย รายละเอียดตาม
ตารางที 1

ตารางที 1 สถิติการประสบอันตรายเนืองจากการทํางาน ปี 2553-2557 จําแนกตามประเภทกิจการสูงสุด 5 อันดับแรก
ประเภทกิจการ
การก่อสร้ าง
การผลิตเครื องดืม อาหาร ฯลฯ
การค้ าเครื องไฟฟ้ า ยานพาหนะฯ
ภัตตาคาร ร้ านอาหาร โรงแรม
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ทีมา: กระทรวงแรงาน (2558)

2553

จํานวนราย การประสบอันตราย
2554
2555
2556

2557

11,295

9,275

8,773

8,458

8,462

8,781
7,792
5,464
6,513

7,373
6,978
5,330
5,978

7,294
7,477
5,985
5,748

6,365
6,094
5,369
4,585

5,636
5,442
4,937
4,101

นอกจากนีสถานประกอบการประเภทโรงแรม
มีอบุ ตั ิเหตุจากอัคคีภยั ทีก่อให้ เกิดความสูญเสียต่อชีวิต
และทรั พย์ สิน เช่น กรณี การเกิ ดเหตุเพลิงไหม้ อาคาร
โรงแรมรอยัลจอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี เมือในวันที
11 กรกฎาคม 2540 ทําให้ มีผ้ ูเสียชี วิต 90 ราย และ
บาดเจ็บ 51 ราย (กระทรวงมหาดไทย, 2540) รวมทัง
กรณี เ กิ ด เพลิ ง ไหม้ โรงแรมรอยั ล พลาซ่ า จั ง หวั ด
นครราชสีม า ในวัน ที 13 สิ ง หาคม 2536 ทํ า ให้ มี
ผู้เสียชีวิต 37 ราย และบาดเจ็บ 227 ราย (ชูวงศ์ อุบาลี,
2551)
โอลเซ็นและแคสซี (Olsen & Cassee, 1995)
ได้ ระบุตวั การใหญ่ในการขับเคลือนการเปลียนแปลง
ของธุรกิจโรงแรม ได้ แก่ ความสามารถในการควบคุม

สินทรั พย์ และเงิ นทุน เทคโนโลยี การบริ หารแนวใหม่
และความปลอดภัยและมัน คง นอกจากนี อิงและมาซากา
(Eng & Masaka, 2002) กล่าวถึงความปลอดภัย
เกียวข้ องกับการปกป้องพนักงานและลูกค้ าในโรงแรม
จากการบาดเจ็ บ หรื อ เสีย ชี วิ ต ในขณะที ค วามมัน คง
เป็ นการปกป้ องทรั พ ย์ สิน ของลูก ค้ า และของโรงแรม
ในขณะที โอลเซ็นและพิซาม (Olsen & Pizam, 1998)
ได้ เสนอปั ญหาด้ านความปลอดภัยและความมัน คงของ
โรงแรม ได้ เป็ น 5 มิติ ได้ แก่ การก่ออาชญากรรม การ
ก่อ การร้ าย สุข ภาพ ภัย ธรรมชาติ และอัน ตรายจาก
มนุษย์สร้ างขึน นอกจากนี จากการศึกษาของ ณัฐพล
พันธ์ภกั ดี (2548, หน้ า 115) การจัดอันดับความสําคัญ
ความปลอดภัยและความมัน คงของโรงแรมพบว่า การ
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บาดเจ็ บ ในเขตพื นที โ รงแรมสูง เป็ นอัน ดับ หนึ ง การ
บาดเจ็บจากบริ เวณสันทนาการเป็ นอันดับสอง และการ
บาดเจ็บจากการกระทําของพนักงานเองเป็ นอันดับสาม
รวมทังอาหารเป็ นพิ ษ และไฟไห้ ม ซึ ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึ ก ษาขององค์ ก ารสหภาพยุ โ รปสํ า หรั บ ความ
ปลอดภั ย และสุ ข ภาพในการทํ า งาน (European
Agency for Safety and Health at Work, 2008) เรื อง
การคุ้มครองคนงานในโรงแรม ภัตตาคาร และการจัด
เลียง พบว่าอุบตั ิเหตุจากการทํางานส่วนใหญ่เกียวกับ
การลืน หกล้ มและการตก รวมทัง การถูกตัดและแผล
ไหม้ นอกจากนันมีโรคทางการยศาสตร์ และโรคผิวหนัง
ทังนี จะเห็ น ได้ ว่ า การบริ ห ารจั ด การความ
ปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทํ า งาน จึ ง มี ค วามสํ า คัญ มากในการดู แ ล ป้ องกั น
ควบคุมปั จจัยเสีย งในการทํางาน เพือนําไปสูก่ ารปลอด
จากอุบตั ิเหตุ อันเนืองมาจากการทํางาน (มนตรี สนขุนทด,
2551, หน้ า 5) ซึงสอดคล้ องกับเอกสารรายงานของ
องค์การบริ หารความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของ
สหรัฐอเมริ กา (Occupational Safety and Health
Administration: OSHA, 2012, p. 17) ทีเชือมัน ว่าการ
มีระบบบริ หารความปลอดภัยทีดี เป็ นพืนฐานทีสําคัญ
ในการเปลี ย นแปลงองค์ ก รในการระบุแ ละควบคุ ม
อันตราย ซึง เป็ นการส่งเสริ มในการปรับปรุ งทีทํางานให้
มีความปลอดภัยมากขึน ทําให้ องค์กรมีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และ มี ผ ลประโยชน์ ต่อ ธุ ร กิ จ ในแง่ ก ารลด
ค่าใช้ จ่ายจากอุบตั ิเหตุ
จ า ก ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ ที ก ล่ า ว ม า
การศึ ก ษาปั จจั ย ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การความ
ปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทํ า งานในอุต สาหกรรมการบริ ก าร โดยเน้ น ในธุ ร กิ จ
โรงแรม โดยมี จุ ด มุ่ง หมายนํ า เสนอความรู้ หลัก สอง

ประการคื อ ประการแรกปั จ จัย ที ส่ง เสริ ม การบริ ห าร
จั ด ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้ อมในการทํางานในธุรกิจโรงแรม ประการที
สองคื อ การเสนอกรอบแนวคิ ด ปั จ จัย ที ส่ ง เสริ ม การ
บริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางานในธุรกิจโรงแรม
1. แนวคิดพืน* ฐานความรู้เกี3ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยและรู ปแบบข้ อเสนอของปั จจัยที3
ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานในธุ รกิจ
โรงแรม
การบริ หารจัดการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานทีดีจะช่วยลด
และป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ โรคจากทํางาน และช่วย
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการ
โดยต้ องกําหนดให้ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางานเป็ นหนึงในนโยบายของ
สถานประกอบการ ด้ านภาครั ฐจะต้ องมี หน่วยงานที
รับผิดชอบโดยตรง มีบคุ ลากรทีมีความรู้ ความสามารถ
อย่า งเพี ย งพอ เพื อ ควบคุม ตรวจสอบและบัง คับ ใช้
กฎหมายด้ านความปลอดภัย (เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ,
2533)
1.1 ทฤษฎีเกี3ยวกับอุบัติเหตุ
อุ บั ติ เ ห ตุ (Accident) ห ม า ย ถึ ง
เหตุก ารณ์ ที ไ ม่พึง ประสงค์ ที อ าจเกิ ด จากการที ไ ม่ไ ด้
วางแผนหรื อ คาดคิ ด ไว้ ก่ อ นล่ ว งหน้ า หรื อ ขาดการ
ควบคุม แล้ วส่งผลให้ เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่ วย เสียชีวิต
หรื อความสูญเสียต่อทรัพย์สิน ต่อสภาพแวดล้ อมหรื อ
ต่อสาธาณชน (สํานักความปลอดภัยแรงงาน, 2556,
หน้ า 5) ในขณะที วิฑรู ย์ สิมะโชคดี (2541, หน้ า 3) ได้
ให้ ความหมายของอุบตั ิเหตุว่าเป็ นเหตุการณ์ ทีเกิดขึน
โดยไม่ไ ด้ ค าดการณ์ ห รื อ วางแผนไว้ ล่ว งหน้ า ซึง เมื อ
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เกิดขึนแล้ วมีผลกระทบต่อการทํางาน ต่อผลผลิต ต่อ
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ทํ า ให้ เกิ ด การบาดเจ็ บ พิ ก าร หรื อ
เสียชีวิต นอกจากนี อุบตั ิเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ ที
เกิดขึนโดยไม่คาดคิดหรื อไม่ได้ ตงใจมาก่
ั
อน ซึงสาเหตุ
อาจป้ องกัน ได้ แล้ ว ส่ ง ผลกระทบต่ อ ตัว คนงาน ต่ อ
เครื องมื อ เครื องจั ก ร และต่ อ การผลิ ต (ณรงค์ ณ
เชียงใหม่, 2537, หน้ า 62) ซึงสอดคล้ องกับ เฉลิมชัย
ชัยกิตติภรณ์ (2542, หน้ า 17) ทีให้ ความหมายของ
อุบตั ิเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยไม่ได้ คาดคิด
ไม่ได้ ตงใจให้
ั
เกิดขึน ไม่มีการวางแผนไว้ ล่วงหน้ า และ
ไม่สามารถควบคุมได้ ย่อมทําให้ เกิดผลเสียหายหลาย
ประการ
จากความหมายดั ง กล่ า วข้ างต้ น
สามารถสรุ ป ได้ ว่ า อุ บัติ เ หตุ ห มายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที
เกิ ด ขึนโดยที ไ ม่ไ ด้ ว างแผนหรื อ คาดคิ ด ล่ว งหน้ า ซึ ง
อาจจะป้ องกันได้ และป้องกัน ไม่ไ ด้ แล้ ว ส่งผลให้ เกิ ด
ความสูญเสียต่อผู้ทีประสบอุบัติเหตุเองต้ องบาดเจ็ บ
พิ ก าร หรื อ เสี ย ชี วิ ต หรื อ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ทรั พ ย์ สิ น
กระบวนการผลิต สาธารณชนและสิง แวดล้ อม
มีหลายทฤษฎีทีอธิบายถึงสาเหตุของ
อุบตั ิเหตุ เช่น 1) ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของ
เฮนริ ช (Heinrich, 1959) ทีเ สนอแนวคิ ด การเกิ ด
อุบตั ิเหตุเหมือนโดมิโนทีเรี ยงต่อกัน เปรี ยบเทียบเหมือน
ลําดับการเกิดอุบตั ิเหตุเป็ นขันตอนทีสง่ ผลกระทบต่อกัน
ซึง องค์ประกอบต่าง ๆ ได้ แก่ บรรพบุรุษและสิง แวดล้ อม
ทางสัง คม (Ancestry and Social Environment)
ความผิดปกติของบุคคล (Fault of Person) การกระทํา
หรื อสภาพการณ์ทีไม่ปลอดภัย (Unsafe act/ Unsafe
conditions) อุบัติเหตุ (Accident) และการบาดเจ็ บ
(Injury) (สรรเสริ ญ กัลวทานนท์, 2539) 2) แฟรงค์. อี.
เบิร์ด (Frank E. Bird) ได้ คิดค้ นโมเดลเกียวกับสาเหตุ
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ของอุบัติ เ หตุแ ละความสูญ เสีย (Loss Causation
Model) โดยมองว่า สาเหตุพืนฐานของอุบตั ิเหตุเกิ ด
จากการขาดการควบคุม ได้ แ ก่ โครงการไม่เ พี ย งพอ
มาตรฐานของโครงการไม่เพียงพอหรื อไม่ชัดเจน และ
การปฏิ บัติ ง านตามมาตรฐานไม่ เ พี ย งพอ (ชัย ยุท ธ
ชวลิตนิติกุล, 2549, หน้ า 119) 3) ทฤษฎีรูปแบบระบบ
ความปลอดภัยของบ๊ อบ ฟี เรนซ์ (Bob Firenze) ที
อธิ บ ายแนวคิ ด เชิ ง ระบบในเรื อ งสาเหตุข องการเกิ ด
อุบตั ิเหตุ โดยมองถึงองค์ประกอบทีมีปฏิกิริยาสัมพันธ์
เกียวข้ องกันระหว่าง คน (Man) เครื องจักร (Machine)
และสิ ง แวดล้ อม(Environment)
โดยทั งสาม
องค์ ประกอบมีความสําคัญในการผลิต งานและถ้ า มี
ความผิดพลาดก็สง่ ผลให้ เกิดเกิดอุบตั ิเหตุได้ (เฉลิมชัย
ชัยกิตติภรณ์, 2533, หน้ า 63) 4) ทฤษฎีรูปแบบการ
เกิ ด อุบัติ ภัย กองทัพ บก สหรั ฐ อเมริ ก า ที มี ก ารศึก ษา
ด้ านความปลอดภัยควบคู่ไปกับเทคโนโลยีในการผลิต
โดยสรุปสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุออกเป็ น 3 ประการ
ได้ แก่ ความผิดพลาดของผู้ปฏิบตั ิงาน (Human Error)
ความผิดพลาดในระบบ (System Error) และความ
ผิดพลาดในการบริ หารจัดการ (Management Error)
(หัสกร หาญสมบูรณ์, 2548)
จากทฤษฎีต่าง ๆ ทีเกี ยวกับ สาเหตุ
ของการเกิดอุบตั ิเหตุ สามารถกล่าวได้ วา่ สาเหตุหลักมา
จากการขาดระบบการบริ หารจัดการความปลอดภัยทีดี
ทํ า ให้ ไ ม่มี ร ะบบหรื อ มาตรฐานการทํ า งาน ส่ง ผลให้
ผู้ปฏิบตั ิงานบกพร่องหรื อขาดความรู้ แล้ วก่อให้ เกิดการ
ปฏิ บั ติ ง านที ไ ม่ ป ลอดภั ย และสภาพของงานที ไ ม่
ปลอดภัย อันนําไปสูก่ ารเกิดอุบตั ิเหตุ และส่งผลให้ เกิด
การบาดเจ็บ หรื อเสียชีวิต รวมทังอาจส่งผลให้ ทรัพย์สิน
เสียหาย หรื อการผลิตหยุดชะงัก รวมทังภาพพจน์ทีดี
ขององค์ ก ร (กระทรวงแรงงาน, 2558, หน้ า 13)
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นอกจากนีความสูญเสียจากอุบตั ิเหตุยงั ส่งผลต่อความ
เชือมัน ของลูกค้ าและการถูกลงโทษตามกฏหมาย ซึง สิง
เหล่านี ทํ าให้ เจ้ า ของธุร กิ จเกิ ดความกลัว และเป็ นตัว
ผลักดันในการดําเนินการจัดการด้ านความปลอดภัย
เพือป้องกันอุบตั ิเหตุ (Michael, 1998)
1.2 มาตรฐานและข้ อกําหนดด้ านการ
บริ หารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ในการส่งเสริ มระบบการบริ หารความ
ปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทํางานนัน ได้ มีหลายองค์กรทังระดับนานาชาติ ระดับ
ภูมิ ภ าค และระดับ ประเทศ ได้ มี ส่ว นในการกํ า หนด
มาตรฐาน กฎหมาย และข้ อตกลงร่ วมกันมากมาย เช่น
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor
Organization; ILO) และองค์การอนามัยโลก (World
Health Organization; WHO) ได้ ร่ ว มกัน กํ า หนด
ขอบข่ายของระบบความปลอดภัยและอาชี วอนามัย
ประกอบด้ วยงานสําคัญ 5 ด้ านได้ แก่ 1) การส่งเสริ ม
(Promotion) 2) การป้องกัน (Prevention) 3) การคุ้มครอง
(Protection) 4) การจัดสภาพงาน (Placing) 5) การ
ปรั บ งานและตัว ผู้ ปฏิ บัติ ง าน (Adaptation) (สํ า นัก
ความปลอดภัยแรงงาน, 2558)
ในขณะเดียวกัน การดําเนินงานด้ าน
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมใน
การทํ า งานของประเทศไทย ได้ มี ก ารพัฒ นาอย่ า ง
ต่ อ เนื อ ง ตังแต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บัน โดยเมื อ วัน ที 11
ธันวาคม พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรี ภายใต้ การนําของ
พลเอกสุ ร ยุ ท ธ์ จุ ล านนท์ นายกรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ
เห็นชอบให้ ป ระกาศนโยบาย “แรงงานปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยทีดี” เป็ นระเบียบวาระแห่งชาติ โดยมี
เจตนารมณ์ให้ เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ

ช่วยขับเคลือนนโยบายเพือบรรลุเป้าหมาย 7 ประการ
คือ 1) แรงงานมีหลักประกันความมัน คงในการทํางาน
2) แรงงานทุกภาคส่วนทํางานในสภาพแวดล้ อมทีได้
มาตรฐาน 3) แรงงานมีจิตสํานึกและองค์ความรู้ ด้าน
ความปลอดภัย 4) แรงงานมีอตั ราการประสบอันตราย
จากการทํางานลดลง 5) แรงงานสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
สารสนเทศด้ านความปลอดภัย 6) แรงงานได้ รับการเฝ้ า
ระวังด้ านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็ น
ระบบ และ 7) แรงงานมีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัยใน
การทํางาน นอกจากนี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ง ชาติ ฉบับ ที 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ กํ า หนด
วิสยั ทัศน์ไว้ ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้ วย
ความเสมอภาค เป็ นธรรมและมี ภู มิ ค้ ุ มกั น ต่ อ การ
เปลียนแปลง” โดยได้ มีการระบุด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภั ย ในการทํ า งานไว้ ในแผนด้ วย ใน
ขณะเดีย วกัน กระทรวงแรงงาน ได้ จัดทํา แผนแม่บ ท
ด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทํางาน มาแล้ ว 3 ฉบับ โดยฉบับที 3 ใช้ เป็ น
กรอบการปฏิ บัติ ง านด้ า นความปลอดภัย ฯ ในช่ ว งปี
พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมี วิ ส ั ย ทั ศ น์ คื อ “แรงงาน
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” และมีพนั ธกิจในการ
กําหนดและพัฒนามาตรฐาน มีการกํากับ ควบคุม ดูแล
และส่งเสริ ม รวมทังพัฒนาระบบบริ หารจัดการด้ าน
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมใน
การทํางาน (สํานักความปลอดภัยแรงงาน, 2557)
ในด้ านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็
ได้ มีความร่ วมมือกันในด้ านความปลอดภัย และ อาชี
วอนามัย ในการประกอบอาชี พ โดยมี ก ารจัด ทํ า
แผนปฏิบตั ิการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการ
ประกอบอาชีพแห่งชาติของอาเซียนทีเรี ยกว่า “Plan Of
Action on National Occupational Safety and Health
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Frameworks For ASEAN” (ASEAN OSHNET CBM,
2007) และได้ จัด ทํ า เป็ นเอกสารแนวปฏิ บัติ ค วาม
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยทีดี ทีมีชือว่า “The ASEAN
Occupational Safety and Health Network: Good
Occupational Safety and Health Practice 2008/2009”
โดยความร่วมมือของกลุม่ ประเทศอาเซียน และองค์การ
แรงงานระหว่า งประเทศ (International Labour
Organization: ILO) (Qun & Kawakami, 2009)
นอกจากนี อาเซียนได้ กําหนดมาตรฐานการจัดการอาชี
วอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทํ า งานของโรงแรม ซึง เป็ นไปตามมาตรฐานการ
ท่องเทียวอาเซียน (ASEAN Tourism Standard) โดย
กําหนดมาตรฐานการจัดการโรงแรม 11 ด้ าน เช่น
นโยบายและการปฏิบตั ิการทางด้ านสิง แวดล้ อม การใช้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที เ ป็ นมิ ต รกับ สิ ง แวดล้ อ ม การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการ
และการกําจัดสารพิษ และสารเคมี เป็ นต้ น (กระทรวง
ท่องเทียวและกีฬา, 2554) และแนวปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศ
สําหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ได้ ให้ ความสําคัญกับ
ประเด็ น สุข ภาพและความปลอดภัย เป็ นอย่ า งมาก
(International Labour Organization, 2014, pp. 1-39)
ดังนันจะเห็นว่าการส่งเสริ มระบบการ
บริ หารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทํางาน ทังจากองค์ ก รแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labor Organization; ILO) องค์การ
อนา มั ย โลก (World Health Organization;
WHO) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทังหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของประเทศไทยนันมีความสําคัญมากในการ
ส่งเสริ มและสนันสนุน รวมทังช่วยผลักดันให้ องค์กรเห็น
ความสําคัญและนําไปปฏิบตั ิเพือให้ เกิดความปลอดภัย
ทังต่อองค์กรเองและพนักงานในองค์กร
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1.3 ปั จจั ย ส่ ง เสริ ม ระบบการบริ ห าร
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทํางาน
จากการศึกษาของ อเลกซานเดอร์ โคเฮน
(Alexander Cohen, 1977) เรื อง Reprint of “Factors
in Successful Occupational Safety Programs”
พบว่าปั จจัยความสําเร็ จทีสําคัญในการบริ หารจัดการ
ความปลอดภัย ได้ แก่ การให้ คํามัน สัญญาทีชดั เจนจาก
ผู้บริ หาร ในการสนับสนุนและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ด้ านความปลอดภัย ในขณะที เอตัน และโนซี ริ โ น
(Eaton & Nocerino, 2000) ได้ ศกึ ษาประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการความปลอดภัย ของบริ ษั ท เอกชนใน
นิวเจอร์ ซี สหรัฐอเมริ กา พบว่าจํานวนอุบตั ิเหตุลดลงใน
องค์ ก รที น ายจ้ างและพนัก งานมี ส่ว นร่ ว มในความ
ปลอดภัย มาก ซึง สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของมาร์ คี
และพัทมอร์ (Markey & Patmore, 2011) ในการศึกษา
โดยวิเคราะห์ข้อมูล 70 ปี ของประสิทธิภาพในการมีสว่ น
ร่ วมของพนักงานในคณะกรรมการความปลอดภัยใน
ธุรกิจผลิตเหล็กในออสเตรเลีย ทีพบว่าจํานวนอุบตั ิถึง
ขันหยุดงานมีการลดลงอย่างมากจากการมีส่วนร่ ว ม
ของผู้บริ หารและพนักงาน ซึงสอดคล้ องกับการศึกษา
ของ ศิริเพ็ญ เนืองจํานง (2542, หน้ า 10) ทีพบว่า การ
มีส่วนร่ วม (Participation) เป็ นปรากฏการณ์ ทีเห็นได้
ทัง ในองค์กร หรื อสังคม เพือเข้ าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ต่า ง ๆ เพื อ ให้ เ กิ ด การติ ด ต่อ ร่ ว มมื อ ระหว่า งกัน และ
นําไปสูเ่ ป้าหมายและผลลัพธ์ทีต้องการได้
ในแง่การสนับสนุนจากผู้บริ หาร อาร์
กีริส (Argyris, 1988, p. 99) มองว่าพันธะสัญญาของ
ผู้ บริ ห ารมี ค วามสํ า คั ญ มากในระบบบริ ห ารความ
ปลอดภัยโดยผ่านทางนโยบาย ในขณะที วิเชียร วิทย
อุดม (2555) เสนอว่า ในการจัดตังระบบบริ หารจัดการ
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ความปลอดภัย ผู้บริ หารต้ องคํานึงวัฒนธรรมองค์ ก ร
ด้ ว ย รวมทังการอบรมก็ มี ส่ว นช่ ว ยให้ พ นัก งานมี จิ ต
สํานักและร่วมมือในการจัดการความปลอดภัย (Mallak
& Kurstedt, 1996) ซึงสอดคล้ องกับการศึกษาของ
สุรชัย ตรัยศิลานันท์ (2552) ในเรื องปั จจัยทีมีผลต่อการ
รั บ รู้ การจัด การความปลอดภัย ของพนัก งานโรงงาน
อุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา ทีพบว่า
ผู้บริ หารมีความสําคัญต่อการจัดการความปลอดภัย
โดยการกํ า หนดนโยบายความปลอดภัย ซึ ง จะเป็ น
ตัวกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานความปลอดภัยเพือ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
แรงจู ง ใจในการทํ า งานเป็ นปั จจั ย
สําคัญประการหนึง ทีทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานแสดงพฤติกรรม
ต่า ง ๆ ในการทํ า งาน (สุภ าพร เรื อ นเงิ น , 2555)
นอกจากนี การมอบอํ า นาจแก่พ นัก งาน (Employee
Empowerment) สามารถช่ว ยส่งเสริ มให้ พ นัก งานใช้
ศักยภาพได้ อย่างเต็มทีมากขึนและสามารถระบุปัญหา
และแก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ (Leitch at al.,
1995) ซึงผู้บริ หารระดับสูงจะมอบหมายอํานาจและ
ความรับผิดชอบเกียวกับความปลอดภัยในการทํางาน
ไปยังผู้บริ หารทุกระดับ (สุรชัย ตรัยศิลานันท์, 2552)
การทบทวนและประเมินผล (Review
and Evaluation) ก็ มี ค วามสํา คัญ ในการให้ ข้ อ มูล
ป้อนกลับในการพัฒนาความสัมพันธ์ ความพอใจของ
พนักงาน และเพิมผลผลิตในธุรกิจด้ านสุขภาพ (Mac
Stravic, 1990) รวมทัง การทบทวนและประเมิ น ผล
ช่วยในการวางแผนกลยุทธิในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ซึง
สอดคล้ องกับข้ อกํ าหนดระบบจัดการความปลอดภัย
มอก.18001 ทีต้องมีระบบการทบทวนตรวจสอบและ
แก้ ไข (Checking & Corrective Action) เพือเป็ นข้ อมูล
ให้ ฝ่ายบริ หารในการทบทวนการจัดการความปลอดภัย

และเพื อ นํ า ไปสู่ก ารพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื อ งและยัง ยื น
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, 2552)
สรุปได้ วา่ ปั จจัยทีสง่ เสริ มระบบการบริ หาร
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมใน
การทํางานมีหลายองค์ประกอบ ได้ แก่ มาตรฐานและ
ข้ อกําหนดขององค์กรสากล เช่น องค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ องค์การอนามัยโลก และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น รวมทั งกฎหมายและข้ อกํ า หนดต่ า ง ๆ
ภายในประเทศ นอกจากนี ปั จจั ย ที ส่ง เสริ ม ภายใน
องค์ กรเองนันมีหลายปั จจัย ได้ แก่ คํามัน สัญญา การ
สนับสนุน และการมีส่วนร่ วมของผู้บริ หารหรื อเจ้ าของ
กิจการในการกําหนดนโยบาย การสนับสนุนทรัพยากร
ต่าง ๆ ทีจําเป็ น การสร้ างวัฒนธรรมองค์ กร การมอบ
อํานาจแก่พนักงาน การให้ ผลตอบแทนและรางวัล การ
อบรมให้ ความรู้ การสื อ สาร และการทบทวนและ
ประเมินผล รวมทังการมีสว่ นร่วมจากทุกคนทุกระดับใน
องค์กร
2. ก า รเ ส น อ ก รอ บ แน ว คิ ด ปั จ จั ย ที3
ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานในธุ รกิจ
โรงแรม
จากศึก ษาของ เฉิ ดศัก ดิ สืบ ทรั พ ย์ และ
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2557) เรื องแนวทางการจัดการ
ด้ านความปลอดภัยในการทํางานเพือส่งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
เครื องทําความเย็นไทย โดยได้ มีการเสนอแนวทางการ
จัดการทีเรี ยกว่า “KRUNGTHEP Model” แสดงในภาพ
ที 1
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P- Policy: การดําเนินงานตาม

K-Knowledge: การบริ หาร

นโยบายความปลอดภัย

องค์ความรู้
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R-Renovation: การ

E-Environment: การจัด

ปฏิวตั ิการทํางานทีมี

สภาพแวดล้ อมในการทํางาน

KRUNGTHEP

ความปลอดภัย
U-Utilization: การใช้

H-Holistic: การบริ หารองค์กร

ประโยชน์จากทํางานที

โดยภาพรวม

มีความปลอดภัย

T-Teamwork: การสร้ าง

G-Governance: การ

จิตสํานึกความปลอดภัยร่วมกัน

บริ หารความปลอดภัย
แบบบรรษัทภิบาล

N-Networking: การทํางาน
แบบเครื อข่าย

ภาพที1 โมเดลโครงสร้ างของ KRUNGTHEP Model
ทีมา: เฉิดศักดิ สืบทรัพย์ และณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2557)
โดยที KRUNGTHEP Model ประกอบด้ วย
K : Knowledge/Know-How หมายถึงหลักการบริ หาร
องค์ ค วามรู้ ด้ า นความปลอดภัย; R: Renovation
หมายถึง การปฏิวตั ิการทํางานทีมีความปลอดภัย; U:
Utilization หมายถึง การใช้ ประโยชน์สงู สุดจากการ
ทํางานทีมีความปลอดภัย; N: Networking หมายถึง
การทํางานแบบเครื อข่าย และการแลกเปลียนองค์
ความรู้ ; G: Governance หมายถึง การบริ หารความ
ปลอดภัยแบบบรรษัทภิบาล; T: Teamwork การทํางาน
เป็ นทีม; H: Holistic การบริ หารองค์กรโดยภาพรวม; E:

Environment หมายถึง การจัดการสภาพแวดล้ อมใน
การทํางานทีมีความปลอดภัย; P: Policy หมายถึง
นโยบายความปลอดภัยในการทํางานขององค์กร
จากการปร ะชุ ม เรื อง “วิ ส ั ย ทั ศ น์ ใ น
อนาคต” ของสมาคมโรงแรมและภัตตาคาร ระหว่า ง
ประเทศ (Olsen & Cassee, 1995) ได้ แบ่ ง ปั ญหา
ด้ านความปลอดภัย และความมัน คงของธุรกิจโรงแรม
เป็ น 2 แบบ ได้ แก่ แรงผลักดันทางจุลภาค และมหภาค
แสดงในภาพที 2
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แรงผลัก
ดันด้ าน
ความ
ปลอด
ภัย และ
ความ
มัน คง

-

การก่อการร้ าย

แรง

-

ปั ญหาด้ านสุขภาพ

ผลักดัน

-

การลดลงจากการปกป้องจาก

มหภาค

รัฐบาล
-

ความอ่อนแอด้ านสาธารณูปโภค

-

ลัทธิชาตินิยม

การเพิมความ
ปลอดภัยและมัน คง
จะเป็ นการขับ

แรงผลัก
ดัน
จุลภาค

- ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ทางเลือกของลูกค้ า

- ความปลอดภัยในทรัพย์สนิ
- การประกัน
ภาพที 2 แรงผลักดันด้ านความปลอดภัย และมัน คงในธุรกิจโรงแรม
ทีมา: Olsen & Cassee (1995)

ซึง แสดงให้ เ ห็ น ว่า แรงผลัก ดัน ด้ า น
ความปลอดภัย และความมั น คงซึ ง ประกอบด้ วย
แรงผลัก ดัน ทางด้ านมหภาคได้ แก่ การก่อ การร้ าย
ปั ญหาด้ านสุขภาพ เช่นโรคติดต่อ การลดลงจากการ
ป ก ป้ อ ง จ า ก รั ฐ บ า ล แ ล ะ ค ว า ม อ่ อ น แ อ ด้ า น
สาธารณูป โภค รวมทังแรงผลัก ดัน ทางด้ า นจุล ภาค
ได้ แ ก่ ความปลอดภัย ส่ว นบุค คล ความปลอดภัย ใน
ทรั พ ย์ สิ น และการประกั น มี ส่ ว นอย่ า งมากในการ
ผลักดันให้ ธุรกิจโรงแรมต้ องมีการบริ หารจัดการความ
ปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทํางาน เพือเพิมความปลอดภัยของลูกค้ า

น อ ก จ า ก นี โ ก วิ น ด า ร า จุ ล า
(Govindarajula, 2004) เสนอว่ามี 4 ปั จจัยหลักต่อ
ปั จจั ย จู ง ใ จขอ งพนั ก งาน ต่ อ ร ะบบก ารจั ด กา ร
สิงแวดล้ อมขององค์ กร ได้ แก่ คํามันสัญญาจากฝ่ าย
บริ หาร การให้ อํานาจแก่พนักงาน การให้ รางวัล และ
การทบทวนประเมินผล ซึง สามารถนํามาประยุกต์ใช้ กบั
การบริ หารความปลอดภัยในองค์กรได้ ดังแสดงในภาพ
ที 3
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คํามั3นสัญญาของผู้บริ หาร
- นโยบายความปลอดภัย
- การมีสว่ นร่วมวัฒนธรรมองค์การ
- การสือสารเป้าหมายองค์การ
- การอบรมให้ ความรู้ความปลอดภัย
การให้ อาํ นาจแก่ พนักงาน
- การมอบหน้ าทีรับผิดชอบ
- การมีสว่ นร่วมของพนักงาน
การให้ รางวัล
- ตัวเงิน และ ไม่ใช่ตวั เงิน
- การยกย่องเชิดชู
- ผลตอบแทนอืน ๆ
การทบทวนและประเมินผล

การจูงใจ

ผลปฏิบัติงานความ
ปลอดภัย
- ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุ
- ลดความสูญเสีย
- มีระบบบริหารความ
ปลอดภัยที3ดี
- สร้ างภาพลักษณ์ แก่
องค์ การ

- การติดตามผลปฏิบตั ิงานด้ านความปลอดภัย
- การตรวจสอบด้ านความปลอดภัย
- การปรับปรุงแก้ ไข

ภาพที 3 ปั จจัย 4 ปั จจัยหลักทีม ผี ลต่อการจูงใจของพนักงานต่อระบบบริ หารจัดการความปลอดภัย
ทีมา: Govindarajula (2004)
จะเห็ น ได้ ว่ า ในการบริ ห ารจั ด การ
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมใน
การทํ า งานนัน จํ า เป็ นอย่า งยิ ง ที จ ะต้ อ งได้ รั บ ความ
ร่วมมือและสนับสนุนจากผู้บริ หารผ่านทางนโยบาย ให้
พนักงานทุกระดับมีสว่ นร่วม มีการสือ สารและให้ ความรู้
มีการมอบอํานาจแก่พนักงานให้ มีความรับผิดชอบใน
การพัฒ นาความปลอดภัย ในขณะเดี ย วกัน การให้
ผลตอบแทนและรางวัลเป็ นการจูงใจให้ พนักงานปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดต่าง ๆ และสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัย

ในองค์กร นอกจากนี การทบทวนและประเมินผลมีสว่ น
ช่วยในการปรับปรุงการบริ หารความปลอดภัยอย่างต่อเนือง
จากการศึกษาทบทวนพืนฐานความรู้
เกียวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและรู ปแบบข้ อเสนอ
ของการบริ หารจัด การความปลอดภัย อาชี ว อนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทํางานในธุรกิจโรงแรม โดยสรุ ปเป็ น
กรอบแนวคิดทีนําไปใช้ ในการวิจยั ในอนาคต ตามภาพ
ที 4
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-

แรงผลักดัน
จากกฎหมาย
รัฐบาล ลูกค้ า

-

ปั จจัยส่ งเสริ มจาก
องค์ กร/ผู้บริ หาร
คํามั3นสัญญาจาก
ฝ่ ายบริ หาร
การให้ อาํ นาจแก่
พนักงาน
การให้ รางวัล
การทบทวน
ประเมินผล

และ
ความปลอดภัย
และสุขภาพ
อนามัยที3ดีของ
พนักงาน

มาตรฐาน
องค์ กร
ระหว่ าง
ประเทศ

ปั จจัยส่ งเสริ มจากบุคคล/
พนักงาน
- การมีส่วนร่ วม
- การปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนด
- การรายงานและ
เสนอแนะในการ
ปรั บปรุ งพัฒนา

-

ผลการบริหารจัดการที3ดี
ด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการ
ทํางาน
ลดการเกิดอุบัตเิ หตุ
ลดความสูญเสีย
เพิ3มความพึ3งพอใจของ
ลูกค้ า
เพิ3มผลการดําเนินธุรกิจ
สร้ างภาพลักษณ์ ท3 ดี ี

ภาพที 4 กรอบแนวคิดปั จจัยส่งเสิรมการบริ หารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทํางานในธุรกิจโรงแรม
ทีมา: จากการสังเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม

บทสรุ ป
การบริ หารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนา
มั ย และสภาพแวดล้ อมในการทํ า งาน นั บ ว่ า มี
ความสํา คัญ เป็ นอย่า งมาก เพื อ ป้ องกัน และควบคุม
ไม่ให้ เกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางาน ทังนีต้ องอาศัยความ
ร่ ว มมื อ จากทุ ก ระดั บ ในองค์ ก ร ซึ ง สอดคล้ องกั บ
การศึ ก ษาของอเล็ ก ซานเดอร์ โคเฮน (Alexander
Cohen, 1977) เรื อง Reprint of “Factors in Successful

Occupational Safety Programs” พบว่า ปั จ จัย
ความสํ า เร็ จที สํ า คั ญ ในการบริ หารจั ด การความ
ปลอดภัย ได้ แ ก่ ให้ ก ารคํ า มัน สัญ ญาที ชัด เจนจาก
ผู้บริ หาร ในการสนับสนุนและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ด้ านความปลอดภัย รวมทังการประสานงานและการ
สือ สาร ดังนัน แสดงให้ เห็นว่า ความปลอดภัยเป็ นความ
รับผิดชอบของพนักงานทุกคนในองค์กร ซึงสามารถนํา
ปั จจัยทัง 4 ปั จจัย ได้ แก่ คํามัน สัญญาจากฝ่ ายบริ หาร
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การให้ อํ า นาจแก่ พ นัก งาน การให้ ร างวัล และ การ
ทบทวนประเมินผล รวมทังกรอบความคิดทีเสนอตาม
แผนภาพที 4 มาประยุกต์ใช้ ในการส่งเสริ มการบริ หาร
ความปลอดภัยในธุรกิ จโรงแรมได้ เพือทําให้ เกิ ดการ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ความปลอดภั ย ของโรงแรมให้
สอดคล้ อ งกับ มาตรฐานและข้ อ กํ า หนดระดับ สากล
กฎหมายของประเทศไทย และมาตรฐานของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึงจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงแรมให้ ดีขึน
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานของธุ ร กิ จ โรงแรมให้ มี
ความพร้ อมและเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการบริ หารความ
ปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทํ า งานในอุ ต สาหกรรมการบริ ก ารและโรงแรมใน
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ประเทศไทย ยัง จํ า เป็ นต้ อ งอาศัย ความร่ ว มมื อ และ
สนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวข้ อง ในการ
กําหนดและพัฒนากฎหมายและมาตรฐานด้ านความ
ปลอดภัย ในการทํ า งาน การกํ า กับ และควบคุม การ
ส่งเสริ มและพัฒนาความปลอดภัยในการทํางาน ทังนี
เพื อ ให้ ผู้ ประกอบการได้ ให้ ความสํ า คั ญ ในการ
ดําเนินงานการบริ หารความปลอดภัยอย่างจริ งจัง และ
พัฒนาอย่างต่อเนืองและยัง ยืน และเป็ นผู้นําในภูมิภาค
อาเซียน
การศึกษานีจะเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจัย
ในอนาคตในเรื องทีเกียวกับการส่งเสริ มความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานในธุรกิจ
โรงแรม รวมทังการศึกษาเพิมเติมถึงแรงผลักดันด้ าน
การบริ ห ารเชิ ง สร้ างสรรค์ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของ
พนักงานในการส่งเสริ มความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทํางานในธุรกิจโรงแรมต่อไป
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