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The purposes of this study were: 1) to design the components of the 
program to enhance creative management toward occupational health and safety 
management in hotel business 2) to develop the model to enhance creative 
management toward occupational health and safety management in hotel business, 
and 3) to develop standard manual to enhance creative management toward 
occupational health and safety management in hotel business. The research 
methodology was the integration of mixed methods between the quantitative 
research and qualitative research. The population was the management level 
employees from 5 stars hotel. The purposive sampling of 280 samples was from 
management level employees. The key informants were eight top management level 
employees for focus group and evaluation of the construct validity of the developed 
standard manual by using the Multitrait-Multimethod Matrix (MTMM).  

The research findings from the analysis of the secondary sources of data, 
including research papers, literatures and journals and from the focus group found 
that there were seven components for developing the creative leader, including 
Vision, Imagination, Process Improvement, Motivation, Collaboration, Flexibility and 
Invention.  

For the Confirmatory Factor Analysis (CFA) of the questionnaires to 
confirm the components of the program for creative leader development, the result 
confirmed the components of the program was “VIP-MCFI” Model and significantly 
appropriated to develop the standard manual. The result from the evaluation of the 
construct validity of the standard manual with Multitrait-Multimethod Matrix (MTMM), 
revealed that it’s appropriated and suitable for developing hotel’s leaders toward 
creative management by following the components of the occupational health and 
safety management. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป*นมาและความสําคัญของปjญหา 

ในสถานการณ�ป�จจุบันท่ีท่ัวโลกมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย(างมาก โดยเฉพาะมีการ
เจริญเติบโตและขยายตัวภาคอุตสาหกรรม ทําให�มีใช�การเทคโนโลยี่ทันสมัย มีกระบวนการผลิตและ
วิธีการทํางานท่ีซับซ�อนมากข้ึน รวมท้ังมีการใช�วัตถุดิบโดยเฉพาะสารเคมีหลากหลายชนิดท่ีมี
คุณสมบัติท่ีเป/นอันตราย ซ่ึงสิ่งเหล(านี้ส(งผลกระทบโดยตรงต(อผู�ปฏิบัติงานที่จะได�รับอันตรายต(อ
สุขภาพและความปลอดภัยของชีวิต รวมถึงความเสี่ยงต(อการประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน อัน
นําไปสู(การบาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยจากโรคจากการทํางาน ซ่ึงจะนํามาสู(ความ
สูญเสียท้ังผู�ปฏิบัติงานเอง ครอบครัว องค�กร ตลอดจนเกิดความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของประเทศท้ัง
ทางตรง และทางอ�อม (กระทรวงแรงงาน, 2558: 3) ตามรายงานขององค�กรแรงงานระหว(างประเทศ 
(International Labor Organization; ILO) (ILO, 2009) อุบัติเหตุและโรคจากการทํางานเป/น
สาเหตุทําให�บุคคลทุกข�ทรมานและสูญเสีย ทําให�องค�กรมีความจําเป/นอย(างมากท่ีจะรักษาคนให�อยู(กับ
องค�กรอย(างยั่งยืน ท้ังนี้เพราะทรัพยากรบุคคลเป/นป�จจัยท่ีมีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ัง 
การพัฒนาคนเป/นการลงทุนท่ีสูง และเป/นการแสดงออกถึงความห(วงใยขององค�กรต(อผู�ปฏิบัติงาน 
รวมท้ังการทํางานของพนักงานมีประสิทธิภาพเม่ือเขาอยู(ในสภาพแวดล�อมหรือสถานท่ีทํางานท่ีมี
ความปลอดภัย มีความม่ันใจในมาตรการควบคุมความเสี่ยงต(างๆ ดังนั้นองค�กรจําเป/นอย(างยิ่งท่ีต�องมี
การบริหารจัดการความปลอดภัย (Anwar Ali Shah G. Syed et al., 2012) 

 ด�วยเหตุนี้ องค�กรแรงงานระหว(างประเทศ (International Labor Organization; 
ILO) และองค�กรอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ได�ร(วมกันกําหนดขอบข(ายของ
ระบบความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพ่ือให�ผู�ประกอบการมีการดูแลผู�ปฏิบัติงานได�มีความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน ประกอบด�วยงานสําคัญ 5 ด�าน ได�แก( 1) การส(งเสริม 
(Promotion) และธํารงค�รักษา (Maintenance) มุ(งเน�นการดูแล ส(งเสริมและธํารงค�รักษาให�
ผู�ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ� ท้ังร(างกายและจิตใจ ตลอดจนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีในสังคม 2) การป�องกัน (Prevention) เพ่ือมิให�ผู�ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรมหรือ
ผิดปกติเนื่องจากสภาพหรือสิ่งแวดล�อมการทํางานท่ีเป/นอันตราย 3) การคุ�มครอง (Protection) เป/น
การดําเนินมาตรการเพ่ือปกป�องคุ�มครองผู�ปฏิบัติงาน มิให�มีการทํางานท่ีเสี่ยงต(อการประสบอันตราย 
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการเกิดโรค 4) การจัดสภาพงาน (Placing) และธํารงค�รักษา 
(Maintenance) เพ่ือให�มีสภาพและสิ่งแวดล�อมการทํางานที่มีความเหมาะสมสอดคล�องกับความ
ต�องการทางร(างกายและจิตใจของผู�ปฏิบัติงาน 5) การปรับงานและตัวผู�ปฏิบัติงาน (Adaptation) ให�
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มีความเหมาะสมกัน โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาและความสามารถของแต(ละบุคคล (Guidotti, 
2011) 

ในด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได�มีความร(วมมือกันในด�านความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในการประกอบอาชีพ โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการ
ประกอบอาชีพแห(งชาติของอาเซียนท่ีเรียกว(า “Plan Of Action on National Occupational 
Safety and Health Frameworks For ASEAN” (ASEAN OSHNET CBM, 2007) และได�จัดทํา
เป/นเอกสารแนวปฏิบัติความปลอดภัย และอาชีวอนามัยท่ีดี ท่ีมีชื่อว(า “The ASEAN Occupational 
Safety and Health Network: Good Occupational Safety and Health Practice 2008/
2009” โดยความร(วมมือของกลุ (มประเทศอาเซียน และองค�การแรงงานระหว(างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) (Qun and Kawakami, 2009) นอกจากนี้ อาเซียนได�
กําหนดมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของ
โรงแรม ซ่ึงเป/นไปตามมาตรฐานการท(องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Standard) โดยกําหนด
มาตรฐานการจัดการด�านโรงแรม เช(น นโยบายและข�อปฏิบัติทางด�านสิ่งแวดล�อมของงานในโรงแรม 
การใช�ผลิตภัณฑ�ที่ไม(ทําลายสิ่งแวดล�อม การบริหารและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการขยะ 
การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายต(างๆ (กระทรวงท(องเท่ียวและกีฬา, 2554) และแนวปฏิบัติท่ีดี
สําหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ในการมุ(งเน�นความสําคัญในประเด็นด�านสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยกําหนดเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสุขภาพและสุขอนามัยข้ันพ้ืนฐาน การป�องกัน
อุบัติเหตุ การตอบสนองกรณีอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินต(างๆ เช(น อัคคีภัย ภัยทางธรรมชาติ การก(อการร�าย 
และโรคติด รวมท้ังการป�องกันสิ่งรบกวน ซ่ึงการปฎิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีนี้ ย(อมมีส(วนช(วยให�เจ�าของ
กิจการหรือผู�จัดการโรงแรมมีความมั่นใจในประเด็นสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ท้ังของ
พนักงานโรงแรมและลูกค�าเพ่ิมมากข้ึน (International Labour Organization, 2014: 1-39) 

สําหรับประเทศไทย ถึงแม�ได�มีการดําเนินงานด�านความปลอดภัยในการทํางาน และมี
การพัฒนาอย(างต(อเนื่อง ตั้งแต(อดีตจนถึงป�จจุบัน โดยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
คณะรัฐมนตรี ได�มีมติเห็นชอบให�ประกาศนโยบาย “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดี” เป/น
ระเบียบวาระแห(งชาติ โดยมีเจตนารมณ�ให�เกิดความร(วมมือจากทุกภาคส(วนในการช(วยขับเคลื่อน
นโยบายเพ่ือบรรลุเป�าหมายในการส(งเสริมสนับสนุนให�แรงงานมีความปลอดภัยในการทํางาน 
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได�กําหนด
วิสัยทัศน�ไว�ว(า “สังคมอยู(ร(วมกันอย(างมีความสุข ด�วยความเสมอภาค เป/นธรรมและมีภูมิคุ�มกันต(อการ
เปลี่ยนแปลง” โดยได�มีการระบุด�านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานไว�ในแผนด�วย ใน
ขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงาน ได�จัดทําแผนแม(บทด�านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน โดยฉบับท่ี 3 ใช�เป/นกรอบการปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยฯ ในช(วงปX 
พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมีวิสัยทัศน� คือ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” (สํานักความ
ปลอดภัยแรงงาน, 2557) แต(ก็ยังพบว(าการประสบอันตรายหรือเจ็บป�วยเนื่องจากการทํางานยังมี
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จํานวนมาก โดยในปX 2558 มีลูกจ�างประสบอันตรายจากการทํางานจํานวน 95,674 ราย และเม่ือ
พิจารณาถึงความรุนแรงของการประสบอันตราย กรณีหยุดงานไม(เกิน 3 วัน ร�อยละ 69.64 ต(อปX 
กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน ร�อยละ 28.18 ต(อปX กรณีสูญเสียอวัยวะบางส(วน ร�อยละ 1.63 ต(อปX กรณี
ตาย ร�อยละ 0.55 ต(อปX และกรณีทุพพลภาพ ร�อยละ 0.01 ตามลําดับ (สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 
2559)  

สําหรับอุบัติเหตุในธุรกิจโรงแรม จากการพิจารณาสถิติการประสบอันตรายจากการ
ทํางาน จากข�อมูลของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน ระหว(างปX  พ.ศ. 2554 – 
2558 โดยแยกตามประเภทกิจการท่ีมีการประสบอันตรายสูงสุด 5 อันดับแรก พบว(า กิจการประเภท
ภัตตาคาร ร�านอาหาร โรงแรม อยู(ในอันดับท่ี 4 โดยในปX 2558 มีจํานวน 5,105 โดยเพ่ิมข้ึนจากปX 
2557 ท่ีมีราย 4,937 ราย (สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2559) ซ่ึงมีลักษณะตรงกันกับรายงานของ
ประเทศออสเตรเลียทางตอนใต�ท่ีรายงานว(าอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการมีการใช�เงินทดแทนอยู(ใน
อันดับท่ี 4 ของอุตสาหกรรมท้ังหมด (Hospitality Industry OHS Committee, 2000) ในขณะท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว(าพนักงานธุรกิจโรงแรมมีอัตราการประสบอันตรายและการบาดเจ็บสูงกว(า
พนักงานในธุรกิจบริการอื่นๆ เกือบ 40% รวมทั้งความรุนแรง และการหยุดงานเนื่องการบาดเจ็บ  
ก็สูงกว(าด�วย (Susan Buchanan, et al., 2010) รวมท้ัง รายงานปX 2002 ในสหราชอณาจักร (UK) 
การบาดเจ็บท่ีไม(ถึงข้ันเสียชีวิตของพนักงานในธุรกิจบริการสูงเป/นอันดับ 1 จํานวน 15,604 ราย ซ่ึงสูง
มากกว(าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มาก เช(น อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมก(อสร�างท่ีมีการบาดเจ็บ 
จํานวน 6,879 รายและ 3,959 ราย ตามลําดับ (HSE, 2001) 

นอกจากนี้ จากการศึกษาของ ณัฐพล พันธ�ภักดี (2548, 115) ในการจัดอันดับ
ความสําคัญของความปลอดภัย (Safety) และความม่ันคงและการรักษาความปลอดภัย (Security) 
ของโรงแรมพบว(า การเกิดการบาดเจ็บในเขตพื้นที่โรงแรมสูงเป/นอันดับหนึ่งและการบาดเจ็บจาก
บริเวณสันทนาการเป/นอันดับสอง และการบาดเจ็บจากการกระทําของพนักงานเองเป/นอันดับสาม
รวมท้ังอาหารเป/นพิษและไฟไหม� ซ่ึงมีลักษณะคล�ายกับการศึกษาขององค�การสหภาพยุโรปสําหรับ
ความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน (European Agency for Safety and Health at Work, 
2008) เรื่อง การคุ�มครองคนงานในโรงแรม ภัตตาคาร และการจัดเลี้ยง พบว(าอุบัติเหตุจากการทํางาน
ส(วนใหญ(เก่ียวกับ การลื่น หกล�มและการตก รวมท้ัง การถูกตัดและแผลไหม� นอกจากนั้นยังมีการ
บาดเจ็บจากท(าทางการทํางานหรือการยศาสตร� (Ergonomics) และโรคผิวหนัง นอกจากนี้       
สถานประกอบการประเภทโรงแรม มีอุบัติเหตุจากอัคคีภัยที่ก(อให�เกิดความสูญเสียต(อชีวิตและ
ทรัพย�สิน เช(น กรณีการเกิดเหตุเพลิงไหม�อาคารโรงแรมรอยัลจอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 
11 กรกฎาคม  2540  ทําให�มีผู�เสียชีวิต 90 ราย และบาดเจ็บ 51 ราย (กระทรวงมหาดไทย, 2540)  
รวมท้ังกรณีเกิดเพลิงไหม�โรงแรมแกรนด� ปาร�ค อเวนิว ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 
2555 มีผู�เสียชีวิต 1 ราย และมีผู�บาดเจ็บ 24 ราย (กลุ(มงานโยธาและซ(อมบารุง, 2555) ซ่ึงจะเห็นได�ว(า 
การจัดการความปลอดภัยและความม่ันคงและการรักษาความปลอดภัย มีส(วนสําคัญในการป�องกัน
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อุบัติเหตุท่ีทําให�เกิดจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต กับพนักงานและลูกค�าในโรงแรม รวมท้ังมีส(วนใน
การปกป�องทรัพย�สินของลูกค�าและของโรงแรม (Eng and Masaka, 2002) 

ซ่ึงสิ่งเหล(านี้ แสดงให�เห็นว(าการปฎิบัติงานในธุรกิจโรงแรมย(อมมีความเสี่ยงที่จะ
ก(อให�เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและโรคจากการทํางานต(อผู�ปฏิบัติงาน ดังนั้นองค�กรจึงจําเป/นต�องมี
การบริหารจัดการความปลอดภัย ในการขจัดและควบคุมความเสี่ยงต(างๆ (กระทรวงแรงงาน, 2558: 
13) ท้ังนี้เพราะถ�าขาดระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยท่ีดี ทําให�ไม(มีระบบหรือมาตรฐานการ
ทํางาน ส(งผลให�ผู�ปฏิบัติงานบกพร(องหรือขาดความรู� แล�วก(อให�เกิดสาเหตุโดยตรงคือการปฏิบัติงานท่ี
ไม(ปลอดภัยและสภาพของงานท่ีไม(ปลอดภัย อันนําไปสู(การเกิดอุบัติเหตุ และส(งผลให�เกิดการบาดเจ็บ 
พิการ หรือเสียชีวิต รวมท้ังอาจส(งผลให�ทรัพย�สินเสียหาย หรือการผลิตหยุดชะงัก รวมท้ังภาพพจน�ท่ีดี
ขององค�กร ซึ่งสอดคล�องกับโมเดลเกี่ยวกับการค�นหาสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสีย (Loss 
Causation Model) ของ แฟรงค�. อี. เบิร�ด (Frank E. Bird) (ชัยยุทธ ชวลิตนิติกุล, 2549: 119)
นอกจากนี้ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ นอกจากส(งผลกระทบต(อผู�ปฏิบัติงาน ต(อการผลิตและการ
ดําเนินงานของธุรกิจท่ีอาจหยุดชะงัก และต(อสาธารณะแล�ว ยังส(งผลต(อความเชื่อม่ันของลูกค�าและ
การถูกลงโทษตามกฏหมาย ซ่ึงสิ่งเหล(านี้ทําให�เจ�าของธุรกิจเกิดความกลัวและเป/นตัวผลักดันในการ
ดําเนินการจัดการด�านความปลอดภัย เพ่ือป�องกันอุบัติเหตุ (Michael, 1998) ดังนั้น จะเห็นได�ว(าการ
บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน จึงมีความสําคัญมากใน
การดูแล ป�องกัน ควบคุม ป�จจัยเสี่ยงในการทํางาน เพ่ือนําไปสู(การปลอดจากอุบัติเหตุ และประสบ
อันตราย ต(อชีวิต ร(างกาย และสุขภาพอนามัย อันเนื่องมาจากการทํางาน เพราะแรงงานเป/น
ผู�ปฏิบัติงานซ่ึงถือว(าเป/นทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญมากในการพัฒนาประเทศ (มนตรี สนขุนทด, 2551: 
5) ด�วยเหตุนี้ การมีระบบบริหารความปลอดภัยที่ดี ถือว(าเป/นพื้นฐานท่ีสําคัญในการเปลียนแปลง
องค�กรในการระบุและควบคุมอันตราย ซ่ึงเป/นการส(งเสริมในการปรับปรุงท่ีทํางานให�มีความปลอดภัย
มากข้ึน ทําให�องค�กรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ มีผลประโยชน�ต(อธุรกิจในแง(การลดค(าใช�จ(ายจาก
อุบัติเหตุ (Occupational Safety and Health Administration: OSHA, 2012: 17) 

ในการดําเนินการบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในองค�กรนั้น มีแนวคิดและ
วิธีการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีความจําเป/นอย(างยิ่งท่ีต�องอาศัยคําม่ันสัญญา และสนับสนุน
จากเจ�าของกิจการหรือผู�บริหาร ในการกําหนดนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซ่ึงถือว(าเป/น
หัวใจสําคัญ ท้ังนี้เพราะผู�นําหรือผู�บริหารเปรียบเหมือนกระบวนการและมีอิทธิพลทางสังคมท่ีนําไปสู(
เป�าหมายขององค�กร (Paglis and Green, 2002) รวมท้ังจากการศึกษาของ อเล็กซานเดอร� โคเฮน 
(Alexander Cohen, 1977) เรื่อง Reprint of “Factors in Successful Occupational Safety 
Programs” พบว(าป�จจัยความสําเร็จท่ีสําคัญในการบริหารจัดการความปลอดภัย ได�แก( ให�การคําม่ัน
สัญญาท่ีชัดเจนจากผู�บริหาร ในการสนับสนุนและมีส(วนร(วมในกิจกรรมต(างๆ ด�านความปลอดภัย 
รวมท้ังการติดต(อและประสานงานอย(างใกล�ชิดระหว(างพนักงาน หัวหน�างาน และผู�บริหาร และมีการ
สื่อสารอย(างเป=ดเผยในเรื่องความปลอดภัย ในขณะท่ีองค�การสหภาพยุโรปสําหรับความปลอดภัยและ
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สุขภาพในการทํางาน (European Agency for Safety and Health at Work, 2012) ให�ความสําคัญ    
กับผู�นํา ด�วยเหตุผลท่ีผู�นําเป/นเง่ือนไขท่ีสําคัญของความสําเร็จ มาตรการป�องกันอุบัติเหตุต(างๆ 
จะเห็นผลได�ถ�าเพียงแต(ได�รับการสนับสนุนจากผู�นํา โดยผู�นําท่ีเข�มแข็งและการมีส(วนร(วมของผู�จัดการ
ทุกระดับสามารถกําหนดทิศทางในการป�องกันอุบัติเหตุต(างๆ ได�  

อย(างไรก็ตาม สมชาย รุ(งเรือง และ ธีระวัฒน� จันทึก (2560) เสนอแนะป�จจัยส(งเสริม
การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานในธุรกิจโรงแรม 
ประกอบด�วย ป�จจัยส(งเสริมจากองค�กรหรือผู�บริหารในการให�คําม่ันสัญญา การให�อํานาจแก(พนักงาน 
การให�รางวัล และการทบทวนประเมินผล รวมท้ังป�จจัยส(งเสริมจากบุคคลหรือพนักงานในการมีส(วนร(วม 
การปฏิบัติตามข�อกําหนด และการรายงานและเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา ในขณะท่ี เอตัน และ 
โนซีริโน (Eaton and Nocerino, 2000) ได�ศึกษาประสิทธิภาพของคณะกรรมการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของบริษัทเอกชนในนิวเจอร�ซี สหรัฐอเมริกา พบว(าจํานวนอุบัติเหตุลดลงในองค�กรท่ี
พนักงานมีส(วนร(วมในความปลอดภัยมาก ถึงกระนั้นก็ตาม ลําพังคณะกรรมการความปลอดภัยอย(างเดียว
ไม(เพียงพอในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย ดังนั้นต�องอาศัยการมีส(วนร(วม
อย(างมากจากท้ังนายจ�างและพนักงาน โดยเฉพาะในด�านการสนับสนุนทรัพยากรต(างๆจากนายจ�าง 
เช(น งบประมาณ และเวลา ซึ่งสอดคล�องกับการศึกษาของมาร�คี่ และ พัทมอร� (Markey and 
Patmore, 2011) ในการศึกษาโดยวิเคราะห�ข�อมูล 70 ปXเพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการมีส(วนร(วม
ของพนักงานในคณะกรรมการความปลอดภัยในธุรกิจผลิตเหล็กในออสเตรเลีย ท่ีพบว(าจํานวนอุบัติถึง
ข้ันหยุดงานมีการลดจํานวนลงอย(างมาก จากการมีส(วนร(วมของผู�บริหารและพนักงานในระบบ
บริหารจัดการความปลอดภัย โดยเฉพาะผู�บริหารท่ีเป/นป�จจัยในการขับเคลื่อนท่ีสําคัญเพ่ือให�มีระบบ
การบริหารตัดการความปลอดภัย ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของสุรชัย ตรัยศิลานันท� (2552) ในเรื่อง
ป�จจัยท่ีมีผลต(อการรับรู�การจัดการความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกใน
จังหวัดนครราชสีมา ท่ีพบว(าผู�บริหารมีความสําคัญต(อการจัดการความปลอดภัยโดยการกําหนด
นโยบายความปลอดภัย ซ่ึงจะเป/นตัวกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานความปลอดภัยเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�
ขององค�กร 

จากแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังกล(าวข�างต�น
อาจยังไม(ครอบคลุม หรือนําไปสู(วิธีการบริหารจัดการท่ียั่งยืน รวมท้ัง เหตุผลท่ีโลกในป�จุบันนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็วและตลอดเวลา ด้ังนั้นความสําเร็จของผู�นําหรือผู�บริหารจึงขึ้นอยู(กับ
ความสามารถของแต(ละป�จเจกบุคคลในการตอบสนองต(อการเปลี่ยนแปลงได�อย(างมีประสิทธิภาพ 
และขับเคลื่อนเชิงรุกต(อการเปลี่ยนแปลง หรือสรุปก็คือ ต�องมีความสร�างสรรค� ท้ังนี้เพราะการ
เปลี่ยนแปลงมีความรวดเร็วมาก ผู�นําจึงต�องมีความคิดสร�างสรรค�อย(างต(อเนื่อง ผู�เชี่ยวชาญด�านผู�นํา
ยุคใหม(มองว(าความคิดสร�างสรรค�เป/นทักษะท่ีสําคัญของผู�นํา การเปลี่ยนแปลงนํามาท้ังโอกาสและ
ความท�าทาย ผู�นําจึงต�องใช�จิตนาการสร�างสรรค�ในการจัดการกับความท�าทายและยึดโอกาสให�ได� 
(Heifetz, Grashow and Linsky, 2009) ในขณะท่ี แฮมเมล (Hamel, 2012) และ เทย�เลอร�        
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(W. Taylor, 2011) ซ่ึงเป/นผู�เชี่ยวชาญด�านผู�นํา ได�ให�ความสําคัญกับความคิดสร�างสรรค� ด�วยเหตุผล
ท่ีว(า ความสร�างสรรค�เป/นทรัพยากรท่ีมีค(ามากท่ีสุดในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ัง เคลลี่ และ ลิทท�แมน 
(Kelley and Littman, 2001) คาดการณ�ว(ามีแต(องค�กรท่ีมีผู�นําท่ีคํานึงถึงความสร�างสรรค�เหมือน
สายเลือดในร(างกาย ท่ีสามารถอยู(รอดได�ในโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็ว ท้ังนี้เพราะ ผู�นําในยุค
ป�จจุบันต�องเผชิญกับความท�าทายมากมาย อาทิเช(น การเปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็วของเทคโนโลยี 
การก(อกําเนิดของกฎระเบียบใหม(ท้ังในระดับองค�กร ชุมชน สังคมและระดับโลก การเกิดความกลมกลืน
ของแนวคิดและกระบวนการทางสังคมต(างๆ การเปลี่ยนแปลงด�านประชากร และการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการธุรกิจ รวมท้ังความไม(แน(นอนทางด�านเศรษฐกิจ ด้ังนั้นในภาวะเช(นนี้สมรรถนะของ
ผู�นําท่ีเรียกว(า “ผู�นําเชิงสร�างสรรค�” เป/นสิ่งท่ีจําเป/นอย(างยิ่งท่ีจะทําให�รอดพ�นและได�รับชัยชนะเหนือ
สภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย(างรุนแรงดังกล(าว (สมศักด์ิ กิจธนวัฒน�, 2545) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว จําเป/นต�องอาศัยผู�นําที่ใช�จินตนาการ แทนที่จะยึดติดกับ
วิธีการเก(าๆ และการปฎิบัติท่ีเคยชิน (Rifkin, 2011) ผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพในโลกท่ีกําลังเพ่ิมความ
ซับซ�อนต�องเป/นผู�ท่ียึดม่ันกับการนําแบบใหม(ท่ีสร�างมาจากกระบวนการสร�างสรรค� (Puccio, Mance, 
and Murdock, 2011) ด�วยเหตุนี้ ลักษณะของผู�นําและรูปแบบธุรกิจท่ีเคยเป/นแกนนําของวิถีชีวิต
ของชาวอเมริกัน จะใช�ไม(ได�อีกต(อไปในศตวรรษท่ี 21 (Senge, 2006) ในขณะเดียวกัน สทอลล� และ 
เทมเพอร�ลี (Stoll and Temperley, 2009) ให�ความหมายของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีหมายถึง
การมีปฏิกิริยาตอบสนองเชิงจินตนาการโดยการคิดไตร(ตรองอย(างละเอียดถ่ีถ�วน ในสถานการณ�ต(างๆ 
และประเด็นต(างๆ ท่ีท�าทาย (Challenge) รวมท้ัง ไมตรี  จันทรา (2557) ท่ีอธิบายลักษณะของภาวะ
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีต�องมีความสามารถในการโน�มน�าว จูงใจหรือนําบุคคลอ่ืนๆ อย(างมีจินตนาการมุ(ง
สัมฤทธิ์ผล มีความยืดหยุ(นและมีวิสัยทัศน�ท่ีมองการณ�ไกล ด�วยวิธีการหรือแนวทางใหม(ๆ อย(างท�าทาย
และสร�างสรรค�เพ่ือการพัฒนาองค�การให�ก�าวหน�าอย(างยั่งยืนให�ทันกับการเจริญก�าวหน�าของโลกท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย(างรุนแรงและไม(หยุดยั้ง ซ่ึงจากการศึกษาของสมชาย รุ(งเรือง และ ธีระวัฒน� จันทึก 
(2560) เสนอแนะองค�ประกอบท่ีสําคัญของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ได�แก( จินตนาการ (Imagination) 
ความยืดหยุ(น (Flexibility) วิสัยทัศน� (Vision) และการแก�ป�ญหาและปรับปรุงการทํางาน (Problem 
Solving and Process Improvement) นอกจากนี้ จากการศึกษาของ สมบัติ กุสุมาลี (2556) ใน
การสํารวจแนวคิดภาวะผู�นําระดับโลก โดยศึกษาจาก Harvard Business Review 2010-2012 
พบว(า ผู�นําเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) ถือเป/นตัวแบบภาวะผู�นําแบบใหม(ท่ีมีแนวโน�ม
ของบทความท่ีเขียนถึงภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� และเชิงนวัตกรรมมากข้ึน ท้ังนี้อาจเป/นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและแนวโน�มของการบริหารจัดการยุคใหม(ท่ีต�องการภาวะผู�นําแบบใหม(
ท่ีมีความคิดสร�างสรรค�และสร�างนวัตกรรมมากข้ึน 

ด�วยเหตุผลหลายประการท่ีกล(าวมา จะเห็นได�ว(าในการบริหารจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมมีความจําเป/นท่ีต�องอาศัยผู�บริหารหรือผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการ
ผลักดันให�เกิดข้ึนในองค�กร อย(างไรก็ตาม จากการศึกษาของเอกพล วงศ�เสรี และคณะ (2558: 1) 
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เรื่องแนวทางการเสริมสร�างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของ
พนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ให�สอดคล�องกับมาตรฐานของประชาคมอาเซียนพบว(า สภาพป�ญหา
ด�านปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานเกิดจากการขาดทักษะและองค�ความรู� 
และการบริหารจัดการและการส(งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
และมีมาตรฐานในระดับปานกลางในการดําเนินการให�สอดคล�องกับการจัดการความปลอดภัยของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ ลินดา เจ เบลลามี และ ทิม เอ ดับเบิ้ลยู เกเยอร� (Linda J 
Bellamy and Tim A W Geyer, 2007) ได�ยืนยันเหตุผลของการบริหารความปลอดภัยท่ีล�มเหลวมา
จาก ขาดการชี้บ(งอันตรายและประเมินความสี่ยง ขาดการตรวจสอบติดตามการปฎิบัติตามข�อกําหนดต(างๆ 
ขาดการอบรมให�ความรู�ท้ังผู�บริหารและพนักงาน และ ขาดการสื่อสารและให�พนักงานมีส(วนร(วมจาก
ผู�บริหาร ดังนั้นจึงมีความสําคัญมากที่ผู�นําต�องได�รับการพัฒนาและอบรมให�มีความรู�ความเข�าใน
บทบาทหน�าท่ีในฐานะผู�นําความปลอดภัยในองค�กร ท้ังในด�านความรู�เก่ียวกับความปลอดภัย ความ
เสี่ยงและอันตราย การวางแผนเชิงกลยุทธิ์ การจัดองค�กรด�านความปลอดภัย การสร�างความร(วมมือ 
การสื่อสาร และ การติดตามประเมินผล (Adrian Flynn and John Shaw, 2010) รวมท้ังเป/นการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว(าด�วยหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยระดับบริหาร ตามกฎกระทรวงว(าด�วย
การกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 ได�แก( 1) กํากับ ดูแล เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน
ทุกระดับ 2) เสนอแผนงานโครงการด�านความปลอดภัย 3) ส(งเสริม สนับสนุน และติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด และ 4) กํากับ ดูแล และติดตามให�มีการแก�ไขอันตรายตามท่ีมีการเสนอ 
(กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน, 2558)  

นอกจากนี้ สามารถสังเคราะห�ได�ว(า ในการบริหารจัดการความปลอดภัยยังมีป�ญหา    
เชิงระบบการปฎิบัติงาน ประกอบด�วย 1) ป�จจัยนําเข�า ได�แก( การขาดความรู�ด�านการบริหารความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน ขาดความรู�การประเมินความเสี่ยงและจัดทํามาตรฐาน
การทํางานด�านการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน ขาดความรู�ในการวางแผน
กลยุทธิ์ในการบริหารความปลอดภัย และขาดความรู�การจัดองค�กรเพื่อรองรับการบริหารความ
ปลอดภัย 2) กระบวนการ ได�แก( ขาดความรู�การบริหารเชิงสร�างสรรค� ขาดการลงมือปฏิบัติ การสร�าง
ความร(วมมือ และนําผลไปปฎิบัติอย(างต(อเนื่อง ไม(มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล และไม(มี
การสื่อสาร และส(งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานเชิงสร�างสรรค� 3) ผลผลิต 
ได�แก( ไม(มีเป�าหมายในการลดอุบัติเหตุจากการทํางาน ไม(ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 
ไม(ตระหนักถึงการเพ่ิมความพ่ึงพอใจของลูกค�าจากการบริหารความปลอดภัยเชิงสร�างสรรค� 4) ผลลัพธ� 
ได�แก( ขาดความเป/นองค�กรแห(งการเรียนรู�จากการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ทํางานเชิงสร�างสรรค� ไม(ตระหนักถึงภาพลักษณ�ท่ีดีจากการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย       
ในการทํางานเชิงสร�างสรรค� ไม(มีการพัฒนาแบบยั่งยืนในด�านบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการทํางานเชิงสร�างสรรค� และขาดวัฒนธรรมด�านความปลอดภัยในองค�กร 
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จากปรากฎการณ�ดังกล(าวข�างต�น จะเห็นได�ว(ามีความจําเป/นอย(างมากท่ีอุตสาหกรรม
โรงแรมต�องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน เพ่ือ
ส(งเสริมให�พนักงานมีความรู�และจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน เพ่ือ
ป�องกันไม(เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน และด�วยเหตุผลท่ีผู�บริหารเป/นป�จจัยสําคัญในการพัฒนา
และผลักดันระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางานให�เกิดข้ึนในองค�กร 
ประกอบกับป�จจุบันท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็วและไม(หยุดยั้ง ดังนั้น การบริหาร  เชิงสร�างสรรค�
จึงมีความจําเป/นอย(างมากในการช(วยส(งเสริมและผลักดันระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในโรงแรม ประกอบกับการท่ีการบริหารจัดการความปลอดภัยยังมีป�ญหาเชิงระบบการ
ปฎิบัติงาน ด�วยความจําเป/นและความสําคัญดังกล(าว ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ท้ังนี้เพ่ือทําให�ผู�นําหรือผู�บริหารได�มีความรู�ความเข�าใจวิธีการและ
รูปแบบการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือนําไปผลักดันและดําเนินการส(งเสริมให�เกิดการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางานของโรงแรมต(อไป เพ่ือให�สอดคล�องกับมาตรฐานและ
ข�อกําหนดระดับสากล กฎหมายของประเทศไทย และมาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึง
จะเป/นประโยชน�ต(อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงแรมให�ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล�อง
กับแผนแม(บทด�านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานแห(งชาติฉบับท่ี 3        
ท่ีใช�เป/นกรอบการปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยฯ ในช(วงปX พ.ศ. 2555 – 2559 ท่ีมีวิสัยทัศน� คือ 
“แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” (สํานักความปลอดภัยแรงงาน, 2557) รวมท้ังยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของธุรกิจโรงแรมให�มี
ความพร�อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข(งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต(อไป 
 
คําถามการวิจัย 

1. โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม มีองค�ประกอบอะไรบ�าง 

2. โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม มีรูปแบบและวิธีการที่มุ(งสู(แนวทางปฎิบัติเป/น
อย(างไร 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบโมเดลการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือ
มุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
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3. เพ่ือพัฒนาคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

1. ขอบเขตด�านเนื้อหา 
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(

วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยพัฒนาจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง ได�แก( 

1.1 แนวคิดเก่ียวกับผู�นําเชิงสร�างสรรค� เป/นรูปแบการพัฒนาผู�นําสู(การสร�างแรงผลักดัน
เชิงสร�างสรรค�มีความสําคัญมากในการช(วยพัฒนาองค�กรให�มีความก�าวหน�าอย(างยั่งยืน และอยู(รอดใน
โลกท่ีมีความก�าวหน�าและเปลี่ยนแปลงอย(างไม(หยุดยั้ง โดยการส(งเสริมความสร�างสรรค�จากองค�กร 
หัวหน�างาน และผู�ร(วมงาน การเป=ดโอกาสให�มีการทํางานอย(างอิสระ การจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป/น
และเพียงพอในการทํางาน ท้ังนี้ต�องมีการสร�างบรรยากาศในการทํางานท่ีแสดงถึงความไว�วางใจและ
สนับสนุนและกระตุ�นให�มีความคิดใหม(ๆ รวมท้ังมีการให�ความรู�ในการสร�างแรงผลักดันเชิงสร�างสรรค�
ให�เกิดข้ึนในองค�กรอย(างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในการทํางาน และกฎหมายความปลอดภัยท่ีเก่ียวข�อง เป/นการศึกษาองค�ประกอบและวิธีการในการ
บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน เพ่ือป�องกันและลด
อุบัติเหตุ และความสูญเสีย รวมท้ังช(วยเพ่ิมผลการดําเนินงาน และภาพลักษณ�ท่ีดีของธุรกิจ และเพ่ือ
ทําให�เกิดการพัฒนาองค�ความรู�ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานให�
สอดคล�องกับกฎหมายของประเทศไทย มาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และองค�กร
ระหว(างประเทศ  

1.3 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีระบบ โดยการประยุกต�ทฤษฎีเชิงระบบท่ีประกอบด�วย
องค�ประกอบ 4 อย(างหลัก ได�แก(ป�จจัยนําเข�า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ� รวมท้ังการป�อนกลับ
และสิ่งแวดล�อมภายนอกนั้น มาใช�กับการบริหารความปลอดภัยได� ซ่ึงทําให�องค�การได�ตระหนักและ
เห็นความเก่ียวเนื่องของป�จจัยท่ีเก่ียวข�องอย(างเป/นระบบ ทําให�สามารถบริหารจัดการป�จจัยต(างๆได�
เป/นอย(างดี เพื่อให�ได�ผลผลิต และผลลัพธ�ที่ต�องการ นั้นคือความปลอดภัยของพนักงานและผู�ท่ี
เก่ียวข�อง เช(นลูกค�า รวมท้ังภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�การ นอกจากนี้ยังทําให�ทราบถึงสภาพแวดล�อม
ภายนอกท่ีมากระทบ เช(นกฎหมายรัฐบาล ลูกค�า และมาตรฐานองค�กรระหว(างประเทศ ทําให�องค�การ
สามารถวางแผนการจัดการเพ่ือตอบสนองหรือปฎิบัติตามสิ่งท่ีมากระทบได�เป/นอย(างดี 

1.4 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินและการบริหารความเสี่ยง เป/นแนวคิดในการศึกษา
ป�จจัยต(างๆหรือความเสี่ยงท่ีส(งผลกระทบต(อการบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การ ท้ังด�านการดําเนิน
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ธุรกิจ และความปลอดภัยในการทํางาน โดยองค�กรจะต�องมีการวิเคราะห�และประเมินความเสี่ยงของ
งานต(างๆ และนําไปสู(การบริหารความเสี่ยง เพ่ือกําจัด ลดโอกาสและความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึน และ
ควบคุมความเสี่ยง ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยแก(ผู�ปฎิบัติงาน และส(งผลให�บรรลุเป�าหมายของ
องค�กรได�อย(างมีประสิทธิภาพ  

1.5 แนวคิดเก่ียวกับองค�กรแห(งการเรียนรู� เป/นการรวบรวมองค�ความรู�ท่ีมีอยู(ใน
องค�การซ่ึงกระจัดกระจายอยู(ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให�เป/นระบบเพ่ือให�ทุกคนในองค�การ
สามารถเข�าถึงความรู� พัฒนาตนเองให�เป/นผู�รู� เพ่ือปฏิบัติงานได�อย(างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 
รวมท้ังมีการศึกษาความจําเป/นในการพัฒนาความรู�ของบุคคลากรในองค�กรให�มีความรู�ความสามารถ
ตามงานต(างๆท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังความรู�ด�านความปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือเป�าหมายในการใช�
ประโยชน�จากความรู�มาเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค�กร ช(วยป�องกัน
และลดอุบัติเหตุ และเพ่ือเพ่ิมความได�เปรียบในการแข(งขันขององค�กร  

1.6 แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม เป/นการศึกษาความหมายของโรงแรม การจัด
โครงสร�างและการกําหนดตําแหน(งหน�าท่ีของบุคคากรของโรงแรม กฏหมายและมาตรฐานต(างๆท่ี
เก่ียวข�องกับการดําเนินธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีส(วนสําคัญทําให�เห็นสายการบังคับบัญชา และหน�าท่ี
รับผิดชอบได�อย(างชัดเจน ซ่ึงจะมีส(วนช(วยในการวิเคราะห�และประเมินความเสี่ยงของงานได� และจะมี
ส(วนช(วยในการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได�ดี 

1.7 แนวคิดด�านเทคนิคการวิจัย 
1.7.1 การสนทนากลุ(ม (Focus Group) เป/นเทคนิคการเก็บรวบรวมข�อมูลโดย

ให�กลุ(มคนมาร(วมสนทนากัน โดยเน�นการเป/นพลวัตของกลุ(ม มีผู�ดําเนินการสนทนา (Moderator) 
เป/นผู�อํานวยการให�การสนทนาให�เป/นไปตามวัตถุประสงค�ที่วางไว� เพื่อให�สมาชิกกลุ(มได�มีปฏิกิยา
โต�ตอบกันในหัวข�อที่ผู�ดําเนินการยกมาเป/นประเด็นในการสนทนา ดังนั้นการสนทนากลุ(มเป/น
การอภิปรายมากกว(าการสัมภาษณ�  เป/นการใช�กระบวนการกลุ(มพลวัต (Group Dynamics) กระตุ�น
ให�เกิดการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย(างหลากหลายท้ังภายในกลุ(มหรือต(างกลุ(ม ช(วยให�เก็บข�อมูล
จากตัวอย(างหลายคนในเวลาเดียวกัน ประหยัดค(าใช�จ(าย ประหยัดเวลา มีโครงสร�างท่ียืดหยุ(นสามารถ
ปรับใช�ได�ในการวิจัยเพ่ือวัตถุประสงค�ต(างๆ รวมท้ังหาข�อมูลเพ่ือออกแบบสอบถาม 

1.7.2 วิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) เป/นเทคนิคทางสถิติท่ีรวมกลุ(มตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กันไว�ในกลุ(มเดียวกัน ซ่ึงความสัมพันธ�
เป/นไปได�ท้ังทางบวกและทางลบ ตัวแปรภายในองค�ประกอบเดียวกันจะมีความสัมพันธ�หรือลักษณะ 
ร(วมกันสูง ส(วนตัวแปรท่ีไม(อยู(ในองค�ประกอบเดียวกันจะมีสัมพันธ�กันน�อยหรือไม(มีความสัมพันธ� มี
ประโยชน�ในการพัฒนาทฤษฎีใหม( หรือการทดสอบหรือยืนยันทฤษฎีเดิม 

1.7.3 หาค(าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างด�วยเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี 
(Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) ใช�ในการประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างของ
เครื่องมือวัดคุณลักษณะ โดยทําการประเมินความเท่ียงตรง 2 แบบได�แก( ความเท่ียงตรงเชิงเหมือน 
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(Convergent Validity) และความเท่ียงตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity) ซ่ึงเป/นส(วนหนึ่ง
ของความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง โดยความเท่ียงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) หมายถึง
ความเท่ียงตรงท่ีเกิดจากความสัมพันธ�ระหว(างผลการวัดลักษณะเดียวกันอาจจะวิธีเดียวกัน ซ่ึงก็คือ
ความเชื่อม่ันของการทดสอบและการทดสอบซํ้า (Reliability of Test-retest) และวัดลักษณะ
เดียวกันแต(ต(างวิธีการวัดจะมีค(าความสัมพันธ�ท่ีมีค(าสูง และความเท่ียงตรงเชิงจําแนก (Discrininant 
Validity) เป/นความเท่ียงตรงท่ีเกิดจากความสัมพันธ�ระหว(างผลการวัดท่ีต(างลักษณะกัน หรือต(างวิธีกัน         
ก็ตามจะมีค(าความสัมพันธ�กันตํ่า หรือมีความเท่ียงตรงเชิงเหมือนท่ีมีค(าตํ่ากว(า 

1.8 งานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข�องในการพัฒนาโปรแกรม เป/นวิธีการศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องต(างๆ เพ่ือทําการสรุปประเด็นสังเคราะห�เพ่ือเป/นข�อมูลใน
การออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยการคัดเลือก
เอกสารท่ีพิจารณาจากชื่อเรื่องงานวิจัยท้ังภายในและต(างประเทศท่ีมีความเก่ียวข�องกับหัวข�อเรื่องท่ี
ทําการวิจัย บริบทของประชากรและตัวแปรท่ีเหมาะสมและมีสภาพท่ีตรงหรือใกล�เคียงกับประเด็นท่ี
ทําการศึกษา ความน(าเชื่อถือของระเบียบวิธีวิจัยและผลการศึกษา ความทันสมัยของข�อมูล และแหล(ง
ท่ีเผยแพร(ผลงานวิจัย ดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลแบบเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern matching) และ
ทําการสรุปยืนยันความเชื่อมโยงและความสัมพันธ�ของข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาเอกสารและการ
ทบทวนวรรณกรรม 

2. ขอบเขตด�านผู�ให�ข�อมูลหลักในส�วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ  
กลุ(มผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) ในการดําเนินการสนทนากลุ(ม (Focus 

Group) เพ่ือหาข�อมูลเพ่ือออกแบบวิธีการและขั้นตอนเพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
และประเมินค(าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างของคู(มือมาตรฐานด�วยเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี 
(MTMM) ได�แก( ผู�บริหารระดับสูง CEO หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายของกลุ(มโรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ีมี
จํานวนพนักงานหรือลูกจ�างมากกว(า 50 คน จํานวน 8 คน  

3. ขอบเขตด�านประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ(มเป�าหมายในการหาองค�ประกอบเพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดัน

ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
โดยมีประชากรของการวิจัย ได�แก( พนักงานระดับบริหารของโรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ีมีพนักงาน
มากกว(า 50 คน และกลุ(มตัวอย(างได�แก(ผู�บริหารจํานวน 280 คน เลือกด�วยวิธีการสุ(มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ท้ังนี้ ใช�แบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนจากการทบทวนเอกสารและการสนทนากลุ(ม 
ในการสอบถามเพ่ือศึกษาองค�ประกอบในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหาร
เชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
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 4. ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี 
การศึกษานี้ ใช�แนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study Approach)  
ตามท่ียิน (Yin, 1994) ระบุว(า ในการเลือกกรณีศึกษาจําเป/นต�องมีการกําหนดเกณฑ�

การเลือก เพ่ือให�สามารถศึกษาได�ตามกรอบแนวคิด โดยการสุ(มตัวอย(างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซ่ึงในการศึกษานี้มีเกณฑ�ในการคัดเลือกกรณีศึกษา ดังนี้ 

4.1 เป/นกลุ(มโรงแรมระดับ 5 ดาว เพราะตามมาตรฐานที่พักเพื่อการท(องเท่ียว
ประเภทโรงแรม ระดับ 5 ดาว มีข�อกําหนดเก่ียวกับมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว ซ่ึงประกอบด�วย 
12 หมวด โดยหมวดท่ี 9 เก่ียวข�องกับระบบความปลอดภัย ประกอบด�วย ระบบความปลอดภัยด�าน
อัคคีภัย และระบบความปลอดภัยท่ัวไป (กรมการท(องเท่ียว, 2557) 

4.2 มีพนักงานในโรงแรมมากกว(า 50 คน เพราะตามกฎกระทรวง เรื่องการกําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 มีการกําหนดให�สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ�างต้ังแต( 50 คน ข้ึนไป 
ต�องจัดให�มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
(กองตรวจความปลอดภัย, 2549) รวมท้ังกฎกระทรวง เรื่องการกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน พ. ศ. 2549 ได�มีการแบ(งประเภท
กิจการออกเป/น 14 ประเภท และธุรกิจโรงแรม ถูกจัดอยู(ในประเภทท่ี 6 ท่ีต�องปฎิบัติตามกฎหมายนี้ 
(กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน, 2554)  

5. ขอบเขตด�านระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง

สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมท่ีสมบูรณ� เป/นเวลา 
13 เดือน ระหว(าง กุมภาพันธ� 2559 – มีนาคม 2560 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ผู�วิจัยได�ออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัยเชิง
ข้ันตอนโดยแบ(งเป/น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร และการสนทนากลุ(ม โดยในส(วนการศึกษาเอกสาร แนวคิดและ
ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องต(างๆ เพ่ือทําการสรุปประเด็นสังเคราะห�เป/นข�อมูลในการออกแบบวิธีการ
และข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยการคัดเลือกเอกสารท่ีพิจารณาจากชื่อ
เรื่องงานวิจัยทั้งภายในและต(างประเทศที่มีความเกี่ยวข�องกับหัวข�อเรื่องท่ีทําการวิจัย บริบทของ
ประชากรและตัวแปรที่เหมาะสมและมีสภาพที่ตรงหรือใกล�เคียงกับประเด็นที่ทําการศึกษา 
ความน(าเชื่อถือของระเบียบวิธีวิจัยและผลการศึกษา ความทันสมัยของข�อมูล และแหล(งท่ีเผยแพร(
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ผลงานวิจัย ดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลแบบเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern Matching) และทําการสรุป
ยืนยันความเชื่อมโยงและความสัมพันธ�ของข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาเอกสารและการทบทวน
วรรณกรรม ส(วนการดําเนินการสนทนากลุ(ม โดยทําการเก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ(มคนท่ีมาร(วม
สนทนากัน ซ่ึงเน�นการเป/นพลวัตของกลุ(ม มีการกระตุ�นให�เกิดการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย(าง
หลากหลาย เพ่ือสังเคราะห�วิธีจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม และวิธีการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� รวมท้ังเพ่ือเป/นข�อมูลในการออกแบบสอบถามเพ่ือหาวิธีการและข้ันตอนการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

2. การพัฒนาโปรแกรม โดยนําข�อมูลท่ีได�จากการวิจัยเอกสาร และการสนทนากลุ(ม มา
ดําเนินการพัฒนาแบบสอบถามเพ่ือหาองค�ประกอบในการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม นําแบบสอบถามท่ี
พัฒนาข้ึนไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือพิจารณาดัชนี
ความสอดคล�องระหว(างข�อคําถามกับสิ่งท่ีวัด (Index of Item Object Congruence: IOC) โดยนํา
แบบสอบถามเสนอผู�เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และหาค(าความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค(าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ของครอนบาค (Cronbach) 
แล�วดําเนินให�กลุ(มตัวอย(างซ่ึงเป/นพนักงานระดับบริหารของธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ีมีพนักงาน
มากกว(า 50 คน ทําแบบสอบถาม หลังจากนั้นทําการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เพ่ือ
ยืนยันวิธีการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม แล�วดําเนินการข้ึนรูปโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหาร
เชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

3. การพัฒนาเป/นคู(มือมาตรฐาน นําโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหาร    
เชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมท่ีได�จากข้ันตอน
ท่ี 2 มาพัฒนาเป/นคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม แล�วทําการหาค(าความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร�างด�วยเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) เพ่ือ
ประเมินและสรุปเป/นคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมท่ีสมบูรณ�ต(อไป ซ่ึงสามารถแสดงได�            
ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหาร
เชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

วิเคราะห�องค�ประกอบทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
โดยการสนทนากลุ(ม (Focus Group) การสังเคราะห�วิธีการ

บริหารเชิงสร�างสรรค� 

ข�อมูลในการออกแบบวิธีการ
แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร พั ฒ น า
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพื่อมุ( งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การศึกษาเอกสาร งานวิจัย และทบทวน
วรรณกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม 

ทํ า ก า ร ส อ บ ถ า ม ก า ร จั ด
อ ง ค� ป ร ะ ก อ บ ข อ ง วิ ธี ก า ร
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

การวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิง

ยืนยัน (CFA)  

ผลการยืนยันวิธีการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อ
มุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

สังเคราะห�ขึ้นรูปเป/นโปรแกรม 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําคู�มือมาตรฐาน 

พัฒนาเป/นคู(มือมาตรฐานการเสริม 
สร�างแรงผลักดันทางการบริหาร 
เชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(วิธีการ 
จัดการความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม  

คู(มือมาตรฐานการเสริม 
สร�างแรงผลักดันทาง 
การบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการ 
ความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม 
 

หาค( า คว าม เ ท่ี ย งตร ง เ ชิ ง
โครงสร�างด�วยเมตริกซ�หลาย
คุณลักษณะหลายวิธี 
(Multitrait-Multimethod 
Matrix: MTMM) 

คู�มือมาตรฐานที่สมบูรณ� 

องค�ประกอบท่ีจะตัดสินใจคัดเลือกวิธีการเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

การสังเคราะห�วิธีจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธรุกิจโรงแรม 

ประเมินคู(มือมาตรฐาน 
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นิยามศัพท�เฉพาะ 
1. โปรแกรม (Program) หมายถึงรายการแสดงขององค�ประกอบต(างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ

สิ่งท่ีศึกษาเพ่ือให�เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง โดยท่ัวไปประกอบด�วย 3 ส(วน ได�แก( การพัฒนา
เพ่ือให�เกิดความรู� การพัฒนาเพื่อให�เกิดทัศนคติ และการพัฒนาเพื่อให�เกิดทักษะ ในงานวิจัยนี้ 
โปรแกรมหมายถึง รูปแบบโมเดลการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ท่ีแสดง
องค�ประกอบหลักของการบริหารเชิงสร�างสรรค�ท่ีประกอบด�วยองค�ประกอบย(อย วัตถุประสงค� และ
ตัวบ(งชี้/สาระหลักเพ่ือการวัด เพ่ือนําไปพัฒนาเป/นคู(มือมาตรฐานท่ีประกอบด�วยชุดคู(มือเพ่ือใช�ในการ
พัฒนาผู�บริหารของโรงแรม เพ่ือให�มีความรู� ทัศนคติและทักษะในการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (Occupational 
Health, Safety and Working Environment) หมายถึง การกระทําหรือสภาพการณ� และวิธี
ปฎิบัติงานซ่ึงปราศจากป�จจัยเสี่ยงหรือเหตุท่ีจะส(งผลทําให�เกิดการประสบอันตรายต(อชีวิต ร(างกาย จิตใจ 
หรือสุขภาพอนามัยท่ีเก่ียวเนื่องกับการทํางาน ในการวิจัยนี้หมายถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานในธุรกิจโรงแรม 

3. โรงแรม (Hotel) หมายถึง สถานท่ีพักท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค�ในเชิงธุรกิจ เพ่ือ
ให�บริการท่ีพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค(าตอบแทน ท้ังนี้ ไม(รวมถึง 1) สถานท่ีพัก
ท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือให�บริการ ท่ีพักชั่วคราวซ่ึงดําเนินการโดยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน หรือ
หน(วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษา ท้ังนี้ โดยมิใช(เป/นการหาผลกําไรหรือรายได�มา
แบ(งป�นกัน 2) สถานท่ีพักท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�บริการท่ีพักอาศัย โดยคิดค(าบริการเป/น
รายเดือนข้ึนไปเท(านั้น และ 3) สถานท่ีพักอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง สําหรับในการวิจัยนี้ 
โรงแรม หมายถึง กลุ(มโรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ีมีพนักงานมากกว(า 50 คน 

4. ภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� (Creative Leadership) หมายถึง การแสดงออกของ
ผู�นําหรือผู�บริหารของโรงแรมท่ีสามารถบริหารงานในโรงแรมโดยใช�วิธีการบริหารเชิงสร�างสรรค�เพ่ือให�
บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว� รวมท้ังให�การสนับสนุนและนําบุคลากรในโรงแรมให�มีความคิดสร�างสรรค� 
สร�างการเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการปฎิบัติงาน การสร�างนวัตกรรม การเพิ่มผลผลิต และการสร�าง
วัฒนธรรมสร�างสรรค� ซ่ึงในการวิจัยนี้ ภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ประกอบด�วย 7 องค�ประกอบได�แก( 
วิสัยทัศน� (Vision) จินตนาการ (Imagination) การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process 
Improvement) การจูงใจ (Motivation) การให�ความร(วมมือ (Collaboration) ความยืดหยุ(น 
(Flexibility) และการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) โดยมีนิยามศัพท�เฉพาะ ดังนี้ 

4.1 วิสัยทัศน� (Vision) หมายถึง พฤติกรรมของผู�นําท่ีมองเห็นภาพในอนาคตเชิง
สัมฤทธิ์ผลท่ีต�องการจะให�เป/นอย(างชัดเจน ความสอดคล�องกับเป�าหมายของโรงแรม และปฏิบัติ
เพ่ือให�บรรลุจุดหมายนั้น เป/นการมองการณ�ไกลและมีภาพในอนาคต เป/นจินตนาการที่เด(นชัด         
มีเหตุผล รวมทั้งมีการให�ความอิสระ เสรีภาพกับทีมงาน และดําเนินการเปลี่ยนแปลงเพ่ือมุ(งสู(
ความเป/นเลิศ ซ่ึงผู�นําสามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และ
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อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� โดยการกําหนดวิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยเพ่ือ
เป/นการสร�างภาพอนาคตขององค�การ และทําการเชื่อมโยงและแปลงวิสัยทัศน�ไปสู(การปฎิบัติ โดยการ
กําหนดนโยบาย เพ่ือเป/นการแสดงถึงเจตจํานงค�ของผู�นําอย(างชัดเจน และจริงใจในการดูแลพนักงาน
และผู�ท่ีเก่ียวข�องให�ได�รับความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย�สิน รวมถึงสุขภาพอนามัยโดยรวมของทุกคน 

4.2 จินตนาการ (Imagination) หมายถึง คุณลักษณะและการแสดงออกของผู�นํา
ท่ีผสมผสานระหว(างจินตนาการมุ(งสัมฤทธิ์ผล กับข�อเท็จจริงจากประสบการณ�ของชีวิตและการทํางาน 
มีความคิดสร�างสรรค� กล�าคิดและท�าทายในการริเริ่มสิ่งใหม(ๆ ท่ีไม(เหมือนใคร และ มีสติป�ญญาเฉลียวฉลาด
ในการตอบสนองต(อป�ญหาหรือการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค�และอย(างรวดเร็ว 
ซ่ึงคุณสมบัติเหล(านี้ ผู�นําสามารถนํามาใช�ในการผลักดันการบริหารความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมได�โดยการริเริ่มโครงการใหม(ๆท่ีสร�างสรรค�เช(น “โครงการ 8 ส”  

4.3 การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) หมายถึง 
ความสามารถในการประยุกต�ใช�จินตนาการ ความคิดสร�างสรรค� และแนวคิดใหม(ๆ อย(างเป/น
กระบวนการเป/นข้ันตอน ร(วมกับข�อเท็จจริงที่มีอยู(มาใช�ในการแก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงาน รวมท้ังช(วยสนับสนุนให�พนักงานได�คิดแก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานใน
สถานการณ�ท่ีหลากหลายและแตกต(างจากเดิม เพ่ือให�การทํางานดีขึ้นและมีความปลอดภัยมากข้ึน 
โดยเฉพาะกระบวนการปฎิบัติงานที่เป/นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุส(วนใหญ(ในโรงแรม ได�แก( 
การลื่น หกล�มและการตก การถูกตัด แผลไหม�จากความร�อน และโรคจากท(าการทํางานท่ีไม(เหมาะสม
หรือไม(ถูกหลักการยศาสตร� (Ergonomics) เพ่ือหามาตรการในการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน
อย(างสร�างสรรค� และช(วยในการป�องกันและแก�ไขไม(ให�เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 

4.4 การจูงใจ (Motivation) หมายถึงสมรรถนะของผู�นําท่ีมีความเข�าใจในพฤติกรรม
ของพนักงาน และวิธีการแรงจูงใจท่ีดีและสร�างสรรค� โดยการประยุกต�ใช�ทฤษฏีการจูงใจและวิธีการจูง
ใจแบบต(างๆ มาบริหารจัดการให�พนักงานแสดงพฤติกรรมในลักษณะท่ีมีเป�าหมาย ทําให�เกิดการ
กระทําด�วยความเต็มใจ และไปสู(ความสําเร็จตามเป�าหมายของบุคคล และของโรงแรม รวมท้ังมีการ
ให�รางวัลเพ่ือเป/นการกระตุ�นให�พนักงานมีพฤติกรรมการทํางานท่ีดี และบรรลุเป�าหมายสูงสุดเพ่ือการ
เสริมสร�างความพึงพอใจในการทํางานและบรรลุผลตามเป�าหมายท่ีต�องการ รวมท้ังการจูงใจในการ
พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมส(งเสริมเพ่ือเป/นการจูงใจให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและช(วยในการผลักดัน
เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

4.5 การให�ความร�วมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถของผู�นํา
ในการสร�างความร(วมมือจากพนักงาน เป=ดโอกาสให�พักงานร(วมกันทํางานในลักษณะเป/นกลุ(ม เป/นทีม 
มีการร(วมรู� ร(วมคิด มีส(วนร(วมในการทํางาน ร(วมรับผิดชอบงานท้ังท่ีเป/นทางการและไม(เป/นทางการ 
และเป/นความสัมพันธ�ของบุคคลในกลุ(มทํางานร(วมกัน เพ่ือให�การทํางานนั้นบรรลุเป�าหมายตามท่ี
กําหนด ซ่ึงผู�นําจําเป/นอย(างยิ่งในการหาแนวทางและเป=ดโอกาสให�พนักงานทุกคนมีส(วนร(วมและให�
ความร(วมมือในการดําเนินงานด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ โดยจัด
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อบรมให�ความรู�ด�านความปลอดภัยแก(พนักงานทุกคนทุกระดับ เพ่ือเป/นฐานความรู�ในการทํางานและ
ให�ความร(วมมือ และพัฒนากิจกรรมหรือแผนการปฎิบัติท่ีต(อยอดจากการอบรมให�ความรู� เพ่ือกระตุ�น
ให�พนักงานได�ปฎิบัติและให�ความร(วมมือด�านความปลอดภัยอย(างต(อเนื่อง 

4.6 ความยืดหยุ�น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของผู�นําในการคิดนอก
กรอบและมองป�ญหาในหลายมุมมอง มีอิสระและไม(ตกอยู(ภายใต�กฏเกณฑ�หรือความคุ�นเคย มีอิสระ
ในการคิดและเป=ดกว�างรับความคิดใหม(ๆ สามารถปรับตัวเข�ากับสถานการณ�ท่ีคลุมเคลือหรือไม(แน(นอน 
และพร�อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการกระทําตามสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน และสามารถนําไปสู(การ
พัฒนาความคิดเชิงสร�างสรรค�ในการสร�างสิ่งใหม(ๆ ได� ซึ่งสามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ได�เป/นอย(างดี โดยมีวิธีการได�แก( 
การประเมินความเสี่ยง การปฎิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและข�อกําหนดต(างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจ
โรงแรม รวมทั้งการเป=ดโอกาสให�พนักงานทุกคนทุกระดับมีการเสนอแนะความคิดใหม(ๆ ในงานท่ี
รับผิดชอบ รวมท้ังด�านความปลอดภัย และเสนอแนวคิดหรือวิธีการในการปรับปรุงแก�ไขผ(านกิจกรรม
ข�อเสนอแนะ (Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) โดยท่ีผู�บริหารพร�อมในการสนับสนุนทรัพยากรต(างๆ 
รวมท้ังงบประมาณ เพ่ือให�ป�ญหาเหล(านั้น ได�มีจัดการแก�ไขอย(างแท�จริง 

4.7 การคิดค�นส่ิงใหม� (Invention) หมายถึง ความสามารถของผู�นําในการปรับตัว 
การจัดการความยุ(งยาก การควบคุมตนเอง การใฝ�รู� การคิดสร�างสรรค� การจัดการความเสี่ยง การคิด
ระดับสูงและการใช�เหตุผลท่ีดี ซ่ึงทําให�เกิดนวัตกรรม (Innovation) เป/นการนําแนวความคิดใหม(ๆ
หรือการใช�ประโยชน�จากสิ่งท่ีมีอยู(แล�วมาใช�ในรูปแบบใหม( มีกระบวนการคิดท่ีเป/นระบบและเป/นข้ัน
เป/นตอน (Systematic) หรือ Step-by-Step มาประยุกต�ใช�ในการแก�ป�ญหาในวงกว�าง เป=ดกว�างรับ
ความคิดใหม(ๆ อย(างอิสระ รวมท้ังทางด�านการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจ
โรงแรม 

5. การบริหารเชิงสร�างสรรค� (Creative Management) หมายถึง วิธีการบริหารท่ีมา
จากผู�นําหรือผู�บริหารเชิงสร�างสรรค� ในการนําและกระตุ�นทีมงานหรือบุคคลากรในองค�กรให�มี
ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ�ของสิ่งต(างๆ ในหลายมิติที่แตกต(างจากเดิม เพ่ือมุ(งสู(
ความคิดใหม(ๆ ท่ีไม(เคยมีมาก(อน เป/นการสร�างสรรค�สิ่งใหม(ที่แตกต(างไปจากเดิม เป/นความคิด
ท่ีหลากหลาย คิดได�กว�างไกล หลายแง(หลายมุม เน�นทั้งปริมาณและคุณภาพ เป/นการบริหารเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู(สิ่งใหม(ท่ีดีกว(า ซ่ึงจะได�ผลลัพธ�ท่ีต(างไปโดยสิ้นเชิงหรือท่ีเรียกว(า "นวัตกรรม" 
(Innovation) ซ่ึงสามารถนํามาใช�ในการดําเนินการบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจ
โรงแรม โดยการกําหนดวิสัยทัศน� การกําหนดนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมท้ังให�
การสนับสนุนและมีส(วนร(วมในกิจกรรมต(างๆ ด�านความปลอดภัย อันนําไปสู(การลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ 
พิการ โรคจากการทํางานหรือเสียชีวิต และเพ่ิมผลการดําเนินธุรกิจ และสร�างภาพพจน�ท่ีดีของโรงแรม 

6. การประเมินและบริหารความเส่ียง (Risk Assessment and Management) 
หมายถึง การประเมินงานต(างๆ เพ่ือวิเคราะห�ความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงโอกาส และผลกระทบหรือ



18 

 

ความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนจากการปฎิบัติงาน ท้ังต(อบุคคล สิ่งแวดล�อม กระบวนการผลิต และทรัพย�สิน 
เพ่ือนําไปสู(การบริหารความเสี่ยง โดยการใช�มาตรการควบคุมต(างๆ เช(น การขจัดความเสี่ยง การลด
ความเสี่ยง การควบคุมและถ(ายโอนความเสี่ยง เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยแก(ผู�ปฎิบัติงาน ไม(ก(อให�เกิด
ผลกระทบต(อกระบวนการผลิต ต(อสิ่งแวดล�อมและทรัพย�สิน โดยโรงแรมต�องศึกษาป�จจัยต(างๆ หรือ
ความเสี่ยงท่ีส(งผลกระทบต(อการบรรลุวัตถุประสงค�ของโรงแรม ท้ังด�านการดําเนินธุรกิจ และความ
ปลอดภัยในการทํางาน โดยต�องมีการวิเคราะห�และประเมินความเสี่ยงของงานต(างๆ ในโรงแรม และ
นําไปสู(การบริหารความเสี่ยง เพ่ือกําจัด ลดโอกาสและความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึน และควบคุมความเสี่ยง 
ท้ังนี้เพื่อให�เกิดความปลอดภัยแก(ผู�ปฎิบัติงาน และส(งผลให�บรรลุเป�าหมายขององค�กรได�อย(างมี
ประสิทธิภาพ 
 
นิยามศัพท�ปฎิบัติการ 

1. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม หมายถึง แนวทางการดําเนินการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยการวิจัยเอกสาร แนวคิดและทฤษฏี ร(วมกับการเก็บ
ข�อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เพ่ือสังเคราะห�ประเด็นและคัดเลือกองค�ประกอบของรูปแบบโมเดลการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� และดําเนินการพัฒนาคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหาร
เชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม เพ่ือให�ผู�นําหรือ
ผู�บริหารของโรงแรมได�พัฒนาความรู� ทักษะ และความสามารถเชิงสร�างสรรค� เพ่ือผลักดันให�เกิดการ
บริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

2. โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม หมายถึง รูปแบบโมเดลท่ีแสดงองค�ประกอบ
ของการบริหารเชิงสร�างสรรค�ท่ีประกอบด�วยองค�ประกอบย(อย วัตถุประสงค� และตัวบ(งชี้/สาระหลัก
เพ่ือการวัด เพ่ือนําไปพัฒนาเป/นคู(มือมาตรฐานท่ีประกอบด�วยชุดคู(มือเพ่ือใช�ในการพัฒนาและเรียนรู�
ให�กับผู�บริหารของโรงแรม เพ่ือให�มีความรู� ทัศนคติ และทักษะในการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
ประกอบด�วย 7 ชุดหลักได�แก( 

2.1 ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� (Vision) คือพฤติกรรมของผู�นําในการมองเห็น
ภาพในอนาคตด�านความปลอดภัยของโรงแรมท่ีต�องการจะให�เป/นไปได�อย(างชัดเจน มีความ
สอดคล�องกับเป�าหมายการดําเนินธุรกิจของโรงแรม ให�ความอิสระ เสรีภาพกับทีมงาน และดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือมุ(งสู(ความเป/นเลิศ ซ่ึงผู�นําสามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
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ปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยการกําหนดวิสัยทัศน� และนโยบายความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย 

2.2 ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการ (Imagination) คือ การแสดงออกของผู�นําท่ี
ผสมผสานระหว(างจินตนาการมุ(งสัมฤทธิ์ผล กับข�อเท็จจริงจากประสบการณ�ของชีวิตและการทํางาน 
มีความคิดสร�างสรรค� กล�าคิดและท�าทายในการริเริ่มสิ่งใหม(ๆ เพ่ือการผลักดันการบริหารความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได�โดยการริเริ่มโครงการใหม(ๆ ท่ีสร�างสรรค� 

2.3 ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) 
คือ ความสามารถในการประยุกต�ใช�จินตนาการ ความคิดสร�างสรรค� และแนวคิดใหม(ๆ อย(างเป/น
กระบวนการเป/นข้ันตอนในการแก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานในธุรกิจโรงแรม   

2.4 ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการจูงใจ (Motivation) คือผู�นําท่ีมีความเข�าใจในพฤติกรรม
ของพนักงาน และวิธีการแรงจูงใจท่ีดีและสร�างสรรค� โดยการประยุกต�ใช�ทฤษฏีการจูงใจและวิธีการจูงใจ
แบบต(างๆ มาบริหารจัดการให�พนักงานแสดงพฤติกรรมในลักษณะท่ีมีเป�าหมาย มีการพัฒนาโครงการ
หรือกิจกรรมส(งเสริมเพ่ือเป/นการจูงใจให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและช(วยในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

2.5 ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือ (Collaboration) คือความสามารถ
ของผู�นําในการสร�างความร(วมมือจากพนักงาน เป=ดโอกาสให�พักงานร(วมกันทํางานในลักษณะเป/นกลุ(ม 
เป/นทีม มีการร(วมรู� ร(วมคิด มีส(วนร(วมในการทํางาน และเป=ดโอกาสให�พนักงานทุกคนมีส(วนร(วมและ
ให�ความร(วมมือในการดําเนินงานด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงแรม  

2.6 ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ(น (Flexibility) คือความสามารถของผู�นําใน
การคิดนอกกรอบและมองป�ญหาในหลายมุมมอง มีอิสระและไม(ตกอยู(ภายใต�กฏเกณฑ�หรือความคุ�นเคย 
มีอิสระในการคิดและเป=ดกว�างรับความคิดใหม(ๆ สามารถปรับตัวเข�ากับสถานการณ�ที่คลุมเคลือ
หรือไม(แน(นอน และพร�อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการกระทําตามสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน และ
สามารถนําไปสู(การพัฒนาความคิดเชิงสร�างสรรค�ในการสร�างสิ่งใหม(ๆ ได� ซ่ึงสามารถนํามาใช�ในการ
ผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได�  

2.7 ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) คือความสามารถของผู�นํา
ในการปรับตัว การจัดการความยุ(งยาก การควบคุม เป=ดกว�างรับความคิดใหม(ๆ อย(างอิสระ รวมท้ัง
ทางด�านการจัดการความปลอดภัย โดยได�รับการสนับสนุนจากผู�นําในการเป=ดใจกว�าง การยอมรับ
และใส(ใจในการส(งเสริมความคิดใหม(ๆ รวมท้ังการประยุกต�ใช�ระบบข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน 
(Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) ร(วมกับการระดมสมอง (Brain Strom) ของออสบอร�น โดยใช�
รายการคําถามเพ่ือกระตุ�นให�เกิดจินตนาการและความคิดใหม(ๆ ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม  
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บทท่ี 2 

 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

การศึกษา “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม” ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสาร 
ทฤษฎี งานวิจัยและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับผู�นําเชิงสร�างสรรค� 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการ

ทํางาน และกฎหมายความปลอดภัยท่ีเก่ียวข�อง 
3. แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีระบบ 
4. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 
5. แนวคิดเก่ียวกับองค�กรแห(งการเรียนรู� 
6. แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม 
7. แนวคิดด�านเทคนิคการวิจัย 

  7.1 การสนทนากลุ(ม (Focus Group) 
  7.2 วิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

 7.3 หาค(าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างด�วยเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี 
(Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) 

8. งานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข�องในการพัฒนาโปรแกรม 
  
1. แนวคิดเก่ียวกับผู�นําเชิงสร�างสรรค� 

โลกในป�จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็วและตลอดเวลา ด้ังนั้นความสําเร็จของผู�นํา
จึงข้ึนอยู(กับความสามารถของแต(ละป�จเจกบุคคลในการตอบสนองต(อการเปลี่ยนแปลงได�อย(างมี
ประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนเชิงรุกต(อการเปลี่ยนแปลง หรือสรุปก็คือ ต�องมีความสร�างสรรค� ท้ังนี้
เพราะการเปลี่ยนแปลงมีความรวดเร็วมาก ดังนั้นผู�นําจึงต�องมีความคิดสร�างสรรค�อย(างต(อเนื่อง 
ผู�เชี่ยวชาญด�านผู�นํายุคใหม(มองว(าความคิดสร�างสรรค�เป/นทักษะท่ีสําคัญของผู�นํา การเปลี่ยนแปลง
นํามาท้ังโอกาสและความท�าทาย ดังนั้นผู�นําต�องใช�จิตนาการสร�างสรรค�ในการจัดการกับความท�าทาย
และยึดโอกาสให�ได� (Heifetz, Grashow, and Linsky, 2009) เพราะความสร�างสรรค�เป/นทรัพยากร
ท่ีมีค(ามากท่ีสุดในศตวรรษท่ี 21 (Hamel, 2012 ; W. Taylor, 2011) มีแต(องค�กรท่ีมีผู�นําท่ีคํานึงถึง
ความสร�างสรรค�เหมือนสายเลือดในร(างกายเท(านั้น ท่ีสามารถอยู(รอดได�ในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย(างรวดเร็ว (Kelley and Littman, 2001) รวมทั้ง ป�จจุบันองค�กรหรือชุมชนต�องเผชิญกับ
สถานการณ�ท่ีซับซ�อน และมีการเปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็ว ผู�นําในยุคนี้ต�องเผชิญกับความท�าทายใน
ทุกด�าน อาทิเช(น การเปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็วของเทคโนโลยี การก(อกําเนิดของกฎระเบียบใหม(ท้ัง
ในระดับองค�กร ชุมชน สังคมและระดับโลก การเกิดความกลมกลืนของแนวคิดและกระบวนการทาง
สังคมต(างๆ การเปลี่ยนแปลงด�านประชากร และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการธุรกิจ รวมท้ัง
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ความไม(แน(นอนทางด�านเศรษฐกิจ ดังนั้น ผู�นําเชิงสร�างสรรค�เป/นสิ่งท่ีจําเป/นอย(างยิ่งท่ีจะทําให�รอดพ�น 
และได�รับชัยชนะเหนือสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย(างรุนแรง (สมศักด์ิ กิจธนวัฒน�, 2545) 

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จําเป/นต�องอาศัยผู�นําที่ใช�จินตนาการ แทนที่จะยึดติดกับ
วิธีการเก(าๆ และการปฎิบัติที่เคยชิน (Rifkin, 2011) ผู�นําที่มีประสิทธิภาพในโลกท่ีกําลังเพ่ิมความ
ซับซ�อนต�องเป/นผู�ท่ียึดม่ันกับการนําแบบใหม(ท่ีสร�างมาจากกระบวนการสร�างสรรค� (Puccio, Mance, 
and Murdock, 2011) ด�วยเหตุนี้ ลักษณะของผู�นําและรูปแบบธุรกิจท่ีเคยเป/นแกนนําของวิถีชีวิต
ของชาวอเมริกา จะใช�ไม(ได�อีกต(อไปในศตวรรษที่ 21 (Senge, 2006) ทั้งนี้เพราะภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค� มีปฏิกิริยาตอบสนองเชิงจินตนาการโดยการคิดไตร(ตรองอย(างละเอียดถ่ีถ�วน ในสถานการณ�ต(างๆ 
และประเด็นต(างๆ ท่ีท�าทาย (Challenge) (Stoll and Temperley, 2009) มีความสามารถในการจูงใจ
หรือนําบุคคลอ่ืนๆ อย(างมีจินตนาการ มีความยืดหยุ(นและมีวิสัยทัศน�ด�วยวิธีการหรือแนวทางใหม(ๆ 
อย(างท�าทายและสร�างสรรค�เพ่ือการพัฒนาองค�การให�ก�าวหน�าอย(างยั่งยืนสอดคล�องกับความก�าวหน�า
ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย(างไม(หยุดยั้ง (ไมตรี  จันทรา, 2557) จากการสํารวจแนวคิดภาวะ
ผู�นําระดับโลก โดย Harvard Business Review 2010-2012 ผู�นําเชิงนวัตกรรม (Innovative 
Leadership) ถือเป/นตัวแบบภาวะผู�นําแบบใหม(ที่มีแนวโน�มของบทความที่เขียนถึงภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค� และเชิงนวัตกรรมมากข้ึน ท้ังนี้อาจเป/นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและ
แนวโน�มของการบริหารจัดการยุคใหม(ท่ีต�องการภาวะผู�นําแบบใหม(ท่ีมีความคิดสร�างสรรค�และสร�าง
นวัตกรรมมากข้ึน (สมบัติ กุสุมาลี, 2556) 

ป�จจุบันมีการศึกษาเรื่องภาวะผู�นําในหลายลักษณะ เช(น ภาวะผู�นําเชิงคุณลักษณะ ภาวะ
ผู�นําเชิงพฤติกรรม และภาวะผู�นําเชิงสถานการณ� ซ่ึงท้ัง 3 ลักษณะทําให�เข�าใจเก่ียวกับผู�นําในบางส(วน 
ซ่ึงยังไม(ครอบคลุมทุกประเด็น โดยเฉพาะในด�านความสามารถในการกําหนดทิศทางและเป�าหมาย
ขององค�กรให�ชัดเจนและสรรค�สร�างสิ่งท่ีดีๆ ไปพร�อมๆ กันเพ่ือจะช(วยทําให�ทุกภาคส(วนท่ีเก่ียวข�อง
ดําเนินงานอย(างมีคุณค(า และสร�างสรรค� (Greenberg and Baron, 2002) โดยเฉพาะผู�บริหาร
องค�การท่ีต�องรับผิดชอบต(อหน�าท่ีในการขับเคลื่อนองค�การไปยังทิศทางท่ีจะทําให�องค�การบรรลุ
เป�าหมายท่ีต้ังไว� ดังนั้นทุกองค�การ ทุกสังคมต�องมีผู�บริหารซ่ึงไม(เพียงมีหน�าท่ีบริหารสั่งการเท(านั้น 
(จักรกฤษณ� โพดาพล, 2556: 1) แต(ผู�บริหารหรือผู�นําในยุคแห(งการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความสลับซับซ�อน 
ผู�นําต�องอาศัยกระบวนการคิดและมุมมองที่แตกต(างจากเดิม หรือการมองหาเส�นทางใหม(อย(างมี
วิสัยทัศน� มีความคิดเชิงบวกและสร�างสรรค� มีความยืดหยุ(น และมีจินตนาการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
และริเริ่มสิ่งใหมๆ (กิตต์ิกาญจน�  ปฏิพันธ�, 2556) ดังนั้นในสภาพป�จจุบันองค�การต�องการผู�นําเชิง
สร�างสรรค�เพ่ือหาทางออกให�กับป�ญหาท่ีต�องมีความคิดวิเคราะห�แบบใหม(ๆ คิดนอกกรอบและหลายมิติ 
ภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� จึงควรเป/นรูปแบบหรือโปรแกรมของการพัฒนาเชิงสร�างสรรค� ดังนั้น
จําเป/นต�องมีการศึกษาวิจัยท่ีใส(ใจและคํานึงถึงด�านภาวะผู�นําเชิงแนวคิดสร�างสรรค� ท้ังในด�านรูปแบบ
และกระบวนการท่ีแตกต(างจากเดิม จึงจะสามารถแก�ป�ญหาอย(างสร�างสรรค� และสร�างสิ่งท่ีดีเพ่ือความ
ยั่งยืนในอนาคต (ไพทูรย� สินลารัตน�, 2553)  

ทฤษฎีภาวะผู�นําแบบสร�างสรรค� (Formative Leadership Theory)  ได�รับการพัฒนา
โดย Ash และ Persall บนพ้ืนฐานแนวคิดของผู�นําในโรงเรียนหรือองค�กรท่ีอาจมีได�หลายคนในการ
แสดงบทบาทหน�าท่ีในลักษณะต(างๆกัน ซ่ึงบทบาทภาวะผู�นําไม(ได�มีจําเพาะเจาะจงแต(ผู�บริหารเท(านั้น 
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ท้ังนี้ ผู�บริหารหรือผู�นําต�องสร�างโอกาสของการเรียนรู�ให�บุคลากรต(างๆ เพ่ือให�เกิดการพัฒนาเป/นผู�นํา
ท่ีสร�างสรรค�และมีผลงาน (Productive leaders) ในแง(ของทฤษฎีภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� ผู�นําอาจมี
หลายระดับ เช(น ครูในฐานะผู�นํา (Teacher as leader) โดยมีครูใหญ(คือผู�นําของผู�นํา (Leader of 
leader) อีกทอดหนึ่ง ดังนั้น หน�าที่สําคัญของผู�บริหารหรือผู�นําเช(นครูใหญ( ไม(ได�มีหน�าท่ีในการ
ส(งเสริมการเรียนรู�ของนักเรียนเพียงอย(างเดียว แต(ยังรวมถึงการส(งเสริมการเรียนรู�ของครูอาจารย�และ
บุคลากรอ่ืนๆ ด�วย (สุเทพ  พงศ�ศรีวัฒน�, 2549) โดยมี 10 หลักการ ได�แก( 1) การเรียนรู�แบบทีม 
(Team learning) การคิดเพ่ิมผลผลิต (Productive thinking) และการให�ความร(วมมือในการ
แก�ป�ญหา (Collaborative problem solving)  ควรนํามาใช�แทนกลไกการควบคุม (Control mechanisms) 
การตัดสินใจจากเบื้องบน (Top–down decision making) รวมทั้งมีการบังคับใช�ที่เหมือนกัน 
(Enforcement of conformity) 2) ผู�นําต�องมีทักษะในการคิดมุมมองใหม(ๆ โดยการต้ังคําถามท่ี
ถูกต�องและชัดเจน 3) ต�องมีความไว�วางใจ (Trust) ซ่ึงเป/นพ้ืนฐานของการทํางานร(วมกัน และมีการ
กระตุ�นให�เกิดความกล�าหาญในการคิดและทํางานใหม(ๆ 4) ผู�นําต�องมีการเป=ดโอกาสและสนับสนุนให�
ทุกคนมีความคิดริเริ่มและนวัตกรรมใหม(ๆ 5) ผู�นําควรให�ความสําคัญของคนและกระบวนการผลิตท่ี
ก(อให�เกิดประโยชน�และมีคุณค(าเพ่ิมต(อลูกค�า 6) ผู�นําควรให�ความใส(ใจและเห็นความสําคัญของลูกค�า 
(Customer–focused) และยึดหลักการให�บริการแก(ลูกค�า 7) ผู�นําควรสร�างเครือข(ายให�เกิดการสื่อสาร
แบบสองทางมากกว(าการกําหนดช(องทางไหลของสารสนเทศเพียงทิศทางเดียว 8) การเป/นผู�นําแบบ
สร�างสรรค� จําเป/นต�องอาศัยความเอาใจใส(ใกล�ชิด (Proximity) การปรากฏตัวอยู(กับงาน (Visibility) 
และอยู(ใกล�ชิดกับลูกค�าของตน 9) ผู�นําแบบสร�างสรรค� มีการให�มอบอํานาจในการทํางาน (Empowering) 
แก(ผู�ปฏิบัติงานต(างๆ และจะทําหน�าที่ช(วยเหลือและปกป�องเม่ือมีความต�องการ 10) ผู�นําแบบ
สร�างสรรค�ต�องมีความสามารถสูงในการปฏิบัติภารกิจอยู(ท(ามกลางสภาวะแวดล�อมที่ไม(แน(นอน 
เป/นผู�เรียนรู�การบริหารความเปลี่ยนแปลงอย(างเป/นระบบ เพื่อให�หน(วยงานได�ประโยชน�จากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น และเป/นผู�ท่ีไม(ยึดติดกับสถานภาพเดิมท่ีเป/นอยู( (Maintaining status quo) (Ash 
and Persall, 1999) 

นักวิชาการได�พยายามทําการศึกษาเก่ียวกับภาวะผู�นําท่ีสามารถทําให�เกิดประสิทธิผลแก(
องค�การมานานหลายทศวรรษ ในช(วงแรกจะศึกษาถึงทฤษฏีภาวะผู�นําเชิงคุณลักษณะ ต(อมาทฤษฏี
ภาวะผู�นําเชิงพฤติกรรม จนปลายทศวรรษท่ี 1960 จึงเกิดทฤษฏีภาวะผู�นําตามสถานการณ�ข้ึน โดย
คํานึงถึงป�จจัยตามสถานการณ�ต(างๆ ท้ังในด�านลักษณะเชิงบุคลิกภาพ (personality traits) ด�าน
พฤติกรรม (behaviors) และในกลางทศวรรษ 1970 ทฤษฏีภาวะผู�นําเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู(กระบวน
ทัศน�เชิงบูรณาการ ซ่ึงพยายามจะรวมทฤษฏีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฏีเชิงพฤติกรรม และทฤษฏีตาม
สถานการณ� เพ่ืออธิบายถึงการมีอิทธิพลต(อความสัมพันธ�ระหว(างผู�นําและผู�ตามท่ีมีประสิทธิผล ทฤษฏี
ภาวะผู�นําเชิงบูรณาการท่ีสําคัญมี 3 ทฤษฏีคือ ภาวะผู�นําเชิงศรัทธาบารมี ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
และภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� (วิโรจน� สารรัตนะ, 2555) อย(างไรก็ตามในยุคเริ่มต�นของศตวรรษท่ี 21 
จนถึงยุคป�จจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศและกระแสแห(ง
โลกาภิวัฒน�เข�ามามีอิทธิพลอย(างมากต(อการบริหารจัดการองค�การสมัยใหม( สภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลง
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ไปอย(างรวดเร็วและมีความสลับซับซ�อนมากขึ้น การแก�ป�ญหาแบบเดิมๆ มักจะใช�ไม(ได�ผล จึงได�มี
ความพยายามที่จะพัฒนาภาวะผู�นําที่มีความชัดเจนและเป/นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน โดยได�ตระหนักถึง
ความสําคัญของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� (creative leadership) โดยมีแนวคิดของนักวิชาการ 2 
กลุ(มด�วยกันคือ กลุ(มแรก กล(าวในเรื่องเก่ียวกับการนํา (leading) คือการนําเชิงสร�างสรรค� ภาวะผู�นํา
เชิงสร�างสรรค�เป/นความสามารถในการนําผู�อ่ืนด�วยวิธีการใหม(ๆ อย(างท่ีไม(เคยปรากฏมาก(อน เพ่ือให�
เกิดสิ่งใหม(ๆ อย(างสร�างสรรค� กลุ(มท่ีสองกล(าวถึงเรื่องเก่ียวกับการประสานงาน (connecting) ซ่ึงเป/น
การประสานงานหรือกระตุ�นให�เกิดความสร�างสรรค� เป/นความสามารถในการประสานคนอ่ืนๆ 
ท่ีมีความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันและไม(สอดคล�องกัน ให�สามารถทํางานร(วมกัน และการสร�างแรงจูงใจ 
นําไปสู(แนวคิดท่ีสนับสนุนความคิดเห็นท่ีแตกต(างกันในเชิงสร�างสรรค� (กิตต์ิกาญจน� ปฏิพันธ�, 2555) 

ภายในปX 2020 โลกท้ังใบจะแคบลงไปอีกมากด�วยประชากรโลกท่ีมีมากกว(า 7,500 ล�านคน 
ด�วยการเดินทางถึงทุกท่ีในโลกได�สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ด�วยการติดต(อสื่อสารผ(านเทคโนโลยี
ประเภทต(างๆ และทํางานร(วมกันได�ง(ายดาย ในขณะเดียวกัน โลกของคนแต(ละคนจะต�องกว�างข้ึนต�อง
เรียนรู�และสนใจกับเรื่องราว เหตุการณ� ภาษาและทรัพยากรท่ีอยู(นอกเหนืออาณาเขตประเทศของ
ตนเองเพราะความหลากหลายท่ีเผชิญจะมากข้ึนเป/นทวีคูณในหลายมิติ ท้ังในการทํางาน และการใช�ชีวิต 
ดังนั้นต�องสร�างทรัพยากรมนุษย�เพ่ือรองรับปX 2020 ด�วยการเสริมสร�างให�มี 4 I’s คือ 1) International 
Perspective คือ ต�องสร�างให�เข�าใจความเปลี่ยนแปลงในโลก เข�าใจประเทศเพ่ือนบ�าน และประเทศ
อ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ต�องเพ่ิมความสามารถในสื่อสารให�ได�ในหลายภาษา ต�องเสริมทักษะการจัดการ
ข�ามวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย ท้ังในด�านชาติพันธุ� ความคิดความเชื่อ ศาสนา และความต(างใน 
Generation ซ่ึงจะประกอบด�วยคนอย(างน�อย 4 รุ(น คือ Baby Boomer, Gen X, Gen Y และ Gen Z 
หรือ Gen M หรือเรียกอีกอย(างว(า NewBiES ซ่ึงเป/นคนรุ(นล(าสุดท่ีต(างจากคนทุกยุคก(อนอย(างสิ้นเชิง 
2) Integrated Knowledge คือต�องสร�างความเข�าใจในการแก�ไขป�ญหาต(างๆได�อย(างมีประสิทธิภาพ 
การเรียนรู�แบบ Problem-based Learning พัฒนาคนแบบ Project-based Development จะ
กลายเป/นเรื่องท่ีหลีกเลี่ยงไม(ได� เพราะการทํา Project และการแก�ป�ญหาท่ีซับซ�อนใดๆต�องใช�ทักษะ
และสมรรถนะหลายด�านในเวลาเดียวกัน 3) Innovative Capacity เป/นการเติมความคิดสร�างสรรค�
ในการแก�ไขป�ญหา และพัฒนาทางเลือกใหม(ๆ เพราะการแก�ป�ญหาในอนาคต มักไม(อาจใช�วิธีคิด
แบบเดิมๆ ท่ีใช�ในตอนท่ีเกิดป�ญหาเหล(านั้น ต�องรู�จักใช�วิธีใหม( มุมมองใหม( มาประสมประสาน เพ่ือ
ตอบโจทย�เดิมในรูปแบบใหม( โดยใช�ทรัพยากรน�อยลง ใช�เวลาน�อยลง ต�องเสริมทักษะ วิธีคิดแบบ
สร�างสรรค�ซ่ึงจะกลายเป/นหัวใจสําคัญในการแข(งขัน 4) Integrity จําเป/นต�องปลูกฝ�งเรื่องจริยธรรม 
คุณธรรมให�หนักแน(นและเข�มแข็งในทุกแง(มุมของการทํางาน และการใช�ชีวิต (พิภพ อุดร, 2555) 

คุณลักษณะของผู�นําเชิงสร�างสรรค� ประกอบด�วย ด�านการมีความรู� (Knowledge) เป/น 
ผู�มีความรอบรู�อย(างกว�างขวางและเข�าใจประเด็นป�ญหา รวมท้ังเป/นผู�ท่ีมีความสามารถทางเชาวน�ป�ญญา 
(Intellectual Abilities) คือมีไหวพริบและป�ญญาสูง มีความสามารถในการแก�ป�ญหา และมีมุมมองท่ี
หลากหลาย และด�านบุคลิกภาพ (Personality) เป/นผู�ท่ีชอบการเปลี่ยนแปลงไม(ยึดแบบแผนเก(า มี
ความเชื่อม่ัน และยึดม่ันในความคิดท่ีตริตรองรอบคอบแล�ว (รังสรรค� ประเสริฐศรี, 2544) เป/นผู�นําท่ี
เรียนรู�ตลอดเวลา มีทัศนคติเชิงบวก เชื่อม่ันในคุณค(าและศักยภาพของตนเองและผู�อ่ืน มีความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค�ที่มีความยืดหยุ(นทั้งด�านความคิดและการกระทํา และรู�จักใช�วิกฤตท่ีเกิดข้ึนให�เป/น
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โอกาส รวมท้ังเป/นผู�ท่ีมีความสมดุลในชีวิตท่ีรู�จักพัฒนาตนเองเสมอท้ังด�านร(างกาย จิตใจ อารมณ�       
จิตวิญญาณ และเป/นท่ียอมรับของทีมงาน (ประเวศ วะสี, 2540)  

นอกจากนี้ คุณลักษณะภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� มีองค�ประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ 
ได�แก( 1) การมีความเป/นผู�นําเชิงรุก (Proactive) ได�แก( การมีความสามารถในการมองการณ�ไกลและ
คาดการณ�ล(วงหน�า มีการวางแผนและลงมือทําตามแผนท่ีได�วางไว�เพ่ือตอบสนองต(อสิ่งท่ีมากระทบได�
อย(างรวดเร็ว และมีความมุ(งม่ันในการแก�ไขป�ญหาต(างๆ จนกว(าจะประสบผลสําเร็จ 2) การมีวิสัยทัศน�
เชิงนวัตกรรม (Innovative) ได�แก( การมีความคิดสร�างสรรค�ใหม(ๆท่ีได�จากแสวงหาความรู�ตลอดเวลา 
เพ่ือนํามาใช�ในการสร�างแนวคิดใหม(ๆ สําหรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค�กร รวมถึงการมี
ความสามารถในการนําแนวคิดนั้นไปสู(การปฏิบัติงานได�จริงและทําให�เกิดผลสําเร็จตามท่ีต�องการได� 
3) การมีส(วนร(วมทํางานเป/นทีม (Participative) ได�แก( การมีความสามารถในการสร�างความร(วมมือ
ร(วมใจจากทุกคนในองค�กร มีการแลกเปลี่ยนความคิด นําจุดแข็งและความสามารถของแต(ละคนมาใช�
ให�เป/นประโยชน� ตลอดจนการสร�างความรู�สึกเป/นส(วนหนึ่งของทีมและร(วมกันสร�างสรรค�ผลงานตาม
แผนงานท่ีกําหนด 4) การมีความคิดเชิงบวก (Positive) ได�แก( การมีความสามารถในการมองวิกฤติให�
เป/นโอกาสได�ในทุกๆสถานการณ� ด�วยการมองป�ญหาต(างๆย(อมมีทางแก�ไข และมีความเชื่อม่ันว(า
ป�ญหาทุกอย(างท่ีเกิดข้ึนมาพร�อมกับการให�โอกาสท่ีดีกว(าเสมอ และนําไปสู(การประสบกับความสําเร็จ
ท่ีมีคุณค(า 5) การมีความสามารถในการปรับตัว (Adaptive) ได�แก( การมีความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงให�เข�ากับสถานการณ�ต(างๆ เพ่ือท่ีจะสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานให�มีความเหมาะสม
ซ่ึงจะนําไปสู(การมีประสิทธิภาพท่ีดีในการทํางาน (อุดม มุ(งเกษม, 2001: 16) 

ในยุคเศรษฐกิจสารสนเทศ องค�กรต�องใช�ความรู�เป/นฐาน (Knowledge–based) เพ่ือให�
บรรลุผลสําเร็จมากที่สุด เป/นการสร�างมูลค(าเพิ่มให�กับองค�กร ทําให�เกิดองค�กรแห(งการเรียนรู�
อย(างแท�จริง (True Learning Organization) นอกจากนี้ผู�นําต�องมีความสามารถในการคาดการณ�
ล(วงหน�าและนําการเปลี่ยนแปลง ต�องสร�างวัฒนธรรมใหม(โดยทําให�ทุกคนสามารถแสดงภาวะผู�นําได�
อย(างกว�างขวาง มีประสิทธิภาพโดยการเรียนรู�การทํางานเป/นทีมและการมีส(วนร(วมสร�างความสํานึก
ในความรับผิดชอบร(วมแก�ป�ญหาอย(างสร�างสรรค�ท้ังในสถานการณ�ปกติและสถานการณ�ท่ีเสี่ยง มุ(งให�
เกิดผลสัมฤทธ�ในการจัดการ รวมท้ังมีความรู�และทักษะท่ีจําเป/นต(อการดํารงชีวิตในอนาคต และเป/นท่ี
พึงปรารถนาของสังคม (สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�, 2549: 79) ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของ แดลเลีย โบสิโอค 
(Delia Bosiok, 2013) เรื่อง ลักษณะผู�นําและความสร�างสรรค� ท่ีพบว(า ลักษณะของผู�นําเชิงสร�างสรรค� 
ประกอบด�วย มีความหยืดหยุ(นในการตัดสินใจ ใช�มุมมองท่ีแตกต(างของสถานการณ� และมีความ
ปรารถนาในการยอมรับความเสี่ยงด�วยนวัตกรรมและความคิดใหม(ๆ ซ่ึงสิ่งเหล(านี้มีความจําเป/นมากใน
การอยู(รอดขององค�กร รวมท้ัง ผู�นําเชิงสร�างสรรค� จําเป/นต�องมีความสามารถในการกล�าคิดและ
กระตุ�นให�คนอ่ืนคิดด�วย กล�าตัดสินใจและลงมือทําอย(างจริงจัง ประสานพลังสร�างสรรค�จากคนอ่ืนๆใน
องค�กร มองวิกฤตให�เป/นโอกาส และมีความยืดหยุ(นต(อสถานการณ�ต(างๆ (Mungkasem, 2001) มี
ความสามารถในการชี้นําตนเองและผู�อ่ืน รับฟ�งป�ญหาและการเสนอแนะของผู�ปฎิบัติงาน มีอิทธิพลใน
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การโน�มน�าวและชักจูงผู�อ่ืนให�ปฎิบัติเพ่ือบรรลุเป�หมาย รวมท้ังกล�าคิดและตัดสินใจอย(างสร�างสรรค� 
(Davar, 1994) ด�วยเหตุนี้ องค�กรต�องมีแผนกลยุทธ�เพ่ือพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีเหมาะสม ซ่ึง
มี 8 ด�าน ได�แก( ด�านการมีความเป/นผู�นํา การมุ(งเน�นการมีส(วนร(วม การทํางานเป/นทีม การมีทัศนคติ
ด�านบวก การมีความสามารถในการปรับตัว การมีความรู�และความสามารถทางเชาวน�ป�ญญา การมี
บุคลิกภาพท่ีดี และการมีความสามารถในการสื่อสาร (นเรศ บุญช(วย และคณะ, 2555)  

นอกจากนี้ ภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�หมายถึงความสามารถของผู�นําในการสร�างแรง
บันดาลใจในการขับเคลื่อนให�ผู�ร(วมงานร(วมกันปฏิบัติหน�าท่ีให�บรรลุเป�าหมายท่ีวางไว� ด�วยการคิดท่ี
หลากหลายและรอบด�าน และการปฏิบัติงานท่ีคลอบคลุมท้ังในเชิงกว�างและเชิงลึก (กรองทิพย� นาควิเชตร, 
2552) ซ่ึงลักษณะหรือพฤติกรรมในการนําและประสานงานกับผู�อ่ืน ทําให�เกิดแรงจูงใจ และสร�าง
บรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ส(งผลให�มีการคิดนอกกรอบ และสร�างสรรค�สิ่งใหม(ๆ (ธีระ รุญเจริญ และ
วาสนา ศรีไพโรจน�, 2554) รวมทั้งมีการตอบสนองเชิงจินตนาการ (imaginative) และท�าทาย 
(challenging) ท่ีมีการคิดไตร(ตรองอย(างถ่ีถ�วนแล�วต(อโอกาสและประเด็นต(างๆ ทําให�เกิดการคิด และ
การกระทําสิ่งต(างๆ ท่ีแตกต(างกัน รวมท้ังทําให�ได�แนวคิดและวิธีการใหม(ๆ เพ่ือจะเสริมสร�างโอกาส
ให�กับทุกคนท่ีเก่ียวข�อง (Stoll and Temperley, 2008)  

ภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีเหมาะสมสําหรับผู�บริหาร จากแผนกลยุทธ�เพ่ือพัฒนาภาวะ
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีเหมาะสม มี 8 องค�ประกอบ ได�แก( ด�านการมีความเป/นผู�นํา การมุ(งเน�นการมี
ส(วนร(วม การทํางานเป/นทีม การมีทัศนคติด�านบวก การมีความสามารถในการปรับตัว การมีความรู�
และความสามารถทางเชาวน�ป�ญญา การมีบุคลิกภาพท่ีดี และการมีความสามารถในการสื่อสาร (นเรศ 
บุญช(วย และคณะ, 2555) ความคิดสร�างสรรค�เป/นการประสานระหว(างความเชี่ยวชาญ ทักษะในการ
แก�ป�ญหาเชิงสร�างสรรค� และการจูงใจ (Amabile, 1999) นอกจากนี้ รูปแบบแรงขับของผู�นําเชิง
สร�างสรรค� (A Propulsion Model of Creative Leadership) มีการเสนอลักษณะของผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ท่ีเป/นท่ียอมรับในป�จจุบัน ได�แก( ผู�ทําซํ้า (Replicator) ทําในสิ่งท่ีคนอ่ืนทํามาแล�วในอดีต    
ผู�นิยามใหม( (Redefiner) ทําในสิ่งท่ีคนอ่ืนทํามาแล�ว แต(หาหลักการและเหตุผลของสิ่งนั้น ผู�เพ่ิมเติม
ไปข�างหน�า (Forward incrementers) ทํามากกว(าหรือขับเคลื่อนมากกว(าผู�นําคนอ่ืนๆ เคยทําไว�บ�าง
เล็กน�อย ผู�เพ่ิมเติมไปข�างหน�าแบบก�าวหน�า (Advance forward incrementers) ทํามากกว(าหรือ
ขับเคลื่อนมากกว(าผู�นําคนอ่ืนๆท่ีเคยทําไว�อย(างมาก ถึงแม�บางครั้งจะมีความเสี่ยงก็ตาม ผู�ชี้นําแบบ
ใหม( (Redirectors) เป/นผู�ท่ีขับเคลื่อนองค�กรไปในทิศทางใหม( ผู�สร�างข้ึนใหม( (Reconstructive) เป/น
ผู�ท่ีขับเคลื่อนองค�กรไปในทิศทางใหม( โดยใช�ข�อมูลในอดีตเป/นจุดต้ังต�น แทนท่ีใช�ข�อมูลใหม( ผู�ริเริ่มใหม( 
(Re-initiator) เริ่มต�นจากไม(มีอะไรเลย และ ผู�นําเชิงสังเคราะห� (Synthesizers) ใช�ความคิดท่ีดีท่ีสุด
ในทุกยุคมารวมกัน (Robert et al, 2004) 

เซอร�นิน (Chernin, 2001) ผู�อํานวยการสถาบันฟ�อกซ� (FOX) ในลอสแองเจอร�ลีส และ
ทํางานในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร�เนีย ได�สรุปองค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในด�าน
ความสามารถในการติดต(อประสานงาน ได�แก( 1) แรงบันดาลใจ 2) วิสัยทัศน� และ 3) จินตนาการ 
องค�ประกอบภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�เป/นสิ่งที่มีความเกี่ยวข�องกับคน ซึ่งประกอบไปด�วย 1) ความ
น(าเชื่อถือ ความไว�วางใจ เป/นความไว�วางใจในการบริหารจัดการเชิงระบบ 2) วิสัยทัศน� เป/นการมอง
อนาคตท่ีมุ(งสู(ความสําเร็จ และ 3) ความยืดหยุ(น ท้ังในการคิด การกระทํา และการตัดสินใจ (Bennis, 
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2002) รวมท้ัง องค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� ประกอบด�วย 1) วิสัยทัศน� 2) จินตนาการ 
3) การคิดเชิงวิจารณญาณ และ 4) การปฏิบัติการเชิงสะท�อนผล (Couto, 2002) ซ่ึงต�องอาศัย
องค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� ดังนี้ 1) สติป�ญญา 2) แรงจูงใจ 3) ความสามารถในการ
แก�ป�ญหาและการปรับปรุงการทํางาน และ 4) ความยืดหยุ(น (David A. Sousa, 2001) 

ผู�เชี่ยวชาญด�านภาวะผู�นําและความสร�างสรรค� ได�สรุปองค�ประกอบภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค� ประกอบไปด�วย 1) แรงบันดาลใจ 2) วิสัยทัศน� 3) สติป�ญญา และ 4) ความน(าเชื่อถือ 
(Gottlieb Guntern, 2004) นอกจากนี้ ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ว(าประกอบไปด�วย 1) วิสัยทัศน� 2) ความ
ยืดหยุ(น และ 3) ความสามารถในการแก�ป�ญหา (Jeanette P. Parker, 2004) ภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ว(าไม(ใช(เป/นแค(คุณลักษณะแต(จะเป/นการกระทําท่ีมีอิทธิพลต(อการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงองค�ประกอบ
ของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ประกอบไปด�วย 1) ความยืดหยุ(น และ 2) ความท�าทาย (Alma Harris, 
2009) รวมท้ังองค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ประกอบด�วย 1) การคิดเชิงวิเคราะห� 2) การ
นําการเปลี่ยนแปลง และ 3) จินตนาการ (ไพฑูรย� สินลารัตน�, 2553) นอกจากนี้ จากการศึกษาของ 
วาสนา ศรีอัครลาภ และคณะ (2559) เรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างความคิดสร�างสรรค�ด�วย
กระบวนการโค�ชทางป�ญญาในงานบริหารและบริการภาครัฐนี้ พบว(าลักษณะหรือองค�ประกอบของ
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ของงานบริหารและบริการของภาครัฐ มีอยู( 4 ประการ ได�แก( 1) ความวาดหวัง 
(Desired) 2) ความคิดหลากหลาย (Divergent) 3) การสร�างความแตกต(าง (Difference) และ 
4) การพัฒนา (Development)  

จากการศึกษาของ กิตต์ิกาญจน� ปฏิพันธ� (2555) โดยการสังเคราะห�องค�ประกอบของ
ภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�จากนักวิชาการและนักการศึกษาทั้งในประเทศและต(างประเทศ พบว(า
องค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�มี 3 องค�ประกอบ ได�แก( จินตนาการ (imagination) ความ
ยืดหยุ(น (flexibility) และวิสัยทัศน� (vision) ในขณะท่ี แคสซี และ คลอเดลล� (Casse and Claudel, 
2007) ท่ีได�สรุปองค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในหนังสือ Philosophy for Creative 
Leadership ได�แก( จินตนาการ (imagination) และ ความยืดหยุ(น (flexibility) รวมท้ังมีส(วนคล�าย
กับคุณลักษณะของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในหนังสือชื่อว(า “Developing Creative Leadership” 
ของ ปาร�คเกอร� และ เบกเนาด� (Parker and Begnaud, 2004) ซ่ึงประกอบด�วย วิสัยทัศน� (vision) 
ความยืดหยุ (น (flexibility) และ ความสามารถในการแก�ป�ญหาและปรับปรุงการปฎิบัติงาน 
(problem solving ability and process/job improvement) 

จากการศึกษางานวิจัย และนักวิชาการต(างๆ จะเห็นได�ว(า องค�ประกอบของภาวะผู�นํา
เชิงสร�างสรรค�ที ่ได�จากการสังเคราะห�มีจํานวนทั้งหมด 18 องค�ประกอบ เมื ่อพิจารณาจาก
องค�ประกอบท่ีมีความถี่สูง (ในที่นี้คือความถี่ตั้งแต( 4 ขึ้นไป) ได�องค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ได�จํานวน 4 องค�ประกอบหลัก คือ จินตนาการ (Imagination) ความยืดหยุ(น (Flexibility) 
วิสัยทัศน� (Vision) และการแก�ป�ญหาและการปรับปรุงการปฎิบัติงาน (Problem Solving and 
Process Improvement) ซ่ึงแสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงการสังเคราะห�องค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� 

องค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค� 
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คว
าม

ถี่ 

1.จินตนาการ (imagination)  - - - x - x - - - - x x x - 5 
2.ความยืดหยุ(น (flexibility)  - - - - x - x - x x - x x X 7 
3.วิสัยทัศน� (vision)  - - - x x x - x x - - x - X 7 
4.สติป�ญญา (intelligent)  x - - - - - x x - - - - - - 2 
5.ความไว�วางใจ (trust)  - - - x x - - - - - - - - - 2 
6.แรงบันดาลใจ (inspiring)  - - - - - - - x - - - - - - 1 
7.การแก�ป�ญหาและปรับปรุงการ
ทํางาน (problem solving and 
process/job improvement)  

- x - - - - x - x - - - - X 4 

8.แรงจูงใจ (motivation)  - x - - - - x - - - - - - - 2 
9.ความท�าทาย (challenge)  - - - - - - - - - x - - - - 1 
10.บุคลิกภาพ (personality)  x - - - - - - - - - - - - - 1 
11.ความน(าเช่ือถือ (credibility)  - - - - - - - x - - - - - - 1 
12.การคิดแบบวิจารณญาณ 
(critical thinking)  

- - - - - x - - - - - - - - 1 

13.การคิดเชิงวิเคราะห� 
(Analytical thinking)  

- - - - - - - - - - x - - - 1 

14.การปฏิบัตเิชิงสะท�อนผล
(reflective)  

- - - - - x - - - - - - - - 1 

15.นําการเปลี่ยนแปลง (Change agent)  - - - - - - - - - - x - - - 1 
16.การให�ความร(วมมือ 
(collaborative)  

x - - - - - - - - - - - - - 1 

17.การคิดค�นสิ่งใหม(ๆ  (inventive)  - - x - - - - - - - - - - - 1 
18.วัฒนธรรมเชิงบวก (positive 
culture)  

x - - - - - - - - - - - - - 1 

รวม 4 2 1 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3  
 
จากตารางที่ 1 สามารถสังเคราะห�องค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ได�            

4 ประการได�แก( วิสัยทัศน� (Vision) จินตนาการ (Imagination) ความยืดหยุ(น (Flexibility) และการ
ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) ซึ่งสามารถแสดงเป/นรูปแบบได�          
ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 องค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� 
 

จากภาพท่ี 2 การสังเคราะห�องค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� สามารถสรุปได�ว(า
การพัฒนาผู�นําสู(การสร�างแรงผลักดันเชิงสร�างสรรค� นับว(ามีความสําคัญเป/นอย(างมากต(อองค�กรต(างๆ
และธุรกิจโรงแรม ท้ังนี้ เพ่ือให�ผู�นําได�มีความรู�ความเข�าใจในองค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� 
ซ่ึงประกอบด�วย  จินตนาการ (Imagination) ความยืดหยุ(น (Flexibility) วิสัยทัศน� (Vision) และการ
แก�ป�ญหาและการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Problem Solving and Process 
Improvement) เพ่ือให�ผู�นําสามารถบริหารงานและสร�างบรรยากาศในการกระตุ�นทีมงานในโรงแรม
ให�มีความร(วมมือในความคิดสร�างสรรค�ในการคิดค�นวิธีการและนวัตกรรมใหม(ๆต(อโรงแรม รวมท้ังการ
บริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม เพื่อให�เกิดความปลอดภัย และ
สุขภาพอนามัยท่ีดีของพนักงานและผู�ท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงสอดคล�องกับองค�การสหภาพยุโรปสําหรับความ
ปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน (European Agency for Safety and Health at Work, 2008) 
ท่ีศึกษาพบว(าสภาพการทํางานของโรงแรม ภัตตาคาร และจัดเลี้ยง มีลักษณะท่ีทําให�เกิดป�ญหาท้ัง
ด�านจิตใจและร(างกาย ท้ังการทํางานกลางวัน กลางคืน งานกะ ท่ีทํางานทําให�ต�องยืนนาน การยกของ
หนัก ท(าทางการทํางานท่ีไม(ดี รวมท้ังป�ญหาในการติดต(อกับลูกค�า ซ่ึงมีผลให�เกิดอุบัติเหตุและโรคจาก
การทํางาน ดังนั้นผู�นําของโรงแรมมีบทบาทที่สําคัญในการจัดการบริหารความปลอดภัย โดยใช�
องค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� มาผลักดันการบริหารจัดการความปลอดภัย เช(นด�าน
จินตนาการในการคิดริเริ่มโครงการใหม(ๆท่ีสร�างสรรค� ด�านวิสัยทัศน�ในการกําหนดวิสัยทัศน�ด�านความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย และกําหนดนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพ่ือนําวิสัยทัศน�
ไปสู(การปฎิบัติอย(างแท�จริง ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานในการหามาตรการในการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� และช(วยในการป�องกันและแก�ไขไม(ให�เกิดอุบัติเหตุและโรค
จากการทํางาน เช(น การลื่น หกล�ม และโรคจากท(าการทํางานท่ีไม(เหมาะสมหรือไม(ถูกหลักการยศาสตร� 
(Ergonomics) และด�านความยืดหยุ(น ในการประเมินความเสี่ยง การปฎิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน

องค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค� (Creative Leader) 

จินตนาการ (Imagination) 

ความยืดหยุ(น (Flexibility) 

วิสัยทัศน� (Vision) 

การแก�ป�ญหาและการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงาน
(Problem Solving and 
Process Improvement) 
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และข�อกําหนดต(างๆท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจโรงแรม รวมท้ังนําองค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ท้ัง 4 ประการในการทําการสนทนากลุ(ม (Focus Group) เพ่ือสังเคราะห�หาองค�ประกอบและข�อมูล
ในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ท้ังในด�านการ
พัฒนาผู�บริหารให�เกิดกระบวนการถ(ายเทการบริหารเชิงสร�างสรรค� ไปสู(การผลักดันการบริหารความ
ปลอดภัย การสร�างความตระหนักรู�เป�าหมายการดําเนินงานบริหารเชิงสร�างสรรค�ในการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย และการวางนโยบายเชิงยุทธศาสตร�การบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือผลักดันการบริหาร
ความปลอดภัย 

  
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน 

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีดีจะ
ช(วยลดและป�องกันการเกิดอุบัติเหตุ โรคจากทํางาน และช(วยส(งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สถานประกอบการ โดยต�องกําหนดให�ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน
เป/นหนึ่งในนโยบายของสถานประกอบการ (เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ�, 2533) ด้ังนั้นจึงมีความจําเป/นท่ี
ต�ององค�กรต�องมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ บทบาทหน�าที่ของผู�นํา
ในการขับเคลื่อนให�มีการบริหารการจัดการความปลอดภัยในองค�กร ทฤษฎีการเกิดอุบัตุเหตุ รวมท้ัง
มาตรฐานและกฏหมายต(างๆท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ทํางาน 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการความปลอดภัยในการทํางานจะประสบความสําเร็จและเกิดผล

อย(างมีประสิทธิภาพนั้น ผู�บริหารระดับสูงต�องเป/นผู�นํา ให�คําม่ันสัญญา และให�การสนับสนุนอย(าง
จริงจัง มีความรับผิดชอบในงานความปลอดภัย เป/นผู�ออกนโยบายความปลอดภัยท่ีชัดเจน และมีการ
หน�าท่ีในการกํากับดูแลให�มีการดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนดอย(างต(อเนื่อง (กรมสวัสดิการและ
คุ�มครองแรงงาน, 2558) ท้ังนี้เพราะผู�บริหารเป/นเง่ือนไขของความสําเร็จ เป/นผู�ท่ีกําหนดทิศทางและ
ให�ทุกคนมีส(วนร(วมในการดําเนินงานความปลอดภัย โดยมีหน�าท่ีหลักดังนี้ 1) ผู�บริหารให�คําม่ันสัญญา
ในการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยถือว(าเป/นภาระกิจหลักขององค�กร และมีการสื่อสารให�
พนักงานทุกคนทราบ 2) ผู�บริหารมีภาพที่ถูกต�องของความเสี่ยงในองค�กร 3) ผู�บริหารนําโดยการ
แสดงเป/นตัวอย(างด�วยความซื่อสัตย� ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด�านความปลอดภัยท่ีกําหนด 
4) ผู�บริหารมีการจัดองค�กรโดยกําหนดบทบาทหน�าที่ของพนักงานระดับต(างๆในการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย รวมท้ังมีการบริการความเสี่ยงในองค�กรและมีการกําหนดแผนงานและการติดตามเชิง
รุก และ 5) ผู�บริหารมีการกําหนดการบริหารจัดการความปลอดภัยแบบยั่งยืน โดยการผสานเข�ากับกล
ยุทธิ์ความรับผิดชอบต(อสังคม และมีการกระตุ�นให�ทุกส(วนท่ีเก่ียวข�องเข�าร(วม ท้ังภายในองค�กรเอง 
และ หน(วยงานภายนอกท่ีเก่ียวของกับองค�กร (European Agency for Safety and Health at 
Work, 2012) 
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ดังนั้นจะเห็นได�ว(าผู�บริหารต�องมีความรู�ความเข�าใจในระบบการบริหารจัดการ เพ่ือ
จะช(วยผลักดันให�เกิดการบริหารจัดการความปลอดภัยในองค�กร 

การบริหารจัดการ ถือว(าเป/นงานท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของผู�บริหารท่ีจะช(วยให�องค�กร
มีการบริหารทรัพยากรได�อย(างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือบรรลุเป�าหมายท่ีต้ังข้ึน ดังนั้น
หน�าท่ีของผู�บริหารท่ีต�องศึกษาประกอบด�วย 1) หน�าท่ีในการจัดการบริหาร (Management Function) 
เพื่อจะได�รู�ว(ามีหน�าที่อะไรบ�างที่มีความจําเป/นและสําคัญที่จะส(งผลต(อความสําเร็จขององค�กร 
2) บทบาททางการบริหารจัดการ (Management Roles) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหาร
งานประจําวัน 3) ทักษะทางด�านการบริหารจัดการ (Management Skill) เพ่ือศึกษาว(ามีทักษะหรือ
สมรรถนะท่ีจําเป/นในการบริหารจัดการ และ 4) ระบบการบริหารจัดการ (Management System) 
เพ่ือศึกษาองค�ประกอบและป�จจัยท่ีส(งผลต(อระบบการบริหารจัดการ (ทรงศักด์ิ พิริยะกฤต, 2548) 

1. หน�าท่ีในการจัดการบริหาร (Management Function) 
 หน�าท่ีในการจัดการบริหาร ถือว(าเป/นกระบวนการในการท่ีให�ผู�บริหารได�รู�หน�าท่ี

ท่ีต�องทํา เพ่ือให�เกิดความสําเร็จและบรรลุเป�าหมายขององค�กร ผู�ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบริหาร
จัดการคนแรก ได�แก( ฟา โยล (Fayol, 1964) โดยเสนอวิธีการบริหารจัดการประกอบด�วย การ
วางแผน (Planning) การจัดองค�กร (Organizing) การบังคับบัญชา (Commanding) การ
ประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) หรือเรียกว(า POCCC ต(อมา เออร�วิค 
และ กูลิค (Urwick and Gulick, 1937) ได�มีการเสนอวิธีการบริหารจัดการ  7 ประการ ได�แก(  
1) การวางแผน (Planning) คือ เป/นการกําหนดเป�าหมาย และพัฒนาวิธีการในการปฎิบัติเพ่ือให�
บรรลุเป�หมาย เป/นการมองไปสู(อนาคต และดําเนินการวางแผนในป�จจุบันเพ่ือให�บรรุผลจะเกิดข้ึนใน
อนาคต  2) การจัดองค�การ (Organizing) คือ การกระบวนการท่ีผู�บริหารออกแบบโครงสร�างองค�การ
ท่ีเก่ียวกับเรื่องการกําหนดภารกิจหน�าที่ตามความสามารถ มีการมอบหมายงาน และการกําหนด
บทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบระหว(างบุคคลและกลุ(มต(างๆ 3) การบริหารงานบุคคล (Staffing) คือ 
หน�าท่ีท่ีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงได�แก( การวางแผนกําลังคน การสั่งการ การคัดเลือก 
การบรรจุแต(งต้ัง การปฐมนิเทศ การฝ�กอบรมพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) การสั่ง
การ (Directing) คือ กระบวนการกระตุ�นและจูงใจให�คนในองค�กรปฏิบัติงานตามแผนงานหรือตามท่ี
ได�รับมอบหมายเพ่ือให�การปฏิบัติงานดําเนินไปได�อย(างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะสั่งการด�วยวาจา 
หรือเป/นลายลักษณ�อักษรก็ได� 5) การประสานงาน (Coordinating) คือ หน�าที่ในการประสานงาน
กันในองค�กรเพ่ือให�สอดคล�องและเป/นไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังเพ่ือให�บรรลุเป�าหมายขององค�กร
อย(างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผู�บริหารอาจมีการกระตุ�นจูงใจอย(างต(อเนื่อง (Anka, 1988) 6) การรายงานผล
การปฏิบัติงาน (Reporting) คือการรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อติดตามความก�าวหน�า ป�ญหา 
อุปสรรค และข(าวสารต(างๆ เพ่ือการติดตามและแก�ไขป�ญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการทํางาน 7)  การบริหาร
งบประมาณ (Budgeting) คือ การจัดสรรและวางแผนงบประมาณให�กับองค�การ เพ่ือความเหมาะสม
และเพียงพอในการทํางาน (Robert D. Behn, 2011) 
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 2. บทบาทการบริหารจัดการ (Management Roles) 
 ตามแนวคิดบทบาทด�านการบริหารจัดการของ มินท�เบิร�ก (Henry Mintzberg’s 

managerial roles) ได�เสนอลักษณะในการทํางานของผู�บริหารออกเป/น 6 ประการ พร�อมด�วย
บทบาทอีก 10 ข�อ ท่ีผู�บริหารทุกระดับต้ังแต(หัวหน�างานจนถึงผู�บริหารระดับสูงต�องถือปฏิบัติ (เรวดี 
บุญช(วย และ วลัยวรรณ ใจคํา, 2555)  โดยลักษณะ 6 ประการของผู�บริหาร ประกอบด�วย 1) งาน
ของผู�บริหารมีท้ังงานประจําแบบมีรูปแบบ และ ภารกิจท่ีไม(มีรูปแบบ 2) ผู�บริหารเป/นท้ังผู�ชํานาญ
พิเศษ และบุคคลธรรมดา 3) ผู�บริหารอาศัยข�อมูลข(าวสารจากทุกแหล(ง โดยเฉพาะการสื่อสารด�วย
วาจา 4) งานของผู�บริหารเป/นงานท่ีมีลักษณะท่ีสั้นๆ หลากหลาย และไม(เป/นชิ้นเป/นอัน 5) งาน
บริหารจัดการเป/นศิลปะมากกว(าวิทยาศาสตร�ซ่ึงต�องพ่ึงพากระบวนการท่ีสัมผัสได�ประกอบกับ
ความรู�สึกท่ีเห็นว(าถูกต�อง 6) งานบริหารจัดการนั้นยิ่งมีความซับซ�อนมากข้ึนในระยะยาว 

  บทบาทของผู�บริหารตามแนวคิคบทบาทด�านการจัดการของผู�บริหาร (Henry 
Mintzberg’s managerial roles) ซ่ึง Henry Mintzberg แบ(งออกเป/น 3 แบบ ได�แก( (เรวดี บุญช(วย
และวลัยวรรณ ใจคํา, 2555) 1) บทบาทระหว(างบุคคล (Interpersonal roles) ได�แก( บทบาทจาก
หน�าท่ีท่ีต�องรับผิดชอบ ได�แก( หัวหน�า (Figurehead) มีบทบาทในการบังคับบุคคลเพ่ือให�ทําหน�าท่ีท่ี
รับผิดชอบ ซ่ึงเก่ียวข�องกับการจัดงานและกิจกรรมต(างๆ ผู�นํา (Leadership) มีบทบาทในการกํากับ
ดูแลและกระตุ�นผู�ท่ีอยู(ใต�บังคับบัญชาในด�านการทํางาน หรือด�านอ่ืนๆ ผู�ติดต(อประสานงาน (Liaison) 
มีบทบาทในการติดต(อประสานงานกับบุคคล องค�กรหรือหน(วยงานภายนอก เพ่ือให�ได�ข�อมูล และ
บริการด�านการทําธุรกิจ ซ่ึงป�จจุบันมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช�เพ่ือความรวดเร็วและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 2) บทบาทด�านสารสนเทศ (Informational roles) ได�แก( ผู�ตรวจสอบ (Monitor) มี
บทบาทในการแสวงหาและรับข�อมูล มีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานเพ่ือให�ม่ันใจในความถูกต�อง
และความน(าเชื่อถือของข�อมูลข(าวสารท่ีถูกเผยแพร(ออกสู(ภายนอก และเพ่ือให�เกิดความเข�าใจองค�กร
และสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเก่ียวข�อง ผู�เผยแพร( (Disseminator) มีบทบาทในการส(งข�อมูลให�
สมาชิกในองค�กรและนอกองค�กรทราบ ผู�แถลงข(าว หรือโฆษก (Spokesman) มีบทบาทในการ
กระจายข(าวหรือข�อมูลขององค�กรไปยังหน(วยงานภายนอก ตามแผนหรือนโยบายขององค�กร และ 3) 
บทบาทด�านการตัดสินใจ (Decisional roles) ได�แก( ผู�จัดการหรือผู�ประกอบการ (Entrepreneur) มี
บทบาทในการกําหนดวิสัยทัศน�และเป�าหมาย รวมท้ังค�นหาการจัดการและสภาพแวดล�อมท่ีเป/น
โอกาส และริเริ่มหรือแนะนําในด�านการควบคุมภายในองค�กร และดําเนินการวางแผนเพ่ือไปสู(
ความสําเร็จ ผู�ควบคุมสิ่งรบกวน (Disturbance Handler) มีบทบาทในการปรับการทํางานให�ไป
ในทางท่ีถูกเม่ือองค�การเผชิญกับสิ่งรบกวนท่ีไม(คาดคิดมาก(อน ผู�จัดสรรทรัพยากร (Resource 
Allocator) มีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรต(างๆ ให�แก( หน(วยงานต(างๆ ตามแผนกลยุทธ�ท่ีวางไว� 
และผู�เจรจาต(อรอง (Negotiator) มีบทบาทในการเป/นตัวแทนขององค�กรในการติดต(อเจรจาต(อรอง
กับองค�กรอ่ืนๆ หรือเจรจาต(อรองภายในองค�กร 
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 3. ทักษะด�านการบริหารจัดการ (Management Skill) 
 ผู�บริหารต�องมีการพัฒนาตนเองให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อม 

เพ่ือให�มีองค�ความรู�ในการบริหารงานให�ประสบความสําเร็จ จากการศึกษาของ โรเบิร�ต แอล แคทซ� 
(Robert L. Katz, 1995) ได�แบ(งทักษะทางด�านการจัดการในการพัฒนาผู�บริหารออกเป/น 3 ด�าน 
(Three Still Method) หรือเรียกว(า “ทฤษฎีสามทักษะ” ได�แก( 1) ทักษะด�านเทคนิค (Technical 
Skills) คือความรู�ความสามารถในกิจกรรมต(างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับวิธีการ และกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน เป/นทักษะท่ีจําเป/นสําหรับงานด�านปฏิบัติการ โดยมีการจัดการด�านเครื่องมือเพ่ือควบคุม
การทํางานให�มีประสิทธิภาพ 2) ทักษะด�านการจัดการบุคลากร (Human Skills) คือ ความสามารถ
ในการทํางานร(วมกับผู�อ่ืน ทําให�เกิดความร(วมมือ การทํางานเป/นทีม และการเสริมสร�างบรรยากาศใน
การทํางาน ซ่ึงเป/นทักษะท่ีใช�ในการติดต(อสื่อสาร การสร�างมนุษยสัมพันธ� โดยสรุปก็คือ ความสามารถ
ในการใช�คนให�ร(วมมือในการทํางานได�อย(างมีประสิทธิภาพ 3) ทักษะด�านความคิด (Conceptual 
Skill) คือ ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน� พัฒนาความรู� และการตัดสินใจ 

 4. ระบบการจัดการหรือระบบบริหาร (Managing System) 
 ในแง(ของระบบการบริหาร สามารถแบ(งได�เป/น 2 ระบบได�แก( ระบบป=ด 

(Closed System) และระบบเป=ด (Open System) (ทรงศักด์ิ พิริยะกฤต, 2548) โดย ระบบป=ด 
(Closed System) เป/นระบบการบริหารสมัยก(อนท่ีไม(คํานึงสภาพแวดล�อมภายนอก มีความพยายาม
ท่ีจะจัดการและควบคุมการบริหารภายในองค�กร และ ระบบเป=ด (Open System) เป/นระบบบริหาร
จัดการที่คํานึงถึงสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีส(งผลต(อองค�กร เช(น สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม การแข(งขันทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กฎหมายและข�อบังคับ
ต(างๆ เป/นต�น ซ่ึงสิ่งเหล(านี้อยู(นอกเหนือการควบคุมขององค�กร ทําให�องค�กรต�องมีการปรับตัวและ
รับมือเพ่ือความอยู(รอด 

จากแนวคิดระบบการบริหารจัดการข�างต�น ทําให�ผู�บริหารได�มีความรู�และประยุกต�
ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในองค�กรต(อไป 

การจัดการองค�การนั้นมีความสําคัญ เพ่ือให�การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย�และ
ทรัพยากรต(างๆท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานได�อย(างมีประสิทธิภาพ อธิบายว(า การจัดการองค�การ
เป/นการจัดการกระบวนการทางด�านหน�าท่ี และหลักการจัดการ รวมถึงจัดการด�านคุณลักษณะของ
ผู�บริหารเพ่ือจัดการองค�การให�บรรลุเป�าหมายท่ีต้ังไว� (Fayol, 1925) ท้ังนี้ เพราะ การจัดการเป/น
เทคนิคการทํางานให�สําเร็จโดยอาศัยบุคคลต(างๆท่ีเก่ียวข�องในการทํางาน (Follett, 1926) เพ่ือให�
การจัดการองค�การเป/นการจัดการกระบวนการต(างๆขององค�การ อย(างเป/นระบบโดยต�องมีการนํา
สภาวะแวดล�อมเข�ามาเก่ียวข�องเพ่ือนําไปสู(ความมีประสิทธิภาพขององค�การ (Katz and Kahn, 
1996) อีกท้ัง คินิชิ และวิลเลี่ยมส� (Kinicki and Williams, 2006, p. 4) ได�ให�ความหมายว(า การจัดการ
องค�การเป/นการดําเนินกิจกรรมท้ังทางด�าน การวางแผน การจัดองค�การ การนํา และการควบคุม ใน
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ด�านทรัพยากรมนุษย� และทรัพยากรทางด�านการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�บรรลุเป�าหมายของ
องค�การได�อย(างงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 จากท่ีกล(าวข�างต�นสามารถสรุปได�ว(า การจัดการองค�การเป/นการบริหารทรัพยากร
มนุษย� และทรัพยากรต(างๆ โดยผู�บริหารดําเนินการผ(านหน�าท่ี และใช�หลักการจัดการเพ่ือให�บุคลากร
ในองค�การนําพาองค�กรไปสู(เป�าหมายร(วมกันขององค�การอย(างมีประสิทธิภาพ จากนิยามดังกล(าวจะ
เห็นได�ว(าการจัดการองค�การนั้น มีส(วนสําคัญเพ่ือให�เกิดการทํางานร(วมกันของบุคลากรในองค�การ
นําไปสู(เป�าหมายได�อย(างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเนื่องจากการบริหารงานบางอย(างจะไม(สามารถ
อาศัยการทํางานคนเดียวได� ดังนั้นต�องอาศัยความร(วมมือในการทํางานของบุคคลากรองค�การนั้นเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� 

 การจัดการองค�การมีบทบาทสําคัญในการใช�เป/นแนวทางให�ผู�บริหารองค�การได�นํา
ทรัพยากรท่ีมีอยู(มาบริหารองค�การได�อย(างถูกต�องเหมาะสม มีส(วนสําคัญในการกําหนดภารกิจของ
บุคลากรในองค�การ เพราะการจัดบทบาทท่ีชัดเจน จะเป/นส(วนช(วยสนับสนุนให�บุคคลากรแต(ละคน
นําไปสู(การปฎิบัติ เพ่ือบรรลุเป�าหมายขององค�การ (เนตร�พัณณา ยาวิราช, 2556) ท้ังนี้ การกําหนด
ภาระกิจได�อย(างดีและมีประสิทธิภาพ ต�องทําความเข�าใจถึงบทบาทและหน�าท่ีของบุคคลในแต(ละส(วน
ในองค�กรเพ่ือทําให�เกิดการจัดสรรคนในการทํางานได�อย(างมีประสิทธิภาพ (A. Dean, 2014) 

 พนักงานระดับของผู�บริหารองค�การนั้นมีความสําคัญมากในการขับเคลื่อนองค�การ
ไปสู(เป�าหมาย ท้ังนี้ ต�องมีความรู�และทักษะในการบริหารงาน โดยท่ัวไปการบริหารงานโดยระดับการ
บริหารสามารถแบ(งออกได�เป/น 3 ระดับ (ชนินทร� ชุนหพันธรักษ�, 2550) ได�แก( 1) ผู�บริหารระดับสูง 
(Top Management) เป/นผู�ท่ีทําหน�าท่ีรับผิดชอบและกําหนดทิศทางขององค�กรโดยรวม มีอํานาจใน
การการตัดสินใจในการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค� นโยบาย กลยุทธ� รวมท้ังการแก�ไขป�ญหา
และการให�คําแนะนําในการจัดการกับสิ่งต(างๆ ท้ังหมด ด�วยเหตุผลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ดังนั้น ผู�บริหารระดับสูง ต�องสนใจติดตามและวิเคราะห�สภาพแวดล�อมขององค�การเพ่ือเตรียมการ
ล(วงหน�าได�ทันต(อการเปลี่ยนแปลง ต�องมีการคาดการณ�อนาคตและเตรียมพร�อมรับกับสถานการณ�
ต(างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังสามารถจัดการกับสถานการณ�การแข(งขันท่ีสูงในธุรกิจได� ตําแหน(งของ
ผู�บริหารระดับสูงในองค�การโดยท่ัวไป ได�แก( ประธานกรรมการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร กรรมการ
ผู�จัดการใหญ( เป/นต�น 2) ผู�บริหารระดับกลาง (Middle Management) เป/นผู�ดําเนินการตาม
นโยบายและแผนงานขององค�การ เป/นผู�ประสานงานระหว(างผู�บริหารระดับสูงและระดับหัวหน�างาน 
ในการร(วมกําหนดนโยบายและแผนงานต(างๆ และนําแผนไปปฏิบัติ ดังนั้นผู�จัดการระดับกลางจะต�อง
มีความสามารถแปลแนวคิดของผู�บริหารระดับสูง แล�วทําการสื่อสารไปยังผู�จัดการระดับต�นหรือระดับ
หัวหน�างาน มีความสามารถทํางานร(วมกับทุกส(วนในองค�การได�เป/นอย(างดี ตําแหน(งของผู�บริหาร
ระดับกลางในองค�การท่ัวไป เช(น ผู�อํานวยการ ผู�จัดการฝ�าย ผู�จัดการโครงการ เป/นต�น 3) ผู�บริหาร
ระดับต�น (First-line Management) เป/นผู�ท่ีทําการตัดสินใจในระยะสั้นท่ีครอบคลุมการดําเนินงาน
ประจําวันในส(วนท่ีรับผิดชอบ ให�ความช(วยเหลือในการแก�ไขป�ญหา กระตุ�นให�เกิดแรงจูงใจ และ
รับผิดชอบโดยตรงกับผู�ปฏิบัติงานในแผนกหรือหน(วยงานท่ีรับผิดชอบ เป/นระดับบริหารระดับล(างสุด
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ในโครงสร�างการจัดการท่ีต�องปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามแผนท่ีผู�จัดการระดับสูงและระดับกลางได�
กําหนดไว� ตําแหน(งของผู�บริหารระดับต�นในองค�การ เช(น ผู�จัดการแผนกหรือหัวหน�าแผนก เป/นต�น 

 ภาวะผู�นํา เป/นสิ่งท่ีมีความจําเป/นมากสําหรับผู�นําในการท่ีจะนําองค�กรให�ประสบ
ความสําเร็จและบรรลุเป�าหมายขององค�กร ดังนั้น ผู�บริหารต�องเป/นผู�นําในการบริหารจัดการ ซ่ึงสิ่ง
เหล(านี้ถือเป/นหน�าท่ีของผู�นําท่ีจะต�องให�ความม่ันใจ เพ่ือการยอมรับ ของคนในองค�กร อันจะนําไปสู(
ความไว�วางใจ (trust) ระหว(างกัน ผู�นําจะต�องมุ(งเน�นเรื่องของการสื่อความ ให�มีความชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการสื่อความท่ีดีถือว(าเป/นรากฐานท่ีสําคัญยิ่งในการสร�างพันธะสัญญาและทํา
ให�เกิดความเข�าใจและร(วมมือในการทํางาน (ประพนธ� ผาสุขยืด, 2541) นอกจากนี้ ผู�นําคือผู�ท่ีมี
บทบาทในการกําหนดวิสัยทัศน� และกลยุทธ�เพ่ือนําองค�การไปสู(เป�าหมายท่ีวางไว�อย(างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

 ผู�นําคือผู�ท่ีมีบทบาทสําคัญในการนําพาองค�การให�ประสบความสําเร็จ โดยผู�บริหาร
ต�องมีความเข�าใจในภาวะผู�นําของตนเอง และของบุคลากรระดับหัวหน�างานเพื่อสามารถบริหาร
ทรัพยากรมนุษย�ได�อย(างมีประสิทธิภาพ โดยลิเคอร�ทและคณะ (Likert et al, 1961) ได�ทําการศึกษา
ภาวะผู�นําโดยแบ(งออกเป/น 2 กลุ(ม โดยใช�ผลการปฏิบัติงานเป/นเกณฑ�ในการแยกผู�นําที่มี
ประสิทธิภาพ และผู�นําท่ีไม(มีประสิทธิภาพ และได�สรุปงพฤติกรรมของผู�นําได�เป/น 3 แบบ ได�แก( 1) 
แบบพฤติกรรมมุ(งงาน (Task-Oriented Behavior) ผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพจะใช�เวลาและความ
พยายามในการทํางาน ท่ีต(างจากผู�ใต�บังคับบัญชา โดยมุ(งไปท่ีภาวะของผู�นํา ในการวางแผน การจัด
ตารางการทํางาน ช(วยประสานงานต(างๆ ให�กับผู�ใต�บังคับบัญชา เช(นจัดหาวัสดุอุปกรณ� เครื่องมือ 
รวมท้ังเทคนิควิธีการทํางาน มีการสอนและแนะนําผู�ใต�บังคับบัญชา มีการต้ังเป�าหมายการทํางานท่ี
ท�าทาย และเป/นไปได� 2) แบบพฤติกรรมมุ(งความสัมพันธ�หรือมุ(งคน (Relationship-Oriented 
Behavior) ผู�นําแบบนี้จะมีความใส(ใจและห(วงใย สนับสนุน และช(วยเหลือผู�ใต�บังคับบัญชา พยายาม
ทําความเข�าใจป�ญหาของผู�ใต�บังคับบัญชา และร(วมหาแนวทางในการแก�ไขด�วยกัน 3) แบบภาวะผู�นํา
แบบมีส(วนร(วม (Participative Leadership) โดยผู�นํากลุ(มนี้มีการเป=ดโอกาส ให�ผู�ใต�บังคับบัญชา 
เข�ามามีส(วนร(วมในการพิจารณาวางแผน เป�าหมาย และมีส(วนร(วมในการตัดสินใจ  

 กลยุทธ�การพัฒนาภาวะผู�นํา เป/นกลยุทธ�ของผู�นําในองค�การในการกําหนดวิสัยทัศน�
ให�องค�การมีความเป/นผู�นํา ท่ีสามารถนําหน�าเหนือองค�กรคู(แข(งได�  (Sosik and Jung, 2010: 325-
328) โดยมีการเสนอ กลยุทธ�การพัฒนาภาวะผู�นําแบบ Full Range กับ Balanced Scorecard เป/น
การสร�างความสมดุลของการประเมินผลความสําเร็จ โดยมีการประเมินผลและวัดผลด�านการ
ปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข�องกับความสําเร็จของบริษัท ประกอบด�วย 4 ด�าน ได�แก( 1) ผู�นําด�าน
การเงิน (financial perspective) โดยมุมมองด�านการเงินเป/นตัวชี้วัดกลยุทธ�ท่ีกําหนดข้ึน และนําไป
ปฏิบัติเพ่ือให�เกิดผลดีต(อการดําเนินธุรกิจขององค�กร 2) ผู�นําด�านลูกค�า (Customer Perspective) 
เป/นมุมมองในส(วนของการแบ(งตลาด ทําการเปรียบเทียบกับคู(แข(งขันขององค�กร มองในแง(การรักษา
ลูกค�า มีการสํารวจความพึงพอใจและการร�องเรียนของลูกค�า 3) ผู�นําด�านกระบวนการธุรกิจภายใน 
(Internal Business Process Perspective) เป/นมุมมองท่ีพิจารณาถึงกระบวนการท่ีสําคัญภายใน
องค�กรเองที่จะสร�างคุณค(า ความแตกต(าง และสนองตอบความต�องการของลูกค�า 4) ผู�นําด�าน
นวัตกรรม และการเรียนรู� (Innovation & Learning Perspective) มองในแง(ท่ีโลกมีการ
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เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและตลอดเวา ดังนั้น ผู�นําในองค�การต�องมีการเรียนรู�และสร�างสรรค� มีการ
ส(งเสริมให�เกิดองค�การแห(งการเรียนรู� และนําไปสู(ความคิดสร�างสรรค� ท่ีจะทําให�เกิดนวัตกรรมใหม(ๆ
แก(องค�กร 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทํางาน 

 การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีดี
จะช(วยลดและป�องกันการเกิดอุบัติเหตุ โรคจากทํางาน และช(วยส(งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สถานประกอบการ แนวทางการจัดการด�านความปลอดภัยจะประสบความสําเร็จได�นั้น สถาน
ประกอบการจะต�องให�ความสําคัญด�านการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางานท่ัวท้ังองค�กร โดยต�องกําหนดให�ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานเป/นหนึ่งในนโยบายของสถานประกอบการ ด�านภาครัฐจะต�องมีหน(วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
มีบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถอย(างเพียงพอเพ่ือควบคุม ตรวจสอบและบังคับใช�กฎหมายด�าน
ความปลอดภัย โดยผู�ประกอบการและภาครัฐจะต�องคํานึงถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
เป/นส(วนหนึ่งของแนวทางการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานด�วย (เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ�, 2533) สอดคล�องกับ อาร�. มูทุวิคเนส และ เค. อนิวล� คูมาร� 
(R. Muthuviknesh and K. Anil Kumar, 2014) ท่ีให�ความเห็นว(า ความปลอดภัยในการทํางานมี
ความสําคัญและช(วยให�มีมาตรการในการปรับปรุงแก�ไขสถานท่ีทํางานให�มีความปลอดภัยแก(          
ผู�ปฎิบัติงาน เพ่ือป�องกันอุบัติเหตุและโรคจากกการทํางาน ท้ังในงานและนอกงาน ดังนั้นองค�การต�อง
มีการบริหารจัดการความปลอดภัยไม(ยกเว�นแม�ในสถานประกอบการท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด 

 อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ�ท่ีไม(พึงประสงค�ท่ีอาจเกิดจากการท่ีไม(ได�
วางแผนหรือคาดคิดไว�ก(อนล(วงหน�า หรือขาดการควบคุม แล�วส(งผลให�เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป�วย หรือ
เสียชีวิต หรือหรือความสูญเสียต(อทรัพย�สินหรือความเสียหายต(อสภาพแวดล�อมหรือต(อสาธาณชน 
(สํานักความปลอดภัยแรงงาน, 2556: 5) ในขณะท่ี วิฑูรย� สิมะโชคดี (2541: 3) ได�ให�ความหมายของ
อุบัติเหตุว(าเป/นเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนโดยไม(ได�คาดการณ�หรือวางแผนไว�ล(วงหน�า ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแล�วมี
ผลกระทบต(อการทํางาน ต(อผลผลิต ต(อทรัพย�สิน หรือทําให�เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือ เสียชีวิต 
นอกจากนี้ อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนโดยไม(คาดคิดหรือไม(ได�ต้ังใจมาก(อน ซ่ึงสาเหตุอาจ
ป�องกันได� แล�วส(งผลกระทบต(อตัวคนงาน ต(อเครื่องมือเครื่องจักร และต(อการผลิต (ณรงค� ณ เชียงใหม(, 
2537: 62) รวมทั้ง เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ� (2542: 17) ที่ให�ความหมายของอุบัติเหตุ หมายถึง 
เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนโดยไม(ได�คาดคิด ไม(ได�ต้ังใจให�เกิดข้ึน ไม(มีการวางแผนไว�ล(วงหน�า และไม(สามารถ
ควบคุมได� ย(อมทําให�เกิดผลเสียหายหลายประการ 

 จากความหมายดังกล(าวข�างต�นสามารถสรุปได�ว(า อุบัติเหตุหมายถึง เหตุการณ�ท่ี
เกิดข้ึนโดยท่ีไม(ได�วางแผนหรือคาดคิดล(วงหน�า ซ่ึงอาจจะป�องกันได�และป�องกันไม(ได� แล�วส(งผลให�เกิด
ความสูญเสียต(อผู�ท่ีประสบอุบัติเหตุเองต�องบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต หรือส(งผลกระทบต(อ
ทรัพย�สิน กระบวนการผลิต สาธารณชนและสิ่งแวดล�อม 

 ในด�านแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องและอธิบายถึงสาเหตุของอุบัติเหตุ มีหลายประการ 
เช(น ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) คิดข้ึนโดย เฮนริช (Heinrich, 1959) ท่ีมีสมมุติฐานท่ีว(า 
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สาเหตุของอุบัติเหตุเป/นการรวมของเหตุการณ�หรือสภาพแวดล�อมท่ีเรียงเป/นลําดับ หรือกล(าวว(าได�ว(า
อุบัติเหตุเหมือนการต(อกันของลูกโซ( (a link in the chain) ซ่ึงอุบัติเหตุเป/นป�จจัยหนึ่งของ 5 ป�จจัยท่ี
ทําให�เกิดการบาดเจ็บ โดยป�จจัยท้ัง 5 ได�แก( บรรพบุรุษและสิ่งแวดล�อมทางสังคม (Ancestry and 
Social Environment) ความผิดปกติของบุคคล (Fault of Person) การกระทําท่ีปลอดภัย และ
สภาพอันตรายทางกายภาพ และเครื่องจักร (Unsafe act/mechanical and physical hazards) 
อุบัติเหตุ (Accident) และการบาดเจ็บ (Injury) ซ่ึงสามารถอธิบายได�ว(าการบาดเจ็บหรือความสูญเสีย 
เป/นผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุ การเกิดอุบัติเหตุเป/นผลมาจากความผิดพลาดหรือการล�มของป�จจัย
หนึ่งป�จจัยใดท่ีเป/นป�จจัยทําให�เกิดอุบติเหตุ ซ่ึงได�แก(การกระทําท่ีไม(ปลอดภัย และ/หรือสภาพการณ�ท่ี
เป/นอันตราย ความผิดพลาดหรือบกพร(องของผู�ปฏิบัติงาน และความผิดพลาดนี้มีผลมาจากภูมิหลัง
และสังคมสิ่งแวดล�อมของแต(ละคน (Safety Institute of Australia Ltd, 2012) ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3 แสดงโดมิโนโมเดลของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
ท่ีมา: Safety Institute of Australia Ltd (SIA), “Models of Causation: Safety” (Core Body 
of Knowledge for the Generalist OHS Professional, Australia OHS Education 
Accreditation Board, Tullamarine, Victoria, Australia, 2012). 
 
 จากทฤษฎีโดมิโนจะเห็นได�ว(าการบาดเจ็บและความเสียหายต(างๆ เป/นผลท่ีสืบเนื่อง
โดยตรงมาจากอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุเป/นผลมาจากการกระทําที่ไม(ปลอดภัยหรือสภาพการณ�หรือ
เครื่องจักรท่ีเป/นอันตราย ซ่ึงเปรียบเทียบได�เหมือนตัวโดมิโนท่ีเรียงกันอยู( 5 ตัว เม่ือป�จจัยท่ีทําให�เกิด
อุบัติเหตุตัวท่ีตัวใดหนึ่งล�มย(อมส(งผลให�ตัวโดมิโนอ่ืนๆล�มตามไปด�วย ดังนั้นการป�องกันอุบัติเหตุตาม
ทฤษฎีโดมิโนหรือลูกโซ(อุบัติเหตุก็คือการตัดหรือกําจัดป�จจัยท่ีทําให�เกิดอุบัติเหตุ โดยเฮนริช เสนอว(า
การกําจัดการกระทําท่ีไม(ปลอดภัยและสภาพกายภาพและเครื่องจักรท่ีเป/นอันตรายซ่ึงอยู(ตรงกลาง
ของป�จจัยการเกิดอุบัติเหตุจะมีประสิทธิภาพมากในการป�องกันอุบัติเหตุ อย(างไรก็ตามเฮนริชให�ความ
สําคัญกับความพกพร(องของคน (human failure) ท่ีเป/นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ โดย 88% 
มาจากการกระทําท่ีไม(ปลอดภัยของคน และ 10% มาจากสภาพแวดล�อมและเครื่องจักรท่ีไม(ปลอดภัย 
ส(วนอีก 2% มาจากสาเหตุท่ีไม(สามารถป�องกันได� เช(นภัยทางธรรมชาติ  

ในลักษณะแนวคิดท่ีคล�ายกัน แฟรงค�. อี. เบิร�ด (Frank E. Bird) ได�คิดค�นโมเดล
เก่ียวกับการค�นหาสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสีย (Loss Causation Model) โดยมองว(า 
สาเหตุพ้ืนฐานของอุบัติเหตุเกิดจากการขาดการควบคุมได�แก( โครงการไม(เพียงพอ มาตรฐาน
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ของโครงการไม(เพียงพอหรือไม(ชัดเจน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานไม(เพียงพอ (ชัยยุทธ 
ชวลิตนิติกุล, 2549) ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงโมเดลสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสีย (Loss Causation Model) 
ท่ีมา: ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล, ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางาน เล�ม 1 (กรุงเทพฯ: เมฆาเพรส, 2549). 

 
จากโมเดลเก่ียวกับการค�นหาสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสีย (Loss Causation 

Model) จะเห็นได�ว(าสาเหตุพ้ืนฐานของอุบัติเหตุเกิดจากการขาดการควบคุมได�แก( โครงการไม(เพียงพอ 
มาตรฐานของโครงการไม(เพียงพอหรือไม(ชัดเจน และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานไม(เพียงพอ ซ่ึงสิ่ง
เหล(านี้เป/นป�ญหาระดับองค�กร ดังนั้นต�องอาศัยการสนับสนุนจากผู�บริหารหรือเจ�าของกิจการในการ
พัฒนาระบบการบริหารความปลอดภัย เพ่ือให�มีมาตรฐานในการทํางานท่ีปลอดภัย รวมท้ังมีการแก�ไข
ท่ีป�จจัยส(วนบุคคลและป�จจัยส(วนงาน เพื่อนําไปสู(การจัดการการปฎิบัติงานและสภาพแวดล�อมให�
เป/นไปมาตรฐาน เพ่ือกําจัดสิ่งท่ีไม(ปลอดถัยออกไป และย(อมส(งผลต(อการลดความสูญเสียท้ังต(อตัว
พนักงานเอง ทรัพย�สินและกระบวนการผลิต 

    ในปX 1973 บ�อบ ฟXเรนซ� (Bob Firenze) ได�เสนอรูปแบบระบบท่ีเก่ียวข�องกับ       
ปฎิสัมพันธ�ของอุปกรณ�ทางกายภาพ (physical equipment) คนท่ีปฎิบัติงานกับอุปกรณ�  (human) 
และสภาพแวดล�อม (environment) ท้ังสามองค�ประกอบมีความสําคัญในการผลิตงานเพ่ือให�บรรลุ
เป�าหมายท่ีวางไว� ซ่ึงสามารถจําแนกได� 2 รูปแบบ โดยรูปแบบ A แสดงให�เห็นว(าคนทํางานและ
ตัดสินใจข้ึนกับข�อมูล ถ�าข�อมูลท่ีมีความถูกต�องมาก ทําให�ตัดสินใจได�ดีและลดความเสี่ยงได� ในขณะท่ี 
รูปแบบ B แสดงถึงการมีป�จจัยท่ีทําให�เกิดความเครียด ท้ังจากทางร(างกายและจิตวิทยา ทําให�ลด
ความสามารถในการตัดสินใจ และนําไปสู(ความผิดพลาดและส(งผลให�เกิดเกิดอุบัติเหตุได� แสดงได�ตาม
ภาพท่ี 5 อย(างไรก็ตาม ถึงแม�จะมีข�อมูลท่ีเพียงพอ มีการอบรม และมีความสามารถในการทํางาน แต(
คนก็สามารถเกิดความผิดพลาดได� และส(งผลให�เกิดอุบัติเหตุ โดย ฟXเรนซ� ย้ําว(า โอกาสท่ีคนจะ
ปลอดภัยข้ึนกับความสามารถในการตัดสินใจท่ีมีข�อมูลท่ีเพียงพอ ร(วมกับความเข�าใจอย(างลึกซ้ึงของ

ขาดการควบคุม 

(Lack of 
 Control) 

1.ขาดโปรแกรม 
2. ขาดมาตรฐาน 
3. ไม(มีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน 

สาเหตุพ้ืนฐาน 

(Basic Causes) 

1. ป�จจัย 
ส(วนบุคคล 
2. ป�จจัยในงาน 

สาเหตเุบื้องต�น 

(Immediate 
Causes) 

1.  การปฏิบัติท่ี
ตํ่ากว(ามาตรฐาน 
2.  สภาพท่ีตํ่า
กว(ามาตรฐาน 

เหตุการณ�ที่
เกิดขึ้น 

(Incident) 

มีการสัมผัสกับ 
พลังงานหรือ

สสาร 

ความสูญเสยี 

(Loss) 

1. คน 
2. ทรัพย�สิน 
3. กระบวน 
การผลิต 
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อันตรายท่ีเก่ียวข�องกับงานท่ีทํา และความใส(ใจในการป�องกันสถานการณ�ต(างๆ ท่ีจะทําให�เกิดอุบัติเหตุ 
(Hatanaka Iwao, 2000)  

 

 
 

ภาพท่ี 5 รูปแบบระบบความปลอดภัยของบ�อบ ฟXเรนซ� (Bob Firenze) 
ท่ีมา: Hatanaka Iwao, “A Model-based Framework for Risk Assessment in Human-
Computer Controlled Systems” (Submitted to the System Design and Management 
Program in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of 
Science in Engineering and Management. Department of Aeronautics and 
Astronautics, MIT, 2000), 45. 

 
จากรูปแบบระบบความปลอดภัยของบ�อบ ฟXเรนซ� (Bob Firenze) จะเห็นได�ว(าใน

การศึกษาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุจําเป/นต�องศึกษาองค�ประกอบท้ังระบบซ่ึงมีปฏิกิริยาสัมพันธ�เก่ียวข�อง
กัน ซ่ึงองค�ประกอบดังกล(าวประกอบด�วย คน (human) เครื่องจักรอุปกรณ� (equipment) และ
สภาพแวดล�อม (environment) ซ่ึงแต(ละองค�ประกอบท่ีเป/นสาเหตุของอุบัติเหตุ มีความสําคัญต(อ
การตัดสินใจในการผลิตหรือปฎิบัติงานและการเกิดอุบัติเหตุ เพราะเป/นการตัดสินใจภายใต�ความเสี่ยง 
ดังนั้นต�องมีการจัดการท้ังระบบเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะส(งผลต(อการเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังมีการบริหาร
จัดการกระตุ�นให�คนมีความตระหนักและวิเคราะห�อันตรายหรือความเสี่ยงของงานท่ีทําก(อนท่ีจะลงมือ
ปฎิบัติ ท้ังนี้สามารถช(วยในการป�องกันการเกิดอุบัติเหตุได� 

นอกจากนี้ กองทัพของสหรัฐอเมริกาได�มีการเสนอทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบัติภัย
กองทัพบก ของสหรัฐอเมริกา โดยมีแนวคิคท่ีมีหลักพ้ืนฐานมาจากกองทัพของสหรัฐอเมริกาท่ีต�องการ
ใช�เทคโนโลยีในการป�องกันประเทศ จึงได�มีการศึกษาด�านความปลอดภัยควบคู(ไปกับเทคโนโลยีในการ
ผลิตโดยสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุออกเป/น 3 ประการได�แก( ความผิดพลาดของผู�ปฏิบัติงาน 
(Human Error) ความผิดพลาดในระบบ (System Error) และความผิดพลาดในการบริหารจัดการ 
(Management Error) ดังนั้นในการป�องกันหรือลดอุบัติเหตุ จําเป/นต�องมีการลดหรือป�องกันความ
ผิดพลาดจากส(วนต(างๆ ท้ังของผู�ปฏิบัติงาน (Human Error) ระบบ (System Error) และ การบริหาร
จัดการ (Management Error) (หัสกร หาญสมบูรณ�, 2548) 

รูปแบบ B 
 
             

 
 
 
 
 
 

ปuอนกลับของงานที่สาํเร็จ       ปuอนกลับของงานที่ไม�สําเร็จ 

เคร่ือง
จักร 

สภาพ 
แวดล�อม 

คน 
เคร่ือง
จักร 

สภาพ 
แวดล�อม

คน 
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ความเสี่ยง 
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จากทฤษฎีต(างๆท่ีเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สามารถกล(าวได�ว(าสาเหตุ
หลักมาจากการขาดระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยที่ดี ทําให�ไม(มีระบบหรือมาตรฐานการ
ทํางาน ส(งผลให�ผู�ปฏิบัติงานบกพร(องหรือขาดความรู� แล�วก(อให�เกิดสาเหตุโดยตรงคือการปฏิบัติงานท่ี
ไม(ปลอดภัยและสภาพของงานท่ีไม(ปลอดภัย อันนําไปสู(การเกิดอุบัติเหตุ และส(งผลให�เกิดการบาดเจ็บ 
พิการ หรือเสียชีวิต รวมท้ังอาจส(งผลให�ทรัพย�สินเสียหาย หรือการผลิตหยุดชะงัก รวมท้ังภาพพจน�ท่ีดี
ขององค�กร (กระทรวงแรงงาน, 2558: 13) นอกจากนี้ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ นอกจากส(งผลกระทบต(อ
ผู�ปฏิบัติงาน ต(อการผลิตและการดําเนินงานของธุรกิจท่ีอาจหยุดชะงัก และต(อสาธารณะแล�ว ยังส(งผล
ต(อความเชื่อมั่นของลูกค�าและการถูกลงโทษตามกฏหมาย ซ่ึงสิ่งเหล(านี้ทําให�เจ�าของธุรกิจเกิด
ความกลัวและเป/นตัวผลักดันในการดําเนินการจัดการด�านความปลอดภัย เพ่ือป�องกันอุบัติเหตุ 
(Michael, 1998) 

ในด�านอุบัติเหตุจากการทํางานในประเทศไทย ยังพบว(าการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป�วยเนื่องจากการทํางานยังมีจํานวนมาก โดยในปX 2558 มีลูกจ�างประสบอันตรายจากการทํางาน
จํานวน 95,674 ราย และเม่ือพิจารณาถึงความรุนแรงของการประสบอันตราย กรณีหยุดงานไม(เกิน 3 
วัน ร�อยละ 69.64 ต(อปX กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน ร�อยละ 28.18 ต(อปX กรณีสูญเสียอวัยวะบางส(วน 
ร�อยละ 1.63 ต(อปX กรณีตาย ร�อยละ 0.55 ต(อปX และกรณีทุพพลภาพ ร�อยละ 0.01 ตามลําดับ 
(สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2559) ในด�านอุบัติเหตุจากการทํางานในงานบริการและโรงแรม จาก
สถิติการประสบอันตรายจากการทํางาน ข�อมูลของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระหว(างปX  พ.ศ. 2554 – 2558 โดยแยกตามประเภทกิจการท่ีมีการ
ประสบอันตรายสูงสุด 5 อันดับแรก พบว(า ประเภทกิจการประเภทภัตตาคาร ร�านอาหาร โรงแรม อยู(
ในอันดับท่ี 4 รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 สถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน ปX 2554-2558 จําแนกตามประเภทกิจการ
สูงสุด 5 อันดับแรก 

 

ท่ีมา: สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, สถานการณ�สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปxวย
เนื่องจากการทํางานป4 2554 – 2558 (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน, 
2559). 

ประเภทกิจการ 
 จํานวนรายการประสบอันตราย  

2554 2555 2556 2557 2558 
การก(อสร�าง  9,275 8,773 8,458 8,462 8,128 
การผลิตเครื่องด่ืม อาหาร ฯลฯ 7,373 7,294 6,365 5,636 6,488 
การค�าเครื่อง 
ไฟฟ�า ยานพาหนะฯ 

6,978 7,477 6,094 5,442 5,238 

ภัตตาคาร 
ร�านอาหาร โรงแรม 

5,330 5,985 5,369 4,937 5,105 

การผลิต 
ผลิตภัณฑ�พลาสติก 

5,978 5,748 4,585 4,101 3,966 
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จากตารางท่ี 2 แสดงให�เห็นว(าสถิติการประสบอันตรายจากการทํางาน จากข�อมูล
ของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน ระหว(างปX  พ.ศ. 2554 – 2558 โดยแยกตาม
ประเภทกิจการท่ีมีการประสบอันตรายสูงสุด 5 อันดับแรก พบว(า กิจการก(อสร�างมีจํานวนการประสบ
อันตรายมากเป/นอันดับท่ี 1 ในขณะท่ีประเภทกิจการประเภทภัตตาคาร ร�านอาหาร โรงแรม อยู(ใน
อันดับท่ี 4 โดยในปX 2558 มีจํานวน 5,105 ราย โดยเพ่ิมข้ึนจากปX 2557 ท่ีมีราย 4,937 ราย 
(สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2559) ซ่ึงจะเห็นได�ว(าดูภาพรวมของกิจกรรมการทํางานแล�ว โรงแรม
ถือว(าเป/นงานด�านการให�การบริการซึ่งอุบัติน(าจะน�อย แต(ในความเป/นจริงจากสถิติการประสบ
อันตรายจากการทํางาน พบว(าธุรกิจโรงแรมมีการเกิดอุบัติเหตุสูง ดังนั้นจากข�อมูลดังกล(าวจําเป/นท่ี
โรงแรมต�องกําหนดให�มีการบริหารจัดการความปลอดภัย 

 นอกจากนี้สถานประกอบการประเภทโรงแรม มีอุบัติเหตุจากอัคคีภัยท่ีก(อให�เกิด
ความสูญเสียต(อชีวิตและทรัพย�สิน เช(น กรณีการเกิดเหตุเพลิงไหม�อาคารโรงแรมรอยัลจอมเทียน
พัทยา จังหวัดชลบุรี เม่ือในวันท่ี 11 กรกฎาคม  2540  ทําให�มีผู�เสียชีวิต 90 ราย และบาดเจ็บ 51 ราย 
(กระทรวงมหาดไทย, 2540)  รวมทั้งกรณีเกิดเพลิงไหม�โรงแรมแกรนด� ปาร�ค อเวนิว ถนน
สุขุมวิท กรุงเทพ เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2555 มีผู�เสียชีวิต 1 ราย และมีผู�บาดเจ็บ 24 ราย (กลุ(มงาน
โยธาและซ(อมบารุง, 2555) 

 โอลเซ็นและแคสซี่ (Olsen and Cassee, 1995) ได�ระบุตัวการใหญ(ในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโรงแรม ได�แก( ความสามารถในการควบคุม สินทรัพย�และเงินทุน 
เทคโนโลยี การบริหารแนวใหม( และความปลอดภัยและม่ันคง นอกจากนี้ อิงและมาซากา (Eng and 
Masaka, 2002) กล(าวถึงความปลอดภัยเก่ียวข�องกับการปกป�องพนักงานและลูกค�าในโรงแรม จาก
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในขณะท่ีความม่ันคง เป/นการปกป�องทรัพย�สินของลูกค�าและของโรงแรม 
หรืออีกความหมายหนึ่ง ความปลอดภัย เป/นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับชีวิตของคน ขณะท่ีความม่ันคงเป/น
การปกป�องทรัพย�สินของลูกค�าและโรงแรม ผลกระทบด�านความปลอดภัย เช(นอุบัติเหตุ วัตถุอันตราย 
และไฟไหม� ในขณะท่ี โอลเซ็นและพิซาม (Olsen and Pizam, 1998) ได�เสนอป�ญหาด�านความ
ปลอดภัยและความม่ันคงของโรงแรม ได�เป/น 5 มิติ ได�แก( การก(ออาชญากรรม การก(อการร�าย 
สุขภาพ ภัยธรรมชาติ และอันตรายจากมนุษย�สร�างข้ึน โดยได�จัดอันดับความสําคัญ ซ่ึงพบว(า การ
บาดเจ็บในโรงแรมและอาหารเป/นพิษ มีความสําคัญเป/นอันดับหนึ่ง และการบาดเจ็บจากสถาน
สันทนาการและการบาดเจ็บของพนักงาน เป/นสิ่งท่ีโรงแรมควรศึกษาในการหามาตรการควบคุมและ
ป�องกัน รวมทั้ง จากการแนวทางปฎิบัติการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยการเดินทาง 
(Travelers Insurance Company, 2013)  มีการระบุความเสี่ยงของโรงแรม ได�แก( ไฟไหม� โรค
ผิวหนังและการติดเชื ้อ ยานพาหนะ ระบบบริหารความปลอดภัย โรคจากท(าทางการทํางาน 
(ergonomics) การลื่น หกล�ม ความสะอาดเป/นระเบียบเรียบร�อง และนอกจากนี้ จากการศึกษาของ 
ณัฐพล พันธ�ภักดี (2548, 115) การจัดอันดับความสําคัญความปลอดภัยและความม่ันคงของโรงแรม
พบว(า การเกิดการบาดเจ็บในเขตพ้ืนท่ีโรงแรมสูงเป/นอันดับหนึ่งและการบาดเจ็บจากบริเวณสันทนา
การเป/นอันดับสอง และการบาดเจ็บจากการกระทําของพนักงานเองเป/นอันดับสามรวมท้ังอาหารเป/น
พิษและไฟไหม� แสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงการจัดอันดับความสําคัญความปลอดภัยและความม่ันคงของโรงแรม 
 

มิติ เหตุการณ� การจัดอันดับ 
ด�านสุขภาพ อาหารเป/นพิษ 

โรคติดเชื้อทางอาหาร 
1 
3 

อันตรายจากมนุษย�สร�างข้ึน การบาดเจ็บภายในโรงแรม 
ไฟไหม� 
การบาดเจ็บจากสถานสันทนาการ 
การบาดเจ็บของพนักงาน 

1 
6 
7 
13 

ด�านอาชญกรรม การขโมยของแขกท่ีมาพัก 
การขโมยของพนักงาน 
การขโมยของโรงแรม 
การปล�นของแขก 
การปล�นของโรงแรม 
ความม่ันคงด�านข�อมูลของลูกค�า 
การขโมยจากแขกจร 
การฉ�อโกงบัตรเครดิต 

2 
4 
5 
8 
9 
10 
11 
12 

ท่ีมา: ณัฐพล พันธ�ภักดี, “การสอบสวนกระบวนการของคุณค(าของการลงทุนท่ีจับต�องไม(ได�: กรณีศึกษา 
ความปลอดภัยและความม่ันคงในธุรกิจโรงแรมข�ามชาติ” (วิทยานิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารโรงแรมและการท(องเที่ยวสถาบันโพลีเทคเวอร�จีเนีย และมหาวิทยาลัย
สเทต เบลคส�เบอร�ก เวอร�จีเนีย, 2548). 

 
 จากตารางท่ี 3 จะเห็นได�ว(าจากการจัดอันดับความสําคัญความปลอดภัยและความ

ม่ันคงของโรงแรม เมื่อพิจารณาในด�านการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะเห็นว(าผู�บริหารโรงแรมให�
ความสําคัญกับการเกิดการบาดเจ็บในเขตพ้ืนท่ีโรงแรมสูงเป/นอันดับหนึ่งและการบาดเจ็บจากบริเวณ
สันทนาการเป/นอันดับสอง และการบาดเจ็บจากการกระทําของพนักงานเองเป/นอันดับสามรวมท้ัง
อาหารเป/นพิษและไฟไหม� ซ่ึงสิ่งเหล(านี้สามารถช(วยให�ผู�บริหารได�มีการวางแผนในการบริหารความ
ปลอดภัยเพ่ือป�องกันการบาดเจ็บต(างๆ 

 จากการศึกษาขององค�การสหภาพยุโรปสําหรับความปลอดภัยและสุขภาพในการ
ทํางาน (European Agency for Safety and Health at Work, 2008) เรื่อง การคุ�มครองคนงาน
ในโรงแรม ภัตตาคาร และการจัดเลี้ยง พบว(าอุบัติเหตุจากการทํางานส(วนใหญ(เก่ียวกับ การลื่น หกล�ม
และการตก รวมท้ัง การถูกตัดและแผลไหม� นอกจากนั้นมีโรคทางการยศาสตร�และโรคผิวหนัง 

 ท้ังนี้จะเห็นได�ว(าการปฎิบัติงานในธุรกิจโรงแรม มีอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 
รวมท้ังอัคคีภัย ค(อนข�างสูงมาก ซ่ึงทําให�เกิดความสูญเสียท้ังผู�ปฎิบัติงานเอง และองค�กร ด้ังนั้น จึงมี
ความจําเป/นท่ีธุรกิจโรงแรมต�องมีการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน เพ่ือช(วยในการดูแล ป�องกัน ควบคุม ป�จจัยเสี่ยงในการทํางาน เพ่ือนําไปสู(การปลอด
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จากอุบัติเหตุ และประสบอันตราย ต(อชีวิต ร(างกาย และสุขภาพอนามัย อันเนื่องมาจากการทํางาน 
ท้ังนี้เพราะแรงงานเป/นผู�ปฏิบัติงานซ่ึงถือว(าเป/นทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญมากในการพัฒนาประเทศ 
(มนตรี สนขุนทด, 2551) ซ่ึงสอดคล�องกับเอกสารรายงานขององค�การบริหารความปลอดภัย และ  
อาชีวอนามัย ของสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration: OSHA, 
2012: 17) ท่ีเชื่อม่ันว(าการมีระบบบริหารความปลอดภัยท่ีดี เป/นพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเปลียนแปลง
องค�กรในการระบุและควบคุมอันตราย ซ่ึงเป/นการส(งเสริมในการปรับปรุงท่ีทํางานให�มีความปลอดภัย
มากข้ึน ทําให�องค�กรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ มีผลประโยชน�ต(อธุรกิจในแง(การลดค(าใช�จ(ายจาก
อุบัติเหตุ 

2.3 มาตรฐานและกฎหมายด�านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน 

 ในการส(งเสริมระบบการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน
การทํางานนั้น ได�มีหลายองค�กรท้ังในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ได�มีส(วนใน
การกําหนดมาตรฐาน กฎหมาย ข�อกําหนดและข�อตกลงร(วมกันมากมาย เช(น องค�กรแรงงานระหว(าง
ประเทศ (International Labor Organization ; ILO) และองค�กรอนามัยโลก ( World Health 
Organization; WHO) ได�ร(วมกันกําหนดขอบข(ายของระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ประกอบด�วยงานสําคัญ 5 ด�านได�แก( 1) การส(งเสริม (Promotion) มุ(งเน�นการดูแล ส(งเสริมให�
ผู�ปฏิบัติงานมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ� ท้ังร(างกายและจิตใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในสังคม      
2) การป�องกัน (Prevention) เพ่ือมิให�ผู�ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรมหรือผิดปกติเนื่องจาก
สภาพหรือสิ่งแวดล�อมการทํางานที่เป/นอันตราย 3) การคุ�มครอง (Protection) เป/นการดําเนิน
มาตรการเพ่ือปกป�องคุ�มครองผู�ปฏิบัติงาน มิให�มีการทํางานท่ีเสี่ยงต(อการประสบอันตราย อุบัติเหตุ 
การบาดเจ็บ หรือการเกิดโรค 4) การจัดสภาพงาน (Placing) เพ่ือให�มีสภาพและสิ่งแวดล�อมการ
ทํางานให�มีความเหมาะสมสอดคล�องกับความต�องการทางร(างกายและจิตใจของผู�ปฏิบัติงาน 5) การ
ปรับงานและตัวผู�ปฏิบัติงาน (Adaptation) ให�มีความเหมาะสมกัน โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานทางสรีรวิทยา
และความสามารถของแต(ละบุคคล (สํานักความปลอดภัยแรงงาน, 2558) 

 ในขณะเดียวกัน การดํา เนินงานด�านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานของประเทศไทย ได�มีการพัฒนาอย(างต(อเนื่อง ต้ังแต(อดีตจนถึงป�จจุบัน 
โดยได�รับความร(วมมือและผลักดันจากหลายฝ�าย ท้ังหน(วยงานภาครัฐ นักวิชาการ องค�กรเอกชนและ
เครือข(ายแรงงาน ท้ังนี้เพ่ือเป/นกรอบและแนวทางในการคุ�มครองแรงงาน โดยเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีภายใต�การนําของพลเอกสุรยุทธ� จุลานนท� นายกรัฐมนตรี ได�มีมติเห็นชอบ
ให�ประกาศนโยบาย “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี” เป/นระเบียบวาระแห(งชาติตามท่ี
กฎกระทรวงแรงงานเสนอ ด�วยเล็งเห็นว(าแรงงานเป/นป�จจัยสําคัญท่ีจะนําพาเศรษฐกิจของประเทศสู(
การค�าเสรีได�อย(างเข�มแข็งและม่ันคงภายในปX พ.ศ. 2559 โดยมีเจตนารมณ�ให�เกิดความร(วมมือจากทุก
ภาคส(วนในการช(วยขับเคลื่อนนโยบายดังกล(าวเพ่ือให�บรรลุเป�าหมาย 7 ประการคือ 1) แรงงานมี
หลักประกันความมั่นคงในการทํางานภายใต�แผนแม(บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน 2) แรงงานทุกภาคส(วนทํางานในสภาพแวดล�อมที่ได�มาตรฐานความ
ปลอดภัย 3) แรงงานมีจิตสํานึกและองค�ความรู�ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
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ในการทํางาน 4) แรงงานมีอัตราการประสบอันตรายจากการทํางานลดลง 5) แรงงานสามารถเข�าถึง
ข�อมูลสารสนเทศด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 6) แรงงานได�รับ
การเฝ�าระวังด�านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานอย(างเป/นระบบ และ 7) แรงงานมี
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ได�กําหนดวิสัยทัศน�ไว�ว(า “สังคมอยู(ร(วมกันอย(างมีความสุข ด�วยความเสมอภาค 
เป/นธรรมและมีภูมิคุ�มกันต(อการเปลี่ยนแปลง” โดยได�มีการระบุด�านสุขอนามัยและความปลอดภัย ใน
การทํางานไว�ในแผนด�วย ในขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 
ได�จัดทําแผนแม(บทด�านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน มาแล�ว 3 ฉบับ 
โดยฉบับท่ี  3 ใช�เป/นกรอบการปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยฯ ในช(วงปX พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมี
วิสัยทัศน� คือ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” และมีพันธกิจในการกําหนดและพัฒนา
มาตรฐาน มีการกํากับ ควบคุม ดูแล และส(งเสริม รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (สํานักความปลอดภัยแรงงาน, 2557) 

  ในด�านกฎหมาย ประเทศไทยได�มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับความปลอดภัย 
และ อาชีวอนามัยในการทํางาน หลายฉบับ ในท่ีนี้จะกล(าวเฉพาะกฎหมายหลักท่ีเก่ียวข�องกับความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางานในธุรกิจโรงแรม (กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน, 2558) 
เช(น กฎกระทรวง ว(าด�วยการกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด�านความปลอดภัย     
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน พ.ศ. 2553 ปรับปรุงใหม( 2554 มีการกําหนดให�สถาน
ประกอบการท่ีมีลูกจ�างต้ังแต( 50 คน ข้ึนไป ต�องจัดให�มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในการ
ทํางาน ซ่ึงประกอบด�วย นโยบายความปลอดภัย โครงสร�างการบริหารด�านความปลอดภัย แผนงาน
ด�านความปลอดภัย การประเมินและทบทวนการจัดการ และมีการดําเนินการปรับปรุงด�านความ
ปลอดภัย  มีการกําหนดหน�าท่ีของนายจ�างในการจัดให�มีสภาพการทํางานและสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะแก(ลูกจ�าง โดยนายจ�างเป/นผู�รับผิดชอบค(าใช�จ(าย กําหนดให�
ลูกจ�างมีหน�าท่ีปฏิบัติตาม หลักเกณฑ�ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานตามมาตรฐานดังกล(าว 

นอกจากนี้กฎกระทรวงฉบับนี ้ มีข�อกําหนดเพิ่มเติมได�แก( กําหนดให�นายจ�าง
ดําเนินการประเมินอันตราย และศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีมีผลต(อลูกจ�าง 
รวมท้ังจัดทําแผนการดําเนินงานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
และแผนการควบคุมดูแลลูกจ�างและสถานประกอบกิจการ โดยกําหนดให�ส(งผลการประเมินอันตราย 
ผลการศึกษาผลกระทบ แผนการดําเนินงาน และแผนการควบคุม ให�กรมสวัสดิการคุ�มครองแรงงาน
ด�วย มีการกําหนดอํานาจของพนักงานตรวจความปลอดภัยในการเข�าไปตรวจสอบความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน รวมท้ังสอบถามข�อเท็จจริง หรือสอบสวน และสั่งการ
ให�หยุดการกระทําท่ีฝ�าฝ�น แก�ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติ ให�ถูกต�องหรือเหมาะสม มีการกําหนดให�มี
สถาบันส(งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม ในการทํางานมีหน�าท่ีในการส(งเสริม 
แก�ไขป�ญหา พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน รวมท้ังการดําเนินการและการศึกษาวิจัยด�านความปลอดภัย อาชีว อนามัย 
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และสภาพแวดล�อมในการทํางาน และกําหนดโทษนายจ�างผู�ฝ�าฝ�นหรือไม(ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายความ
ปลอดภัยในการทํางานกําหนด ต�องระวางโทษจําคุกไม(เกิน 1 ปXหรือปรับไม(เกินสี่แสนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ (ขวัญหทัย ยิ้มละมัย และรัตนวดี ทองบัวบาน, 2556) 

ในส(วนของกฎกระทรวง เรื่องการกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน พ. ศ. 2549 (กองตรวจความปลอดภัย, 
2549) ได�มีการแบ(งประเภทกิจการออกเป/น 14 ประเภท และธุรกิจโรงแรม ถูกจัดอยู(ในประเภทท่ี 6 
ท่ีต�องปฎิบัติตามกฎหมายนี้ โดยมีการได�กําหนดให�นายจ�างมีเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 
และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของสถานประกอบ
กิจการ ดังนี้ 1) ให�สถานประกอบการท่ีมีจํานวนลูกจ�างเข�าหลักเกณฑ�ตามกฎหมาย แจ�งแต(งต้ังลูกจ�าง
ท่ีมีคุณสมบัติกําหนดตามกฏหมาย ได�แก( เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน�างาน 
เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยระดับเทคนิค เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยระดับเทคนิคชั้นสูง เจ�าหน�าท่ีความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ และเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร โดยมี
บทบาทหน�าท่ีกํากับ ดูแล ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทํางาน แตกต(างกันออกไป 

ในด�านเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ มีการกําหนดหน�าท่ีในการตรวจสอบ
และเสนอแนะให�นายจ�างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานต(างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินธุรกิจ มีแผนงานในการตรวจสอบและวิเคราะห�หาอันตรายและ
ป�จจัยเสี่ยงต(างๆ เพ่ือนําไปสู(การวางแผนท่ีเป/นระบบในการหาวิธีการป�องกันและแก�ไขอันตรายและ
ความเสี่ยงต(างๆ มีการพัฒนากิจกรรมหรือโครงการต(างๆ ท่ีได�ท้ังจากการตรวจสอบตามวิชาชีพ และ
จากความคิดเห็นและข�อเสนอจากหัวหน�างาน หรือพนักงาน และเสนอต(อผู�บริหารเพ่ือนําไปสู(การ
ปฎิบัติ รวมท้ังมีการติดตามและประเมินผล กําหนดกฎระเบียบและมาตรฐานการทํางานท่ีปลอดภัย
และแนะนําให�ความรู�เพื่อให�พนักงานเข�าใจและทํางานด�วยความปลอดภัย ทั้งนี้อาจมีการกําหนด
บทลงโทษกรณีท่ีมีการฝ�าฝ�นและไม(ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐานการทํางานท่ีปลอดภัย พัฒนา
แผนการอบรมให�ความรู�แก(พนักงานระดับต(างๆ ตามป�จจัยเสี่ยงของงานท่ีทํา วางแผนบริหารจัดการ
ด�านสภาพแวดล�อมในการทํางานที่อาจส(งผลก(อให�เกิดอันตรายและโรคจากทํางาน ตรวจสอบ
หลักฐานรายงานรวบรวมสถิติ วิเคราะห�ข�อมูล จัดทํารายงานและข�อเสนอแนะต(อนายจ�างเพ่ือป�องกัน
อุบัติเหตุ และเหตุเดือดร�อนรําคาญอันเนื่องมาจากการทํางานของลูกจ�างและปฏิบัติงานด�านความ
ปลอดภัยในการทํางานอ่ืนๆ ตามท่ีนายจ�างมอบหมาย 

นอกจากนี้ มีข�อกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน หน(วยงานความปลอดภัย และการรายงาน โดยให�สถานประกอบการท่ีมี
จํานวนลูกจ�าง ต้ังแต( 50 คนข้ึนไป ต�องจัดให�มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน โดยจํานวนคณะกรรมการข้ึนอยู(กับจํานวนลูกจ�างของสถานประกอบการ 
คณะกรรมการมีหน�าท่ีพิจารณานโยบายและแผนงานด�านความปลอดภัยในการทํางาน รวมท้ังความ
ปลอดภัยนอกงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก�ไขให�ถูกต�องตาม
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กฎหมาย ส(งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด�านความปลอดภัยในสถานประกอบการ สํารวจด�านการ
ปฏิบัติการด�านความปลอดภัย ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายท่ีเกิดข้ึน พิจารณาโครงการอบรม
เก่ียวกับความปลอดภัย วางระบบการรายงานสภาพการทํางานท่ีไม(ปลอดภัยให�เป/นหน�าท่ีของลูกจ�าง
ทุกระดับ ติดตามความคืบหน�าท่ีเสนอต(อนายจ�าง รายงานผลการปฏิบัติประจําปX ประเมินผลงานด�าน
ความปลอดภัย และปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยอ่ืนๆตามท่ีนายจ�างมอบหมาย 

สําหรับสถานประกอบการท่ีมีจํานวนลูกจ�างเข�าหลักเกณฑ� ต�องจัดให�มีหน(วยงาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน โดยมีหน�าที่ในการวางแผนการ
ดําเนินงานสําหรับการขจัดความเสี่ยง จัดทําข�อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย จัดทําคู(มือและ
มาตรฐานว(าด�วยความปลอดภัยในการทํางาน กําหนดชนิดอุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัยส(วนบุคคล
ท่ีเหมาะสม ส(งเสริม สนับสนุนด�านวิชาการและการปฏิบัติการในหน(วยงานต(างๆ จัดอบรมเกียวกับ
ความรู�พ้ืนฐานและข�อปฏิบัติ ประสานการดําเนินงานด�านความปลอดภัย ตรวจประเมินระบบความ
ปลอดภัยและรวบรวมผลการดําเนินงานเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย และปฏิบัติงานด�านความปลอดภัย
ในการทํางานอ่ืนๆ ตามทีนายจ�างมอบหมาย รวมท้ัง กําหนดให�มีการแจ�ง การส(งเอกสารและการเก็บ
หลักฐาน โดยให�นายจ�างแจ�งชื่อเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยต(อกรมสวัสดิการคุ�มครองแรงงาน จัดส(ง
รายงานผลดําเนินงานความปลอดภัย แจ�งกรณีลูกจ�างประสบอันตรายหรือเจ็บป�วย จัดส(งสําเนา
รายชื่อคณะกรรมการ  ป=ดประกาศรายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย และทําสําเนา
บันทึกให�พร�อมท่ีจะให�พนักงานแรงงานตรวจสอบ  

นอกจากกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับความปลอดภัย ดังกล(าวข�างต�น ยังมีกฎหมายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข�อง ได�แก( 1) กระทรวงแรงงานกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด�านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานในท่ีอับอากาศ พ.ศ. 2547 2) กฎกระทรวง
แรงงานกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ�างและส(งผลการตรวจแก(พนักงานตรวจ
แรงงาน พ.ศ. 2547 3) กฎกระทรวงแรงงานกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด�านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับความร�อน แสงสว(าง และเสียง พ.ศ. 
2549 4) กฎกระทรวงแรงงานกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด�านความปลอดภัยอาชี
วอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 5) กฎกระทรวงแรงงานกําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการเก่ียวกับงานก(อสร�างให�มีความปลอดภัย พ.ศ. 2551  6) กฎหมายเก่ียวข�อง
กับการทํางานให�ปลอดภัยกับเครื่องจักร ป��นจั่น และหม�อนํ้า พ.ศ. 2552 7) กฏหมายเก่ียวข�องกับการ
ทํางานให�ปลอดภัยกับงานไฟฟ�า พ.ศ. 2554 ปรับปรุงใหม( 2558 และ 8) กฎกระทรวง กําหนด
มาตรฐานการป�องกันและระงับอัคคีภัยพ.ศ. 2555 เป/นต�น 

ในด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได�มีความร(วมมือกันในด�านความปลอดภัย และ 
อาชีวอนามัยในการประกอบอาชีพ โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในการประกอบอาชีพแห(งชาติของอาเซียนที่เรียกว(า “Plan Of Action on National 
Occupational Safety and Health Frameworks For ASEAN” (ASEAN OSHNET CBM, 2007) 
และได�จัดทําเป/นเอกสารแนวปฏิบัติความปลอดภัย และอาชีวอนามัยท่ีดี ท่ีมีชื่อว(า “The ASEAN 
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Occupational Safety and Health Network: Good Occupational Safety and Health 
Practice 2008/2009” โดยความร(วมมือของกลุ(มประเทศอาเซียน และองค�การแรงงานระหว(าง
ประเทศ (International Labour Organization: ILO) (Qun & Kawakami, 2009) นอกจากนี้ 
อาเซียนได�กําหนดมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานของโรงแรม ซ่ึงเป/นไปตามมาตรฐานการท(องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Standard) โดย
กําหนดมาตรฐานการจัดการโรงแรม 11 ด�าน เช(น นโยบายและการปฏิบัติการทางด�านสิ่งแวดล�อม
เพ่ือการดําเนินการโรงแรม การใช�ผลิตภัณฑ�ท่ีเป/นมิตรกับสิ่งแวดล�อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
การจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการและการกําจัดสารพิษ และสารเคมี เป/นต�น (กระทรวง
ท(องเท่ียวและกีฬา, 2554) และแนวปฏิบัติท่ีเป/นเลิศสําหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ได�ให�ความสําคัญ
กับประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยเป/นอย(างยิ่ง โดยกําหนดเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสุขภาพและ
สุขวิทยาข้ันพ้ืนฐาน การป�องกันอุบัติเหตุ การตอบสนองกรณีอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน การป�องกัน
สิ่งรบกวน การปฎิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีเป/นเลิศจะมีส(วนช(วยให�เจ�าของกิจการหรือผู�จัดการโรงแรม มี
ความม่ันใจในประเด็นสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งของพนักงานโรงแรมและลูกค�าเพ่ิมมากข้ึน 
(International Labour Organization, 2014:1-39) 

 ดังนั้น จะเห็นว(าการส(งเสริมและผลักดันระบบการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน มีท้ังมาตรฐาน ข�อกําหนด และกฎหมาย ท้ังจากองค�กรแรงงาน
ระหว(างประเทศ ( International Labor Organization; ILO) องค�กรอนามัยโลก ( World Health 
Organization; WHO ) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมท้ังหน(วยงานต(างๆ ของประเทศไทยนั้นมี
ความสําคัญมากในการส(งเสริมและสนันสนุน รวมท้ังช(วยผลักดันให�องค�กรและผู�ประกอบต(างๆ เห็น
ความสําคัญและนําไปปฏิบัติเพ่ือให�เกิดความปลอดภัยท้ังต(อองค�กรเองและพนักงานในองค�กร 

2.4 ปjจจัยส�งเสริมระบบการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน 

 จากการศึกษาของ อเลกซานเดอร� โคเฮน (Alexander Cohen, 1977) เรื่อง 
Reprint of “Factors in Successful Occupational Safety Programs” พบว(าป�จจัยความสําเร็จ
ท่ีสําคัญในการบริหารจัดการความปลอดภัย ได�แก( ให�การคําม่ันสัญญาท่ีชัดเจนจากผู�บริหาร ในการ
สนับสนุนและมีส(วนร(วมในกิจกรรมต(างๆด�านความปลอดภัย ร(วมท้ังการติดต(อและประสานงานอย(าง
ใกล�ชิดระหว(างพนักงาน หัวหน�างาน และผู�บริหาร และมีการสื่อสารอย(างเป=ดเผยในเรื่องความ
ปลอดภัย ในขณะท่ี เอตัน และ โนซีริโน (Eaton and Nocerino, 2000) ได�ศึกษาประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทเอกชนในนิวเจอร�ซี สหรัฐอเมริกา พบว(า
จํานวนอุบัติเหตุลดลงในองค�กรที่พนักงานมีส(วนร(วมในความปลอดภัยมาก อย(างไรก็ตามลําพัง
คณะกรรมการความปลอดภัยอย(างเดียวไม(เพียงพอในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย ดังนั้นต�องอาศัยการมีส(วนร(วมอย(างมากจากท้ังนายจ�างและพนักงาน โดยเฉพาะใน
ด�านสนับสนุนทรัพยากรต(างๆ ซึ่งสอดคล�องกับการศึกษาของมาร�คี่ และพัทมอร� (Markey and 
Patmore, 2011) ในการศึกษาโดยวิเคราะห�ข�อมูล 70 ปXของประสิทธิภาพในการมีส(วนร(วมของ
พนักงานในคณะกรรมการความปลอดภัยในธุรกิจผลิตเหล็กในออสเตรเลีย ท่ีพบว(าจํานวนอุบัติถึงข้ัน
หยุดงานมีการลดจํานวนลงอย(างมาก จากการมีส(วนร(วมของผู�บริหารและพนักงานในระบบบริหาร
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จัดการความปลอดภัย ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของ สมชาย รุ(งเรือง และธีระวัฒน� จันทึก (2560)  
ท่ีพบว(าการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน มี
ความสําคัญมากในการช(วยลดอุบัติเหตุ และความสูญเสีย รวมท้ังช(วยเพ่ิมผลการดําเนินงาน และ
ภาพลักษณ�ท่ีดีของธุรกิจ ท้ังนี้ต�องอาศัยความร(วมมือและมีส(วนร(วม จากทุกภาคส(วน ท้ังภาครัฐและ
องค�การ ในระดับองค�การจําเป/นอย(างยิ่งท่ีต�องอาศัยความร(วมมือ ต้ังแต(ผู�บริหารสูงสุดจนถึงพนักงาน
ปฎิบัติการ  

 ในแง(การสนับสนุนจากผู�บริหารในการส(งเสริมระบบการบริหารความปลอดภัย 
อาชีว อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานนั้น อาร�กีริส (Argyris,1988: 99) มองว(าพันธะสัญญา
ของผู�บริหารมีส(วนอย(างมากในการสร�างพลังงานทางร(างกายและจิตใจต(อพนักงาน ท้ังนี้เพราะคําม่ัน
สัญญาของผู�บริหารสูงสุดเป/นกรอบในการกําหนดระบบการบริหารความปลอดภัยผ(านทางนโยบาย
ความปลอดภัย เพ่ือนําไปสู(การอบรมให�ความรู� การสื่อสาร และให�ทรัพยากรท่ีจําเป/น ซ่ึงเป/นหัวใจ
สําคัญในการบริหารความปลอดภัย ในขณะท่ี วิเชียร วิทยอุดม (2555) เสนอว(า ในการจัดต้ังระบบ
บริหารจัดการความปลอดภัย ผู�บริหารต�องคํานึงวัฒนธรรมองค�กรด�วย ซ่ึงจะเป/นประโยชน�ต(อองค�กร
อย(างมากต(อการปฎิบัติงานของบุคคลากรในการทุ(มเทการทํางานเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ การอบรม หรือ
ให�ความรู� ก็มีส(วนช(วยให�พนักงานมีจิตสํานักและคํานึงถึงความจําเป/นในการปรับปรุงและร(วมมือใน
การจัดการความปลอดภัย รวมท้ังทําให�มีการทําตามกฎหมาย มีการกําหนดหน�าท่ีรับผิดชอบและการ
สร�างภาพลักษณ�ท่ีดี ( Mallak and  Kurstedt, 1996) ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของสุรชัย ตรัยศิลานันท� 
(2552) ในเรื่องป�จจัยท่ีมีผลต(อการรับรู�การจัดการความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
พลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีพบว(าผู�บริหารมีความสําคัญต(อการจัดการความปลอดภัยโดยการ
กําหนดนโยบายความปลอดภัย ซ่ึงจะเป/นตัวกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานความปลอดภัยเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค�ขององค�กร 

 แรงจูงใจในการทํางานเป/นป�จจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีทําให�ผู�ปฏิบัติงานแสดง
พฤติกรรมต(างๆในการทํางาน ผู�บริหารจึงต�องรู�และเข�าใจถึงกลยุทธ�การจูงใจเพ่ือนํามาใช�ในการเพ่ิม
แรงจูงใจในการทํางานให�กับพนักงาน ท้ังการจูงใจด�วยผลตอบแทนท่ีเป/นเงินและผลตอบแทนท่ีไม(ใช(เงิน 
(สุภาพร เรือนเงิน, 2555) นอกจากนี้ การมอบอํานาจแก(พนักงาน (Employee Empowerment) 
สามารถช(วยส(งเสริมกําลังความสามารถของพนักงานในการทําให�พนักงานใช�ศักยภาพได�อย(างเต็มท่ี
มากข้ึนและสามารถระบุป�ญหาและแก�ป�ญหาได�อย(างมีประสิทธิภาพ (Leitch at al.,1995) ซ่ึง
ผู�บริหารระดับสูงจะมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานไปยัง
ผู�บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะอย(างยิ่งผู�บริหารระดับล(างหรือระดับปฏิบัติการ ท้ังนี้เพราะหัวหน�างาน
เป/นผู�ท่ีใกล�ชิดกับพนักงานมากท่ีสุด (สุรชัย ตรัยศิลานันท�, 2552) 

 การทบทวนและประเมินผล (Review and Evaluation) ก็มีความสําคัญในการให�
ข�อมูลป�อนกลับในการพัฒนาความสัมพันธ�ความพอใจของพนักงาน และเพ่ิมผลผลิตในธุรกิจด�าน
สุขภาพ (MacStravic,1990) รวมทั้ง การทบทวนและประเมินผลเป/นการสร�างความไว�วางใจใน
องค�กร เป/นการสื่อสารและรายงานผลปฎิบัติงานระบบจัดการความปลอดภัย รวมท้ังป�ญหาอุปสรรค
ท่ีจะมีผลต(อเป�าหมาย ตลอดจนเป/นความร(วมมือในการวางแผนกลยุทธิ์ในการแก�ไขป�ญหาต(างๆ ซ่ึง
สอดคล�องกับข�อกําหนดระบบจัดการความปลอดภัย มอก.18001 ที่ต�องมีระบบการทบทวน



48 

 

ตรวจสอบและแก�ไข (Checking and Corrective Action) เพ่ือเป/นข�อมูลให�ฝ�ายบริหารในการ
ทบทวนการจัดการความปลอดภัย และเพื่อนําไปสู(การพัฒนาอย(างต(อเนื่องและยั่งยืน (มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, 2552)  

 สรุปได�ว(าป�จจัยที่ส(งเสริมระบบการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานในธุรกิจโรงแรมมีหลายองค�ประกอบ ได�แก( มาตรฐานและข�อกําหนดของ
องค�กรสากล เช(น องค�กรแรงงานระหว(างประเทศ องค�การอนามัยโลก และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ร(วมท้ังกฏหมายและข�อกําหนดต(างๆ ภายในประเทศ ซ่ึงสิ่งเหล(านี้มีความสําคัญมากในการ
ส(งเสริมและสนันสนุน รวมท้ังช(วยผลักดันให�โรงแรมเห็นความสําคัญและนําไปปฏิบัติเพ่ือให�เกิดความ
ปลอดภัยท้ังต(อธุรกิจโรงแรมเองและพนักงานในโรงแรม นอกจากนี้ ป�จจัยท่ีส(งเสริมการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานภายในธุรกิจโรงแรมเองนั้นมีหลาย
ป�จจัย ได�แก( คําม่ันสัญญา การสนับสนุน และการมีส(วนร(วมของผู�บริหารของโรงแรมหรือเจ�าของ
ธุรกิจโรงแรมในการกําหนดนโยบาย เพ่ือแสดงเจตนารมณ�ในการสนับสนุนทรัพยากรต(างๆ ท่ีจําเป/น
ในการดําเนินงานด�านความปลอดภัย ท้ังด�าน งบประมาณ บุคคลากรหรือผู�รับผิดชอบด�านความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน การวางแผนงานและกําหนดเป�าหมายด�านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในการทํางานให�เป/นส(วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจของโรงแรม รวมท้ังการมอบ
อํานาจแก(พนักงานระดับต(างๆ ในการดําเนินการแก�ไขและตัดสินใจในการปรับปรุงแก�ไขการ
ปฎิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ� และท่ีทํางานให�มีความปลอดภัย การให�ผลตอบแทนและรางวัลในการ
กระตุ�นและจูงใจให�พนักงานให�ความร(วมมือด�านความปลอดภัย การวางแผนการอบรมและให�ความรู�
แก(พนักงานระดับต(างๆในด�านความปลอดภัยในการทํางาน การสื่อสารและประชาสัมพันธ� การทบทวน
และประเมินผล และการเป=ดโอกาสให�พนักงานของโรงแรมทุกคนได�มีส(วนร(วมในการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในโรงแรม  

2.5 แนวคิดปjจจัยท่ีส�งเสริมการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานในธุรกิจโรงแรม 

 จากการศึกษาของ เฉิดศักด์ิ สืบทรัพย� และ ณัฎฐพันธ� เขจรนันทน� (2557) เรื่อง
แนวทางการจัดการด�านความปลอดภัยในการทํางานเพ่ือส(งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็นไทย เพ่ือศึกษาสภาพข�อเท็จจริง ป�ญหาและอุปสรรคของ
การจัดการความปลอดภัยท่ีส(งผลกระทบต(อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน แนวทางในการลด
อุบัติเหตุในการทํางาน รวมท้ังเสนอแนวทางการจัดการด�านความปลอดภัยในการทํางานเพ่ือส(งเสริม
คุณภาพชีวิตของพนักงาน ซ่ึงจะช(วยสนับสนุนและผลักดันด�านคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัยของ
องค�กรให�มีประสิทธิภาพมากข้ึนได�อย(างเป/นรูปธรรม ไม(ว(าจะเป/นจํานวนอุบัติเหตุท่ีลดลง จํานวน
ชั่วโมง เครื่องจักรที่หยุดทํางานระหว(างการผลิตที่ลดลง มูลค(าการรักษาพยาบาลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานและไม(ได�เกิดจากการปฏิบัติงานท่ีลดลง มูลค(าผลิตภัณฑ�จากผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน และจํานวน
วันขาดงานของพนักงานที่ลดลง โดยได�มีการเสนอแนวทางการจัดการท่ีเรียกว(า “KRUNGTHEP 
Model” แสดงในภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 โมเดลโครงสร�างของ KRUNGTHEP Model 
ท่ีมา: เฉิดศักด์ิ สืบทรัพย� และ ณัฎฐพันธ� เขจรนันทน�, “แนวทางการจัดการด�านความปลอดภัยในการ
ทํางานเพ่ือส(งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็นไทย,” 
วารสารสมาคมนักวิจัย 19, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2557): 74-76. 

 

 จากภาพที่ 6 เป/นการแสดงรายละเอียดแต(ละองค�ประกอบของ KRUNGTHEP 
Model ได�แก( K: Knowledge/Know-How หมายถึงหลักการบริหารองค�ความรู�ด�านความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ มีการถ(ายองค�ความรู�ให�แก(พนักงานทุกคน ทุกระดับ ให�เข�าใจถึงสภาพความ
ปลอดภัยท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของสถานประกอบการ จัดการให�มีการพัฒนาและฝ�กอบรมอย(างเป/น
ทางการ และมีการจัดกิจกรรมรณรงค�ส(งเสริมความปลอดภัย R: Renovation หมายถึง การปฏิวัติ
การทํางานท่ีมีความปลอดภัย หากเกิดความผิดพลาดข้ึนในการดําเนินงาน ต�องมีการตรวจสอบความ
ผิดพลาดนั้นไม(ปล(อยให�ผ(านไป องค�กรควรจะต�องมีกฎระเบียบที่เกื้อหนุนต(อการดําเนินงานด�าน
ความปลอดภัยเพ่ือเป/นแนวทางการทํางานให�กับผู�ปฏิบัติงาน U: Utilization หมายถึง การใช�
ประโยชน�สูงสุดจากการทํางานท่ีมีความปลอดภัย และมีการวิเคราะห�ผลกระทบของงาน (Task 
Analysis) N: Networking หมายถึง การทํางานแบบเครือข(าย มีการแลกเปลี่ยนองค�ความรู� และวิธี
ปฏิบัติท่ีดีจากองค�กรต(างๆ G: Governance หมายถึง การบริหารกิจกรรมความปลอดภัยเพ่ือ
ส(งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานในสถานประกอบการอย(างบรรษัทภิบาล คือ การมีความ
รับผิดชอบต(อสังคม โดยการปฏิบัติตามกฎหมายอย(างเคร(งครัด T: Teamwork การทํางานเป/นทีม 
หมายถึง การสร�างจิตสํานึกให�พนักงานในองค�กรมีความตระหนักและมีจิตสํานึกในการทํางานอย(างมี
ความปลอดภัยร(วมกัน H: Holistic การบริหารองค�กรโดยภาพรวม เป/นการดําเนินการนําทุก
กิจกรรมขององค�กรมาพิจารณาโดยองค�รวม เพื่อให�การบริหารความปลอดภัยท่ีเกิดข้ึนถูกนํามา

P- Policy: การดําเนินงาน
ตามนโยบายความปลอดภัย 

T-Teamwork: การสร�าง
จิตสํานึกความปลอดภัยร(วมกัน 

E-Environment: การจัด
สภาพแวดล�อมในการทาํงาน 

H-Holistic: การบริหาร
องค�กรโดยภาพรวม 

G-Governance: การ
บริหารความปลอดภัยแบบ
บรรษัทภิบาล 

N-Networking: การ
ทํางานแบบเครือข(าย 

U-Utilization: การ
ใช�ประโยชน�จาก
ทํางานที่มีความ
ปลอดภัย 

R-Renovation: การ
ปฏิวัติการทํางานที่มี
ความปลอดภัย 

K-Knowledge:  
การบริหารองค�ความรู� 

KRUNGTHEP
รูปแบบ
กรุงเทพ
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พิจารณารอบด�าน E: Environment หมายถึง การจัดการสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีมีความ
ปลอดภัย P: Policy หมายถึง นโยบายความปลอดภัยในการทํางานขององค�กร ผู�บริหารระดับสูง
จําเป/นต�องกําหนดวิสัยทัศน� นโยบายและกลยุทธ� ท่ีชัดเจนและแสดงถึงความต้ังใจในการดําเนินงาน
อย(างจริงจัง 

 จากการประชุมเรื่อง “วิสัยทัศน�ในอนาคต” ของสมาคมโรงแรมและภัตตาคาร 
ระหว(างประเทศ (Olsen and Cassee, 1995)  ได�แบ(งป�ญหา ด�านความปลอดภัย และความม่ันคง
ของธุรกิจโรงแรมเป/น 2 แบบ ได�แก( 1) แรงผลักดันทางมหภาค ซ่ึงเป/นป�จจัยสิ่งแวดล�อมภายนอกใน
ภาพที่ใหญ(หรือโดยรวมที่มากระทบกับองค�กร ได�แก( การก(อการร�าย ป�ญหาด�านสุขภาพ เช(น
โรคติดต(อ การลดลงจากการปกป�องจากรัฐบาล ความอ(อนแอหรือความไม(พร�อมทางด�านสาธารณูปโภค 
และลัทธิชาตินิยม และ 2) แรงผลักดันทางด�านจุลภาค เป/นสภาพแวดล�อมท่ีมากระทบกับองค�กร 
โดยมองในภาพท่ีแคบและเจาะจงภายในองค�กร ได�แก( ความปลอดภัยส(วนบุคคล ความปลอดภัยใน
ทรัพย�สิน และการประกัน ซ่ึงแรงผลักดันท้ัง 2 อย(างมีส(วนอย(างมากในการผลักดันให�ธุรกิจโรงแรม
ต�องมีการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน เพ่ือให�ม่ันใจ
ว(าองค�กรมีแผนกลยุทธิ์ในการบริหารจัดการแรงผลักดันดังกล(าวได�อย(างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและม่ันคงของโรงแรมเองและของลูกค�า ดังแสดงในภาพท่ี  7 

 
ภาพท่ี 7  แรงผลักดันด�านความปลอดภัย และม่ันคงในธุรกิจโรงแรม  
ท่ีมา: Olsen, M. D. and E. Cassee, The international hotel industry into the new 
millennium: Visioning the future (Paris: International Hotel and Restaurant 
Association, 1995). 
 

 จากภาพท่ี 7 จะเห็นได�ว(าการท่ีธุรกิจโรงแรมต�องมีการบริหารจัดการความปลอดภัย 
และความม่ันคง เพราะมีแรงผลักดันท้ังทางมหภาค ได�แก( การก(อการร�าย ป�ญหาด�านสุขภาพ เช(น
โรคติดต(อ การลดลงจากการปกป�องจากรัฐบาล ความอ(อนแอหรือความไม(พร�อมทางด�านสาธารณูปโภค 

แรง 
ผลัก 
ดัน
ด�าน
ความ
ปลอด
ภัย 
และ
ความ
ม่ันคง 

แรง
ผลัก 
ดัน 
มห
ภาค 

- การก(อการร�าย 

- ป�ญหาด�านสุขภาพ 

- การลดลงจากการปกป�อง
จากรัฐบาล 

- ความไม(พร�อมทางด�าน
สาธารณปูโภค 

- ลัทธิชาตินิยม 

แรง
ผลัก 
ดัน

จุลภาค 

- ควมปลอดภัยส(วนบุคคล 

- ความปลอดภัยในทรัพย�สิน 

- การประกัน 

การเพ่ิมความ
ปลอดภัยและม่ันคง
จะเป/นการขับ
ทางเลือกของลูกค�า 
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และลัทธิชาตินิยม และแรงผลักดันทางด�านจุลภาค ได�แก( ความปลอดภัยส(วนบุคคล ความปลอดภัย
ในทรัพย�สิน และการประกัน ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและม่ันคงของโรงแรมเองและของลูกค�า 

 ในการดําเนินการบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางานในโรงแรมนั้น 
จําเป/นท่ีต�องได�รับความร(วมมือจากทุกฝ�ายของโรงแรม ทั้งนี้เพราะทุกคนย(อมมีหน�าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีแตกต(างกัน ดังนั้นในการท่ีจะให�ทุกคนมีส(วนร(วม ผู�บริหารสูงสุดของโรงแรมต�องมีการ
ประกาศหรือสื่อสารให�ทุกคนได�รับทราบ ซ่ึงโดยท่ัวไปแล�ว ผู�บริหารสูงสุดต�องให�ความสําคัญและแสดง
เจตนารมณ�ท่ีแนวแน(และเป/นรูปธรรมในการบริหารจัดการความปลอดภัยผ(านทางนโยบายความ
ปลอดภัยของโรงแรม  รวมท้ังมีแผนงานและกลยุทธิ์ในการให�ความรู�และการจูงใจให�ทุกคนได�ตระหนัก
และเห็นความสําคัญ และพร�อมท่ีจะให�ความร(วมมือในท่ีสุด ด�วยเหตุนี้ โกวินดาราจุลา (Govindarajula, 
2004) เสนอว(ามี 4 ป�จจัยหลักต(อป�จจัยจูงใจของพนักงานต(อระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม ได�แก( 
คําม่ันสัญญาจากฝ�ายบริหาร การให�อํานาจแก(พนักงาน การให�รางวัล และการทบทวนประเมินผล ซ่ึง
สามารถนํามาประยุกต�ใช�กับการบริหารความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรมได� ดังแสดงในแผนภาพท่ี 8 

 

 
 
ภาพท่ี 8 ป�จจัย 4 ป�จจัยหลักท่ีมีผลต(อการจูงใจของพนักงานต(อระบบบริหารจัดการความปลอดภัย

ในธุรกิจโรงแรม 
ที่มา: Nalini Govindarajulu, “Motiving Employees for Environmental Improvement”  
(Emerald Publishing Limited, Industrial Management & Data Systems, Vol. 104, 2004). 

ผลปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยของโรงแรม 

-  ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุ 

-  ลดความสูญเสีย 
-  มีระบบบริหารความ

ปลอดภัยท่ีดี 
-  สร�างภาพลักษณ�ท่ีดี

แก(โรงแรม 

คําม่ันสัญญาของผู�บริหาร 

- นโยบายความปลอดภัย 

- การมีส(วนร(วมของพนักงานโรงแรม 

- การสื่อสารเป�าหมายของโรงแรม 

- การอบรมให�ความรู�ความปลอดภัย 

การให�อํานาจแก�พนักงาน 
- การมอบหน�าท่ีรับผิดชอบ 
- การมีส(วนร(วมของพนักงาน 

การให�รางวัล 

-  ตัวเงิน และ ไม(ใช(ตัวเงิน 
-  การยกย(องเชิดชู 
-  ผลตอบแทนอ่ืน ๆ  

การทบทวนและประเมินผล 

-  การติดตามผลปฎิบัติงาน 

-  การตรวจสอบด�านความปลอดภัย 

-  การปรับปรุงแก�ไข 

การจูงใจ 
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 จากภาพที่ 8 จะเห็นได�ว(าในการการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในธุรกิจโรงแรมนั้น จําเป/นอย(างยิ่งท่ีจะต�องได�รับความร(วมมือและสนับสนุนจาก
ผู�บริหารสูงสุดของโรงแรมโดยการแสดงคําม่ันสัญญาผ(านทางนโยบายความปลอดภัย เป=ดโอกาสให�
พนักงานทุกระดับได�มีส(วนร(วม รวมท้ังมีการสื่อสารและให�ความรู�ด�านความปลอดภัยอย(างต(อเนื่อง 
นอกจากนี้ การมอบอํานาจแก(พนักงานก็มีความสําคัญในการทําให�พนักงานมีความรับผิดชอบและมี
ส(วนร(วมในการเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัยในท่ีทํางาน 
ในขณะเดียวกัน การให�ผลตอบแทนและรางวัลก็มีส(วนช(วยในการกระตุ�นและจูงใจให�พนักงานมี
แรงผลักดันในการปฎิบัติตามข�อกําหนดต(างๆท่ีจะช(วยส(งเสริมการบริหารความปลอดภัยและสร�าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงแรม อย(างไรก็ตาม การทบทวนและประเมินผลก็มีความจําเป/นในการ
สร�างความไว�วางใจ ท้ังนี้เพราะเป/นการสื่อสารและรายงานผลปฎิบัติงานระบบจัดการความปลอดภัย 
รวมท้ังป�ญหาอุปสรรคท่ีจะมีผลต(อเป�าหมาย ตลอดจนเป/นการสร�างความร(วมมือในการวางแผนกลยุทธิ์
ในการแก�ไขป�ญหาต(างๆในโรงแรม เพ่ือนําไปสู(การปรับปรุงการบริหารความปลอดภัยอย(างต(อเนื่อง 
 นอกจากนี้ จากการศึกษาของสมชาย รุ(งเรือง และธีระวัฒน� จันทึก (2560) เรื่อง 
ป�จจัยส(งเสริมการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานใน
ธุรกิจโรงแรม โดยพิจารณหลายป�จจัยท่ีผลักดันให�ธุรกิจโรงแรมต�องมีการบริหารจัดการความปลอดภัย     
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน เช(น กฎหมายรัฐบาล ลูกค�า และมาตรฐานองค�กร
ระหว(างประเทศ ซ่ึงการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
สิ่งเหล(านี้มีส(วนท่ีสําคัญอย(างมากในการผลักดันให�ธุรกิจโรงแรมต�องมีระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัยท่ีจะต�องได�รับความร(วมมือจากพนักงานทุกระดับท้ังผู�บริหารและพนักงานทุกคน ผู�บริหารมี
ส(วนสําคัญในการแสดงคําม่ันสัญญาผ(านทางนโยบายความปลอดภัย เป=ดโอกาสให�พนักงานทุกระดับ
ได�มีส(วนร(วม มีการสื่อสารและให�ความรู�ด�านความปลอดภัยอย(างต(อเนื่อง มีการมอบอํานาจแก(
พนักงาน มีการให�ผลตอบแทนและรางวัล และการทบทวนและประเมินผล ส(วนพนักงานต�องมีส(วน
ร(วม ปฏิบัติตามข�อกําหนต(างๆ และรายงานและเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาให�ดีข้ึน เพ่ือส(งผลให�
พนักงานท้ังองค�กรมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดี ซ่ึงส(งผลให�องค�กรมีการบริหารจัดการท่ีดี
ด�านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน อันนําไปสู(เป�าหมายในการลด
อุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย เพ่ิมความพ่ึงพอใจของลูกค�า เพ่ิมผลการดําเนินธุรกิจ และสร�างภาพลักษณ�
ท่ีดีต(อองค�กร าสรุปเป/นกรอบแนวคิดการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ในธุรกิจโรงแรม ตามภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 9  กรอบแนวคิดป�จจยัส(งเสริมการบริหารจดัการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางานในธุรกิจโรงแรม 

ท่ีมา: สมชาย รุ(งเรือง และ ธีระวัฒน� จันทึก, “ป�จจัยส(งเสริมการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางานในธุรกิจโรงแรม,” วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 10, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560): 1-15. 
 
 จากภาพท่ี 9 แสดงให�เห็นว(ามีหลายป�จจัยที่ผลักดันให�ธุรกิจโรงแรมต�องมีการ
บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน เช(น กฎหมายรัฐบาล 
ลูกค�า และมาตรฐานองค�กรระหว(างประเทศ ซ่ึงการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานจะประสบผลสําเร็จนั้น จําเป/นอย(างยิ่งท่ีจะต�องได�รับความร(วมมือจาก
พนักงานทุกระดับท้ังผู�บริหารและพนักงานทุกคน ผู�บริหารมีส(วนสําคัญในการแสดงคําม่ันสัญญาผ(าน
ทางนโยบายความปลอดภัย เป=ดโอกาสให�พนักงานทุกระดับได�มีส(วนร(วม มีการสื่อสารและให�ความรู�
ด�านความปลอดภัยอย(างต(อเนื่อง มีการมอบอํานาจแก(พนักงาน มีการให�ผลตอบแทนและรางวัล และ
การทบทวนและประเมินผล ส(วนพนักงานต�องมีส(วนร(วม ปฏิบัติตามข�อกําหนต(างๆ และรายงานและ
เสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาให�ดีข้ึน เพ่ือส(งผลให�พนักงานท้ังองค�กรมีความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยท่ีดี ซ่ึงส(งผลให�องค�กรมีการบริหารจัดการท่ีดีด�านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม

 
 

แรงผลักดัน
จาก

กฎหมาย
รัฐบาล 

ลูกค�า และ
มาตรฐาน
องค�กร
ระหว�าง

ประเทศ ท่ี
เก่ียวข�อง
กับธุรกิจ
โรงแรม 

ปjจจัยส�งเสริมจาก
องค�กร/ผู�บริหาร 

- คํามั่นสัญญาจาก
ฝxายบริหาร 

- การให�อํานาจแก�
พนักงาน 

- การให�รางวลั 

- การทบทวน
ประเมินผล 

ปjจจัยส�งเสริมจาก
บุคคล/พนักงาน 

- การมีส�วนร�วม 

- การปฏบิัตติาม
ข�อกําหนด 

- การรายงานและ
เสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

ความปลอดภัย
และสุขภาพ

อนามัยท่ีดีของ
พนักงาน
โรงแรม 

ผลการบริหารจัดการท่ีดี
ด�านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในธุรกิจ
โรงแรม 
- ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

- ลดความสูญเสีย 

- เพ่ิมความพึงพอใจของ
ลูกค�า 

- เพ่ิมผลการดําเนินธุรกิจ 

- สร�างภาพลักษณ�ท่ีดี 
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ในการทํางาน อันนําไปสู(เป�าหมายในการลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย เพ่ิมความพ่ึงพอใจของลูกค�า 
เพ่ิมผลการดําเนินธุรกิจ และสร�างภาพลักษณ�ท่ีดีต(อองค�กร  
 ดังนั้นสรุปได�ว(า การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางานในธุรกิจโรงแรม นับว(ามีความสําคัญเป/นอย(างมาก เพ่ือป�องกันและควบคุมไม(ให�เกิด
อุบัติเหตุและโรคจากการทํางานในโรงแรม ท้ังนี้ต�องอาศัยความร(วมมือจากทุกระดับในโรงแรม ต้ังแต(
ผู�บริหารสูงสุดจนถึงพนักงานปฎิบัติการ ซึ่งสอดคล�องกับการศึกษาของอเล็กซานเดอร� โคเฮน 
(Alexander Cohen, 1977) เรื่อง Reprint of “Factors in Successful Occupational Safety 
Programs” พบว(าป�จจัยความสําเร็จท่ีสําคัญในการบริหารจัดการความปลอดภัย ได�แก( ให�การคํ่าม่ัน
สัญญาท่ีชัดเจนจากผู�บริหาร ในการสนับสนุนและมีส(วนร(วมในกิจกรรมต(างๆด�านความปลอดภัย ร(วม
ท้ังการติดต(อและประสานงานอย(างใกล�ชิดระหว(างพนักงาน หัวหน�างาน และผู�บริหาร และมีการ
สื่อสารอย(างเป=ดเผยในเรื่องความปลอดภัย ดังนั้นแสดงให�เห็นว(า ความปลอดภัยเป/นความรับผิดชอบ
ของพนักงานทุกคนในโรงแรม ซ่ึงสามารถนําป�จจัยท้ัง 4 ป�จจัย ได�แก( คําม่ันสัญญาจากฝ�ายบริหาร 
การให�อํานาจแก(พนักงาน การให�รางวัล และ การทบทวนประเมินผล รวมท้ังกรอบความคิดท่ีเสนอ
ตามภาพท่ี 9 มาประยุกต�ใช�ในการส(งเสริมการบริหารความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรมได� เพ่ือทําให�เกิด
การพัฒนาองค�ความรู�ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของโรงแรมให�สอดคล�อง
กับมาตรฐานและข�อกําหนดระดับสากล กฎหมายของประเทศไทย และมาตรฐานของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะเป/นประโยชน�ต(อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงแรมให�
ดีข้ึน ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของธุรกิจ
โรงแรมให�มีความพร�อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข(งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต(อไป 
    
3. หลักการและแนวคิดของทฤษฎีการจัดการเชิงระบบ (System Management Theory) 

การจัดการเชิงระบบ เป/นวิธีการบริหารจัดการองค�การอย(างเป/นระบบ โดยได�แนวคิดมา
จากทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) มาประยุกต�ใช�ในการจัดการองค�การให�มีแบบแผน เป/นลําดับ
ข้ันตอน และให�เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต(อองค�การมากท่ีสุด (French and Bell, 1990) 
โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานจากของทฤษฎีระบบท่ัวไปของ ลุดวิจ วอน เบอร�ทาแลนฟX  (Ludwig von 
Bertalanffy, 1969) ท่ีเป/นผู�ก(อต้ังทฤษฎีระบบท่ัวไป ซ่ึงวิธีแบบระบบเป/นสิ่งท่ีจําเป/น เพ่ือหาวิธีและ
สิ่งท่ีจําเป/นของระบบ พิจารณาหาทางเลือกของการแก�ป�ญหา และเลือกวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจากความซับซ�อนของการปฏิสัมพันธ�ในระบบ ซ่ึงต�องอาศัยท้ังวิธีการทางเทคนิคและ
คอมพิวเตอร� เป/นการผสมผสานระหว(างแนวคิดด�านวิทยาศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับระบบสิ่งมีชีวิต จิตวิทยา 
และวิทยาศาสตร�ทางกายภาพ หรืออีกมุมมองหนึ่ง หลักของทฤษฎีระบบเป/นความสัมพันธ�ของแนวคิด
ด�านพฤติกรรมศาสตร� และวิทยาศาสตร� ท่ีมีความสัมพันธ�กับสิ่งแวดล�อม โดยประกอบด�วย ป�จจัย
นําเข�า กระบวนการผลิต และผลผลิต และมีการป�อนกลับระหว(างป�จจัยนําเข�าและผลลัพธ� เพ่ือการ
ปรับปรุงแก�ไข โดยมี 4 ส(วน ได�แก( 1) ป�จจัยนําเข�า ประกอบด�วย ทรัพยากรมนุษย� การเงิน สิ่งแวดล�อม 
เพ่ือเป/น ข(าวสารในการตัดสินใจ 2) กระบวนการ ประกอบด�วย ข(าวสารและข�อมูลข(าวสารเพ่ือการ
ผลิตสินค�า การบริการและการตัดสินใจ 3)  ผลผลิต ประกอบด�วย สินค�าและบริการ ผลประโยช�ทาง
การเงิน พฤติกรรม และผลลัพธ�ท่ีต�องการ 4) การป�อนกลับ เป/นข�อมูลท่ีมาจากลูกค�า คู(แข(ง รัฐบาล
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หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เป/นข�อมูลเก่ียวกับสภาพของสินค�าและบริการ เพ่ือให�องค�การใช�ในการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบต(อไป (วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ� และกัญญามน อินหว(าง, 2554) นอกจากนี้ 
สโคเดอร�เบค และเคฟาลาส (Schoderbek and Kefalas, 1990) ได�ให�แนวคิดว(า วิธีการเชิงระบบ
เป/นวิธีการท่ีใช�ในการแก�ป�ญหาต(างๆได�อย(างเป/นระบบ โดยการพิจารณาถึงความสัมพันธ�ของสิ่งต(างๆ
ท่ีเก่ียวข�องกันเป/นระบบย(อย  

ในด�านองค�ประกอบ ทฤษฎีเชิงระบบสามารถนํามาประยุกต�ใช�ในการทําให�มีความเข�าใจ
องค�ประกอบต(างๆของระบบ เพ่ือช(วยในการบริหารจัดการได�เป/นอย(างดี การวิเคราะห�ระบบโดยอาศัย
แนวคิดของเบอร�ตาลานฟ?ฟX (Bertalanffy) จําเป/นต�องคํานึงถึงสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีมากระทบ
กับระบบด�วย ซ่ึงองค�ประกอบเชิงระบบประกอบด�วย 5 ส(วนสําคัญ ได�แก( 1) ป�จจัยนําเข�า(Input)       
2) กระบวนการ (Process) 3) ผลผลิต (Output) 4) การป�อนกลับ (Feedback) และ 5) สภาพแวดล�อม 
(Environment) (French and Bell, 1990) ดังแสดงตามภาพท่ี 10 

 

 
ภาพท่ี 10  แสดงองค�ประกอบเชิงระบบท้ัง 5 ส(วน 
ท่ีมา: French, Wendell L., and Cecill, H. Bell, Jr., Organizational Development: 
Behavioral Science Interventions for Organization Improvement, 4th ed. 
(Englewood Cliffs, New Jersey: Practice Hall, 1990). 

 
จากภาพท่ี 10 ท่ีแสดงองค�ประกอบเชิงระบบท้ัง 5 ส(วน ได�แก(ป�จจัยนําเข�า กระบวนการ

ผลผลิต การป�อนกลับ และสภาพแวดล�อมนั ้น เป/นสิ ่งที่สําคัญที่องค�กรจะได�บริหารจัดการ
องค�ประกอบเหล(านี้เพ่ือให�ได�ผลผลิตตามเป�าหมายท่ีวางไว� อย(างไรก็ตาม ด�วยเหตุผลท่ีเป/นระบบเป=ด 
จึงทําให�องค�กรต�องมีปฎิสัมพันธ�กับสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีอาจส(งผลกระทบท้ังด�านดีและไม(ดีต(อ
องค�กร ดังนั้นองค�กรต�องมีการวางแผนเชิงรุกเพ่ือตอบสนองต(อสภาพแวดล�อมนั้นๆเพ่ือความอยู(รอด
ขององค�กร 

ดังนั้น จะเห็นได�ว(าการจัดการเชิงระบบเป/นการนําแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเชิงระบบมา
ประยุกต�ใช� เพ่ือให�เห็นองค�ประกอบและกระบวนการต(างๆของระบบ ช(วยให�การดําเนินการของ
องค�กรมีประสิทธิภาพ และบรรุเป�าหมาย ซ่ึง สมคิด บางโม (2553) ได�ให�ความหมายว(า การจัดการ
เชิงระบบเป/นกระบวนการจัดการมีลําดับข้ันตอนท่ีเชื่อมโยงต(อเนื่องกันอย(างเป/นระบบ มีปฏิสัมพันธ�
ต(อกัน ต้ังแต(ข้ันตอนป�จจัยนําเข�า  ผ(านกระบวนการบริหารจัดการ และข้ันสุดท�าย คือ ผลผลิตหรือ
ความสําเร็จขององค�การ ในขณะท่ี แคทซ� และ คาน (Katz and Kahn, 1966) ได�ให�แนวคิดว(า 

กระบวนการผลิต 

สภาพแวดล�อม 

������ ����	
����� 

ก�����ก�	� 
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เนื่องจากมีสภาพแวดล�อมท่ีมากระทบกับองค�การ และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้ังนั้นองค�การ
ต�องเป/นระบบเป=ด ทั้งนี้เพราะองค�การเป/นระบบที่มนุษย�สร�างขึ้นเพื่อมีการตอบสนองในแง(ของ
บทบาทและหน�าท่ีซ่ึงกันและกัน และมีสภาพแวดล�อมท่ีมากระทบ เช(น ผู�บริโภค ลูกค�า คู(แข(ง รัฐบาล 
และหน(วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง มาเป/นส(วนประกอบในระบบการจัดการขององค�การ ท้ังนี้ด�วยระบบท่ีดี 
จะนําไปสู(ความสําเร็จตามจุดมุ(งหมายท่ีวางไว� (Kerzner, 1992)  

นอกจากนี้ การจัดการเชิงระบบยังหมายถึง การจัดองค�การอย(างมีระบบแบบแผน เป/น
ข้ันตอนเพ่ือนําไปสู(ผลผลิต คือผลิตสินค�าได�ตามท่ีต�องการ และสู(ผลลัพธ� คือสามารถตอบสนองความ
พอใจของผู�บริโภค และบุคคลากรในองค�กรได�อย(างดี ท้ังนี้เพราะคํานึงถึงความต�องการของลูกค�าหรือ
ผู�บริโภครวมท้ังทําให�องค�กรเป/นระบบเป=ด และพร�อมในการปรับตัวเพ่ือตอบรับและตอบสนองต(อการ
เปลี่ยนแปลงต(างๆ รวมท้ังการแข(งขันในธุรกิจ ซ่ึงสามารถแสดงได�ตามภาพท่ี 11 

 

 
 

ภาพท่ี 11 แสดงกระบวนการการจัดการเชิงระบบ 
ท่ีมา: สมคิด บางโม, องค�การและการจัดการ, พิมพ�ครั้งที่ 5 (ฉบับแก�ไขเพิ่มเติม) (กรุงเทพฯ: 
วิทยพัฒน�, 2553). 

 

จากภาพท่ี 11 แสดงให�เห็นกระบวนการจัดการเชิงระบบขององค�การ มีสภาพแวดล�อม 
มากระทบและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช(นผู�บริโภค ลูกค�า คู(แข(ง รัฐบาล และหน(วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�อง รวมท้ังสภาพแวดล�อมระดับท่ีใหญ(ข้ึนเช(น กฎหมายระหว(างประเทศ กําแพงภาษี และ
การเมือง ดังนั้นองค�การต�องมีการจัดระบบองค�การอย(างมีระบบแบบแผน ท้ังนี้นอกจากทําให�ผลิต
สินค�าได�ตามที่ต�องการ และสามารถตอบสนองความพอใจของผู�บริโภคแล�ว องค�การต�องมีการ
วางแผนในการเตรียมพร�อมต(อสภาพแวดล�อม และการเปลี่ยนแปลงท่ีมากระทบกับองค�การด�วย  

จากความรู�เรื่องทฤษฎีเชิงระบบ สามารถนํามาประยุกต�ใช�กับการบริหารเชิงสร�างสรรค�
ในการผลักดันการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานในธุรกิจโรงแรมได� โดยการนํา 
4 องค�ประกอบหลัก ได�แก( 1) ป�จจัยนําเข�าหรือทรัพยากร ได�แก( ความรู�การบริหารความปลอดภัย  
และการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานการทํางาน และการจัดองค�กร 2) กระบวนการ ได�แก( ผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ท่ีสร�างความร(วมมือ มีการสื่อสารและส(งเสริมความปลอดภัย และการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผล 3) ผลผลิต หรือผลการปฎิบัติงานจากการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได�แก( การลด

ปjจจัยนําเข�า 
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต 
Output 

สินค�า 
และ
บริการ 

สิ่งแวดล�อมภายนอก/Environment 

ขอบเขตองค�กร 

ข�อมูลลูกค�า/ผู�บริโภคอยู(นอกองค�กร 
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อุบัติเหตุ การลดความสูญเสีย เพ่ิมความพ่ึงพอใจของลูกค�า และเพ่ิมผลการดําเนินธุรกิจ 4) ผลลัพธ� ท่ี
ทําให�เกิดการพัฒนาอย(างยั่งยืน เสริมสร�างภาพลักษณ�ที่ดี เป/นองค�กรแห(งการเรียนรู� และสร�าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย โดยมีการป�อนกลับของข�อมูลเพ่ือนําไปสู(การปรับปรุงระบบ และกลยุทธิ์ใน
บริหารจัดการ รวมท้ังมีการจัดการกับสิ่งแวดล�อมภายนอกท่ีมากระทบ แสดงได�ตามภาพท่ี 12 

 

 
 

ภาพท่ี 12 แสดงการประยุกต�การจัดการเชิงระบบกับการบริหารจัดการความปลอดภัย 
 

จากภาพท่ี 12 แสดงให�เห็นการประยุกต�การจัดการเชิงระบบกับการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย โดยทฤษฎีเชิงระบบที่ประกอบด�วยองค�ประกอบ 4 อย(างหลัก ได�แก(ป�จจัยนําเข�า 
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ� รวมท้ังการป�อนกลับและสิ่งแวดล�อมภายนอกนั้น สามารถนํามาใช�
กับการบริหารความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรมได� ซ่ึงทําให�โรงแรมได�ตระหนักและเห็นความเก่ียวเนื่อง
ของป�จจัยท่ีเก่ียวข�องอย(างเป/นระบบ ทําให�สามารถบริหารจัดการป�จจัยต(างๆได�เป/นอย(างดี เพ่ือให�ได�
ผลผลิต และผลลัพธ�ท่ีต�องการ นั้นคือความปลอดภัยของพนักงานและผู�ท่ีเก่ียวข�องของโรงแรม เช(น

ปjจจัยนําเข�า-ทรัพยากร 
ความรู�การบริหารความปลอดภัย 
คว าม รู� ก า รบ ริห า รคว าม เ ส่ี ย ง 
มาตรฐานการทํางาน การจัดองค�กร
รองรับการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย 

กระบวนการ/การออกแบบระบบ 
ผู�นําเชิงสร�างสรรค� 
ความร(วมมือในการปฎิบัติ 
การส่ือสาร และส(งเสริม 
การตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผล 

ผลผลิต-ผลการปฎิบัติงาน 
ลดการเกิดอุบั ติ เหตุ ลดความ
สูญเสีย เพิ่มความพึ่งพอใจของ
ลูกค�า เพิ่มผลการดําเนินธุรกิจ 

ผลลัพธ� – ความยั่งยืน 
ส ร� า ง ภ า พ ลั ก ษ ณ� ท่ี ดี     
อ ง ค� ก ร แ ห( ง ก า ร เ รี ย น รู�    
สร�างวัฒนธรรมความปลอดภัย 

ป�อนกลับ (Feedback) 

ป�อนกลับ (Feedback) 

 

 

สิ่งแวดล�อม 

แ ร ง ผ ลั ก ดั น จ า ก
กฎหมายรัฐบาล ลูกค�า 
และมาตรฐานองค�กร
ระหว(างประเทศ 
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ลูกค�า รวมท้ังภาพลักษณ�ท่ีดีของโรงแรม นอกจากนี้ยังทําให�ทราบถึงสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีมา
กระทบ เช(นกฎหมายรัฐบาล ลูกค�า และมาตรฐานองค�กรระหว(างประเทศ ทําให�โรงแรมสามารถวาง
แผนการจัดการเพ่ือตอบสนองหรือปฎิบัติตามสิ่งท่ีมากระทบได�เป/นอย(างดี ตัวอย(างเช(น โรงแรมมี
เป�าหมายให�พนักงานมีอุบัติเหตุเป/นศูนย� โดยเป�าหมายความปลอดภัยควรจะชัดเจนและเป/นรูปธรรม
(Vancouver and Smith, 1991) ซ่ึงผลผลิตก็คือไม(มีการบาดเจ็บ พนักงานมีความสุข ทํางานได�ดีข้ึน 
ย(อมส(งผลต(อการดําเนินธุรกิจของโรงแรมดีข้ึน ลูกค�าพอใจ และทําให�ผลลัพธ�คือภาพลักษณ�ท่ีดีของ
โรงแรมต(อไป แต(ในการท่ีจะให�ได�ผลผลิตและผลลัพธ�ดังกล(าว โรงแรมต�องย�อนกลับไปจัดการกับ
ป�จจัยท่ีเก่ียวข�องอ่ืนๆด�วย ได�แก( ป�จจัยนําเข�า ซ่ึงโรงแรมต�องมีการอบรมให�ความรู�ความปลอดภัย  
การประเมินความเสี่ยง มีข�อปฎิบัติและมาตรฐานการทํางาน และการกําหนดบทบาทหน�าท่ีต(างๆ ใน
ส(วนของกระบวนการ โรงแรมต�องมีการออกแบบระบบท่ีดี เช(นภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�  การให�ความ
ร(วมมือในการปฎิบัติ การสื่อสารและส(งเสริมความปลอดภัย รวมท้ังมีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผล นอกจากนี้ โรงแรมต�องศึกษาสิ่งแวดล�อมภายนอกท่ีมากระทบได�แก( กฎหมายรัฐบาลด�าน
ความปลอดภัย มาตรฐานองค�กรระหว(างประเทศ หรือข�อกําหนดจากลูกค�าหรือผู�ท่ีเก่ียวของกับ
โรงแรม ดังนั้นโรงแรมต�องดําเนินการวางแผนเพ่ือตอบรับกับสิ่งเหล(านั้น รวมท้ังมีการประเมินผลของ
ป�จจัยต(างๆเป/นระยะ เพ่ือใช�เป/นข�อมูลป�อนกลับในการแก�ไขให�ดีข้ึน 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล(าวข�างต�น จะเห็นได�ว(าการจัดการเชิงระบบสามารถนํามา
ประยุกต�ใช�ในงานวิจัยนี้ได�เป/นอย(างดี เพราะช(วยให�เห็นภาพรวมของระบบจากองค�ประกอบย(อยๆ 
ทําให�เห็นความเชื่อมโยงของแต(ละองค�ประกอบ ซ่ึงจะเป/นแนวทางในการหามาตรการหรือการบริหาร
ท่ีจะจัดกระทํา เพ่ือให�เป/นองค�กรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการบริหารจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ทําให�มีการบริหารท่ีดี ต้ังแต(ป�จจัยนําเข�า เช(น การพัฒนาให�ความรู�แก(
พนักงานของโรงแรม ท้ังด�านความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย รวมท้ังมีโครงสร�างการจัดองค�กรของโรงแรมในการรองรับการบริหารจัดการความปลอดภัย
ในด�านป�จจัยกระบวนการผลิต มีการพัฒนาภาวะผู�นํา การมีส(วนร(วมของพนักงานทุกระดับ กิจกรรม
การสื่อสารและส(งเสริมด�านความปลอดภัย รวมท้ังมีมาตรการการตรวจและประเมินผลการดําเนินงาน
ด�านความปลอดภัยของโรงแรม ส(วนด�านผลผลิตและผลลัพธ� เป/นสิ่งท่ีมีความสําคัญมากต(อท้ังโรงแรม
พนักงานและลูกค�าของโรงแรม ดังนั้นจําเป/นต�องมีการต้ังเป�าหมายและให�ทุกคนเห็นความสําคัญใน
การร(วมมือปฎิบัติเพ่ือให�บรรลุเป�าหมาย ท้ังนี้ต�องคํานึงถึงสิ่งแวดล�อมท่ีมากระทบ เช(น แรงผลักดัน
ทางกฎหมายจากรัฐบาล ลูกค�า และมาตรฐานองค�กรระหว(างประเทศท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจโรงแรม 
เพ่ือให�โรงแรมสามารถปรับตัวและสนองตอบต(อสิ่งแวดล�อมได�อย(างมีประสิทธิภาพ อย(างไรก็ตาม 
ต�องพิจารณาป�จจัยป�อนกลับ (Feedback) อย(างสมํ่าเสมอและตลอดเวลาเพ่ือการเรียนรู� และ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัยของโรงแรมอย(างต(อเนื่อง 

 
4. แนวคิดการประเมินและการบริหารความเส่ียง (Risk Assessment and Management) 

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ� หรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต�สถานการณ�ท่ี
ไม(แน(นอน และจะส(งผลกระทบ หรือสร�างความเสียหาย หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุความสําเร็จตาม
เป�าหมายท่ีวางไว� รวมท้ังมีโอกาสท่ีจะเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป�วย หรือเสียชีวิต เม่ือมีการสัมผัสกับ
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อันตราย (Safe Work Australia, 2011) ในขณะท่ี เฮนซ� ปXเตอร� เบอร�ก (Heinz-Peter Berg, 2010) 
ให�ความหมายว(า ความเสี่ยง เป/นสิ่งท่ีไม(สามารถหลีกเลี่ยงได� และมีอยู(ในทุกขณะและทุกสถานการณ�
ของมนุษย� มีอยู(ในชีวิตประจําวัน ท้ังในท่ีสาธารณะและในองค�กร นอกจากนี้  ความเสี่ยง หมายถึง 
โอกาสท่ีองค�กรจะไม(สามารถดําเนินการให�ประสบความสําเร็จตามแผนงานหรือเป�าหมายท่ีต้ังไว� 
รวมท้ังโอกาสหรือเหตุการณ�ท่ีไม(แน(นอนท่ีส(งผลให�เกิดความเสียหายหรือความสูญเสีย (นฤมล สะอาดโฉม, 
2548) ซ่ึงโอกาสท่ีเกิดข้ึนของเหตุการณ�ท่ีไม(ต�องการ (undesirable event) อาจพิจารณาจากความ
น(าจะเป/น หรือโอกาสท่ีจะเกิด (วิริยะ รัตนสุวรรณ, 2544) แล�วส(งผลกระทบต(อกระบวนการทํางาน
หรือแผนการดําเนินธุรกิจขององค�กร (ชัยเสฏฐ� พรหมศรี, 2550: 14) นอกจากนี้เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนใต�
สถานการณ�ท่ีไม(แน(นนอน และก(อให�ความเสี่ยงของโอกาสในการบรรลุเป�าหมายท่ีกําหนดไว� ท้ังใน
ระดับบุคคล องค�กร และระดับประเทศ (เจนเนตร มณีนาค และคณะ, 2548: 5) อย(างไรก็ตามหาก
พิจารณาในด�านความปลอดภัยต(อบุคคลแล�ว ความเสี่ยง คือ โอกาสท่ีอันตรายท่ีมีอยู(ในงานต(างๆจะ
ทําอันตรายหรือก(อให�เกิดอันตรายแก(ผู�ปฏิบัติงาน และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากอันตรายนั้นๆ ดังนั้น 
การเข�าใจความเสี่ยง โดยการวิเคราะห�และประเมินความเสี่ยง จึงถือว(าเป/นการบริหารความปลอดภัย
เชิงรุก ทําให�สามารถคาดการณ�และบ(งชี้อันตรายของงานต(างๆ และกําหนดมาตรการในการควบคุม
อันตรายก(อนท่ีจะเกิดข้ึนแก(ผู�ปฎิบัติงาน (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม, 2554) 

จากความหมายของความเสี่ยงท่ีกล(าวมาข�างต�นสมารถสรุปได�ว(าความเสี่ยง หมายถึงการ
กระทําหรือเหตุการณ�ต(างๆ ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนภายใต�สถานการณ�ท่ีไม(แน(นอนหรือไม(มีการควบคุม แล�ว
ส(งผลกระทบและเป/นอุปสรรคต(อการบรรลุเป�าหมายท่ีต้ังไว� ถ�ามองความเสี่ยงในแง(ของความปลอดภัย
ในการทํางาน พอสรุปได�ว(า ความเสี่ยงหมายถึง โอกาสท่ีงานนั้นๆ จะเกิดอันตรายต(อผู�ปฎิบัติงาน 
และเม่ือเกิดข้ึนแล�ว ผลกระทบหรือความรุนแรงมีมากน�อยแค(ไหน ท้ังนี้ ในธุรกิจโรงแรมก็มีความเสี่ยง
ต(างๆ เช(น ระบบอาคารและอุปกรณ�ต(างๆ ไฟไหม� การลื่นหกล�ม การยกของ ท(าทางการทํางานท่ีไม(
เป/นไปตามหลักการยศาสตร� (Ergonomics) รวมท้ังการขนส(ง ดังนั้น จึงมีความสําคัญท่ีโรวแรมต�องมี
การประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกําจัด ลดโอกาสและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น และ
ควบคุมความเสี่ยง ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยแก(ผู�ปฎิบัติงาน และส(งผลให�บรรลุเป�าหมายของ
องค�กรได�อย(างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Travelers Insurance, 2013)  

ในด�านประเภทของความเสี่ยง สามารถจําแนกได�เป/น 2 ประเภทใหญ(ๆ ตามแหล(งกําเนิด
ได�แก( (วราพร อาสาฬห�ประกิต, 2547) 1) ความเสี่ยงท่ีเกิดจากป�จจัยภายใน ได�แก( ความเสี่ยงท่ีเกิด
จากข้ันตอนและอุปกรณ�ในการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกิดจากตัวบุคลากรผู�ปฏิบัติงาน 
(Human Resource Risk) เกิดจากความไม(พร�อมในเรื่องงบประมาณการเงิน (Financial Risk) ,และ
เกิดจากกลยุทธิ์ในการบริหารงาน (Strategic Risk) และ 2) ความเสี่ยงท่ีเกิดจากป�จจัยภายนอก ได�แก( 
ความเสี่ยงเชิงแข(งขัน (Competitive Risk) ความเสี่ยงจากลูกค�าหรือผู�ผลิตและสินค�า (Supplier/ 
Customer Risk) ความเสี่ยงทางกฎหมาย กฎระเบียบราชการ (Regulatory/Legal Risk) และ ความ
เสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง (Economic/Political Risk)  



60 

 

นอกจากนี้ ความเสี่ยงสามารถแบ(งออกเป/นประเภทต(างๆ ได�หลายแบบข้ึนอยู(กับการให�
ความหมายและการนําไปใช�งาน เช(น 1) ความเสี่ยงแบบปรนัย (Objective risk) คือ ความสัมพันธ�
ของความสูญเสียจริงกับความสูญเสียท่ีคาดการณ�ไว� ซ่ึงสามารถวัดค(าทางทางสถิติได�และนิยมใช�ใน
งานประกัน 2) ความเสี่ยงแบบอัตนัย (Subjective risk) คือความเสี่ยงท่ีเป/นไปตามความรู�สึกของ
ป�จเจกบุคคล ซ่ึงมีความยากในการวัดค(าทางสถิติ 3) ความเสี่ยงท่ีแท�จริง (Pure risk) คือ ความเสี่ยงท่ี
มีอยู(โดยธรรมชาติ แบ(งออกเป/น 3 ชนิดได�แก( ความเสี่ยงท่ีแท�จริงเก่ียวกับบุคคล ความเสี่ยงท่ีแท�จริง
เก่ียวกับทรัพย�สิน และความเสี่ยงท่ีแท�จริงทางกฎหมาย 4) ความเสี่ยงจากการคาดการณ�ผลกําไร
ขาดทุน (Speculative risk) คือ ความเสี่ยงท่ีสร�างข้ึนเพ่ือคาดการณ�ผลกําไรขาดทุนจากความเสี่ยงนั้น 
ซ่ึงเป/นไปได� ท้ังกําไร เท(าทุน หรือขาดทุน (ชัยวัฒน� อุทัยแสน, 2555) 

ความเสี่ยงท่ีมนุษย�และองค�กรท้ังหลายต�องเผชิญในแต(ละวัน มีท้ังความเสี่ยงท่ีปรากฏ
หรือเห็นได� เช(น ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากการทํางาน การเดินทาง และจราจร ความเสี่ยงท่ีแท�จริง 
เช(น ความเสี่ยงของการเสียชีวิตก(อนวัยอันสมควร ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการคาดการณ�ผลกําไรขาดทุน 
เช(น ความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงพ้ืนฐาน เช(น ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ
ความเสี่ยงเฉพาะ เช(น ความเสี่ยงจากอัคคีภัยในท่ีอยู(อาศัยหรือโรงแรม (นฤมล สะอาดโฉม, 2548) 

ในส(วนของการชี้บ(งอันตรายและวิเคราะห�ความเสี่ยง ซ่ึงมีหลายวิธีท่ีจะเลือกใช�ในการชี้
บ(งอันตราย และวิเคราะห�ความเสี่ยง ซ่ึงองค�กรจะใช�วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมตาม
ลักษณะการประกอบกิจการหรือลักษณะความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ 
(สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย, 2558) เช(น Checklist (รายการแบบตรวจสอบ) เป/นวิธีท่ีใช�ในการชี้
บ(งอันตรายโดยการนําแบบตรวจไปใช�ในการตรวจสอบการดําเนินงานในโรงงานหรือท่ีทํางานเพ่ือ
ค�นหาอันตราย เพ่ือนําผลจากการตรวจสอบมาทําการชี้บ(งอันตราย ในขณะท่ี WHAT - IF Analysis 
เป/นกระบวนการในการศึกษา วิเคราะห� และทบทวนเพ่ือชี้บ(งอันตรายในการดําเนินงานต(างๆ ใน
โรงงานอุตสาหกรรมหรือในธุรกิจบริการ มีหลักการ คือการใช�คําถาม “จะเกิดอะไรข้ึน...ถ�า....” 
(What If) และหาคําตอบในคําถามเหล(านั้นเพื่อชี้บ(งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินงาน 
นอกจากนี้ Hazard and Operability Study (HAZOP) เป/นเทคนิคการศึกษาวิเคราะห�และทบทวน
เพ่ือชี้บ(งอันตรายและค�นหาป�ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานหรือกระบวนการผลิต ด�วยการต้ัง
คําถามท่ีสมมุติสถานการณ�ของการผลิตในภาวะต(างๆ โดยการใช� HAZOP Guide Words มา
ประกอบกับป�จจัยการผลิต เช(น อัตราการไหล อุณหภูมิ ความดัน เป/นต�น (Heinz-Peter Berg, 
2010) 

นอกจากนี้ มี Fault - Tree Analysis (FTA) ซ่ึงเป/นเทคนิคการชี้บ(งอันตรายท่ีเน�นถึง
อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร�ายแรงท่ีเกิดข้ึนหรือคาดว(าจะเกิดข้ึน เพ่ือนําไปวิเคราะห�หาสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ ซ่ึงเป/นเทคนิคในการคิดย�อนกลับท่ีพิจารณาความเป/นเป/นผลของสถานการณ� โดยมุ(งหา
ประเด็นท่ีเป/นต�นเหตุ และส(งผลต(อความสูญเสียท่ีรุนแรงหรือกระทบในวงกว�าง เช(น การระเบิดหรือ
เสียหายของกระบวนการผลิต โดยมองท้ังระบบอุปกรณ�และการทํางานของคนท่ีเก่ียวข�อง ในส(วน 



61 

 

ของเทคนิค FMEA ท่ีนิยมใช�ตัวย(อ ซ่ึงก็คือ Failure Modes and Effects Analysis มีวิธีดําเนินการ
โดยพิจารณาของความพกพร(องของอุปกรณ� เครื่องจักร แล�งส(งผลให�เกิดความไม(ปลอดภัย ดําเนินการ
พิจารณาจากระบบย(อยๆ ของส(วนประกอบของอุปกรณ�เครื่องจักรอุปกรณ� เพ่ือดูผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ท่ีมีผลจากความผิดพลาดของระบบหรือส(วนย(อยๆ รวมท้ัง วิธีการวิเคราะห�เหตุการณ�รูปต�นไม� หรือ
Event - Tree Analysis เป/นวิธีเชิงรุกในการทํานายหรือคิดวิเคราะห�ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ตามมา
จากเหตุการณ�เริ่มต�น (Initiating Event) ท้ังนี้ยังช(วยในการประเมินประสิทธิภาพและสถานะของ
มาตรการควบคุมความปลอดภัยต(างๆ ได�ด�วย (Leveson, 1995) นอกจากนี้ยังมีวิธีการชี้บ(งอันตราย
ต(างๆตาม มอก.18001 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห�ถึง     
ป�จจัยหรือสภาพการณ�ต(างๆ ที่เป/นสาเหตุทําให�เกิดอันตราย เกิดอุบัติเหตุ หรืออาจจะก(อให�เกิด
เหตุการณ�ท่ีไม(พึงประสงค� เช(น เพลิงไหม� ระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายเป/นต�น โดย
พิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของเหตุการณ�เหล(านั้น ซึ่งอาจส(งผลให�เกิดอันตรายหรือความ
เสียหายแก(บุคคล ชุมชน สิ่งแวดล�อม และทรัพย�สิน สอดคล�องกับ มิเชลล� โฮวาร�ด และ อลาสแทร� 
กอลแบร�ท (Michael Howard and Alastair Galbraith, 2004) ท่ีมีความเห็นว(างานในโรงแรมย(อม
มีความเสี่ยง โดยเฉพาะงานในห�องครัวท่ีมีป�จจัยเสี่ยงมากมาย ซ่ึงต�องมีการค�นหาและจัดการกับความ
เสี่ยงนั้นๆ ในด�านการประเมินความเสี่ยงสามารถพิจารณาได�ดังนี้ 1) ระดับของโอกาส เป/นการแบ(ง
ระดับตามโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ�ต(างๆ เป/นการแสดงถึงโอกาสมากหรือน�อย โดยพิจารณาได�จาก
สถิติการเกิดเหตุการณ�ต(างในอดีต โดยพิจารณาจากมาตรการป�องกันและวิธีควบคุมอันตรายท่ีองค�กร
ดําเนินการอยู(ในป�จจุบัน 2) ระดับความรุนแรง เป/นการแบ(งระดับตามผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของ
เหตุการณ�ต(างๆ เช(นการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือผลกระทบต(อชุมชน สิ่งแวดล�อมและทรัพย�สิน 
และดําเนินการวางแผนในการหามาตรการในการบริหารจัดการกับความรุนแรงนั้นๆ ท้ังการจัดการ
ด�านวิศวกรรม (Engineering) เพื่อกําจัดอันตรายและความรุนแรง การจัดการด�านการบริหาร 
(Administrative) เช(นการอบรมให�ความรู� การจัดทําคู(มือปฎิบัติงาน และการตรวจสอบโดยผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
รวมท้ังการใช�อุปกรณ�ป�องกันอันตรายส(วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) เพ่ือลด
ความรุนแรงจากอันตรายต(างๆ ( Leveson, 1995) 

จะเห็นได�ว(า ความเสี่ยงเป/นความสัมพันธ�ระหว(าง โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (ความรุนแรง) (Impact or Consequence) ของป�จจัยเสี่ยงต(างๆ และเพ่ือให�เห็นระดับ
ของความเสี่ยง จึงได�มีการใช�ตัวเลขแสดง ต้ังแต(น�อยไปหามาก เช(น 1-5 ท้ังโอกาสท่ีจะเกิดและความ
รุนแรง ดังนั้นทําให�ทราบระดับความเสี่ยงของกิจกรรมหรืองานแต(ละอย(างได�อย(างชัดเจน แล�วนํา
ความเสี่ยงท่ีได�จากการชี้บ(งท้ังหมดมาประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยพิจารณาจาก
ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) ตามแสดงตามภาพท่ี 13 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 13 ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) แสดงถึงระดับความเสี่ยง (Degree of  Risk) 
ท่ีมา: E. Cagno, F. Caron and M. Mancini, “A multi-dimensional analysis of major risks 
in complex projects,” Risk Management 9, 1 (2007): 1–18. 
 

หลังจากมีการจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยพิจารณาจากความสัมพันธ�
ระหว(างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสท่ีจะเกิด ซ่ึงมีตัวเลขแสดงระดับของความเสี่ยง เช(นแบ(งเป/น 
5 ระดับ โดยแต(ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพ่ือใช�ในการบริหารความเสี่ยง
ต(อไป ดังแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 แสดงการจัดลําดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 5 ระดับ 
ระดับความ

เสี่ยง 
ระดับ

คะแนน 
แทนด�วย
แถบส ี

ความหมาย 

5 (E) 
(Extreme) 

20-25        
สูงมาก 

ระดับท่ีไม(สามารถยอมรับได�และต�องเร(งจัดการความเสีย่งให�อยู(ใน
ระดับท่ียอมรับได�ทันที 

4 (H) 
(High) 

15-19        
สูง 

ระดับท่ีไม(สามารถยอมรับได�และต�องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให�อยู(ใน
ระดับท่ียอมรับได�ต(อไป 

3 (M) 
(Medium) 

10-14      
ปานกลาง 

ระดับท่ีพอยอมรับได� แต(ต�องพยายามท่ีจะลดความเสีย่งเพ่ือให�อยู(ใน
ระดับท่ียอมรับได�ต(อไป 

2 (L) (Low) 5-9      
น�อย 

ระดับท่ีพอยอมรับได� แต(ต�องมีการควบคุมป�องกันไม(ให�ความเสี่ยง
เคลื่อนย�ายไปยังระดับท่ียอมรับไม(ได� 

1 (L) 
(Least) 

1-4      
น�อยท่ีสุด 

ระดับท่ียอมรับได� โดยไม(ต�องควบคุมความเสี่ยงและไม(ต�องมีการ
จัดการเพ่ิมเตมิ 

ท่ีมา: สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, คู�มือการบริหารความเส่ียง (กรุงเทพฯ: กลุ(มตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2556). 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) 

ระดับผลกระทบ
(ความรุนแรง) 
ของความเสี่ยง 
(Impact or 

Consequence) 

ความเสี่ยงท่ียอมรับได� ความเสี่ยงท่ียอมรับไม(ได� 
ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ความเสี่ยงท่ียอมรับไม(ได� 

ความเสี่ยงท่ียอมรับได� 

E 

H 

L 
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จากตารางระดับความเสี่ยง ทําให�องค�กรเห็นภาพรวมและระดับความเสี่ยงต(างๆ ซ่ึงทํา
ให�องค�กรได�มีการจัดลําดับความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยจะให�ความสําคัญกับงานท่ีมี
ระดับความเสี่ยงสูงมาก หรือความเสี่ยงท่ียอมรับไม(ได�ก(อน เพ่ือทําการบริหารให�ระดับความเสี่ยง
ลดลงมาอยู(ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได�  

ในธุรกิจโรงแรม เม่ือได�ดําเนินการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงท้ังหมดแล�ว โรงแรมมี
ความจําเป/นท่ีจะทําการการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซ่ึงวิธีการบริหารความเสี่ยง
สามารถทําได�โดย การขจัดความเสี่ยง (Risk Elimination) เป/นวิธีท่ีดีท่ีสุด ท้ังนี้เพราะเป/นการขจัด
แหล(งหรือต�นตอของความเสี่ยง อย(างไรก็ตามอาจมีการพิจารณาในแง(ธุรกิจ เช(น การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงอาจเกิดข้ึนจากการวิเคราะห�ต�นทุนกับผลประโยชน�ท่ีจะได�รับเม่ือพบว(าผลประโยชน�ท่ีจะได�รับไม(
คุ�มกับการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจึงหลีกเลี่ยงท่ีจะไม(ดําเนินการกับความเสี่ยงนั้น (Sawyer, 2003) ในแง(ของ
ความปลอดภัย การกําจัดความเสี่ยง ถึงแม�จะดีและจําเป/น แต(อาจจะมีป�ญหาเรื่องงบประมาณ เช(น 
การติดต้ังการ�ดหรือตัวครอบกับเครื่องจักรท่ีมีการหมุนหรือเคลื่อนไหวได� การจัดหาอุปกรณ�เสริม เช(น
โต�ะ เก�าอ้ีท่ีปรับได�ตามหลักการยศาสตร�กับงานสํานักงาน ดังนั้นจึงต�องอาศัยการสนันสนุนจากผู�
อํานาจหรือผู�บริหารของโรงแรมในการตัดสินใจ แต(ท้ังนี้มีความสําคัญอย(างมากเพ่ือให�เกิดความปลอดภัย
กับพนักงาน เพื่อให�เกิดความปลอดภัยกับคนทํางาน (Rajini, Fernando and Serapperuma, 
2012) 

การควบคุมความสูญเสีย (Loss Control) เม่ือโรงแรมมีความเสี่ยงท่ีไม(สามารถหลีกเลี่ยง
ได� จึงต�องมีการควบคุมความสูญเสีย เช(น การป�องกันการเกิดความสูญเสีย เป/นวิธีการท่ีพยายามจะ
ลดความถ่ีของการเกิดความสูญเสียโดยการวิเคราะห�มาตรการหรือวิธีการใดๆ ท่ีจะป�องกันไม(ให�ความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึน เช(น การติดต้ังเครื่องตัดระบบไฟฟ�าเม่ือเกิดไฟฟ�าลัดวงจรจะสามารถป�องกันการเกิด
ไฟไหม�อาคาร การฉีดวัคซีนป�องกันไข�หวัดใหญ(ให�กับพนักงาน เพ่ือป�องกันการติดโรคไข�หวัดใหญ( เป/น
ต�น และการควบคุมขนาดของความสูญเสียหลังเกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสีย เป/นวิธีการท่ีพยายาม
จะลดความรุนแรงของความสูญเสียให�น�อยท่ีสุด เช(น การติดต้ังเครื่องฉีดน้ําอัตโนมัติ (sprinkle) หรือ
เครื่องดักจับควันหรือความร�อน (smoke or heat detector) เพ่ือแจ�งสัณญาณเตือนภัย และทําการ
ควบคุมและดับเพลิง กรณีเกิดไฟไหม� ท้ังนี้เพราะความเสี่ยงหรืออันตรายต(างๆ ถ�าไม(มีการจัดการท่ีดี 
ย(อมนําไปสู(การเกิดอันตรายแก(พนักงานและผู�ท่ีเก่ียวข�องของโรงแรม (Lind et al., 2008) 

นอกจากนี้ จากการวิเคราะห�ความเสี่ยง ถ�าความเสี่ยงนั้นไม(มีวิธีการใดท่ีเหมาะสมในการ
จัดการ ผู�บริหารของโรงแรมอาจพิจารณาในการรับความเสี่ยงโดยข้ึนอยู(กับแนวทางและนโยบายของ
โรงแรม ท้ังนี้อาจมีการกําหนดให�ปฎิบัติตามข�อกําหนดต(างๆในการปฏิบัติงานเพ่ือไม(ให�เกิดอันตราย 
และการถ(ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) จากความเสี่ยงท่ีทําการประเมิน บางกิจกรรมอาจจะมี
ความเสี่ยงท่ีสูงมาก และโรงแรมไม(สามารถบริหารจัดการได�ตามศักยภาพท่ีมีอยู( ดังนั้น โรงแรมอาจ
พิจารณาในการโอนความเสี่ยงให�บุคคลอ่ืน เช(น บริษัทประกันภัย เป/นต�น  
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นอกจากนี้ ในส(วนของข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง โรงแรมสามารถทําการวิเคราะห�
และวางกลยุทธ�การบริหารความเสี่ยง (Risk Analysis and Strategic Management) ดังตัวอย(าง
ได�แก( (Wirthin, R. 2006) การถ(ายโอนความเสี่ยง สามารถทําการโอนท้ังหมดหรือบางส(วน โดย
โอนย�ายความรับผิดชอบไปให�ผู�อ่ืน หรือร(วมกันรับผิดชอบทางการทําสัญญา การประกัน หรือการร(วมทุนกัน 
ในส(วนการยอมรับความเสี่ยงหรือคงไว�ของความเสี่ยง เป/นวิธีที่ต�องใช�ทรัพยากรมาก นอกจากนี้ 
การหลีกเลี่ยงหรือขจัดความเสี่ยง และการลดและควบคุมความเสี่ยง เป/นมาตรการท่ีทําเป/นอันดับ
แรกหลังจากรู�ระดับความเสี่ยงต(างๆ เป/นการบริหารจัดการท่ีควรจะเป/น ท้ังนี้เพราะทําให�ระดับความ
เสี่ยงเกือบหมดไปหรือลดระดับลงถึงระดับท่ียอมรับได� แต(อาจต�องใช�งบประมาณในการดําเนินการท่ี
สูงมากพอสมควร เช(น การเปลี่ยนหรือหาอุปกรณ�หรือเครื่องมือมาทํางานแทนคนในการยกของหรือ
ชิ้นงานหนักๆ การซ้ือเก�าอ้ีท่ีปรับได�ตามความสูงของแต(ละบุคคลหรือเก�าอี้ที่ถูกหลักการยศาสตร�มา
แทนเก�าอ้ีแบบเก(าท่ีปรับไม(ได� เป/นต�น  รวมท้ังต�องมีระบบการติดตามงาน การรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง กําหนดนโยบายวัตถุประสงค� ขอบเขตของการดําเนินงาน ระยะเวลาและกิจกรรมการ
ดําเนินการ รวมถึงกําหนดผู�รับผิดชอบในการดําเนินงานและติดตามผล (นฤมล สะอาดโฉม, 2548) 

ในการบริหารความเสี่ยง โรงแรมสามารถนํากรอบการบริหารความเสี่ยงท่ีได�รับการ
ยอมรับและเป/นแนวทางในการส(งเสริมการบริหารความเสี่ยงท่ีเป/นสากล ได�แก( กรอบการบริหาร
ความเสี่ยงสําหรับองค�กรของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization 
of the Treadway Commission) มีองค�ประกอบ 8 ด�าน ได�แก( (COSO, 2004) สภาพแวดล�อม
ภายในองค�การ (Internal Environment) เป/นองค�ประกอบท่ีสําคัญในการกําหนดกรอบและทิศทาง
ของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค�การ เช(น วัฒนธรรมโรงแรม นโยบายของผู�บริหาร 
กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ เป/นต�น การกําหนดวัตถุประสงค� (Objective Setting) 
โรงแรมต�องแปลงแผนกลยุทธ�การบริหารความเสี่ยง เป/นวัตถุประสงค�โดยมีการกําหนดหน�าท่ีความ
รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในทุกตําแหน(งของโรงแรม (David, 2010) การระบุความเสี่ยง 
(Risk Identification) เป/นการรวบรวมเหตุการณ�ท่ีอาจเกิดข้ึนกับหน(วยงาน ท้ังป�จจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ป�จจัยภายในและป�จจัยภายนอกโรงแรม ท้ังนี้เพ่ือทําความเข�าใจต(อเหตุการณ�และสถานการณ�นั้นๆ 
และเพ่ือให�ผู�บริหารสามารถพิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได�เป/นอย(างดี  

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป/นวิธีการประเมินระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงท่ีมีอยู(โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบหรือความรุนแรง (Impact or Severity) แล�วดําเนินการตอบสนอง
ความเสี่ยง (Risk Response) เป/นการดําเนินการหลังจากที่องค�การสามารถระบุความเสี่ยงของ
องค�การและประเมินระดับของความเสี่ยงแล�ว โดยจะต�องนําความเสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือลดโอกาสท่ี
จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให�อยู(ในระดับท่ีองค�การยอมรับได� ด�วยวิธี
จัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมท่ีสุดและคุ�มค(ากับการลงทุน โดยพิจารณาในแง(การยอมรับความเสี่ยง 
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การควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการถ(ายโอนความเสี่ยง มีการพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุม (Control Activities) การกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต(างๆ เพ่ือช(วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง 
เพ่ือสร�างความม่ันใจว(าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได�อย(างถูกต�อง มีการใช�เทคโนสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communication) ในการติดต(อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
พิจารณาผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงต(อไปตามการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) และมี
การติดตามประเมินผล (Monitoring) ซ่ึงจากศึกษาของ คาเมนนิโดว และคณะ (Kamenidou et al., 
2009) ระบุว(าความเสี่ยงในโรงแรมต�องอาศัยการตรวจสอบท่ีดีและมีคุณภาพแต(ยังพบว(ายังขาดอยู(มาก
ในโรงแรม สอดคล�องกับ คาราจิออกอส และคณะ (Karagiorgos et al., 2010) ท่ีพบว(ามีการตรวจสอบ
ภายใน (internal audit) ท่ีมีคุณภาพในโรงแรมขนาดใหญ( แต(ยังขาดมากในโรงแรมขนาดเล็ก  

กรอบการบริหารความเสี่ยงสําหรับองค�กรของคณะกรรมการ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) มีองค�ประกอบ 8 ด�าน ดังแสดงได�
ตามภาพท่ี 14 

 

 
ภาพท่ี 14 กรอบการบริหารความเสี่ยงสําหรับองค�กรของคณะกรรมการ COSO (The Committee 

of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
ท่ีมา: COSO, “Enterprise Risk Management- Integrated Framework” (Application 
Techniques, September, 2004). 

 

จากภาพท่ี 14 แสดงให�เห็นกรอบการบริหารความเสี่ยงสําหรับองค�กรของคณะกรรมการ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ท่ี
องค�กรสามารถนํามาประยุกต�ใช�ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงได� โดยเริ่มจากการวิเคราะห�
สภาพแวดล�อมภายในองค�กร เพ่ือนําไปกําหนดวัตถุประสงค�และความจําเป/นในการบริหารความเสี่ยง 

องค�ประกอบ ERM: (COSO Enterprise Risk Management) 

1.สภาพแวดล�อมภายในองค�กร (Internal Environment) 

2.การกําหนดวัตถุประสงค� (Objective Setting) 

3.การระบุเหตุการณ�ท่ีเสี่ยง (Event Identification) 

4.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

5.การตอบสนองต(อความเสี่ยง (Risk Response) 

6.กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 

7.การสื่อสารและระบบสารสนเทศ (Information & Communication) 

8.การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
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ท้ังนี้ต�องมีการชี้บ(งหรือระบุความเสี่ยงต(างๆในองค�กร เพ่ือทําการประเมินความเสี่ยง และหามาตรการ
ในการจัดการกับความเสี่ยงต(างๆ ท้ังนี้อาจมีการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง และใส(ใจบริหาร
จัดการความเสี่ยงท่ีสูงก(อน โดยใช�กิจกรรมหรือวิธีการท่ีพัฒนาในการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆร(วมกับ
ประยุกต�ใช�การสื่อสารและระบบสารสนเทศ ตลอดจนมีการติดตามและประเมิน เพ่ือดูประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของมาตรการต(างๆในการจัดการกับความเสี่ยง 

นอกจากนี้ จากรายงานบทสรุปผู�บริหารของ COSO -Internal Control — Integrated 
Framework  (David L. Landsittel, 2013) ระบุว(าการควบคุมภายใน (internal control) ช(วยให�
องค�กรต(างๆสามารถบรรลุเป�าหมายที่สําคัญ และช(วยปรับปรุงผลการดําเนินงาน ซึ่งการควบคุม
ภายในหมายถึงกระบวนการท่ีออกแบบเพ่ือการรับประกันท่ีมีเหตุผลเพ่ือให�บรรลุเป�าหมายขององค�กร 
ท้ังการผลิต การรายงาน และการปฎิบัติตามกฎหมาย การควบคุมภายในมีองค�ประกอบ ได�แก( 1) 
การควบคุมสภาพแวดล�อม เป/นระบบของมาตรฐาน กระบวนการ และโครงสร�างในการดําเนินการ
ควบคุมภายในขององค�กร 2) การประเมินความเสี่ยง เป/นการให�ความร(วมมือท่ีเป/นพลวัตและติดต(อ
ประสานกันของกระบวนท่ีเก่ียวข�อง และการประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมกิจกรรมเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยง โดยมีการกําหนดนโยบาย และข�อปฎิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในแต(ละ
กิจกรรม 4) การจัดการข�อมูลและการสื่อสาร ผู�บริหารต�องใช�ข�อมูลท้ังภายในและภายนอกองค�กร 
เพ่ือช(วยในการควบคุมภายใน และ 5) การติดตามและประเมินผล เป/นการประเมินอย(างต(อเนื่องของ
องค�ประกอบท้ัง 5 อย(าง มีการประเมินสิ่งท่ีเจอกับข�อกําหนดท่ีตั้งไว� และมีการรายงานผลให�ผู�บริหารทราบ 

ดังนั้น สามารถสรุปได�ว(า การบริหารความเสี่ยงเป/นเครื่องมือที่สําคัญที่ทําให�ธุรกิจ
โรงแรมสามารถทราบความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงท้ังหมดในงานต(างๆ ของโรงแรม เช(น ความ
เสี่ยงจากการลื่นและตกจากท่ีสูงหรือต(างระดับ การยกของหนัก การถูกตัดจากของมีคม ไหม�หรือลวก
จากของร�อน อันตรายจากเครื่องมือเครื่องจักร ไฟฟ�าซ็อต ไฟไหม� ท(าทางการทํางานท่ีไม(เป/นไปตาม
หลักการยศาสตร� (ergonomics) สารเคมี ความเครียดจากความเย็น (cold stress) เชื้อโรคและ
โรคติดต(อ รวมทั้งจากสภาพแวดล�อม เช(น เสียงดัง ความร�อน แสงสว(างไม(เพียงพอ (Rajini, 
Fernando and Serapperuma, 2012) ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพจะช(วย
ให�โรงแรมได�รู�การประเมินความเสี่ยง และเข�าใจความเสี่ยงต(างๆท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจโรงแรม
ทําให�มีความปลอดภัยมากข้ึนท้ังต(อโรงแรมเอง พนักงานและลูกค�า (Travelers Insurance, 2013: 1)
นอกจากนี้ โรงแรมจะต�องมีการดําเนินการแบบบูรณาการ มีการกําหนดผู�รับผิดชอบต(อกิจกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Activities) เพ่ือพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงท่ีได�
ดําเนินการอยู(ในป�จจุบัน และหรือพิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมท่ีจําเป/น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
จัดการความเสี่ยง มีการติดตาม (Monitoring) เพ่ือให�ม่ันใจได�ว(าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพมี
ความเหมาะสม มีการรายงานต(อผู�บริหาร รวมท้ังมีการใช�สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & 
Communication) ท่ีสามารถช(วยในการจัดการความเสี่ยง และสื่อสารท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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ท้ังนี้ ผู�นําหรือผู�บริหารโรงแรมต�องให�การสนับสนุนในการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน�ท่ี
ชัดเจน และมีการวางแผนเพ่ือบริหารความเสี่ยงอย(างเป/นระบบ (ชัยวัฒน� อุทัยแสน, 2555) 

 
5. แนวคิดองค�การแห�งการเรียนรู� (Learning Organization) 

องค�การแห(งการเรียนรู�เป/นองค�การท่ีมีการปรับตัวต(อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อมได�
อย(างมีประสิทธิผล มีการเรียนรู�ที่เร็วและสามารถทําให�เกิดความสร�างสรรค� และช(วยพัฒนา
และวิเคราะห�ระบบงานในองค�การให�ดีข้ึน ซ่ึงทําให�อยู(เหนือคู(แข(งขันได� (Senge, 1990) และการท่ี
องค�การสามารถอยู(รอดได�ในกระแสของโลกาภิวัฒน�ท่ีมีการการเปลี่ยนแปลงและการแข(งขันท่ีรุนแรง
ได�นั้น จําเป/นอย(างยิ่งท่ีองค�การต�องมีการปรับตัวและพร�อมท่ีจะเรียนรู� (วีรวุธ มาฆะศิรานนท�, 2548)
โดย เซงเก� (Senge, 1992) ได�เสนอหลักการขององค�การแห(งการเรียนรู�ไว� 5 ประการ (The Five 
Disciplines) ได�แก( 1) ความรอบรู�แห(งตน (Personal Mastery) ทําให�คนสามารถเข�าใจชีวิตและ
เป�าหมายท่ีชัดเจน สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินชีวิตและวิสัยทัศน� (Vision) ได�อย(างสอดคล�อง
ตรงกับความเป/นจริง เม่ือแต(ละคนมีการเรียนรู� ก็จะเป/นแบบอย(างให�คนอ่ืนๆได�ทําตาม ซ่ึงจะเป/นการ
สร�างการเรียนรู�ท่ัวท้ังองค�การ 2) รูปแบบทางจิต (Mental Model) เป/นแบบแผนท่ีสร�างข้ึนจาก
จิตสํานึกหรือโลกทัศน�ท่ีมีต(อโลก ต(อองค�กรและต(อธุรกิจ เป/นการสะท�อนให�เห็นถึงพฤติกรรมและการ
กระทําของคนในองค�การท่ีมีการจําแนกแยกแยะและทําความเข�าใจในบริบทต(างๆ เพ่ือให�เกิดความ
ชัดเจนและตัดสินใจได�อย(างถูกต�อง 3) การมีวิสัยทัศน�ร(วมกัน (Shared Vision) เป/นการสร�าง
ความรู�สึกของความร(วมมือของคนในองค�การ ในการสร�างภาพในอนาคตท่ีคาดหวังจะให�เป/นหรือจะ
นําองค�กรไปสู(สิ่งท่ีวาดหวังไว� ท้ังนี้ต�องอาศัยการแนะนําและช(วยเหลือจากผู�บริหาร เพ่ือให�วิสัยทัศน�
นั้นตรงตามแผนธุรกิจหรือแผนกลยุทธ�ท่ีองค�กรวางไว� และร(วมมือกันในการนําวิสัยทัศน�ไปสู(แผนการ
ปฎิบัติกัน และปฎิบัติตามแผนเพ่ือไปสู(ท่ีเป�าหมายท่ีต้ังไว� รวมท้ังเป/นการพัฒนาวิสัยทัศน�แต(ละบุคคล
ให�สอดคล�องกับวิสัยทัศน�รวมขององค�การด�วย 4) การเรียนรู�เป/นทีม (Team Learning) เป/นการ
แบ(งป�นและช(วยเหลือในการเรียนรู�ร(วมกันของคนในองค�การ โดยอาศัยความรู�และความคิดของคนท้ัง
องค�การในถ(ายทอด แลกเปลี่ยน และพัฒนาความฉลาดรอบรู�และความสามารถของทีมให�บังเกิดผล
ข้ึน ท้ังนี้แต(ละคนย(อมมีจุดแข็งหรือความเชี่ยวชาญท่ีแตกต(างกัน ดังนั้นการเรียนรู�เป/นทีมนอกจากจะ
ได�มีการแลกเปลี่ยนความรู�แล�วยังเป/นการสร�างความสามัคคีและการทํางานเป/นทีมได�เป/นอย(างดี ซ่ึงมี
ส(วนช(วยในการสร�างสรรค�สิ่งใหม(ๆที่แตกต(างจากเดิม และนําไปสู(วัตนกรรม อันส(งผลให�องค�กร
สามารถอยู(รอดและมีความได�เปรียบเชิงการแข(งขันได�เป/นอย(างดี และ 5) การคิดเชิงระบบ (Systems 
Thinking) การท่ีบุคคลมีแนวความคิดเชิงระบบทําให�เห็นภาพรวมใหญ(ที่ประกอบด�วยองค�ประกอบ
ย(อยๆได�อย(างชัดเจน ซ่ึงมีประโยชน�มากในการสร�างสรรค� มีมุมมองท่ีหลากหลาย มองได�หลายมิติ 
และช(วยในการแก�ป�ญหาและตัดสินใจได�เป/นอย(างดี  

โดยหลักการขององค�การแห(งการเรียนรู� 5 ประการ (The Five Disciplines) แสดงได�
ตามภาพท่ี 15 
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ภาพท่ี 15 ภาพแสดงหลักการขององค�การแห(งการเรียนรู� (Learning Organization) 
ท่ีมา: Senge P, The fifth Discipline: The art and practice of learning organization 
(New York: Doubleday, 1992). 
 

 จากภาพท่ี 15 แสดงให�เห็นองค�ประกอบและความเชื่อมโยงของหลักการขององค�การ
แห(งการเรียนรู�อย(างเป/นระบบและต(อเนื่อง  โดยความรอบรู�แห(งตน ทําให�สามารถเข�าใจชีวิตและ
เป�าหมายท่ีชัดเจนและช(วยในการดําเนินชีวิตและกําหนดวิสัยทัศน� รูปแบบทางจิต (Mental Model) 
เป/นแบบแผนท่ีสร�างข้ึนจากจิตสํานึกหรือโลกทัศน�ท่ีมีต(อโลก ต(อองค�กรและต(อธุรกิจ ช(วยให�เข�าใจ
บริบทต(างๆ เพ่ือให�เกิดความชัดเจนและตัดสินใจได�อย(างถูกต�อง ในส(วนการมีวิสัยทัศน�ร(วมกัน 
(Shared Vision) เป/นการสร�างความรู�สึกของความร(วมมือของคนในองค�การ ในการสร�างภาพใน
อนาคตท่ีคาดหวัง และร(วมมือกันให�บรรลุเป�าหมาย ในด�านการเรียนรู�เป/นทีม (Team Learning) เป/น
การแบ(งป�นและช(วยเหลือในการเรียนรู�ร(วมกันของคนในองค�การ มีส(วนช(วยในการสร�างสรรค�สิ่งใหม(ๆ
ท่ีแตกต(างจากเดิม และนําไปสู(วัตนกรรม อันส(งผลให�องค�กรสามารถอยู(รอดและมีความได�เปรียบเชิง
การแข(งขันได�เป/นอย(างดี และการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ทําให�เห็นภาพรวมท่ี
ประกอบด�วยหน(วยย(อยๆ ทําให�มีมุมมองหลากหลาย มีประโยชน�ในการสร�างสรรค� และช(วยในการ
แก�ป�ญหาและตัดสินใจได�เป/นอย(างดี 

ในการพัฒนาองค�การไปสู(องค�การแห(งการเรียนรู�นั้นจะไม(สามารถสําเร็จได�หากองค�กรมี
ความพร�อมเพียงด�านใดด�านหนึ่ง เพราะในการจะเป/นองค�กรแห(งการเรียนรู�ได�นั้นต�องประกอบด�วย
ป�จจัยหลายประการ ท้ังนี้ มาร�คาร�ท และ เรย�โนล (Marquardt and Reynolds, 1994) พบว(ามี
ลักษณะป�จจัย 11 ประการท่ีพัฒนาองค�กรไปสู(งองค�กรแห(งการเรียนรู� ดังนี้ 1) โครงสร�างท่ีเหมาะสม 
(Appropriate Structure) มีโครงสร�างแบบองค�รวม (Holistic Structure) มีความคล(องตัว หน�าท่ี
ความรับผิดชอบมีความยืดหยุ(น 2) วัฒนธรรมการเรียนรู�ขององค�กร (CorporateLearning Culture) 
มีบรรยากาศท่ีส(งเสริมการทดลองทําสิ่งใหม(ๆ เป=ดโอกาสให�คนมีส(วนร(วมในการกําหนดนโยบายให�
โอกาสในการพัฒนาตนเองแก(ทุกคนในองค�กร 3) การเพิ่มอํานาจและความรับผิดชอบในงาน 

  
  

  
 

องค�การแห�งการ
เรียนรู� (Learning 
Organization 

เรียนรู�
เป/นทีม 

คิดเชิง
ระบบ 

วิสัยทัศน�
ร(วมกัน 

ความรอบรู�แห(งตน แบบแผนทางจิต 
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(Empowerment) เป=ดโอกาสให�พนักงานมีความสามารถในการเรียนรู� มีอิสระในการตัดสินใจ
แก�ป�ญหาของตนเองกระจายความรับผิดชอบ 4) การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม (Environment Scanning) 
คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต(อสิ่งแวดล�อมขององค�กร และปรับตัวให�ทันต(อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 5) การสร�างและถ(ายโอนความรู� (Knowledge Creation and Transfer) 
ผู�ปฏิบัติงานต�องมีการสร�างนวัตกรรมองค�ความรู�ใหม(ๆ มีการติดต(อสื่อสารเทคโนโลยีต(างๆ จากทุก
หน(วยงานภายในองค�กร 6) เทคโนโลยีการเรียนรู� (Learning Technology) เป/นการประยุกต�ใช�
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือช(วยในการปฏิบัติงานและในกระบวนการเรียนรู�อย(างท่ัวถึง 7) การมุ(งเน�น
คุณภาพ (Quality) องค�กรให�ความสําคัญกับการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวมเน�นการปรับปรุงอย(าง
ต(อเนื่อง 8) กลยุทธ� (Stratergy) เป/นการใช�กลยุทธ�การเรียนรู�และการเรียนรู�เชิงปฏิบัติการ (Action 
learning) ควบคู(ไปกับการทํางาน โดยผู�บริหารเป/นผู�ให�การสนับสนุนมากกว(าจะเป/นผู�กําหนด
แนวทางปฏิบัติ 9) บรรยากาศท่ีสนับสนุน (Supportive Atmosphere) เป/นบรรยากาศท่ีสนับสนุน
จุดมุ(งหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 10) การทํางานเป/นทีมและแบบเครือข(าย 
(Teamwork Networking) เป/นสิ่งท่ีองค�กรตระหนักถึงความร(วมมือในการทํางานเป/นทีมและเครือข(าย 
และ 11) วิสัยทัศน� (Vision) เป/นความคิดเห็นร(วมกัน (Shared Vision) ของคนในองค�กรเพ่ือ
สนับสนุนสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตซึ่งรวมถึงพันธกิจ อันจะเป/นแรงผลักดันให�การปฎิบัติงานบรรลุ
เป�าหมาย 

นอกจากนี้ จากการศึกษาของ กุศล ทองวัน (2553) เรื่อง ความสัมพันธ�ของป�จจัยท่ี
ส(งเสริมให�เกิดองค�กรแห(งการเรียนรู� ต(อระดับการเป/นองค�กรแห(งการเรียนรู�และระดับการเป/นองค�กร
นวัตกรรม: กรณีศึกษา สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห(งชาติ  พบว(า ป�จจัยท้ัง 7 คือ 
โครงสร�างท่ีเหมาะสม วัฒนธรรมการเรียนรู�ขององค�กร การเพ่ิมอํานาจและความรับผิดชอบในงาน 
การสร�างและถ(ายโอนความรู� เทคโนโลยีการเรียนรู� บรรยากาศท่ีสนับสนุน และการทํางานเป/นทีม มี
ผลต(อระดับของการเป/นองค�กรแห(งการเรียนรู�อย(างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05 ขณะท่ีการ
วิเคราะห�ป�จจัยท่ีส(งเสริมให�เกิดองค�กรแห(งการเรียนรู�ต(อระดับการเป/นองค�กรนวัตกรรม พบว(ามี 1 
ป�จจัยท่ีไม(มีผลต(อระดับการเป/นองค�กรนวัตกรรม อย(างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ.05 คือการเพ่ิม
อํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบในงาน โดยท่ีระดับการเป/นองค�กรแห(งการเรียนรู�มีผลต(อระดับของ
การเป/นองค�กรนวัตกรรมอย(างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาลําดับตามค(า
สัมประสิทธิ์เส�นทางในกรณีศึกษานี้ ป�จจัยทางด�านการทํางานเป/นทีมและแบบเครือข(ายมีอิทธิพลต(อ
ระดับการเป/นองค�กรแห(งการเรียนรู�สูงท่ีสุด (.395) กล(าวคือการทํางานเป/นทีมและเครือข(ายเป/นการ
ส(งเสริมความร(วมมือสร�างความสามารถในการแข(งขันจากการเรียนรู�ร(วมกันในทีมซ่ึงนําไปสู(การเป/น
องค�กรแห(งการเรียนรู� 

ในด�านแนวคิดการบริหารจัดการความรู� (Knowledge Management) ซ่ึงถือว(าเป/น
เครื่องมือทางการบริหารอย(างหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญต(อการพัฒนาคุณภาพงาน ซ่ึงจําเป/นท่ีบุคลากรทุก
คนในองค�กรจะต�องร(วมกันส(งเสริมให�มีการจัดการความรู�ในทุกงานอย(างต(อเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดการ
เรียนรู�ในประเด็นท่ีจําเป/นต(อการปฏิบัติงาน และใช�ความรู�เป/นฐานในการผลักดันให�องค�กรสามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร�ท่ีวางไว�ได�ในทุกภารกิจ โดยการกําหนดขอบเขตความรู�ท่ีจําเป/น (KM 
Focus Area) ภายใต�กระบวนการหลักในการปฏิบัติงาน ท้ังจัดรูปแบบองค�กรท่ีเอ้ือต(อการแลกเปลี่ยน
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ความรู� เช(นจัดองค�กรการพัฒนาเป/นแบบ matrix organization กล(าวคือ จัดรูปแบบการทํางานเป/น
ทีมนั่นเอง ซ่ึงจะทําให�สมาชิกในทีมได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ในประเด็นท่ีเก่ียวข�องร(วมกันได�สะดวกข้ึน ซ่ึง
เป/นกลยุทธ�หนึ่งในการสร�างองค�กรให�เป/นองค�กรแห(งการเรียนรู� (Learning Organization) การถ(าย
โอนความรู�และการจัดการความรู�ได�อย(างมีประสิทธิภาพต�องอาศัยตัวแบบการจัดการความรู� โดยโน
นากะ และทาคูชิ (Nonaka and Takeuchi, 1995) ได�คิดค�นตัวแบบการจัดการความรู�  หรือเรียกว(า 
SECI Model (Socialization Externalization Combination Internalization: SECI Model) 
เป/นการแสดงถึงกระบวนการในการสร�างความรู�ท่ีประกอบด�วย 4 ข้ันตอน ท่ีมีการหมุนวนเป/นเกลียว
ของความรู�  (knowledge spiral) และเปลี่ยนถ(าย ระหว(าง ความรู�ท่ีชัดแจ�ง (Explicit Knowledge) 
กับความรู�ท่ีฝ�งลึกในตัวคน (Tacit Knowledge)  ดังแสดงได�ตามภาพท่ี 16 
 

 
ภาพท่ี 16 กระบวนการจัดการความรู�ตาม SECI Model 
ท่ีมา: Nonaka, I. and H. Takeuchi, The knowledge-creating company (New York, 
Oxford: Oxford University Press, 1995). 
 

 กระบวนการจัดการความรู�มีท้ังหมด 4 ข้ันตอน ได�แก( 1) การแลกเปลี่ยนความรู�ท่ีฝ�งลึก
อยู(ในตัวคนผ(านเครือข(ายสังคมภายนอก โดยการแลกเปลี่ยนความรู�ระหว(างผู�เชี่ยวชาญ 2) การสร�าง
ความรู�จากผู�รู�หรือผู�เชี่ยวชาญ (Externalization) โดยการแลกเปลี่ยนความรู�จากประสบการณ�ท่ีฝ�งใน
ตัวคน มาเป/นความรู�ท่ีชัดแจ�ง ให�ผู�อ่ืนสามารถเรียนรู�ต(อได� 3) การเชื่อมโยงความรู� (Combination) 
เป/นการแสวงหาความรู�จากภายนอกแล�วบูรณาการเชื่อมโยงความรู�เหล(านั้นให�เข�ากับบริบทของ
องค�กร เป/นการเปลี่ยนความรู�มาสู(การปฎิบัติ และสามารถนํามาประยุกต�ใช�งานได� 4) เปลี่ยนความรู�

ก า ร แ บ( ง ป� น  ห รื อ แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู�
ประสบการณ�การทํางานเพื่อให�เกิดทักษะ 
(Tacit Knowledge) เช(น การถ(ายทอดความรู� 
ก า รประ ชุมระดมสมอง  การ เ รียนและ
แลกเปล่ียนประสบการณ� 

การแลกเปล่ียนเรียนรู�ประสบการณ� การ
ทํางาน (Tacit knowledge) แล�วนําไป
ส ร� า ง ค ว า ม รู� ชั ด แ จ� ง  ( Explicit 
Knowledge)  เ ช( น  ก า ร ส ร� า ง ส ร ร ค�
แนวคิด การขียนหนังสือ หรือคู(มือการ
ทํางาน 

ก า ร นํ า ค ว า ม รู� ชั ด แ จ� ง  ( Explicit 
Knowledge)  ไ ป ใ ช� จ น เ กิ ด ทั ก ษ ะ 
(Tacit Knowledge) เรียกว(า ความรู�ใน
เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ( Operational 
Knowledge) เป/นความรู�ท่ีได�จากการ
ลงมือปฎิบัติ  เป/นความรู�หรือนวัตกรรม
ใหม( 

ก า ร เ ป ล่ี ย น ค ว า ม รู� ชั ด แ จ� ง  ( Explicit 
Knowledge) ไปเป/นความรู� ชัดแจ�ง โดย
จัดระบบความรู�ท่ีได�ศึกษาให�เป/นกลุ(ม เป/น
การบูรณาการความรู� เช(นแผนการผลิต 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

    Socialization       Externalization 
 

  Internalization       Combination 
ความรู�ชัด

แจ�ง 

ความรู�ชัด
แจ�ง 

ความรู�ที่ฝ�ง
ลึกในตัวคน 

ความรู�ที่ฝ�ง
ลึกในตัวคน 
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เป/นป�ญญา(Internalization) เป/นการนําความรู�ท่ีได�จากการปฏิบัติ มาเป/นประสบการณ� และเป/น
องค�ความรู�ทางป�ญญา ท่ีสามารถเรียนรู�และถ(ายทอดได� 

ในด�านความหมายของการจัดการความรู� ปณิตา พ�นภัย (2544) กล(าวว(า การจัดการ
ความรู�เป/นกระบวนการของระบบ ในการประมวลผลสารสนเทศทางความคิด การกระทําตลอดจน
ประสบการณ�ของบุคคลเพ่ือสร�างความรู� หรือนวัตกรรม โดยท่ีสามารถเข�าถึงแหล(งข�อมูลหรือความรู�
ได�ผ(านช(องทางต(างๆ ท่ีองค�การจัดเตรียมไว� ความรู�เหล(านี้มีประโยชน�ในการนําไปประยุกต�วิธีการ
ปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนถ(ายโอนความรู� ทําให�เกิดพลวัตของความรู�ท่ัวท้ังองค�การ จะช(วยทําให�
เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาคนและผลผลิตในองค�การ สอดคล�องและอยู(ในทิศทางเดียวกับสถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแห(งชาติ และ ก.พ.ร. (2548) ท่ีได�กล(าวถึงความหมายการบริหารองค�ความรู�ขององค�การท่ีมี
อยู(ท่ัวไปท้ังด�านป�จเจกบุคคล และสื่อสิ่งพิมพ� เอกสารวิชาการ หรือแม�แต(ข�อปฎิบัติงานในองค�การ 
แล�วดําเนินการวางแผนบริหารองค�ความรู�ดังกล(าวด�วยการทําให�เป/นระบบ มีการสื่อสารให�ทุกคนรู�
แหล(งท่ีเก็บ ทําการศึกษาความรู� เพ่ิมศักยภาพและเพ่ือให�งานมีคุณภาพและสําเร็จตามเป�าหมายของ
องค�การ ท้ังช(วยให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานมากข้ึน ซ่ึงเป/นไปตามเป�าหมาย
หลักของการจัดการความรู�คือการใช�ประโยชน�จากความรู�มาเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานขององค�การ เพ่ือเพ่ิมความได�เปรียบในการแข(งขันขององค�กร นอกจากนี้ วิจารณ� พานิช 
(2548) กล(าวว(าเป�าหมายของการจัดการความรู� มีประเด็นสําคัญ 3 ประการคือ 1) เพ่ือพัฒนางานให�
มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน 2) เพ่ือการพัฒนาคนคือพัฒนาผู�ปฏิบัติงานในองค�การ และ 3) เพ่ือ
การพัฒนา “ฐานความรู�” ขององค�การ เป/นการเพ่ิมพูนทุนความรู�หรือทุนป�ญญาขององค�การ จะช(วย
ให�องค�การมีศักยภาพในการฟ�นฝ�าความยากลําบากหรือความไม(แน(นอนในอนาคตได�ดียิ่งข้ึน  

การจัดการความรู�เป/นกระบวนการท่ีประกอบด�วยงานต(างๆ จํานวนมากซ่ึงมีการบริหาร
จัดการในลักษณะบูรณการเพ่ือก(อให�เกิดคุณประโยชน�ท่ีคาดหวังไว� การจัดการความรู�จึงเป/นแนวคิด
องค�รวมท่ีจะบริหารจัดการทรัพยากรท่ีเป/นความรู�ในองค�การ ตามหลักการของ Trapp (1999) ได�
หลักการจําแนกความรู�ตามการเน�นท่ีแตกต(างกันใน 4 ลักษณะดังนี้ 1) จําแนกตามแหล(ง (Location) 
แบ(งเป/นความรู�ภายในกับความรู�ภายนอก (internal vs. external knowledge) 2) จําแนกตามเวลา 
(Time) แบ(งเป/นความรู�ในป�จจุบันกับความรู�ในอนาคต (actual vs future knowledge) 3) จําแนก
ตามรูปแบบ (From) แบ(งเป/นความรู�ที่ปรากฏชัดแจ�ง กับความรู�โดยนัย (explicit vs. tacit 
knowledge) 4) จําแนกตามเจ�าของ (Owner) แบ(งเป/นความรู�เฉพาะตัวบุคคล กับความรู�สาธารณะ 
(private vs. common knowledge) (พรธิดา วิเชียรป�ญญา, 2547) ในการประยุกต�ใช�การจัดการ
ความรู� ต�องอาศัยความรู�จากภายนอก ได�แก( ทําการวิเคราะห�วัฒนธรรมความรู� ซ่ึงต�องอาศัยสังคม
และวิทยาศาสตร�จิตวิทยา มีแผนการวัดความรู� ถ�าเป/นความรู�ท่ียากการวัดก็จะลําบาก การพิจารณา
สาธารณูปโภคในการกระจายหรือถ(ายความรู�ซ่ึงต�องมีการวางแผนกลยุทธ� กระบวนการสร�างความรู� 
เช(นการระดมสมอง หรือประชุม (Kucza, 2001) นอกจากนี้ การจัดการความรู� หมายถึง 
กระบวนการจัดการอย(างเป/นระบบ ซ่ึงประกอบด�วยกระบวนการสร�าง การรวบรวม การจัดระบบ 
การเผยแพร(และการใช�ความรู�ให�เป/นประโยชน�โดยเน�นการดึงความรู�ท่ีฝ�งอยู(ในตัวคนออกมาเป/น
ความรู�ขององค�กร โดยผ(านการแลกเปลี่ยนแบ(งป�นและการใช�ความรู�ของคนในองค�กร (Skyrme, 
2003) 
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ดังนั้นสามารถสรุปได�ว(า การจัดการความรู� เป/นกระบวนการที่จะช(วยให�มีการสร�าง 
รวบรวม จัดระบบ เผยแพร( ถ(ายโอนและเปลี่ยนความรู�ท่ีเป/นประโยชน�ให�สามารถนําไปประยุกต�ใช�ใน
สถานการณ�ต(างๆ ได�ทันเวลาและทันเหตุการณ� โดยใช�ระบบสารสนเทศเป/นเครื่องมือช(วยให�การ
จัดการความรู�เกิดได�ง(ายและสะดวกข้ึน ส(งผลให�การปฏิบัติงานของคนในองค�การมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

นอกจากนี้การจัดการความรู�มีประโยชน�มากต(อองค�กร ได�แก( 1) เป/นการป�องกันการสูญ
หายของความรู� การจัดการความรู�ทําให�องค�การสามารถรักษาความเชี่ยวชาญ ความชํานาญและ
ความรู�ที่อาจสูญหายไปพร�อมกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากร เช(น การย�ายงาน การเกษียณ และ 
การลาออก เป/นต�น 2) เป/นการช(วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ คุณภาพและความสะดวกใน
การเข�าถึงแหล(งความรู�เป/นป�จจัยท่ีสําคัญในการเพ่ิมความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 
3) ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ(น ท้ังนี้เพราะเป/นการทําให�ผู�ปฏิบัติงานมีความเข�าใจ
ในงานและวัตถุประสงค�ของงานโดยไม(ต�องมีการควบคุมหรือมีการแทรกแซง ทําให�สามารถทํางานได�
อย(างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาในการทํางาน 4) เพิ่มความได�เปรียบในการแข(งขัน การ
จัดการความรู�ช(วยให�องค�การเข�าใจลูกค�า แนวโน�มของการตลาดและการแข(งขัน ทําให�สามารถลด
ช(องว(างและเพิ่มโอกาสในการแข(งขันได� 5) เป/นการพัฒนาทรัพย�สินทางป�ญญาให�แก(องค�กร 
เช(นนวัตกรรม สิทธิบัตร เครื่องหมายการค�า และลิขสิทธิ์ 6) ช(วยยกระดับผลิตภัณฑ�และการบริการ 
7) ช(วยในการบริหารลูกค�าและสร�างความพึงพอใจ 8) ช(วยการลงทุนทางทรัพยากรบุคคล เพราะเป/น
การเพ่ิมความสามารถของบุคลากรผ(านการเรียนรู�ร(วมกัน และเรียนรู�เป/นทีม (Bacha, 2000) 

อย(างไรก็ตาม การจัดการความรู�จะประสบความสําเร็จได� ต�องอาศัยป�จจัยที่ช(วย
สนับสนุน เช(น 1) คน (People) เพราะเป/นองค�ประกอบสําคัญท่ีสุดเนื่องจากเป/นแหล(งความรู�ท่ี
สําคัญขององค�การรวมท้ังเป/นผู�นําความรู�ไปใช�ให�เกิดประโยชน� 2) เครื่องมือและเทคโนโลยี (Tool 
and Technology) ช(วยในการบริหารจัดการข�อมูล เพ่ือให�คนนําความรู�ไปใช�ได�อย(างง(ายและรวดเร็ว 
3) กระบวนการความรู� (Knowledge Process) เป/นการบริหารจัดการเพ่ือนําความรู�จากแหล(งความรู�
ไปให�ผู�ใช� เพ่ือทําให�เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและเกิดนวัตกรรม รวมท้ังการสนับสนุน
จากผู�นําองค�กร ในการกําหนดทิศทางกลยุทธ�ให�สอดคล�องกับการดําเนินธุรกิจขององค�กรเพ่ือช(วยเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข(งขัน รวมท้ังการชมเชยให�รางวัลเพ่ือโน�นน�าวให�บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู� รวมท้ังองค�กรต�องมีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและแบ(งป�นความรู� เพื่อส(งผ(านความรู�ให�มี
ประสิทธิภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู�ได�ง(ายและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน มีการฝ�กอบรมและการเรียนรู� เพ่ือสร�างความเข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดการความรู� มีการวัดผลอยู(เสมอ จะช(วยให�องค�การสามารถ พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ�เพ่ือให�
องค�กรบรรลุเป�าหมายได�ดียิ่งข้ึน มีการจัดโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม การแลกเปลี่ยนความรู�ของคน
ในองค�กรจะไม(ราบรื่นได� หากขาดโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีดี โครงสร�างนี้อาจหมายถึงสิ่งท่ีจับต�องได� เช(น 
สถานท่ี อุปกรณ�ต(างๆ สําหรับสิ่งท่ีจับต�องไม(ได�เช(น ระบบหรือกลไกท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู�
เป/นต�น และบุคลการในองค�กร เป/นป�จจัยท่ีมีผลต(อความสําเร็จท่ีสุดท่ีจะช(วยให�กระบวนการจัดการ
ความรู�เป/นไปได�ด�วยดีและต(อเนื่อง 
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จากหลักการและเหตุผลข�างต�น สามารถสรุปได�ว(า การบริหารจัดการความรู�มีความสําคัญ
และจําเป/นอย(างมากในธุรกิจโรงแรม ท้ังนี้เพราะโลกมีการเจริญพัฒนาอย(างรวดเร็ว ดังนั้นโรงแรมต�อง
มีการพัฒนาให�มีคุณภาพท่ีสูงในขณะท่ีทรัพยากรมีอยู(อย(างจํากัด ระบบการเรียนรู�จะช(วยส(งเสริมการ
เรียนรู�ของบุคลากรทุกระดับอย(างต(อเนื่องและตลอดเวลา เนื่องจากป�จจุบันเป/นยุคของบุคลากรผู�มี
ความรู� หรือ “Knowledge Workers” (Drucker, 2007) และคนเหล(านี้จะช(วยสร�างโรงแรมเป/น
องค�กรแห(งการเรียนรู� (Learning Organization) ซ่ึงจะเป/นกลไกสําคัญท่ีกระตุ�นให�พนักงานเรียนรู�อยู(
ตลอดเวลา ทําให�มีความรู�ความสามารถท่ีทันต(อสถานการณ�ต(างๆ และสามารถเพ่ิมศักยภาพในการ
แข(งขันได� (ประเวศน� มหารัตน�สกุล, 2547) นอกจากนี้ การพัฒนาองค�กรแห(งการ เรียนรู�เป/นหัวใจ
สําคัญสําหรับการสร�างความสามารถและพัฒนาไปสู(องค�กรแห(งนวัตกรรม(Innovation Organization) 
(บดินทร� วิจารณ�, 2549) ท่ีจะช(วยสร�างความได�เปรียบทางการแข(งขันให�กับโรงแรม และเพ่ือเร(งสร�าง
ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีให�สามารถนําไปใช�ในธุรกิจนวัตกรรม (สํานักงานนวัตกรรมแห(งชาติ และ
คณะ, 2550) นอกจากนี้ การบริหารจัดการความรู�สามารถนํามาใช�ในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยในโรงแรมได� ท้ังนี้เพราะการใช�ความรู�ทางเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค�
หรือทักษะ ทําให�ได�วิธีการใหม(ๆ เพ่ือใช�ในการส(งเสริมและสร�างจิตสํานึกด�านความปลอดภัย เพ่ือให�
พนักงานโรงแรมปฎิบัติงานได�ปลอดภัยข้ึน และช(วยในการป�องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 
ท้ังนี้เพราะการจัดการความรู�ท่ีดี จะช(วยส(งเสริมให�ผู�บริหารมีความเข�าใจการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยมากข้ึน และพนักงานมีความรู�ในการทํางานอย(างปลอดภัย (Wlters, 1998) 
 
6. แนวคิดและความหมายของโรงแรม 

ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ความหมายของโรงแรม หมายถึง 
สถานท่ีพักท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค�ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือให�บริการท่ีพักชั่วคราว สําหรับคน
เดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค(าตอบแทน และได�ยกเว�นสถานท่ีพักไม(เป/นโรงแรมไว� 3 ลักษณะ ได�แก( 
1) สถานท่ีพักของส(วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค�การมหาชน หรือหน(วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล 
หรือการศึกษา ท่ีมิใช(เป/นการหาผลกําไรหรือรายได�มาแบ(งป�นกัน สถานท่ีพักประเภทนี้หากพบว(ามี
การนํารายได�หรือกําไรมาแบ(งป�นกันเม่ือไหร(ก็ถือว(าเป/นโรงแรม 2) สถานที่พักที่ที่คิดค(าบริการเป/น
รายเดือนข้ึนไป การยกเว�นตามข�อ 2) นี้ เน�นการคิดค(าบริการให�เช(าท่ีพัก หากคิดเป/นรายเดือน รายปX 
ก็ไม(เป/นโรงแรม แต(หากคิดค(าบริการตํ่ากว(ารายเดือนลงมา เช(น รายสัปดาห� รายวัน รายชั่วโมง หรือ
คิดค(าบริการปนกันท้ังรายเดือนและตํ่ากว(ารายเดือน ก็จะถือว(าเป/นโรงแรมต�องขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย  และ 3) สถานที่พักอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง กฎหมายให�อํานาจ
รัฐมนตรีที่จะกําหนดยกเว�นสถานที่พักประเภทใดบ�างไม(ให�เป/นโรงแรมตามกฎหมาย โดยจะต�อง
ออกเป/นกฎกระทรวงเท(านั้น 

ดังนั ้น สามารถสรุปองค�ประกอบของโรงแรมได� ดังนี ้ 1) เป/นสถานที่พัก 2) มี
วัตถุประสงค�ในทางธุรกิจ 3) สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใด 4) เรียกเก็บค(าท่ีพักตํ่ากว(าเดือน 
หากครบองค�ประกอบท้ังสี่ประการ จึงถือเป/นโรงแรมและต�องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 (รณภพ เวียงสิมมา, 2550) 
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กิจการโรงแรมมีหลายประเภท ตามใบอนุญาตและตามลักษณะของการดําเนินกิจการ 
ซ่ึงตามมาตรฐานการท(องเท่ียวไทย ได�กําหนดสถานท่ีพักท่ีได�รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดย
ครอบคลุมประเภท ต(างๆ 4 ประเภท ได�แก( 1) โรงแรมประเภท 1 หมายความว(า โรงแรมท่ีให�บริการ
เฉพาะห�องพัก 2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว(า โรงแรมท่ีให�บริการห�องพักและห�องอาหาร หรือ
สถานท่ี สําหรับบริการอาหารหรือสถานท่ีสําหรับประกอบอาหาร 3) โรงแรมประเภท 3 หมายความว(า 
โรงแรมท่ีให�บริการห�องพัก ห�องอาหารหรือสถานท่ีสําหรับ บริการอาหารหรือสถานท่ีสําหรับประกอบ
อาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว(าด�วยสถานบริการหรือ ห�องประชุมสัมมนา 4) โรงแรม
ประเภท 4 หมายความว(า โรงแรมท่ีให�บริการห�องพัก ห�องอาหารหรือสถานท่ีสําหรับ บริการอาหาร
หรือสถานที่สําหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว(าด�วยสถานบริการ และห�อง 
ประชุมสัมมนา (กรมการท(องเท่ียว, 2557) 

นอกจากนี้ ได�มีการระบุประเภทของโรงแรมโดยใช�เกณฑ�ต(างๆ ได�ดังนี้ (ผกาวรรณ ผดุง
สินเลิศวัฒนา, 2554) 1) การแบ(งตามประเภทกิจการ (Lodging Properties) ได�แก(โรงแรมขนาด
ต(างๆ (Hotels) โมเต็ล (Motels) โรงแรมห�องชุด (All-suite hotels) ลอดจ� (Ladges) หอพัก 
(Hostels) ท่ีพักแรมแบบบ�าน (Bed and breakfast inns) รีสอร�ท (Resorts) คอนโดมิเนียมหรือ
คอนโดเทลและท่ีพักท่ีถือกรรมสิทธิ์ร(วมกัน (Condominium or condotels and time-sharing 
Hotels) ศูนย�สุขภาพ (Health care Center) 2) แบ(งตามลักษณะทางการตลาด (Marketing 
Orientation) ได�แก( ท่ีพักอาศัย (Residential) เป/นท่ีพักท่ีอยู(ย(านชุมชนและย(านชานเมือง และท่ีพัก
เพ่ือการพาณิชย� (Commercial) เป/นท่ีพักในย(านชุมชน ย(านชานเมือง บริเวณใกล�สนามบินหรือ
เส�นทางรถยนต� 3) การแบ(งตามระดับการขายและการบริการ (Sales indicators and service) แบ(ง
ตามปริมาณการใช�บริการของแขก ซ่ึงต�องบริการงานด�านต(างๆมากมายเช(นการให�เช(าห�องพักการใช�
ห�องโถงห�องรับแขกสระว(ายน้ําสวนดอกไม�ห�องจัดเลี้ยงห�องประชุมฯลฯ และอัตราค(าบริการและการ
บริการ แบ(งเป/นท่ีพักแรมแบบจํากัดการบริการ (Limited Service) ท่ีพักแบบห�องชุด (All-Suite 
Hotels) ท่ีพักแรมแบบไม(จํากัดการบริการ (Unlimited Service) 4) การแบ(งตามรูปแบบการ
ดําเนินการ (Affiliation) เช(น โรงแรมในเครือ (Chain) และแบบเฟรนไชส� (Franchise) ซ่ึงดําเนิน
ธุรกิจในรูปแบบการรับสิทธิ์จากผู�ให�สิทธิ์จากโรงแรมท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก ส(วนผู�รับสิทธิ์คือเจ�าของ
หรือผู�บริหารโรงแรม ท่ีได�ประโยชน�ทางการตลาดและการจองห�องพัก โดยต�องต�องปรับปรุงนโยบาย
ให�สอดคล�องกับสิ่งท่ีผู�ให�สิทธิ์ รวมท้ังต�องจ(ายค(าธรรมเนียมต(างๆตามท่ีตกลงกัน รวมท้ังแบบการทํา
สัญญาการจัดการ (Management Contract) โดยเจ�าของโรงแรมจะทําสัญญากับกลุ(มโรงแรมเพ่ือให�
ช(วยในการบริหารกิจการโรงแรม โดยมีการจ(ายค(าตอบแทนตามข�อตกลง และแบบรีเฟอร�รัล (Referral) 
เป/นการดําเนินการโดยมีสํานักงานกลางทําหน�าท่ีสํารองห�องพักไปยังโรงแรมท่ีอยู(ในเครือข(าย 

ในแง(ของมาตรฐานโรงแรม ในปX 2555 กรมการท(องเที่ยวได�ร(วมมือกับหน(วยงาน         
ท่ีเก่ียวข�อง เช(น มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย กรมการปกครอง การท(องเท่ียวแห(งประเทศไทย ได�
ดําเนินการปรับปรุง มาตรฐานท่ีพักเพ่ือการท(องเท่ียว ประเภทโรงแรม ระดับ 5 ดาว เพ่ือให�เกณฑ�
และตัวชี้วัดท่ีกําหนดในมาตรฐาน มีความชัดเจนและสอดคล�องกับมาตรฐานสากลระดับ 5 ดาว และ
ได�จัดทํารูปเล(มหนังสือมาตรฐานเป/น 2 เล(มคือ 1) มาตรฐานท่ีพักเพ่ือการท(องเท่ียว ประเภทโรงแรม 
เล(ม 1 ระดับ 5 ดาว รหัสมาตรฐาน มทท 202 เล(ม 1: 2557 (Accommodation Standard for 
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Tourism (Hotel) Part 1: 5 Stars, TTS 202 Part 1: 2014) และ 2) มาตรฐานท่ีพักเพ่ือการ
ท(องเท่ียว ประเภทโรงแรม เล(ม 2 ระดับ 1 - 4 ดาว รหัสมาตรฐาน มทท 202 เล(ม 2: 2557 
(Accommodation Standard for Tourism (Hotel) Part 2: 1 - 4 Stars, TTS 202 Part 2: 
2014) โดยเกณฑ�และดัชนีชี้วัดรวมถึงค(าคะแนนถ(วงน้ําหนักสําหรับมาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว 
ประกอบด�วย 12 หมวด ได�แก( หมวดท่ี 1) สถานท่ีต้ัง สภาพแวดล�อม สิ่งก(อสร�างท่ัวไปและท่ีจอดรถ 
หมวดท่ี 2) โถงต�อนรับ ห�องน้ําสาธารณะ ลิฟท�และทางสัญจรภายในอาคาร หมวดท่ี 3) ห�องพักแบบ 
Standard (รวมการเดินระเบียง และห�องน้ํา) หมวดท่ี 4) ห�องพักแบบ Suite และ Executive Floor 
หมวดท่ี 5) ห�องอาหาร คอฟฟX ช็อป บาร� และครัว หมวดท่ี 6) ส(วนบริการด�านสันทนาการ และสระ
ว(ายน้ํา หมวดท่ี 7) ส(วนบริการด�านธุรกิจ: ห�องประชุมและ Business Center หมวดท่ี 8) บุคลากร
และการบริการ หมวดท่ี 9) ระบบความปลอดภัย ในพ้ืนท่ีท่ัวไป หมวดท่ี 10) ทรัพยากรและชุมชน
แวดล�อมและส(วนสนับสนุนการบริการ หมวดท่ี 11) ส(วนของพนักงาน และ หมวดท่ี 12) คุณลักษณะ
เสริมอ่ืนๆ 

ในด�านการกําหนดมาตรฐานระบบความปลอดภัยของโรงแรมระดับ 5 ดาว ตาม
มาตรฐานโรงแรม ในหมวดท่ี 9 ได�แก( ระบบความปลอดภัยด�านอัคคีภัย มี 9 ตัวชี้วัด ประกอบด�วย มี
รายงานจากผู�ตรวจสอบอาคาร มีระบบการเดินสายไฟ และติดต้ังอุปกรณ�ท่ีได�มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย และการดูแลรักษาโดยผู�ชํานาญการ มีการจัดเก็บเชื้อเพลิง เช(น น้ํามัน และก�าซท่ีสะสมไว� 
อย(างเหมาะสมและปลอดภัย มีแผนผังทางหนีไฟ และป�ายทางออกฉุกเฉิน มีไฟแสงสว(างฉุกเฉินชนิดท่ี
มีแบตเตอรี่สํารองท่ีอยู(ในสภาพใช�งานได�ดี ติดต้ังไว�ในจุดท่ีจําเป/น มีเส�นทางหนีไฟและบันไดหนีไฟซ่ึง
อยู(ในตําแหน(งท่ีใช�งานได�สะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม มีการระบายอากาศ และแสงสว(างอย(าง
เพียงพอ (กรณีท่ีเป/นอาคารสูงมากกว(า 4 ชั้น) มีลิฟท�ดับเพลิงซ่ึงอยู(ในตําแหน(งท่ีใช�งานได�สะดวก 
รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม วัสดุอุปกรณ� ครบถ�วนมีการระบายอากาศ และแสงสว(างอย(างเพียงพอ อยู(ใน
สภาพท่ีใช�งานได� และได�รับการดูแลรักษาอย(างถูกต�องโดยผู�ชํานาญการ (กรณีท่ีเป/นอาคารท่ีสร�างหลัง
พ.ศ. 2535 และสูงมากกว(า 23.00 เมตร) มี Sprinkle ท่ีใช�งานได�อย(างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และ
อยู(ในตําแหน(งท่ีเหมาะสม (ยกเว�น ในกรณีท่ีเป/นอาคารท่ีมีความสูงน�อยกว(า 12.00 เมตร ให�ใช�ถัง
ดับเพลิงแบบยกหิ้วแทนได�) และ มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ท่ีใช�งานได�ดีจํานวน
เพียงพอ และอยู(ใน ตําแหน(งท่ีเหมาะสม (กรณีท่ีเป/นอาคารสูงมากกว(า 2 ชั้น) 

ส(วนระบบความปลอดภัยท่ัวไป มี 6 ตัวชี้วัด ได�แก( 1) มีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยท่ี
มีประสิทธิภาพ สามารถสังเกตการณ� หรือบันทึกภาพบริเวณ ทางเข�าออก และจุดสําคัญๆ เช(น ลาน
จอดรถ หน�าลิฟท� Lobby หน�า Front Cashier ตลอด 24 ชั่วโมง และให�เก็บ รักษาไว�เป/นเวลา     
ไม(น�อยกว(า 1 เดือน 2) มีเครื่องกําเนิดไฟฟ�าท่ีมีประสิทธิภาพและน้ํามันสํารองพร�อมใช�งานได�ไม(น�อย
กว(า 2 ชั่วโมง 3) มีการสํารองน้ําใช�ในกิจกรรมท่ีจําเป/นได�ไม(น�อยกว(า 1 วัน (ท้ังนี้ สามารถใช�เป/นน้ํา
สําหรับดับเพลิงได�ในปริมาณท่ีเหมาะสม) 4) มีโทรศัพท�หรือระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
โรงแรม เพ่ือติดต(อขอความช(วยเหลือ ฉุกเฉินได�อย(างรวดเร็ว 5) มีแผนป�องกันภัย เตือนภัย และระงับ
ภัยต(างๆ ท่ีผ(านการทดลอง และฝ�กซ�อมอยู(เสมอ และ 6) สถานท่ีทํางานท่ีมีลูกจ�างต้ังแต( 10 คนข้ึนไป 
ต�องมีชุดปฐมพยาบาล ถ�ามีลูกจ�างต้ังแต( 200 คนข้ึนไป ต�องมีชุดปฐมพยาบาล ห�องพยาบาลพร�อม
เตียง 1 เตียง พยาบาลประจํา 1 คน แพทย� 1 คน เพ่ือตรวจรักษาเป/นครั้งคราว และในกรณีมีลูกจ�าง
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ต้ังแต( 1,000 คนข้ึนไปต�องมีชุดปฐมพยาบาล ห�องพยาบาล พร�อมเตียง 2 เตียง พยาบาลประจํา 2 
คน แพทย� 2 คน ประจําในเวลากําหนดในช(วงของเวลาทํางาน อย(างน�อย 2 ชม. พร�อมพาหนะใช�งาน 
ในการนําส(งสถานพยาบาล (กรมการท(องท่ียว, 2557) 

ในด�านการจัดระบบโครงสร�างองค�กรของโรงแรม ได�รับแนวความคิดจากระบบโรงแรม
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ(มประเทศในทวีปยุโรป ในสมัยก(อนชื่อเสียงของโรงแรมมาจากการ
บริการและเครื่องด่ืม ต(อมามีการเปลี่ยนแปลงโดยเน�นความต�องการของลูกค�าและการตลาด ทําให�
องค�กรต�องมีการจัดโครงสร�างเพ่ือความอยู(รอดในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งปรับเปลี่ยนการทําธุรกิจ
เพ่ือให�ทันกับความต�องการของตลาดที่เปลี่ยนไป โดย สโตนเนอร� และแวนแคล (Stoner and 
Wankel) ได�ให�ประโยชน�ของการจัดระบบโครงสร�างการบริหารงานของโรงแรม ได�แก( (ผกาวรรณ 
ผดุงสินเลิศวัฒนา, 2554) 1) การจําแนกลักษณะงานตามเป�าหมายท่ีต้ังไว� 2) การจัดหมวดหมู(หรือ
กลุ(มการปฎิบัติงาน 3) ลักษณะและประสิทธิผลของงาน และ 4) โครงสร�างการบริหารองค�กรเพ่ือ
ติดตามและประเมินผลเทียบกับเป�าหมายท่ีตั้งไว� 

การจัดองค�กรของโรงแรม จําแนกตามกลุ(มงานในการปฏิบัติงาน แสดงได�ตามภาพท่ี 17 

 
 
ภาพท่ี 17 แสดงการจัดองค�กรของโรงแรม จําแนกตามกลุ(มงานในการปฏิบัติงาน 
ท่ีมา: สไบทิพย� มงคลนิมิตร�, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ด�านการบริการของโรงแรมแมนดาริน 
โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ” (วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554). 

ผู�จัดการท่ัวไป 
(General Manager) 

ผู�ช(วยผู�จัดการท่ัวไป 
(Assistant Manager) 

แผนกแม(บ�าน 
(Housekeeping) 

แผนกขาย         
(Sales Department) 

แผนกบริการส(วนหน�า
(Front Office) 

แผนกช(าง 
(Engineering) 

แผนกบุคคล 
(Personnel) 

แผนกอาหารและ
เครื่องด่ืม         

(Food & Beverage) 

แผนกห�องครัว 
(Chef) 

แผนกความปลอดภัยและ

ม่ันคง (Safety & Security) 

แผนกบัญชีและการเงิน        
(Finance & Accounting) 

แผนกห�องพัก 

(Room) 
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จากภาพที่ 17 แสดงถึงโครงสร�างและตําแหน(งหน�าที่ของพนักงานโรงแรม ทําให�เห็น
ภาพของงานท่ีรับผิดชอบ และความเก่ียวข�องและเชื่อมโยงของตําแหน(งงานต(างๆ ซ่ึงโครงสร�างองค�กร
ของโรงแรมอาจมีขนาดและตําแหน(งงานท่ีแตกต(างกันออกไป ข้ึนอยู(กับขนาดขององค�กร และ
นโยบายทางด�านการบริหารงานบุคคล และกลยุทธิ์ขององค�กร 

ดังนั้น จะเห็นได�ว(าการกําหนดตําแหน(งและหน�าท่ีของบุคคากรในองค�กรมีความสําคัญ
มาก ท้ังนี้เพ่ือให�มีความม่ันใจว(าแต(ละงานมีผู�รับผิดชอบ และทําให�สําเร็จ เป/นการป�องกันการก�าวก(าย
ระหว(างงานต(างๆ รวมท้ัง ให�คนได�มีสมรรถนะ (Competence) ในการใช�ความรู�ความสามารถได�ตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบ (ศักดิพันธ� ตันวิมลรัตน�, 2557) เมื่อโรงแรมได�จัดทําโครงสร�างการบริหารงาน 
(Hotel Organization Structure) และจัดระบบการบริหารงานเป/นแผนกหรือฝ�ายแล�ว จําเป/นต�องมี
การระบุตําแหน(งต(างๆ เพ่ือทําหน�าท่ีในการปฏิบัติงานให�เป/นไปตามภารกิจของหน(วยงานนั้นๆ ซ่ึง 
ตําแหน(งและหน�าท่ีหลักๆในโรงแรม ประกอบด�วย (สไบทิพย� มงคลนิมิตร�, 2554) ผู�จัดการท่ัวไป 
(General Manager-GM) เป/นตําแหน(งสูงสุดในระดับบริหารในโรงแรม ทําหน�าท่ีบริหารงานประจํา
ท้ังหมด มีความรับผิดชอบในการดูแลการทํางานในทุกแผนก รับผิดชอบในด�านกําไรขาดทุนของ
โรงแรม ตลอดจนงานอ่ืนๆท่ีอาจส(งผลต(อภาพลักษณ�ของโรงแรม  ด�วยเหตุผลท่ีเป/นตําแหน(งบริหาร
สูงสุด ผู�จัดการท่ัวไปจึงมีส(วนกําหนดวิสัยทัศน�และนโยบายตลอดจนปรัชญาในการทํางานธุรกิจของ
โรงแรมด�วย เพราะธุรกิจโรงแรมเป/นธุรกิจตามฤดูกาล (Season Business) ดังนั้นการติดตามข(าวสาร
และการเปลี่ยนต(างๆท่ีจะมีผลกระทบกับโรงแรม นอกจากนี้ผู�จัดการท่ัวไปต�องมีส(วนร(วมปฏิบัติงาน
ประจําบ�างในบางโอกาส เช(น ต�อนรับแขก รับเรื่องร�องเรียนจากแขก ตลอดจนตรวจการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกแผนกเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาต(อไป  

ในมุมมองด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน ผู�จัดการหรือผู�บริหารมี
หน�าท่ีรับผิดชอบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานตามกฎหายด�วย ท้ังนี้ ตามกฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด�านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน พ.ศ. 2549 ในกรณท่ีธุรกิจโรงแรมมีลูกจ�าง มีลูกจ�างต้ังแต(ยี่สิบคนข้ึนไป ต�องแต(งต้ัง
ลูกจ�างระดับบริหารทุกคนเป/นเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ โดยมี
หน�าท่ีดังนี้ 1) กํากับ และให�คําแนะนําผู�ใต�บังคับบัญชา รวมท้ังเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน
ตามกฎหมายทุกคนทุกระดับ 2) พัฒนาแผนงานและกิจกรรมด�านความปลอดภัยในการทํางาน 3) ให�
ความร(วมมือ และสนับสนุนทรัพยากรต(างๆ และประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงานให�บรรลุ
ตามแผนงานท่ีกําหนด 4) ดําเนินการกํากับ ให�คําแนะนํา สนับสนุนและประเมินผลติดตามในการ
ปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร(องเพ่ือความปลอดภัยของลูกจ�างตามท่ีได�รับรายงานหรือตามข�อเสนอแนะของ
เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน คณะกรรมการ หรือหน(วยงานความปลอดภัย (ราชกิจจานุเบกษา, 
2549) 
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ส(วนรองผู�จัดการท่ัวไป (Executive Assistant Manager- E.A.M.) อาจเรียกชื่อตําแหน(ง
เป/นผู�ช(วยผู�จัดการท่ัวไป (Executive Assistant Manager-E.A.M.) ผู�จัดการภายใน (Resident 
Manager-R.M.) ผู�ช(วยผู�จัดการอาวุโส (Senior Assistant Manager) หรือผู�ช(วยผู�จัดการ (Assistant 
Manager) ซ่ึงเป/นผู�ท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการดูและดําเนินกิจกรรมประจําของแผนก แก�ป�ญหา
ประจําวันและกํากับดูแลให�เกิดการประสานงานระหว(างแผนก โดยเฉพาะแผนกท่ีเก่ียวข�องกับงาน
บริการแขกโดยตรง ได�แก( งานห�องพัก งานอาหารและเครื่องด่ืม รองผู�จัดการจะเป/นผู�กํากับการ
ปฏิบัติงานบริการประจําอย(างใกล�ชิดกว(าผู�จัดการทั่วไป ในขณะที่ ผู�จัดการฝ�ายห�องพัก (Room 
Division Manager) มีหน�าท่ีความรับผิดชอบการกํากับดูแลการทํางานห�องพักซ่ึงประกอบด�วยงาน
บริการส(วนหน�าและงานแม(บ�าน งานของฝ�ายห�องพักมีความสําคัญมากเพราะสร�างรายได�หลักให�แก(
โรงแรม ฝ�ายห�องพักมีการรวมแผนกแม(บ�านด�วย จึงเป/นฝ�ายท่ีมีขนาดใหญ(และมีพนักงานจํานวนมาก 
ฝ�ายห�องพักมีหน�าท่ีบริการแขกโดยตรง มีการพบปะติดต(อกับแขกผู�พักหรือผู�เข�ามาติดต(อในโรงแรม
เป/นประจําซ่ึงจะมีผลต(อความรู�สึกพึงพอใจของแขก ฝ�ายห�องพักเป/นแหล(งในการให�ข�อมูลข(าวสาร
เก่ียวกับแขก จึงต�องมีระบบเอกสารท่ีเก่ียวกับการใช�บริการของแขกมากท่ีสุด นอกจากนี้ฝ�ายห�องพักมี
การสร�างความพึงพอใจโดยตรงต(อแขกท่ีมาพัก ดังนั้นจึงเป/นฝ�ายท่ีจะสร�างความประทับใจให�แขก
ได�มากท่ีสุด 

ในส(วนงานบริการส(วนหน�า มีผู�จัดการแผนกบริการส(วนหน�า (Front Office Manager) 
ทําหน�าท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลการทํางานของแผนกบริการส(วนหน�าโดยตรง โดยอาจจะมีตําแหน(ง
ผู�ช(วยท่ีช(วยกํากับดูแลการปฏิบัติงานประจําของแผนกได�แก( งานสํารองห�องพัก (Reservation) งาน
ต�อนรับ (Reception) บริการข(าวสารข�อมูลงานสัมภาระ (Bell Service) งานอํานวยความสะดวก 
(Concierge) งานโทรศัพท� (Telephone Operator) และงานการเงินส(วนหน�า (Front Office 
Cashier) พ้ืนท่ีการทํางานของแผนกนี้อยู(บริเวณโถงส(วนหน�า (Lobby) นอกจากนั้นโรงแรมบางแห(ง
ยังเสริมการบริการโดยจัดให�มี Duty Manager ประจําการอยู(ในโรงแรมคอยดูแลบริเวณโถงต�อนรับ
เพ่ือบริการหรือแก�ป�ญหาให�แขก โดยประสานงานกับพนักงานในตําแหน(งอาคันตุกะสัมพันธ� (Guest 
Relation Office-GRO) ในป�จจุบันมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข�ามาช(วยอย(างมาก 
เช(น งานบันทึกข�อมูลประจําวัน งานสํารองห�องพัก งานต�อนรับส(วนหน�า งานแผนกโทรศัพท� และงาน
แม(บ�าน ทําให�มีการจัดเก็บข�อมูลเป/นระบบมากขึ้นเพื่อเป/นประโยชน�ในการปรับปรุงพัฒนาและ
การตลาดของโรงแรม ในขณะท่ี ผู�จัดการอาหารและเครื่องด่ืม (Food & Beverage Manager) ทํา
หน�าท่ีรับผิดชอบในการประกอบอาหารและให�บริการอาหารและเครื่องด่ืมท้ังภายในโรงแรมและการ
บริการภายนอกโรงแรม เช(น บริการจัดเลี้ยง (Banquet) ท้ังในและนอกสถานท่ี แผนกอาหารและ
เครื่องด่ืมเป/นแผนกท่ีสัมผัสกับแขกโดยตรงท้ังแขกพักในโรงแรมและแขกภายนอกท่ีมาใช�บริการใน
ห�องอาหารหรือจัดเลี้ยง พนักงานในแผนกนี้จึงมีบทบาทสําคัญในการสร�างความประทับใจให�กับแขก
และสามารถจูงใจให�กลับมาใช�บริการอีก แผนกอาหารและเครื่องดื่มจึงมีความสําคัญในการสร�าง
ภาพลักษณ�ให�แก(โรงแรม  
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ในด�านการเตรียมและปรุงอาหาร มีผู�จัดการห�องครัว (Executive Chef) รับผิดชอบใน
การกํากับดูแลการเตรียมอาหารและปรุงอาหาร มีผู�ช(วยหัวหน�าครัวหรือซูเชฟ (Sous Chef) เป/น
ผู�ช(วยในการกํากับดูแลงานครัว พนักงานในระดับปฏิบัติการได�แก( คนทําอาหาร (Cook) และพนักงาน
ผู�ช(วยคนทําอาหาร (Cook Helper) ซ่ึงทําหน�าท่ีช(วยในการทําอาหาร รวมท้ังงานทําความสะอาด
ภาชนะ (Steward) ในโรงแรมบางแห(งอาจมีการกําหนดให�แผนกห�องครัวอยู(ในส(วนของแผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม ในขณะที่ การดูแลความสะอาด และจัดเตรียมห�องพัก มีหัวหน�าแผนกแม(บ�าน 
(Executive Housekeeper) ทําหน�าท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานแม(บ�านซ่ึงงานหลัก
คือการทําความสะอาดและให�ความร(วมมือในการบํารุงรักษาสถานท่ีของโรงแรมร(วมกับแผนกช(าง 
โดยพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบในการทําความสะอาดของแผนกแม(บ�าน ได�แก( ห�องพักแขก และพ้ืนท่ีสาธารณะ 
(Public Area) ท่ีประกอบด�วยพ้ืนท่ีนอกชั้น (Floor) บริเวณโถงต�อนรับ (Lobby) และพ้ืนท่ีอ่ืน เช(น 
ห�องอาหาร ห�องประชุม ตลอดจนพ้ืนท่ีทํางานของพนักงานโรงแรม ส(วนด�านการซ(อมบํารุง มีหัวหน�า
ช(าง (Chief Engineer) ทําหน�ารับผิดชอบงานซ(อมบํารุงของอาคารสถานท่ีและงานของระบบ ต(างๆ 
ได�แก( ไฟฟ�า เครื่องปรับอากาศ ความร�อน สุขาภิบาลและลิฟท� เป/นต�น รวมท้ังมีหน�าท่ีซ(อมบํารุง
อุปกรณ�ต(างๆ ท่ีใช�ในโรงแรมทุกประเภทและในทุกแผนก ดูแลรักษาอุปกรณ�เครื่องใช�ทุกระบบใน
ห�องพักแขก โดยมีการทํางานใกล�ชิดกับแผนกแม(บ�านในเรื่องการซ(อมบํารุงและดูแลรักษาห�องพักแขก
ให�มีสภาพพร�อมใช�อยู(เสมอ นอกจากนี้ มีการดูแลรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงแรม เช(น 
สระว(ายน้ํา ห�องประชุม ตลอดจนจัดหาและดูแลอุปกรณ�ต(างๆ ท่ีใช�ในการจัดเลี้ยง เช(น ระบบไฟฟ�า 
แสง และเสียง 

ในด�านการเงิน โรงแรมมีหัวหน�าแผนกบัญชี (Chief Accounting) ทําหน�าท่ีในการจัดทํา
บัญชีและสถานะทางการเงิน (Financial Statement) ควบคุมค(าใช�จ(าย และให�คําปรึกษาทางการเงิน 
แก(ผู�บริหารโรงแรมในการกําหนดนโยบายการเงิน โดยแยกเป/นงานย(อยได�แก( งานบัญชี (Accounting) 
ซึ่งดูแลจัดเก็บข�อมูลทางบัญชีและการเงิน ได�แก( บัญชีเงินเดือน (Pay Roll) บัญชีลูกหนี้ 
(Receivable) บัญชีเจ�าหนี้ (Payable) พัสดุและการจัดทํางบการเงินและรายงานสถิติท่ีจําเป/นต(อ
การวางแผนของผู�บริหาร ป�จจุบันมีการใช�ระบบคอมพิวเตอร�ท่ีทําให�สะดวก รวดเร็วข้ึน บางโรงแรม
อาจเรียกหัวหน�าแผนกบัญชีว(าสมุห�บัญชี (Chief Accountant) รวมท้ัง ด�านการบริหารงานบุคคล ท่ี
มีหัวหน�าแผนกบุคคล (Personnel Manager) ทําหน�าท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูและการบริหารงาน
บุคคลอย(างเป/นระบบและครบวงจร ตั้งแต(การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การจ�าง การฝ�กอบรม 
การประเมินผลงาน การเลื่อนตําแหน(ง การย�ายพนักงาน แรงงานสัมพันธ� ดูแลค(าตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงาน ดูแลกฎระเบียบวินัยของพนักงาน ส(งเสริมสวัสดิการให�พนักงานทํางานได�
อย(างเป/นสุขและมีประสิทธิภาพ ในโรงแรมขนาดใหญ(ซึ่งงานของผู�จัดการแผนกบุคคลจะมากและ
กว�างขวางจึงอาจมีตําแหน(งผู�จัดการทรัพยากรมนุษย� (Human Resource Manager) ส(วนด�านการ
ขายและส(งเสริมการขาย มีผู�จัดการแผนกขาย (Sale Manager) ทําหน�าท่ีรับผิดชอบในการขาย
ผลิตภัณฑ�ของโรงแรม คือบริการห�องพักและอาหารและเครื่องด่ืม โดยทําการกํากับดูแลงานส(งเสริม
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การขาย เช(น งานโฆษณาประชาสัมพันธ� การส(งเสริมการขาย ดังนั้น ผู�จัดการแผนกขายต�องมีความรู�
เก่ียวกับผลิตภัณฑ�และบริการต(างๆ ของโรงแรมและเรียนรู�เก่ียวกับการแข(งขัน ตลอดจนพฤติกรรม
ของลูกค�าโดยเฉพาะตลาดเป�าหมายท่ีเชื่อมโยงของธุรกิจ 

นอกจากนี้ยังมีหน(วยงานอ่ืนๆ เช(น แผนกความปลอดภัยและความม่ันคง (Safety and 
Security) มีหน�าท่ีหลักในการกํากับดูแลด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและลูกค�า 
รวมท้ังความม่ันคงทางด�านทรัพย�สินของโรงแรมและของลูกค�า โดยมีเฝ�าติดตามหรือคอยระมัดระวัง
บุคคลท่ีมีพฤติกรรมน(าสงสัยว(าจะขโมยทรัพย�สินของโรงแรม หรือของแขกท่ีมาพัก นอกจากนี้ ยังมี
แผนกสันทนาการ หรือท่ีออกกําลังกาย (Fitness) และสระว(ายน้ํา  

จากการจัดโครงสร�างและการกําหนดตําแหน(งหน�าท่ีของบุคคากรของโรงแรม สามารถ
ทําให�เห็นสายการบังคับบัญชา และหน�าท่ีรับผิดชอบได�อย(างชัดเจน ซ่ึงจะมีส(วนช(วยในการวิเคราะห�
และประเมินความเสี่ยงของงานได� และจะมีส(วนช(วยในการบริหารจัดการความปลอดภัยและ   
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได�ดี 

ในแง(ความสําคัญของธุรกิจโรงแรมต(อธุรกิจการท(องเท่ียวนั้น ถือมีความสําคัญมากด�วย
เช(นกัน ท้ังนี้เพราะ การท(องเท่ียวมีความสําคัญมากต(อเศรษฐกิจไทย โดยในไตรมาสท่ี 3 ปX 2558 
อุตสาหกรรมการท(องเท่ียวเติบโตในอัตราค(อนข�างสูง มูลค(าผลิตภัณฑ�มวลรวมทางตรงทางการท(องเท่ียว 
(Tourism Direct GDP : TDGDP) ประมาณร�อยละ 5.45 เม่ือเทียบกับ GDP รวมของประเทศ และ
ก(อให�เกิดการจ�างงานในไตรมาสนี้ประมาณ 4.45 ล�านคน หรือร�อยละ 11.64 ของการจ�างงาน
รวมท้ังประเทศ และดุลการท(องเท่ียวเกินดุล 284.22 ล�านบาท มีจํานวนนักท(องเท่ียว 7.27 ล�านคน 
ในไตรมาสท่ี 3 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 3 ปX 2557 ร�อยละ 24.34 โดยร�อยละ 70.07 มาจากเอเชีย
ตะวันออก โดยมีนักท(องเท่ียวจากประเทศจีน 2.1 ล�านคน คิดเป/นร�อยละ 28.99 ของนักท(องเท่ียว
ท้ังหมดของไตรมาสนี้ รายได�จากการท(องเท่ียวในไตรมาสนี้มีประมาณ 357.05 พันล�านบาทเพ่ิมข้ึน
ร�อยละ 33.06 ในไตรมาสเดียวกันของปX 2557 และคาดว(าในไตรมาสท่ี 4 ปX 2558 จะมีจํานวน
นักท(องเท่ียวชาวต(างชาติประมาณ 7.7 ล�านคน และรายได�ประมาณ 382.89 พันล�านบาท และในปX 
2559 จะมีการขยายตัวจากปX 2558 ประมาณร�อยละ 8 และคาดการณ�ว(าจะมีนักท(องเท่ียว
ชาวต(างชาติประมาณ 32 ล�านคน ซึ่งสาขาอุตสาหกรรมการท(องเท่ียวท่ีมีมูลค(า GDP ในสัดส(วนท่ี
ค(อนข�างสูงท่ี ได�แก( สาขาท่ีพักอาศัย (Accommodation for Tourist) บริการอาหารและเครื่องด่ืม 
(Food and beverage servicing industry) และบริการท่ีเป/นเฉพาะกรณีของประเทศไทย 
(Country-specific tourism industries) เช(น สปา นวดแผนไทย เป/นต�น (สํานักงานปลัดกระทรวง
การท(องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

ดังนั้น แสดงให�เห็นว(าธุรกิจบริการโดยเฉพาะโรงแรมมีการเจริญเติบโตและมีความสําคัญมาก
ต(อรายได�และการจ�างงานของประเทศ ดังนั้นการนําการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในการทํางานมาใช�ในธุรกิจโรงแรม จึงมีความจําเป/นและสําคัญมาก ท้ังนี้เพ่ือทําให�เกิดการพัฒนา
องค�ความรู�ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของโรงแรมให�สอดคล�องกับ
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มาตรฐานและข�อกําหนดระดับสากล กฎหมายของประเทศไทย และมาตรฐานของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะเป/นประโยชน�ต(อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงแรมให�
ดีข้ึน ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของธุรกิจ
โรงแรมให�มีความพร�อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข(งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต(อไป 
 
7. แนวคิดด�านเทคนิคการวิจยั 

7.1 การสนทนากลุ�ม (Focus Group) 
 การสนทนากลุ(ม (Focus Group) หมายถึง การเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการให�กลุ(มคน

มาร(วมสนทนากัน โดยเน�นการเป/นพลวัตของกลุ(ม (group dynamics) (Stewart and Shamdasani, 
1990) โดยมีผู�ดําเนินการสนทนา (Moderator) เป/นผู�อํานวยการให�การสนทนาให�เป/นไปตาม
วัตถุประสงค�ท่ีวางไว� เพื่อให�สมาชิกกลุ(มได�มีปฏิกิยาโต�ตอบกัน ในหัวข�อท่ีผู�ดําเนินการยกมาเป/น
ประเด็นในการสนทนา ดังนั้นการสนทนากลุ(มเป/นการอภิปรายมากกว(าการสัมภาษณ� (ชาย โพธิสิตา, 
2554) แต(เดิมการสนทนากลุ(มเป/นที่นิยมแพ(รหลายกันในกลุ(มการวิจัยตลาด และมีขยายไปยัง
นักสังคมศาสตร�ท่ีใช�เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร� โดย Robert Merton นักสังคมวิทยาท่ีสมควร
ได�รับการยกย(องว(าเป/นบิดาของวิธีการสนทนากลุ(มในด�านการวิจัยทางสังคมศาสตร� โดยใช�วิธีการ
สังเกตุแบบมีส(วนร(วม (participant observation) และการสัมภาษณ�แบบตัวต(อตัว (individual 
interview) (Morgan, 1988) กลุ(มผู�ร(วมสนทนาจะไม(ถูกคาดหวังให�เป/นตัวแทนทางสถิติของ
ประชากรท่ีทําการศึกษา แต(มีข�อแนะนําควรจัดการสนทนากลุ(มมากกว(า 1 กลุ(มกับการวิจัยหนึ่งๆ 
ท้ังนี้เป/นการลดอัตราเสี่ยงท่ีไม(คาดคิดในกรณีกลุ(มผู�ร(วมสนทนาท่ีกําหนดนั้นอาจมีลักษณะเฉพาะท่ี
แตกต(างจากประชากรท่ีต�องการศึกษา 

 ในการวิจัยสนทนากลุ(ม มีข้ันตอนหลัก ได�แก( 1) กําหนดหัวข�อ คําถาม และวัตุ
ประสงค�ในการวิจัย 2) กําหนดกรอบการเลือกตัวอย(าง โดยมีประชากรเป�าหมายท่ีมีลักษณะตรงตามท่ี
กําหนด แล�วทําการเลือกตัวอย(างท่ีมีลักษณะบางอย(างร(วมกัน (control characteristics) และมี
ลักษณะบางอย(างต(างกัน (break characteristics) (Knodel, 1993) 3) สร�างแนวคําถามในการ
สนทนา (guideines) และกําหนดผู�ดําเนินการสนทนา (Moderator) 4) จัดการสนทนากลุ(ม โดยการ
เข�าถึงกลุ(มตัวอย(างท่ีกําหนด การเชิญ การจัดสถานท่ีและเวลา 5) จัดเก็บ และวิเคราะห�ข�อมูล (ชาย 
โพธิสิตา, 2554: 209-210) ส(วนในด�านการเตรียมการสนทนากลุ(มแบ(งออกเป/น 3 ด�าน ดังนี้ 1) ด�าน
ผู�ดําเนินการสนทนา ประกอบด�วยผู�ดําเนินการสนทนา 1 คน ผู�จดบันทึกการสนทนา (notetaker) 1 คน 
และผู�คอยอํานวยความสะดวกท่ัวไป 1 คน 2) ด�านผู�ร(วมสนทนา เกณฑ�การคัดเลือกผู�เข�าร(วมสนทนา 
คือ เป/นผู�ท่ีเก่ียวข�องหรือรู�เรื่องดีในประเด็นท่ีจะสนทนา โดยมุ(งเน�นให�มีลักษณะบางอย(างร(วมกัน และ
ลักษณะบางอย(างแตกต(างกัน  จํานวนประมาณ 6-8 คน  3) ด�านสถานท่ี เนื่องจากสถานท่ีมีผล
โดยตรงต(อคุณภาพของข�อมูล (Green and Hart, 1999) ควรจัดเตรียมสถานท่ีเหมาะสม ควรเป/น
ห�องท่ีเงียบ ไม(มีเสียงรบกวน ทําให�รู�สึกสบาย ไม(รู�สึกแปลกและมีสมาธิในการสนทนา ท่ีนั่งให�ทุกคน
เห็นกันได� มีผังท่ีนั่งและป�ายชื่อมีเครื่องบันทึกเสียง หรืออาจมีการถ(ายวีดิทัศน� (ชาย โพธิสิตา, 2554) 
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 ในการสนทนากลุ(มจะได�ผลที่ดีและบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว�นั้น ข้ึนอยู(กับการ
ดําเนินการสนทนากลุ(มท่ีดี ดังนั้น การทําให�เกิดกลุ(มพลวัต เป/นหัวใจสําคัญของการสนทนากลุ(ม ควร
จัดท่ีนั่งให�ทุกคนเห็นกันได� รวมท้ังผู�ดําเนินการสนทนา ผู�ดําเนินการสนทนาควรให�มีการแนะนําตัว
สั้นๆ ท้ังฝ�ายทีมวิจัย และกลุ(มผู�ร(วมสนทนา มีการกล(าวขอบคุณในการเข�าร(วม แนะนําวัตถุประสงค�
ของการสนทนาครั้งนั้นให�ทุกคนเข�าใจก(อนท่ีจะเริ่มการสนทนาผู�ดําเนินการสนทนาควรมีหัวข�อหรือ
ประเด็นท่ีต�องการให�กลุ(มได�ร(วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ือให�ม่ันใจได�ว(าการอภิปรายจะ
ครอบคลุมประเด็นท่ีต�องการอย(างครบถ�วน นอกจากนี้ควรขออนุญาตกลุ(มเพ่ือขอบันทึกเสียงการ
สนทนา หรือถ(ายวีดิทัศน� เพ่ือประโยชน�ในการวิเคราะห�ข�อมูล นอกจากนี้ในการจัดท่ีนั่ง ควรมีการทํา
แผนผังท่ีนั่งของผู�ร(วมสนทนา มีการบอกตําแหน(งท่ีนั่งตรง จดชื่อตามจุดท่ีนั่งเพ่ือจะได�เรียกชื่อถูกต�อง
ในขณะท่ีสนทนา ผู�ดําเนินการควรมีการสร�างบรรยากาศโดยการใช�กิจกรรมละลายพฤติกรรม ทําให� 
ผู�ร(วมสนทนารู�สึกเป/นกันเอง มีการกระตุ�นให�ทุกคนมีการโต�ตอบกัน มีการถามแบบยกประเด็น แล�วให�
คนในกลุ(มรับลูก ไปถกกันต(อ และควรมีคําถามเพ่ือซักต(อ (probes) เพ่ือให�ได�รายละเอียดมากข้ึน 
และได�มุมมองหรือแนวคิดที่ต(างออกไปจากเรื่องนั้นๆ ส(วนผู�บันทึกการสนทนาก็มีบทบาทในการจด
บันทึกสาระสําคัญของการสนทนา โดยเฉพาะการระบุว(าใครพูดอะไร อาจจดเฉพาะคําหรือวลีท่ีสําคัญ 
เพ่ือช(วยในการจับคู(คําพูดเวลาถอดเทป  อาจมีการบันทึกบรรยากาศในการสนทนาด�วย เช(น สีหน�า 
ความเงียบเวลามีคนพูดประเด็นบางอย(าง รวมท้ังมีผู�อํานวยความสะดวกท่ัวไป ท่ีช(วยสนับสนุนให�การ
สนทนากลุ(มลุล(วงได�ด�วยดี เช(น การจัดเตรียมสถานท่ี ความเรียบร�อย จัดโต�ะเก�าอ้ี เตรียมและควบคุม
เครื่องบันทึกเสียงหรืวีดิทัศน� ต�อนรับผู�เข�าร(วมสนทนา บริการเครื่องด่ืมหรืออาหารว(างระหว(างการ
สนทนา ตลอดจนจัดการแก�ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนระหว(างการสนทนากลุ(ม 

 อย(างไรก็ตาม ถึงแม�การสนทนากลุ(มมีข�อดีหลายประการและมีการใช�ท่ีแพร(หลาย 
แต(ก็มีข�อจํากัดที่ต�องพิจารณาด�วย ในแง(ข�อดี มีดังนี้ 1) เป/นการใช�กระบวนการกลุ(ม (Group 
Dynamics) กระตุ�นให�เกิดการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย(างหลากหลายท้ังภายในกลุ(มหรือต(างกลุ(ม 
ท่ีไม(อาจเกิดข้ึนได�จากการสัมภาษณ�เด่ียว 2) ช(วยให�เก็บข�อมูลจากตัวอย(างหลายคนในเวลาเดียวกัน 
3) ประหยัดค(าใช�จ(าย 4) ประหยัดเวลา 5) มีโครงสร�าท่ียืดหยุ(น สามารถปรับใช�ได�ในการวิจัยเพือ
วัตถุประสงค�ต(างๆ และใช�กับกลุ(มตัวอย(างได�หลายแบบ 5) เหมาะท่ีจะใช�เพ่ือวัตถุประสงค�ในการ
แสวงหาสมมุติฐานสําหรับงานวิจัยต(อไป ประเมินเพ่ือเลือกพ้ืนท่ีหรือประชากรท่ีจะใช�ในการวิจัย 
หาข�อมูลเพ่ือเป/นพ้ืนฐานในการสร�างแบบสอบถาม และ ให�ผู�เข�าร(วมสนทนาได�ร(วมอภิปรายผลของ
การวิจัยท่ีทํามาแล�ว ส(วนข�อจํากัดของการสนทนากลุ(ม ได�แก( 1) ผู�ดําเนินการสนทนากลุ(มต�องมีทักษะ
พิเศษ เช(น ลักษณะส(วนตัวที่เหมาะสม การศึกษา และความเป/นผู�นํา ดังนั้นผู�ดําเนินการท่ีดี เป/น
ลักษณะของบุคลิก และความสามารถในการทําให�คนมีปฏิสัมพันธ�กัน (Debus, 1995) 2) การเลือก
ลักษณะของกลุ(มตามท่ีกําหนดอาจต�องใช�เวลา 3) อาจมีการขัดแย�งระหว(างกลุ(มผู�ร(วมสนทนา ซ่ึงต�อง
มีการจัดการท่ีดี 

7.2 วิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
 การวิเคราะห�องค�ประกอบ (Factor Analysis) เป/นวิธีท่ีทําการจับหรือรวมกลุ(มหรือ

รวมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กันไว�ในกลุ(มหรือองค�ประกอบเดียวกัน โดยกระบวนการวิเคราะห�
องค�ประกอบค�นพบโดย Spearman (1904) ในต�นศตวรรษท่ี 20 เป/นวิธีท่ีจัดกลุ(มท่ีมีความสัมพันธ�อยู(
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ในป�จจัยเดียวกันซ่ึงตัวแปรในกลุ(มเดียวกันจะมีความสัมพันธ�กันมาก ส(วนตัวแปรท่ีอยู(คนละป�จจัย จะ
ไม(มีความสัมพันธ�กัน โดยการวิเคราะห�องค�ประกอบ (Factor Analysis) มี 2 แบบ ได�แก( การวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis = EFA) และการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis = CFA) ท้ังสองแบบจะใช�สถิติวิเคราะห�ประเภทท่ีมีชุด       
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�ระหว(างตัวแปรกันเอง (interdependent technique) โดยมีตัวแปรชุดหนึ่ง
ท่ีวัดคุณลักษณะ (attribute) หรือตัวแปรแฝง (latent variable) (นงลักษณ� วิรัชชัย, 2552) 

 การวิเคราะห�องค�ประกอบเป/นเทคนิคทางสถิติ ที่ใช�วิเคราะห�ตัวแปรหลายตัว 
(Multivariate analysis techniques) ท่ีออกแบบมาเพ่ือช(วยให�นักวิจัยใช�การวิเคราะห�องค�ประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis หรือ EFA) ในการพัฒนาทฤษฎี หรือนักวิจัยสามารถใช�
การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) ในการยืนยันทฤษฎี
และตรวจสอบ (เพชรน�อย สิงห�ช(างชัย, 2549) ดําเนินการพิจารณารายละเอียดอย(างพินิจพิเคราะห�ของ
สิ่งท่ีทําการศึกษาหรือตัวแปรเทคนิคท่ีหลากหลาย มีการพิจารณาจากรูปแบบความสัมพันธ�เพ่ือขจัด
หรือทําให�เหลือจํานวนน�อยลงของสิ่งท่ีทําการศึกษาหรือตัวแปรเทคนิค ท้ังนี้ทําให�ได�องค�ประกอบ
จากการพัฒนาของสิ่งท่ีทําการศึกษาหรือตัวแปรขึ้นมาใหม(  ซึ่งในการศึกษานั้นมีการพิจารณานํา
องค�ประกอบมาไว�ด�วยกัน โดยดูจากความเก่ียวข�องหรือสัมพันธ�สูง และถ�าไม(มีความเก่ียวข�องหรือ
สัมพันธ�หรือมีเก่ียวข�องหรือสัมพันธ�ท่ีต่ํา ก็จะพิจารณาแยกออกไป (กัลยา วานิชบัญชา, 2551)                

 ดังนั้น จะเห็นได�ว(าการพิจารณาอย(างละเอียดขององค�ประกอบเป/นการศึกษาในการ
รวมกลุ(มตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กันไว�ในกลุ(มเดียวกัน ซ่ึงความสัมพันธ�เป/นไปได�ท้ังทางบวกและทาง
ลบ ตัวแปรภายในองค�ประกอบเดียวกัน จะมีความสัมพันธ�หรือลักษณะร(วมกันสูง ส(วนตัวแปรท่ีไม(อยู(
ในองค�ประกอบ เดียวกันจะมีสัมพันธ�กันน�อยหรือไม(มีความสัมพันธ� มีประโยชน�ในการพัฒนาทฤษฎีใหม( 
หรือการทดสอบหรือยืนยันทฤษฎีเดิม 

 เทคนิคของการวิเคราะห�องค�ประกอบ มี 2 ประเภทหลัก ได�แก( 1) การวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) และ 2) การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) เป/นการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ ใช�ในกรณีท่ีผู�วิจัยมีความรู�น�อยมาก 
หรือไม(มีความรู�เลยเก่ียวกับโครงสร�างความสัมพันธ�ของตัวแปรเพ่ือศึกษาโครงสร�างของตัวแปร และ
ลดจํานวนตัวแปรท่ีมีอยู(เดิมให�มีการรวมกันได� ส(วนการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis)  นั้น พิจารณานํามาใช�เม่ือเข�าใจความเก่ียวข�องด�านองค�ประกอบเชิงโครงสร�างของ
สิ่งท่ีศึกษา หรือตัวแปร ว(ามีความเก่ียวข�องหรือสัมพันธ� หรือไม(เก่ียวข�องหรือสัมพันธ�มากน�อยเพียงใด 
โดยถ�ามีความเก่ียวข�องหรือสัมพันธ�กันมาก ก็จะรวมในกลุ(มเดียวกันขององค�ประกอบท่ีสัมพันธ�กัน 
ในขณะท่ีส(วนท่ีไม(มีความเก่ียวข�องหรือสัมพันธ�กัน ก็จะแยกกลุ(มกัน หรือกล(าวได�ว(าการวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงยืนยัน เป/นการช(วยประเมินความเก่ียวข�องหรือสัมพันธ�ตามท่ีต้ังใจหรือคิดไว�มากน�อย
เพียงใด ท้ังนี้เพราะผู�วิจัยรู�โครงสร�างความสัมพันธ�ของสิ่งท่ีศึกษาหรือตัวแปร หรือคาดไว�ว(าโครงสร�าง
ความสัมพันธ�ของตัวแปรเป/นอย(างไร  

 การวิเคราะห�องค�ประกอบ (Factor Analysis) มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ศึกษาองค�ประกอบร(วม
ท่ีแสดงถึงความเก่ียวข�องหรือสัมพันธ�ของสิ่งท่ีทําการศึกษาหรือตัวแปร ซ่ึงมีจํานวนท่ีน�อยกว(าสิ่งท่ี
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ทําการศึกษาหรือตัวแปร เป/นการบ(งบอกถึงจํานวนองค�ประกอบร(วม โดยวิธีท่ีใช�ในการศึกษาคือ EFA 
หรือชื่อเต็มคือ Exploratory Factor Analysis Model รวมท้ังมีการดําเนินการต้ังสมมุติฐานและ
ตรวจพิจารณาเชิงโครงสร�างขององค�ประกอบ เพ่ือทํานายและพิจารณาดูความเก่ียวข�องหรือสัมพันธ�
ขององค�ประกอบย(อยและน้ําหนักของสิ่งที่ทําการศึกษาหรือตัวแปร โดยวิธีท่ีใช�ในการศึกษาคือ 
รูปแบบการวิเคราะห�ป�จจัยเชิงยืยยัน CFA หรือชื่อเต็ม คือ Confirmatory Factor Analysis Model  

 7.2.1 ข้ันตอนการวิเคราะห�องค�ประกอบ (Factor Analysis) 
  ข้ันตอนการวิเคราะห�องค�ประกอบ (Factor Analysis) มี 4 ข้ันตอนหลัก ได�แก( 

1. การสร�างเมตริกซ�ความสัมพันธ�ระหว(างคู(ของตัวแปรทุกตัว (Correlation 
Matrix) ซ่ึงเป/นข้ันตอนแรกของการวิเคราะห�ป�จจัยท่ีจะหาความสัมพันธ�ในรูปแบบเส�นตรง โดยวิธีของ 
Pearson Correlation ระหว(างตัวแปรทุกคู(ท่ีต�องจัดกลุ(ม ซ่ึงจะอยู(ในรูปของความสัมพันธ� 

2. การสกัดป�จจัย (Factor Extraction) เป/นการหาจํานวนป�จจัยท่ีสามารถใช�
ตัวแปรท้ังหมดทุกตัวได� วิธีการสกัดป�จจัยมีหลายวิธี ดังนั้นจะต�องตัดสินใจเลือกใช�วิธีการสกัดป�จจัยใด 
เพราะแต(ละวิธีจะให�ผลแตกต(างกัน โดยวิธีการสกัดป�จจัยแบ(งออกดังนี้ 

2.1 วิธีองค�ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) วิธีนี้
อาศัยหลักความสัมพันธ�เชิงเส�นระหว(างตัวแปรท่ีใช�เป/นข�อมูลองค�ประกอบหลัก ตัวแปรคือ การผสม
เชิงเส�นตรง (Linear Combination) ของตัวแปรท่ีอธิบายการผันแปรของข�อมูลได�มากท่ีสุด 

2.2 วิธีองค�ประกอบร(วม (Common Factor Analysis: CFA) วิธีนี้สามารถ
แบ(งได�เป/น 5 วิธี คือ วิธีกําลังสองน�อยท่ีสุดไม(ปรับน้ําหนัก (Unweighted Least Square: ULS) วิธี
กําลังสองน�อยท่ีสุดท่ัวไป (Generalized Least Square: GLS) วิธีความเป/นไปได�สูงสุด (Maximum 
Likelihood Method: ML) วิธีอัลฟ�า (Alpha Method) และ วิธีเงา (Image Method) 

2.3 การหมุนแกนป�จจัย (Factor Rotation) เป/นข้ันตอนท่ีทําการแยกตัว
แปรให�เห็นเด(นชัดว(าตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยู(ในกลุ(มหรือในป�จจัยใด เนื่องจากในการสกัดป�จจัยจะ
ได�ป�จจัยหลายป�จจัย การหมุนแกนจึงเป/นวิธีท่ีทําให�สมาชิกของแต(ละตัวแปรในป�จจัยหนึ่งๆ เด(นชัดข้ึน 
วิธีการหมุนแกนป�จจัยสามารถแบ(งออกได�เป/น 2 วิธี ได�แก( 1) การหมุนแกนแบบมุมฉาก 
(Orthogonal) เป/นวิธีการหมุนแกนแบบที่ให�แกนของป�จจัยหมุนจากตําแหน(งเดิม ในลักษณะ
ต้ังฉากกันตลอดเวลาที่มีการหมุนแกนเรียกว(า เป/นการหมุนแกนแบบที่ป�จจัยแต(ละป�จจัยไม(มี
ความสัมพันธ�กันเลย วิธีการหมุนแกนแบบมุมฉากสามารถจาแนกได� 3 วิธีย(อย ได�แก( แบบวาริแมกซ� 
(Varimax) แบบอิควาแมกซ� (Equamax) และ แบบควอติแมกซ� (Quartimax) 2) การหมุนแกนแบบ
มุมแหลม (Oblique Rotation) เป/นวิธีการหมุนแกนแบบท่ีให�แกนของป�จจัยหมุนจากตําแหน(งเดิมใน
ลักษณะเป/นมุมแหลมและไม(ตั้งฉากกันตลอดเวลาท่ีมีการหมุนแกน 

2.4 การให�ความหมายแก(ป�จจัย (Factor Meaning) เป/นการกําหนดชื่อ
หรือให�ความหมายแก(ป�จจัยหรือตัวแปรที่ได� โดยพิจารณาว(าในป�จจัยนั้นๆ ประกอบด�วยตัวแปร
อะไรบ�างความหมายของคําในการวิเคราะห�องค�ประกอบ (ธีระดา ภิญโญ, 2555) ได�แก( 1) องค�ประกอบ
ร(วมกัน (Common Factor) หมายถึง องค�ประกอบท่ีประกอบด�วยตัวแปร 2 ตัวข้ึนไปมารวมกันอยู(
ในองค�ประกอบเดียวกัน โดยพิจารณาองค�ประกอบที่มีความหมายของตัวแปรที่มีค(าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ� (ค(า r) สูง 2) ค(ารวมกัน (Communalities) คือค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรตัวใด
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ตัวหนึ่งท่ีศึกษาหรือกําหนดกับตัวแปรท้ังหมดอ่ืนๆ โดยค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว(าง 0 กับ 1 
ช(วยในการเอาตัวแปรที่ไม(เกี่ยวข�องหรือมีค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ตํ่าออก ท้ังนี้พิจารณาค(ามุม  
ทะแยงของ Reproduced Correlation Matrix จาก Initial Statistic  

3. น้ําหนักขององค�ประกอบท่ีศึกษา (Factor Loading) แสดงความเก่ียวข�อง
หรือสัมพันธ�ของสิ่งท่ีศึกษาหรือตัวแปรและองค�ประกอบท่ีศึกษา โดยท่ัวไปค(าทางสถิติท่ีใช�มากกว(า 
0.3 ทั้งนี้สิ่งที่ศึกษาหรือตัวแปรที่มีค(าน้ําหนักขององค�ประกอบที่ศึกษาสูง ให�จัดในกลุ(มของ
องค�ประกอบท่ีศึกษาดังกล(าว สิ่งท่ีมาช(วยก็คือตารางขององค�ประกอบ หรือ Component Matrix ซ่ึง
มีอยู(ในโปรแกรมทางสถิติท่ีใช�ในงานวิจัยทางด�านสังคมศาสตร� เช(น SPSS โดยพิจารณาค(าท่ีได�ก(อน
ดําเนินการหมุนแกนขององค�ประกอบที่ศึกษา นอกจากนี้ สามารถพิจารณาจากค(าไอเกน (Eigen 
Value) โดยพิจารณาของเส�นทแยงมุม  

4. ค(าคะแนนขององค�ประกอบท่ีศึกษา (Factor Score) แสดงถึงค(าคะแนน
ของน้ําหนักองค�ประกอบท่ีศึกษาและค(าของสิ่งท่ีศึกษาหรือตัวแปรท่ีเป/นป�จจุบัน โดยทําการพิจารณา
ให�เป/นค(าของสิ่งท่ีศึกษาหรือตัวแปรใหม( ทั้งนี้ค(าคะแนนองค�ประกอบที่ศึกษาในแต(ละตัวมีความ
เป/นไปได�ท่ีจะมีความเก่ียวข�องหรือสัมพันธ�กัน ดังนั้นตัวแปรเดียวกันอาจอยู(ในหลายองค�ประกอบได�
ตามน้ําหนักองค�ประกอบถ�ามีจัดจํานวนองค�ประกอบเอาไว�มาก   

5. ค(าไอเกน (Eigen Value) เป/นค(าความผันแปรของตัวแปรท้ังหมดในแต(ละ
องค�ประกอบ จากการวิเคราะห�องค�ประกอบ องค�ประกอบร(วม (Common Factor) ท่ีได�เป/น
องค�ประกอบแรก จะเป/นองค�ประกอบท่ีแยกความผันแปรของตัวแปรออกจากองค�ประกอบอ่ืนได�มาก
ท่ีสุดจึงมีตัวแปรร(วมอยู(มากท่ีสุด (วันเพ็ญ วิโรจน�เจริญวงศ� และคณะ, 2555) 

 7.2.2 ประโยชน�ของเทคนิค Factor Analysis  
  การวิเคราะห�องค�ประกอบ มีประโยชน� คือ 1) ลดจํานวนตัวแปร โดยการ

รวมตัวแปรหลายๆ ตัวให�อยู(ในองค�ประกอบเดียวกัน ทําให�ได�ตัวแปรใหม( ท่ีสามารถหาค(าคะแนนของ
องค�ประกอบท่ีสร�างข้ึนได� เรียกว(า Factor Score และสามารถนําองค�ประกอบนั้นไปเป/นตัวแปรใน
การวิเคราะห�ทางสถิติต(อไป 2) ใช�ในการแก�ป�ญหากรณีที่ตัวแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะห�
สมการความถดถอยมีความสัมพันธ�กัน (Multicollinearity) ซึ่งแก�โดย การรวมตัวแปรอิสระท่ีมี
ความสัมพันธ�ไว�ด�วยกัน แล�วใช�เทคนิค Factor Analysis ในการสร�างเป/นตัวแปรใหม(แล�วใช�เป/นตัว
แปรอิสระในการวิเคราะห�ความถดถอยได� 3) ทําให�เห็นโครงสร�างความสัมพันธ�ของตัวแปรท่ีศึกษา 
ท้ังนี้เพราะ Factor Analysis เป/นการหาค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (Correlation) ของตัวแปรทีละคู( 
แล�วรวมตัวแปรที่สัมพันธ�กันมากไว�ในองค�ประกอบเดียวกัน ซ่ึงทําให�สามารถวิเคราะห�โครงสร�างท่ี
แสดงความสัมพันธ�ของตัวแปรต(างๆ และ อธิบายความหมายและองค�ประกอบของตัวแปรท่ีอยู(ใน
องค�ประกอบเดียวกันได� 

7.3 การประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างด�วยเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี 
(Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) 

 เมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) 
พัฒนาโดยแคมพ�เบลและฟ=วส� (Campbell and Fiske: 1959) เพ่ือใช�ในการประเมินความเท่ียงตรง
เชิงโครงสร�างของเครื่องมือวัดคุณลักษณะ โดยทําการประเมินความเท่ียงตรง 2 แบบได�แก( ความเท่ียงตรง
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เชิงเหมือน (Convergent Validity) และความเท่ียงตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity) ซ่ึงเป/น
ส(วนหนึ่งของความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง มีรายละเอียดดังน� 

1. ความเท่ียงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) หมายถึงความเท่ียงตรงท่ีเกิด
จากความสัมพันธ�ระหว(างผลการวัดลักษณะเดียวกันอาจจะวิธีเดียวกัน ซ่ึงก็คือความเชื่อม่ันของการ
ทดสอบและการทดสอบซํ้า (Reliability of Test-retest) และวัดลักษณะเดียวกันแต(ต(างวิธีการวัดจะ
มีค(าความสัมพันธ�ท่ีมีค(าสูง 

2. ความเท่ียงตรงเชิงจําแนก (Discrininant Validity) เป/นความเท่ียงตรงท่ีเกิดจาก
ความสัมพันธ�ระหว(างผลการวัดท่ีต(างลักษณะกัน หรือต(างวิธีกันก็ตามจะมีค(าความสัมพันธ�กันตํ่า หรือ
มีความเท่ียงตรงเชิงเหมือนท่ีมีค(าตํ่ากว(า (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ�, 2547: 189-192) 

 การประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง MTMM มีการจัดข�อมูลให�อยู(ในรูปของ
เมตริกซ�สหสัมพันธ� ภายใน MTMM จะแสดงชุดของข�อมูลท่ีวัดในแต(ละคุณลักษณะ (traits) ท่ี
หลากหลาย โดยใช�วิธีการวัดหลายวิธี เช(น ตัวอย(างการวัดลักษณะของคุณภาพชีวิตคนวัยกลางคน 3 ด�าน
คือ สุขภาพทางกาย (A) ภาวะทางจิต (B) และความสัมพันธ�ทางสังคม (C) โดยใช�วิธีการวัด 2 วิธี คือ 
วัดโดยองค�การอนามัยโลก (WHO) และ วัดโดย Roh (วอน ซุง ซุง และคณะ, 2014) สามารถหาค(า
สหพันธ�ระหว(างลักษณะท่ีวัดและวิธีการวัดแสดงในตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 5  แสดงค(าเมตริกซ�สหสัมพันธ�ระหว(างลักษณะท่ีวัดและวิธีการวัดระหว(างองค�การอนามัยโลก 

(WHO) และRoh 

ลักษณะท่ีวัด 
 

A1 
WHO 

B1 
 

C1 
 

A2 
Roh 
B2 

 
C2 

WHO 
(1998) 

A1 

 

 B1 

C1 

Roh 
(1988) 

A2 

  

B2 

C2 

 
ท่ีมา: Won-Chung Chung et al., “Convergent and Discriminant Validity of Quality of 
Life Questionnaires” (Korea National Sport University, Seoul, South Korea, 2014). 

 

(R) 

(R) 

(R) 

HM 

  

 

(VA) 

(VC) 

(VB) 
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 จากตารางท่ี 5 สามารถอธิบายองค�ประกอบต(างๆ ในตารางเมตริกซ�สหสัมพันธ� MTMM 
ได�ดังนี้ 

1. ค(า (R): Reliability Diagonal บอกความสัมพันธ�ระหว(างคุณลักษณะเดียวกัน-
วิธีการเดียวกัน นั้นก็คือ ค(าความเชื่อม่ันของวิธีการวัด 

2. (V): Validity Diagonal บอกความสัมพันธ�ระหว(างคุณลักษณะเดียวกัน-วิธีการ
ต(างกัน หรือก็คือค(าความเท่ียงตรงของวิธีการวัด 

3. ค(าในรูปสามเหลี่ยม HM (Heterotrait-Monomethod Triangles) เป/นค(า
สหสัมพันธ�ระหว(างการวัดคุณลักษณะต(างกันแต(ใช�วิธีการวัดเดียวกัน 

4. ค(าในรูปสามเหลี่ยม HH (Heterotrait-Heteromethod Triangles) เป/น
ค(าสหสัมพันธ�ของการวัดคุณลักษณะท่ีต(างกันด�วยวิธีการท่ีต(างกัน  

 ส(วนในด�านการพิจารณาค(าในตารางเมตริกซ�โครงสร�าง MTMM นั้น มีแนวทางดังนี้ 
1) ค(า (R) ในแนวทะแยง (ใช�ประมาณค(าความเชื่อม่ันของการวัด) ควรมีค(าสูง เช(น สูงกว(า .75 2) ค(าความ
เท่ียงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) ค(า V ในแนวทะแยงควรมีค(าสูงและเกือบคงท่ีทุกค(า 
3) ค(าความเท่ียงตรง หรือ VA , VB , VC ควรมีค(าสูงกว(าค(าในสามเหลี่ยม HH ตามลําดับ 4) ค(าความสัมพันธ�
ของการวัดตัวแปรเดียวกันด�วยวิธีต(างกัน ควรสูงกว(าค(าการวัดตัวแปรต(างกันด�วยวิธีเดียวกัน 5) ค(าใน 
HM ของท้ังสองเมตริกซ�ควรมีค(าความสัมพันธ�ท่ีสอดคล�องกันทุกๆ ค(า และ 6) ค(าใน HH ของท้ังสอง
เมตริกซ�ควรมีค(าความสัมพันธ�ท่ีสอดคล�องกันทุกๆ ค(า (ธงชัย ทองมา, 2559) 

 ดังนั้น สามารถเห็นได�ว(าหลักการในการพิจารณาค(าในตารางเมตริกซ� MTMM ได�แก( 
1) พิจารณาค(าสหสัมพันธ�ระหว(างการวัดองค�ประกอบเดียวกันโดยใช�วิธีการแตกต(างกัน ซ่ึงก็คือส(วน
ของความเท่ียงตรง (The Validity Diagonals) จะแสดงค(าสหสัมพันธ�ภายในกล(องสี่เหลี่ยม หรือค(า V  
โดยค(านี้คาดหวังจะมีความสัมพันธ�กันสูง ทั้งนี้เพราะถ�ามีค(าสหสัมพันธ�กันสูงก็จะทําให�มีความ
เท่ียงตรงสูง ซ่ึงหมายถึง ความเท่ียงตรงเชิงเหมือน 2) ค(าสหสัมพันธ�ระหว(างการวัดคุณลักษณะต(างกัน
แต(ใช�วิธีการวัดเดียวกัน ซ่ึงได�แก(ส(วนของสามเหลี่ยมเส�นทึบหรือ HM (The Heterotrait- Monomethod 
Diagonal) โดยค(านี้คาดหวังว(าจะมีความสัมพันธ�กันตํ่า นั้นก็คือความเที่ยงตรงเชิงจําแนกสูง 
ถ�าสหสัมพันธ�มีค(าสูงอาจเป/นเพราะประสิทธิภาพของวิธีที่ใช�วัด 3) พิจารณาค(าสหสัมพันธ�ระหว(าง
คุณลักษณะและวิธีการวัดที่แตกต(างกัน ซึ่งได�แก(ส(วนของสามเหลี่ยมเส�นประหรือ HH (The 
Heterotrait-Heteromethod Diagonal) เป/นการแสดงถึง ความตรงเชิงจําแนก โดยท่ัวไปมีค(า
สหสัมพันธ�ตํ่าท่ีสุดในเมตริกซ� สําหรับการกําหนดเกณฑ�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� สามารถวิเคราะห�เชิง
สถิติ โดยใช�ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพียร�สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 0.05 ซ่ึงมีค(าดังนี้ (Hair et al., 2011: 351) 

 ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� ± 0.91 - 1.00 แสดงว(ามีความสัมพันธ�ระดับสูงมาก 
 ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� ± 0.71 - 0.90 แสดงว(ามีความสัมพันธ�ระดับสูง 
 ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� ± 0.41 - 0.70 แสดงว(ามีความสัมพันธ�ระดับปานกลาง 
 ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� ± 0.21 - 0.40 แสดงว(ามีความสัมพันธ�ระดับตํ่า 
 ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� ± 0.00 - 0.20 แสดงว(ามีความสัมพันธ�ตํ่ามาก 
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 จากรายละเอียดเทคนิควิธีการวิจัยทั้ง 3 วิธีข�างต�น ได�แก( วิธีการสนทนากลุ(ม 
(Focus Group) การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และ
เมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) สรุปได�ว(าท้ังสามวิธี
มีประโยชน�มากในการศึกษา โดยการสนทนากลุ(มทําให�ได�แนวคิดและข�อมูลขององค�ประกอบต(างๆท่ี
เก่ียวข�องกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม เพ่ือใช�ในการออกแบบสอบถามในการหา
รายละเอียดและข�อมูลเพ่ิมเติม ก(อนท่ีจะมาทําการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือพัฒนาคู(มือ
มาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม รวมทั้งหาค(าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร�างด�วยเมตริกซ�หลาย
คุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) เพ่ือประเมินและสรุปเป/นคู(มือ
มาตรฐานท่ีสมบูรณ�ดังนั้น จะเห็นได�ว(าเทคนิควิธีการวิจัย ท้ัง 3 วิธีข�างต�น มีประโยชน�และสามารถใช�
ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมต(อไป 

 
8. งานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาโปรแกรม 

งานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ผู�วิจัยได�
ศึกษาค�นคว�าดังนี้ 

8.1 งานวิจัยในประเทศ 
 สมชาย รุ(งเรือง และธีระวัฒน� จันทึก (2560) ได�ศึกษาป�จจัยส(งเสริมการบริหาร

จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานในธุรกิจโรงแรม โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาทบทวนแนวคิดและความรู�เก่ียวกับทฤษฎี และงานวิจัยของป�จจัยส(งเสิรมการ
บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานในธุรกิจโรงแรม และ 
เพ่ือเสนอกรอบแนวคิดป�จจัยส(งเสิรมการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางานในธุรกิจโรงแรม ผลการศึกษาพบว(าการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานในธุรกิจโรงแรม ช(วยให�โรงแรมมีการพัฒนาการบริหารจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ทําให�พนักงานทุกระดับเห็นความสําคัญและมีส(วนร(วม  
มีการปฎิบัติงานท่ีปลอดภัย ส(งผลในการช(วยลดอุบัติเหตุ และความสูญเสีย รวมท้ังช(วยเพ่ิมผลการ
ดําเนินงาน และภาพลักษณ�ท่ีดีของธุรกิจ ท้ังนี้ต�องอาศัยความร(วมมือและมีส(วนร(วม จากทุกภาคส(วน 
ท้ังภาครัฐและองค�การ โดยในระดับองค�การของโรงแรม จําเป/นอย(างยิ่งท่ีต�องอาศัยความร(วมมือ 
ต้ังแต(ผู�บริหารสูงสุดจนถึงพนักงานระดับปฎิบัติการ  เพ่ือทําให�เกิดการพัฒนาองค�ความรู� ให�สอดคล�อง
กับกฎหมายและมาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเป/นประโยชน�ต(อความปลอดภัย 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงแรมให�ดีข้ึน และยกระดับมาตรฐานให�มี
ความพร�อม และเพ่ิมระดับการแข(งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 สมชาย รุ(งเรือง และธีระวัฒน� จันทึก (2560) ได�ศึกษารูปแบบการพัฒนาผู�นําสู(การ
สร�างแรงผลักดันเชิงสร�างสรรค� เป/นการศึกษาเพ่ือทบทวนแนวคิดและความรู�เก่ียวกับทฤษฎี งานวิจัย
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และรูปแบบข�อเสนอต(างๆ เพ่ือใช�ในการเสนอกรอบแนวคิดรูปแบบการพัฒนาผู�นําสู(การสร�างแรงผลักดัน
เชิงสร�างสรรค� จากการศึกษาพบว(า รูปแบบการพัฒนาผู�นําสู(การสร�างแรงผลักดันเชิงสร�างสรรค�มี
ความสําคัญมากในป�จจุบันท่ีโลกมีความก�าวหน�าและเปลี่ยนแปลงอย(างไม(หยุดยั้ง ท้ังนี้ องค�ประกอบ
ท่ีสําคัญของผู�นําเชิงสร�างสรรค� ได�แก( จินตนาการ (Imagination) ความยืดหยุ(น (Flexibility) 
วิสัยทัศน� (Vision) และ การแก�ป�ญหา (Problem Solving) โดยแนวคิดรูปแบบการพัฒนาผู�นําสู(การ
สร�างแรงผลักดันเชิงสร�างสรรค�ประกอบด�วย การส(งเสริมความสร�างสรรค�จากองค�กร หัวหน�างาน 
และผู�ร(วมงาน การเป=ดโอกาสให�มีการทํางานอย(างอิสระ การจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป/นและเพียงพอใน
การทํางาน ท้ังนี้ต�องมีการสร�างบรรยากาศในการทํางานท่ีแสดงถึงความไว�วางใจและสนับสนุนและ
กระตุ�นให�มีความคิดใหม(ๆ รวมท้ังมีการให�ความรู�ในกระบวนการคิดสร�างสรรค�และการเสริมสร�างให�
เกิดองค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค� ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาผู�นําเชิงสร�างสรรค� ให�มีความรู�ความสามารถ
ในการสร�างแรงผลักดันเชิงสร�างสรรค�ให�เกิดข้ึนในโรงแรมอย(างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

 ทศพล บุตรมี (2559) ได�ศึกษาเครื่องมือประเมินป�จจัยเสี่ยงด�านการยศาสตร�จาก
การทํางาน โดยทําการศึกษาเอกสารงานวิจัย และแบบประเมินทางการยศาสตร� เพ่ือเสนอป�จจัยเสี่ยง
ท่ีเก่ียวข�องกับการยศาสตร� เสนอแนะวิธีและแบบประเมินป�จจัยเสี่ยงด�านการยศาสตร� รวมท้ังนําเสนอ
วิธีการและตัวอย(างเพ่ือนําไปใช�ประโยชน�ในการเลือกใช�เครื่องมือประเมินป�จจัยเสี่ยงด�านการยศาสตร�
ซ่ึงมีหลายประเภทได�อย(างถูกต�องเหมาะสมและรวดเร็ว โดยผลการศึกษาพบว(า ป�จจัยเสี่ยงด�านการย
ศาสตร�ในการทํางาน ส(งผลให�เกิดความผิดปกติในระบบกระดูกและกล�ามเนื้อจาก เช(น งานท่ีต�องออก
แรงมากเกินไป การยกของหนักเกินขีดความสามารถของร(างกาย การทํางานในอริยบทท่ีผิดธรรมชาติ 
เช(นการนั่งนาน การยืนนาน การเอ้ียวตัวหรือเอ้ือมจับของสูงกว(าไหล( หรือไกลตัวเกินไป การทํางานท่ี
ซํ้าๆตลอดเวลาหรือเป/นเวลานาน ความสั่นสะเทือน ซ่ึงป�จจัยเสี่ยงเหล(านี้ ทําให�เกิดโรค และอาการ
ผิดปกติในระบบกระดูกและกล�ามเนื้อ ดังนั้น ต�องมีการเลือกใช�เครื่องมือประเมินป�จจัยเสี่ยงด�านการยศาสตร�
ในการทํางานอย(างถูกต�องและเหมาะสม ท้ังนี้ พิจารณาจากวัตถุประสงค�ของเครื่องมือประเมินแต(ละ
ประเภท สรีระของร(างกาย ลักษณะงานการทํางาน นอกจากนี้แบบประเมินต�องเหมาะสมกับเครื่องมือ 
ผลลัพธ�ของการประเมิน ข�อจํากัดของเครื่องมือแต(ละชนิด สิ่งเหล(านี้มีความสําคัญในการให�คนท่ีทํางาน
รับรู�ป�จจัยเสี่ยงด�านการยศาสตร� และดําเนินการวางแผนหามาตรการและวิธีปฎิบัติในการป�องกันป�ญหา 
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการยศาสตร� 

 เอกพล วงศ�เสรี และคณะ (2558) ได�ศึกษาแนวทางการเสริมสร�างความปลอดภัย       
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ให�สอดคล�องกับ
มาตรฐานของประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพป�ญหา มาตรฐาน และแนวทาง
การเสริมสร�างความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทําการเก็บรวบรวมข�อมูลจากธุรกิจโรงแรมในจังหวัด
ภูเก็ต ได�แก( ผู �ประกอบการ ผู�ปฏิบัติงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ผู�ใช�บริการ และข�าราชการท่ี
เก่ียวข�อง ใช�แบบสอบถาม 400 ตัวอย(าง และแบบสัมภาษณ�เชิงลึก 50 ตัวอย(าง  การวิเคราะห�ข�อมูล
ใช�สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได�แก( ความถ่ี ร�อยละ ค(าเฉลี่ย และค(าส(วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช�การวิเคราะห�เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว(า สภาพป�ญหาท่ีพบ
มากท่ีสุดเกิดจากการขาดทักษะ และความชํานาญ รองลงมาเกิดจากการขาดความรู� และเกิดจาก
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เครื่องมือ อุปกรณ� และวัสดุไม(เพียงพอ หรือชํารุด ร�อยละ 87.0 พบว(าโรงแรมส(งเสริมลูกจ�างมิให�
ได�รับอันตรายต(อชีวิต ร(างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย ร�อยละ 82.3  พบว(าโรงแรมติดประกาศ
ข�อความแสดงสิทธิและหน�าท่ีความปลอดภัยในท่ีเห็นได�ง(าย ด�านสภาพแวดล�อม ธุรกิจโรงแรมจัดให�
ลูกจ�างสวมใส(อุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัย คิดเป/นร�อยละ 79.8 ส(วนท่ีเห็นว(าไม(ส(งเสริม คิดเป/น
ร�อยละ 20.3 ธุรกิจโรงแรมแจ�งให�ทราบถึงอันตรายจากการทําร�อยละ 80.0 ส(วนท่ีเห็นว(าไม(แจ�งหรือ
ส(งเสริมคิดเป/นร�อยละ 20.0 และด�านกฎหมายและนโยบาย ลูกจ�างมีส(วนร(วมในการจัดทําแผนด�าน
ความปลอดภัย คิดเป/นร�อยละ 82.0 ส(วนที่เห็นว(าไม(ส(งเสริม คิดเป/นร�อยละ 18.0 เม่ือพิจารณา
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พบว(า ประชาคมอาเซียนได�มีการกําหนดแนวปฏิบัติความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยท่ีดี มาตรฐานการจัดการโรงแรม และแนวปฏิบัติท่ีเป/นเลิศสําหรับธุรกิจ
โรงแรม ได�กําหนดให�โรงแรมตระหนักถึงความสําคัญกับประเด็นสุขภาพและความปลอดภัย มีการ
ตรวจสอบสุขภาพและสุขวิทยาข้ันพ้ืนฐาน การป�องกันอุบัติเหตุ การตอบสนองกรณีอุบัติเหตุและเหตุ
ฉุกเฉิน และการป�องกันสิ่งรบกวน สําหรับประเทศไทยมีการดําเนินการอยู(ในระดับปานกลาง โดยต�อง
มีการพัฒนาจิตสํานึก และทรัพยากรมนุษย�ด�านความปลอดภัย 

 ประศาสน� นิยม (2558) ได�ศึกษาการแบ(งป�นความรู� และบรรยากาศองค�การท่ี
สนับสนุนความคิดสร�างสรรค�ท่ีส(งผลต(อความสามารถด�านนวัตกรรม: กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห(งประเทศไทย  วิธีดําเนินวิจัยใช�ระเบียบวิธีวิจัยท้ังเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ประชากรของการวิจัยเชิงปริมาณ ได�แก( พนักงานขององค�การในอุตสาหกรรมอาหารท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห(งประเทศไทย ผู�ให�ข�อมูลสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ ได�แก( 
ผู�บริหารองค�การท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับนวัตกรรม การวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณด�วยสถิติ t –test 
สําหรับกลุ(มท่ีเป/นอิสระกัน การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห�สหสัมพันธ� และการ
วิเคราะห�สมการถดถอยเชิงพหุ การวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพด�วยการวิเคราะห�เนื้อหา ผลการศึกษา
พบว(า การแบ(งป�นความรู�ของพนักงานและบรรยากาศองค�การท่ีสนับสนุนความคิดสร�างสรรค� อยู(ใน
ระดับเห็นด�วยมาก ความสามารถด�านนวัตกรรมอยู(ในระดับปฏิบัติเกือบทุกครั้ง โดยการแบ(งป�น
ความรู� และบรรยากาศองค�การท่ีสนับสนุนความคิดสร�างสรรค�ส(งผลในทางบวกต(อความสามารถด�าน
นวัตกรรม ท้ังนี้ผลการวิเคราะห�สมการถดถอยเชิงพหุ พบว(า พฤติกรรมการแบ(งป�นความรู� ความต้ังใจ
ในการแบ(งป�นความรู� การสนับสนุนขององค�และของหัวหน�างาน การสนับสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
ความอิสระ และงานท่ีท�าทาย ส(งผลในทางบวกต(อความสามารถด�านนวัตกรรม ซ่ึงช(วยท้ังการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน และยกระดับค(านิยมหลักขององค�กรควบคู(กันไป 

 เฉิดศักด์ิ สืบทรัพย� และ ณัฎฐพันธ� เขจรนันทน� (2557) ได�ศึกษาแนวทางการจัดการ
ด�านความปลอดภัยในการทํางานเพ่ือส(งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็นไทย โดยใช�วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเก็บ
รวบรวมข�อมูลจากการวิเคราะห�เอกสารและการสัมภาษณ�เชิงลึก โดยมีผู�ให�ข�อมูลสําคัญ คือ กลุ(ม
ภาครัฐ กลุ(มนักวิชาการ และกลุ(มผู�ประกอบการ กลุ(มละ 9 คน รวมจํานวน 27 คน จากนั้นทําการ
ตรวจสอบข�อมูลด�วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช�แบบสอบถามกับกลุ(ม
ตัวอย(างซ่ึงได�แก( พนักงาน หัวหน�างานและเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ ซ่ึงผลการวิจัยได�มา
ออกเป/นแนวทางการจัดการด�านความปลอดภัยคือ KRUNGTHEP Model ประกอบด�วย K : Knowledge/ 
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Know-How หมายถึงหลักการบริหารองค�ความรู�ด�านความปลอดภัย; R: Renovation หมายถึง การ
ปฏิวัติการทํางานท่ีมีความปลอดภัย; U: Utilization หมายถึง การใช�ประโยชน�สูงสุดจากการทํางานท่ี
มีความปลอดภัย; N: Networking หมายถึง การทํางานแบบเครือข(าย; G: Governance หมายถึง 
การบริหารกิจกรรมความปลอดภัยอย(างบรรษัทภิบาล; T: Teamwork การทํางานเป/นทีม; H: Holistic 
การบริหารองค�กรโดยภาพรวม; E: Environment หมายถึง การจัดการสภาพแวดล�อมในการทํางาน
ท่ีมีความปลอดภัย; P: Policy หมายถึง นโยบายความปลอดภัยในการทํางานขององค�กร ผู�บริหาร
ระดับสูงจําเป/นต�องกําหนดวิสัยทัศน� นโยบายและกลยุทธ� ท่ีชัดเจนและแสดงถึงความต้ังใจในการ
ดําเนินงานอย(างจริงจัง 

 จักรกฤษณ� โพดาพล และคณะ (2557) ได�ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตศรีล�านช�าง โดยเป/นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซ่ึงมีข้ันตอนการ
วิจัยท้ังหมด 3 ระยะ 6 ข้ันตอน ได�แก( ระยะท่ี 1) การศึกษารูปแบบ โดยข้ันตอนท่ี 1 มีการวิเคราะห�
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง (Document Analysis) การศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน และกําหนดกรอบ
แนวคิดในการ การพัฒนารูปแบบ ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� โดย
การสัมภาษณ�ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 รูป/คน ใช�การสัมภาษณ�แบบมีโครงสร�าง ระยะท่ี 2) การร(างและ
สร�างรูปแบบ ข้ันตอนท่ี 3 การทําร(างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� โดยนําข�อมูลท่ีได�จาก
ระยะท่ี 1 มาเป/นกรอบแนวทางในการร(างรูปแบบโดยผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน เพ่ือตรวจสอบร(าง
รูปแบบและขอรับความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนารูปแบบภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� ข้ันตอนท่ี 4 สร�าง
รูปแบบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� ระยะท่ี 3) การทดลองใช�รูปแบบ 
ข้ันตอนท่ี 5 นํารูปแบบท่ีได�ไปทดลองใช�กับนักศึกษา จํานวน 48 รูป/คน ด�วยการประเมินจากความมี
ประโยชน� ความเหมาะสม และความเป/นไปได�ของรูปแบบโดยอาจารย�ของมหาวิทยาลัยจํานวน 10 
รูป/คน ผลการศึกษาพบว(า 1) องค�ประกอบภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ของนักศึกษา มี 3 องค�ประกอบ 
คือ จินตนาการ ความยืดหยุ(น และวิสัยทัศน� และมีการสร�างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นํา
เชิงสร�างสรรค� คือ รูปแบบไฟฉายไตรสิกขา ผลการประเมินผล พบว(ารูปแบบมีประโยชน� เหมาะสมใน
การนําไปใช�ในการพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� 

 พรศิริ จงกล (2557) ทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห�งานก(อสร�างโดยใช�หลักการยศาสตร� มี
มีวัตถุประสงค�เพ่ือวิเคราะห�ลักษณะงานก(อสร�างท่ีทําให�เกิดการบาดเจ็บของกล�ามเนื้อและกระดูก 
ป�จจัยด�านงานท่ีมีผลต(อการบาดเจ็บกล�ามเนื้อและกระดูกและประเมินความเสี่ยงของลักษณะงาน
ก(อสร�างโดยใช�ดัชนีประเมินความเสี่ยง ใช�วิธีวิจัยแบบการสัมภาษณ�กลุ(มตัวอย(างเป/นคนงานก(อสร�าง 
จํานวน 357 คน เก่ียวกับบริเวณร(างกายท่ีเกิดการบาดเจ็บ และป�จจัยท่ีมีผลต(อการเกิดการบาดเจ็บ 
ใช�แบบประเมินดัชนีความเสี่ยง และแบบวิเคราะห�อันตรายของงานจากท(าทาง กิจกรรม เครื่องมือ 
และการขนย�าย เพ่ือวิเคราะห�ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายในกิจกรรมงานต(างๆ ผลการศึกษาพบว(า
คนงานส(วนใหญ(ร�อยละ 73.18 เคยมีอาการบาดเจ็บท่ีหลังส(วนล(าง ป�จจัยด�านงานท่ีมีผลอย(างมากต(อ
การบาดเจ็บจากการทํางาน ได�แก( การทํางานโดยการออกแรงอย(างเต็มความสามารถ การทํางานใน
ท(าทางเดียวเป/นระยะเวลานาน และการแบกหาม ยก หรือเคลื่อนย�ายวัตถุหนัก โดยพบว(างานปูกระเบื้อง
มีความเสี่ยงต(อการบาดเจ็บมากท่ีสุด รองลงมาคือ งานปูน/ฉาบผนัง งานทาสี และงานแบก/หาม 
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ตามลําดับ ดังนั้นผู�บริหารควรมีการดําเนินการด�านการยศาสตร�ในงานดังกล(าวเพ่ือป�องกันอันตรายท่ี
จะเกิดข้ึนแก(ผู�ปฎิบัติงาน 

 อรอุมา ศรีผุย ฉัตรชัย เอกป�ญญาสกุล และพิมลพร เชาวน�ไวพจน� (2557) ได�ศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธ�ระหว(างสมรรถภาพทางกายกับอุบัติเหตุจากการทํางานของช(างไฟฟ�าในรัฐวิสาหกิจแห(งหนึ่ง 
เป/นการศึกษาแบบ retrospective cohort study มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาอัตราอุบัติการณ�การเกิด
อุบัติจากการทํางาน และหาความสัมพันธ�ระหว(างเหตุการณ�ดังกล(าวกับสมรรถภาพทางกาย และ
ป�จจัยอ่ืนๆ การศึกษาใช�เวลา 24 เดือน ประชากรท่ีศึกษาคือช(างไฟฟ�าในรัฐวิสาหกิจแห(งหนึ่งจํานวน 
737 คน หลังจากวิเคราะห�ร(วมกันหลายตัวแปรพบว(า พนักงานท่ีมีความดันซีสโตลิกมากกว(า 140 
มิลลิเมตรปรอทมีความเสี่ยงต(อการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน 2.15 เท(า เม่ือเทียบกับพนักงานกลุ(ม
ท่ีเหลือ ในด�านอายุ พบว(าพนักงานอายุ 21-30 ปX มีความเสี่ยงต(อการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน 
5.13 เท(า เม่ือเทียบกับพนักงานท่ีอายุ 51-60 ปX ขณะท่ีกลุ(มท่ีมีสมรรถภาพทางกายตํ่า ไม(พบความ
เสี่ยงอย(างมีนัยส(าคัญทางสถิติต(อการเกิดอุบัติเหตุจากการท(างาน จากการศึกษา สรุปว(าไม(พบ
ความสัมพันธ�ระหว(างสมรรถภาพทางกายกับการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ในขณะท่ีป�จจัยส(วนบุคคล
ได�แก( อายุ และความผิดปกติของความดันซีสโตลิก ถือว(าเป/นป�จจัยเสี่ยงท่ีก(อให�เกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางาน 

 กิตต์ิกาญจน� ปฏิพันธ� (2555) ได�ศึกษาโมเดลสมการโครงสร�างภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ของผู�บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับ
การแสดงออกภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�และป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต(อภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ของผู�บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาและเพ่ือตรวจสอบความสอดคล�องของโมเดลสมการโครงสร�างภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ท่ีพัฒนาข้ึนกับข�อมูลเชิงประจักษ� และความมีอิทธิพลของแต(ละป�จจัย ทําการศึกษากับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 684 คน ได�มาโดย
วิธีการสุ(มแบบสัดส(วน และวิธีการสุ(มแบบง(าย เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป/นแบบสอบถามมาตราส(วน
ประมาณค(า ท่ีมีค(าความเชื่อม่ัน 0.98 การวิเคราะห�ข�อมูลโดยการใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและ
โปรแกรมลิสเรลวิเคราะห�ข�อมูลเป/นสถิติพรรณนาและสถิติอ�างอิง พบว(า 1) ผู�บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�อยู(ในระดับมากท่ีสุด โดยผู�บริหารท่ีมีเพศ
ต(างกัน มีระดับภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ไม(แตกต(างกัน และผู�บริหารท่ีมีอายุต(างกัน มีประสบการณ�
การเป/นผู�บริหารต(างกัน มีระดับภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�แตกต(างกันอย(างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 2) ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต(อภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ของผู�บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยู(ในระดับ
มากท้ังสามป�จจัย คือ แรงจูงใจภายใน สภาพแวดล�อมแบบเป=ด และความรู�เชิงลึก 3) โมเดลสมการ
โครงสร�างภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ของผู�บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล�อง
กับข�อมูลเชิงประจักษ� ตามเกณฑ�ดังนี้ 2=20.81, df=22, GFI=1.00, AGFI= 0.98, CFI=1.00, 
SRMR=0.01, RMSEA=0.00, CN=1318.76 และ LSR=1.89 4) โดยพบว(าป�จจัยแรงจูงใจมีอิทธิพล
ต(อภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ของผู�บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาสูงสุด ตามด�วยป�จจัยสภาพแวดล�อม
แบบเป=ด และป�จจัยความรู�เชิงลึก โดยสามารถอธิบายภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ของผู�บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาได�ร�อยละ 68 
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 นเรศ บุญช(วย และคณะ (2555) ศึกษาเรื่องแผนกลยุทธ�เพ่ือพัฒนาภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ท่ีเหมาะสมสําหรับผู�บริหารสถานศึกษา มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา และนําเสนอแผนกลยุทธ�
ในการพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีเหมาะสมสําหรับผู�บริหารสถานศึกษาท่ัวประเทศ โดยใช�
เครื่องมือ ในการวิจัย ได�แก( แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร�าง สําหรับการวิเคราะห�
ข�อมูลใช�โปรแกรม LISREL Version 8.72 เพ่ือวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) ผลการศึกษา พบว(า โมเดลองค�ประกอบแผนกลยุทธ�เพ่ือพัฒนาภาวะผู�นํา
เชิงสร�างสรรค�ท่ีเหมาะสมสําหรับผู�บริหารสถานศึกษา และองค�ประกอบ 8 องค�ประกอบกับตัวชี้วัดมี
ความเหมาะสมพอดีกับข�อมูลเชิงประจักษ� จึงทําคู(มือการพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�สําหรับ
ผู�บริหารสถานศึกษา ซ่ึงมี 8 องค�ประกอบ ได�แก( ด�านการมีความเป/นผู�นํา การมุ(งเน�นการมีส(วนร(วม 
การทํางานเป/นทีม การมีทัศนคติด�านบวก การมีความสามารถในการปรับตัว การมีความรู�และ
ความสามารถทางเชาว�ป�ญญา การมีบุคลิกภาพที่ดี และการมีความสามารถในการสื่อสาร เพ่ือให�
ผู�บริหารสถานศึกษาฝ�กทักษะด�วยตนเอง 

 วิมล จันทร�แก�ว (2555) ได�ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ของ
ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร�ธานี เขต 3 ผลการวิจัย
พบว(า 1) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ของผู�บริหารสถานศึกษา มี 5 ข้ันตอน ได�แก( 
1) การวิเคราะห�สังเคราะห�คุณลักษณะภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีผู�บริหารสถานศึกษาต�องการพัฒนา 
2) การสร�างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� 3) การทดลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นํา 
เชิงสร�างสรรค� 4) การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นํา เชิงสร�างสรรค� และ 5) การประเมินรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� โดยพบว(าลักษณะภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีผู�บริหารสถานศึกษา
ต�องการพัฒนา มี 5 คุณลักษณะ คือ การเป/นผู�นํา การเรียนรู�แบบทีม ผู�นําของผู�นําท่ีสร�างความคิด
สร�างสรรค� ผู�นําการบริหารความเสี่ยง และผู�นําท่ีมุ(งผลสัมฤทธิ์ของงาน นอกจากนี้ผู�บริหารสถานศึกษาใช�
ภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการปฏิบัติงานท้ัง 4 กลุ(มงาน มีค(าเฉลี่ย โดยรวมอยู(ในระดับมาก 

 ชัยวัฒน� อุทัยแสน และนพดล เจนอักษร (2554) ได�ศึกษาเรื่องกลยุทธ�การบริหาร
ความปลอดภัยสถานศึกษา โดยทําการศึกษากับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 331 แห(ง ผู�ให�ข�อมูล
แห(งละ 3 คน ประกอบด�วย ผู�อํานวยการโรงเรียน รองผู�อํานวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครื่องมือในการวิเคราะห�ข�อมูลเป/นแบบวิเคราะห�เอกสาร แบบสัมภาษณ�แบบ
ก่ึงโครงสร�าง และแบบสอบถามเก่ียวกับกลยุทธ�การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา สถิติท่ีใช�ในการ
วิเคราะห�ข�อมูล ได�แก( การวิเคราะห�เนื้อหา ความถ่ี ค(าร�อยละ ค(ามัชฌิมเลขคณิต ค(าส(วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห�องค�ประกอบแบบสํารวจ และการวิเคราะห�เส�นทาง ผลการวิจัยพบว(า กลยุทธ�
การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา ประกอบด�วย 1) การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย        
2) การบริหารความเสี่ยง 3) การกําหนดแผนและมาตรฐานความปลอดภัย 4) การประเมินความ
ปลอดภัย 5) นโยบายด�านความปลอดภัย และ 6) การป�องกันความเสียหาย นอกจากนี้ พบว(ารูปแบบ
ความสัมพันธ�ของกลยุทธ�การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษา จากการวิเคราะห�เส�นทาง (Path Analysis) 
พบว(ากลยุทธ�ท้ัง 6 มีความสัมพันธ�กัน โดยมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ� และยืนยันรูปแบบ
กลยุทธ�การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษามีความเหมาะสม ถูกต�อง เป/นไปได� และสามารถ
นําไปใช�ประโยชน�ได�สอดคล�องกับ กรอบแนวคิดทฤษฏีของการวิจัย 
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 สุภาวดี ชนาเทพาพร (2554) ได�ศึกษาเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ทํางานของพนักงาน บริษัทขอนแก(นบริวเวอรี่ จํากัด มีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษาระดับการสนับสนุน 
เรื่องความปลอดภัย พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตของพนักงาน 2) เพ่ือเปรียบเทียบป�จจัยส(วนบุคคลท่ี
มีผลต(อการสนับสนุนเรื่องความปลอดภัย พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตของพนักงาน 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ�ทางบวกระหว(างการสนับสนุนเรื่องความปลอดภัย พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน กลุ(มตัวอย(างเป/นพนักงานระดับหัวหน�างานและรดับปฏิบัติการ จํานวน 615 คน การศึกษา
พบว(า การสนับสนุนเรื่องความปลอดภัย พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตของพนักงาน อยู(ในระดับปานกลาง 
พนักงานท่ีมีอายุ หน(วยงาน อายุงาน ระดับการศึกา และรายได�ท่ีต(างกัน ได�รับการสนับสนุนเรื่อง
ความปลอดภัยต(างกันอย(างมีนัยสําคัญ สถานภาพการสมรส และประสบการณ�การเกิดอุบัติเหตุต(างกัน 
ได�รับการสนับสนุนไม(ต(างกัน โดยรวมพบว(าการสนับสนุนความปลอดภัย ไม(มีความสัมพันธ�ทางบวก
กับพฤติกรรม และคุณภาพชีวิต แต(พฤติกรรม และคุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ�ทางบวก 

 ทวีเกียรติ ประพฤทธิ์ตระกูล และ ยุวัฒน� วุฒิเมธี (2554) ได�ศึกษาเรื่องตัวแบบการ
จัดการองค�การเพ่ือความได�เปรียบในการแข(งขัน ในอุตสาหกรรมไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส� โดยเก็บ
ข�อมูลจากกลุ(มตัวอย(างจํานวน 336 บริษัท โดยใช�แบบสอบถามเพ่ือหาความสัมพันธ�ระหว(างความ
ได�เปรียบในการแข(งขันขององค�การกับป�จจัยท่ีเป/นตัวแบบการจัดการองค�การท้ัง 9 ป�จจัย ได�แก( 1) 
ผู�นํา 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ� 3) ผลิตภัณฑ� 4) เทคโนโลยี 5) บุคลากร 6) การจัดการความรู� 7) 
การสื่อสาร 8) วัฒนธรรมองค�การ และ 9) ภาพลักษณ�องค�การ วิเคราะห�โดยใช�สถิติการวิเคราะห�
สหสัมพันธ�แบบ Spearman การวิเคราะห�ความแปรปรวนจําแนกทางเดียวแบบนอนพาราเมตริกโดย
วิธี Kruskal-Wallis ร(วมกับการสัมภาษณ�เชิงลึกจากผู�บริหารระดับสูงจํานวน 5 องค�การ จากการวิจัย
พบว(าป�จจัยท่ีเป/นตัวแบบการจัดการองค�การท้ัง 9 ป�จจัย มีความสัมพันธ�กับการได�เปรียบในการ
แข(งขันขององค�การอย(างมีนัยสําคัญ โดยผู�นําแบบสร�างสรรค�มีบทบาทในการประสานตัวแบบ
การจัดการองค�การให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อม ผ(านทางการวางแผนเชิงกลยุทธ� ได�แก( การจัดการ
ความรู� การสื่อสารอย(างมีประสิทธิภาพ การสร�างพฤติกรรมการเป/นบุคลากรท่ีดี และการจัดการ
ภาพลักษณ�องค�การ รวมถึงการเลือกประเภทของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีต�องทําให�เหมาะสมกับ
ประเภทของผลิตภัณฑ�โดยการประสมประสานระหว(างวัฒนธรรมแบบต้ังรับ-เชิงรุกกับวัฒนธรรมแบบ
สร�างสรรค� ร(วมกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมกับเทคโนโลยีเฉพาะ อันจะทําให�องค�การเกิดความ
ได�เปรียบในการแข(งขันอย(างรวดเร็วและยั่งยืน 

 กุศล ทองวัน (2553) ได�ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ�ของป�จจัยท่ีส(งเสริมให�เกิดองค�กร
แห(งการเรียนรู�ต(อระดับการเป/นองค�กรแห(งการเรียนรู�และระดับการเป/นองค�กรนวัตกรรม: กรณีศึกษา 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห(งชาติ โดยมีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�
ของป�จจัยท่ีส(งเสริมให�เกิดองค�กรแห(งการเรียนรู�ต(อระดับการเป/นองค�กรแห(งการเรียนรู� และระดับการ
เป/นองค�กรนวัตกรรม 2) ความสัมพันธ�ของระดับการเป/นองค�กรแห(งการเรียนรู� ต(อระดับการเป/น
องค�กรนวัตกรรม กรณีศึกษาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห(งชาติ (สวทช.) โดยป�จจัย
ท่ีส(งเสริมให�เกิดองค�กรแห(งการเรียนรู�ท้ัง 7 ป�จจัยประกอบด�วย (1) โครงสร�างท่ีเหมาะสม (2) วัฒนธรรม
การเรียนรู�ขององค�กร (3) การเพ่ิมอํานาจและความรับผิดชอบในงาน (4) การสร�างและถ(ายโอนความรู� 
(5) เทคโนโลยีการเรียนรู� (6) บรรยากาศท่ีสนับสนุน และ (7) การทํางานเป/นทีม การศึกษาครั้งนี้เป/น
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การวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข�อมูลจากแหล(งข�อมูลปฐมภูมิจากการใช�
แบบสอบถาม (Questionnaire) และแหล(งข�อมูลทุติยภูมิท่ีจําเป/น เช(นเอกสารขององค�กรกรณีศึกษา 
สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูลได�แก( การแจกแจงความถ่ี ค(าร�อยละ ค(าสถิติไค-สแควร� และโมเดล
สมการโครงสร�าง (Structural Equation Model) ผลการวิจัยพบว(า ป�จจัยท่ีส(งเสริมให�เกิดองค�กร
แห(งการเรียนรู�ท้ัง 7 ป�จจัย มีความสัมพันธ�กับระดับการเป/นองค�กรแห(งการเรียนรู� และระดับของการ
เป/นองค�กรแห(งการเรียนรู�มีความสัมพันธ�กับระดับของการเป/นองค�กรนวัตกรรม ขณะท่ีป�จจัยท่ี
ส(งเสริมให�เกิดองค�กรแห(งการเรียนรู�มีท้ัง 6 ป�จจัย ยกเว�นเรื่องการเพ่ิมความรับผิดชอบและอํานาจ
หน�าท่ีในงาน 

 สิรินทร แซ(ฉ่ัว (2553) ได�วิจัยเก่ียวกับคนทํางานด�านการใช�ความคิดสร�างสรรค�ท่ีมี
ผลต(อความรู�สึกท่ีเป/นปกติสุขในงานท่ีทํา โดยดําเนินการวิจัยกับคนที่ทํางานเกียวข�องกับด�านที่ใช�
ความคิดสร�างสรรค� โดยเป/นการวิจัยผสมผสานระหว(างเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ได�แก( การ
สัมภาษณ�เชิงลึก ในการสร�างกรอบแนวคิดด�านความสุขในการทํางาน ผลการศึกษาในด�านสภาพแวดล�อม
ในงานพบว(า ลักษณะหัวหน�างานท่ีบุคลากรเชิงสร�างสรรค�ชื่นชอบ ได�แก( การให�อิสระและมีความสามารถ 
โครงสร�างองค�การแบบแบนราบ มีการแบ(งงานความชัดเจนและไม(ซับซ�อน มีการยืดหยุ(นเวลาการเข�า-
ออกการทํางาน อิสระในการแต(งกาย และการทํางานนอกสถานท่ีได� เป/นต�น ส(วนความม่ันคงในงานท่ี
มีผลต(อความสุขในการทํางาน คือ ความม่ันคงขององค�การ และ ความม่ันคงอันเกิดจากการท่ีบุคคล
ยังคงสามารถคิดงานสร�างสรรค�ได�ตลอดเวลา 

 วิทิต กมลรัตน� (2552) ได�ศึกษาเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ�ายปฏิบัติการ บริษัท อดิตยา เบอร�ล(า เคมีคัลส� (ประเทศไทย) จํากัด (ฟอสเฟต ดีวิชั่น) 
ทําการศึกษากับพนักงานจํานวน 135 คนโดยการสํารวจ เพ่ือดูป�จจัยท่ีมีผลต(อพฤติกรรมและค�นหา
กิจกรรมเพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากพฤติกรรม จากการศึกษาพบว(า ป�จจัยท่ีมีผลต(อการแสดงออกหรือ
พฤติกรรมท่ีมีผลต(อความปลอดภัย ประกอบด�วย วิธีการทํางาน ครื่องจักร/อุปกรณ� สภาพแวดล�อม 
และการบริหารจัดการ งานวิจัยได�เสนอแนะแผนการดําเนินงานเพ่ือป�องกันและให�จํานวนการประสบ
อันตรายท่ีเป/นผลมาจากพฤติกรรมที่เสี่ยงมีจํานวนน�อยลง โดยได�เสนอด�านการบริหารจัดการท่ี
ผู�บริหารต�องดําเนินการ และการวางแผนการให�ความรู�และการส(งเสริมและให�ความร(วมมือ  

 สุรชัย ตรัยศิลานันท� (2552) ได�ทําการศึกษาเรื่อง ป�จจัยท่ีส(งผลต(อการรับรู�ของ
พนักงานในด�านการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา 
วิธีการศึกษา ได�ดําเนินการศึกษากับพนักงานท่ัวไปของโรงงาน และเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยและ         
อาชีวอนามัยในการทํางานระดับวิชาชีพ จํานวน 400 คน และ จํานวน 58 คน ตามลําดับ สถิติท่ีใช�
ได�แก( ส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของเพียร�สัน การวิเคราะห�ถดถอยพหุคูณ 
ค(าความถ่ี ร�อยละ และค(าเฉลี่ย จากการวิจัยพบว(า 1) พนักงานมีการรับรู�ในระดับท่ีมากต(อการบริหาร
จัดการความปลอดภัย 2) การรับรู�ต(อการบริหารจัดการความปลอดภัยของพนักงานมีความสัมพันธ�กับ 
ป�จจัยด�านการจัดการเรื่องความปลอดภัย เช(นการป�องกันอุบัติเหตุ และ การตรวจความปลอดภัย ใน
ท่ีทํางาน 3) ป�จจัยด�านการจัดการเรื่องความปลอดภัย มีอิทธิพลต(อการรับรู�การจัดการความปลอดภัย
ของพนักงานอย(างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถอธิบายการรับรู�การจัดการความ
ปลอดภัยของพนักงานได�ร�อยละ 1.94 และ 4) ทัศนคติของผู�บริหารในเรื่องการจัดการความปลอดภัย มี
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อิทธิพลต(อการจัดการความปลอดภัยของเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย โดยสามารถอธิบายได�ร�อยละ 
36.90 

 พงษ�เสฐียร เหลืองอลงกต (2551) ได�ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการป�องกัน
อุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกขนาดเล็ก โดยมีการอบรมให�ความรู�กับพนักงานกลุ(ม
ทดลองแล�วเปรียบกับกลุ(มท่ีไม(ได�รับการอบรม ผลการศึกษาพบว(า พนักงานในโรงงานทดลองหลัง
ได�รับฝ�กอบรมมีความรู�เรื่องความปลอดภัยเพ่ือป�องกันอุบัติเหตุสูงกว(าก(อนการฝ�กอบรมร�อยละ 30.35 
และมีอุบัติเหตุลดลงจากก(อนใช�รูปแบบการป�องกันอุบัติเหตุร�อยละ 91.66 และการเกิดอุบัติเหตุตํ่ากว(า
โรงงานควบคุมท่ีไม(ได�ใช�รูปแบบการป�องกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังพบว(า พนักงานมีความพึงพอใจต(อ
รูปแบบการป�องกันอุบัติเหตุในภาพรวมและคิดว(ามีความเหมาะสมอยู(ในระดับมาก 

 จารุวรรณ วิโรจน� (2550) ศึกษาเรื่อง ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน�างาน เป/นการศึกษาภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห�ถึง
ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยของเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับหัวหน�างานในจังหวัดขอนแก(น โดยทําการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว(างป�จจัยระดับ
บุคคล ป�จจัยระดับโรงงานกับการปฏิบัติงานด�านความปลอดภัย โดยใช�แบบจําลองพหุระดับแบบเชิง
เส�นชนิด Variance component model จากการศึกษาพบว(าตัวแปรระดับโรงงานได�แก( การบริหารงาน
ความปลอดภัยในโรงงาน การสนับสนุนจากผู�ผู�บริหาร การจัดการเก่ียวกับพนักงานใหม( และเจตคติ
ด�านความปลอดภัย มีความสัมพันธ�กับการทํางานของเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
หัวหน�างาน รวมท้ังตัวแปรอิทธิพลร(วมระหว(างการให�การสนับสนุนของผู�บริหารและการจัดการ
เก่ียวกับพนักงานใหม( ซ่ึงตัวแบบความสัมพันธ�นี้ สามารถอธิบายการแปรผันของการปฏิบัติงานด�าน
ความปลอดภัย ระดับบุคคลและ ระดับโรงงานได�ร�อยละ 59.3 และ 81.9 ตามลําดับ 

 เมธินี นราวีรวุฒิ (2549) ได�ศึกษาถึงแนวทางการลดอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน
ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่ีได�รับรางวัลดีเด(นด�านความปลอดภัย ประจําปX 2549 ตาม
ทัศนะของเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ กลุ(มประชากรท่ีใช�ในการวิจัย คือเจ�าหน�าท่ีความ
ปลอดภัยระดับวิชาชีพของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่ีได�รับรางวัลดีเด(นด�านความปลอดภัย 
ประจําปX2549 จากกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จํานวน 128 ราย เครื่องมือ
ท่ีใช�ในการวิจัย คือแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข�อมูลโดยส(งแบบสอบถามและรับกลับคืนทาง
ไปรษณีย� การวิเคราะห�ข�อมูลใช�ค(าความถ่ี ค(าร�อยละ ค(าเฉลี่ย ค(าส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห�
ข�อมูลทางสถิตใช�โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS V.11 ผลการวิจัยพบว(า สถานประกอบการท่ีได�รับรางวัล
ส(วนใหญ(มีขนาดใหญ( (คนงาน 500 คนข้ึนไป) สถานประกอบการก(อต้ังมาระหว(าง 10 - 20 ปX เป/น
อุตสาหกรรมชิ้นส(วนอิเล็กทรอนิกส�และผลิตกระแสไฟฟ�า เคยได�รับรางวัลสถานประกอบการดีเด(น
ด�านความปลอดภัยระดับประเทศมาแล�ว อยู(ระหว(าง 1-5 ครั้ง ส(วนใหญ(ได�รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 9000 และจดทะเบียนในลักษณะคนไทยเป/นเจ�าของท้ังหมด มีการลดอุบัติเหตุเนื่องจากทํางาน 
ร�อยละ 89.01 นอกจากนี้สถานประกอบขนาดใหญ(ยังให�ความสําคัญกับการส(งเสริมความปลอดภัย 
เช(น การให�หัวหน�างานสอนงานเก่ียวงานท่ีจะก(อให�เกิดอันตราย การมอบหมายให�รับผิดชอบในด�าน
สภาพแวดล�อมในการทํางาน และ การประชาสัมพันธ�ด�านความปลอดภัย 
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 ณัฐพล พันธ�ภักดี (2548) ได�ศึกษาเรื่องการสอบสวนกระบวนการของคุณค(าของการ
ลงทุนท่ีจับต�องไม(ได�: กรณีศึกษาความปลอดภัยและความม่ันคงในธุรกิจโรงแรมข�ามชาติ การศึกษา
โดยการสอบสวนเอกสารต(างๆ ผลการศึกษาเป/นความรู�ของกระบวนการให�คุณค(าการลงทุนในความ
ปลอดภัยและม่ันคงของโรงแรมข�ามชาติ 3 ประการ ได�แก( 1) ให�มิติของความปลอดภัยและม่ันคงท่ีมี
ความสําคัญต(อโรงแรมข�ามชาติ 2) ให�ข�อมูลเก่ียวกับการให�คุณค(าของการลงทุนในความปลอดภัยและ
ม่ันคง จากกรณีศึกษา 3) ให�ข�อมูลและกรอบแนวคิด สําหรับการพัฒนารูปแบบการตัดสินใจในการ
ลงทุนในความปลอดภัยและม่ันคงในโรงแรมแก(นักวิจัยในอนาคต โดยท่ีกรอบแนวคิดประกอบด�วย
องค�ประกอบท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนท่ีเก่ียวข�องกับความปลอดภัยและม่ันคง มิติด�านสุขภาพ 
อันตรายจากการกระทําของมนุษย� และการก(ออาชฌากรรม เป/นขอบเขตที่จําเป/นในการลงทุน 
รวมท้ังผลการดําเนินงานด�านการเงินก็การวัดจากการลงทุนด�านความปลอดภัยและม่ันคง  

 ฤทธิไกร ตุลวรรธนะ และ ปรียานันท� สุจปลื้ม (2546) ได�ศึกษาผลการใช�เทคนิคการ
คิดนอกกรอบเพ่ือพัฒนาความคิดสร�างสรรค�ของนักศึกษา: กรณีศึกษาคณะนิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย� จากการวิเคราะห�ข�อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยการหาค(าเฉลี่ยส(วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบความแตกต(างของค(าเฉลี่ยของคะแนนการคิดนอกกรอบ และคะแนน
ความคิดสร�างสรรค�ก(อนและหลังการทดลอง พบว(าผลการวิเคราะห�ข�อมูลสนับสนุนสมมุติฐานการวิจัย 
โดยอธิบายได�ว(า นักศึกษากลุ(มทดลองมีคะแนนความคิดสร�างสรรค�สูงขึ้น เพราะได�รับการฝ�กใช�
กระบวนการคิดนอกกรอบของดีโบโน เป/นการฝ�กคิดเพื่อให�เกิดแนวความคิดนอกกรอบ และเกิด
ความคิดจํานวนมาก ซ่ึงดีโบโนกล(าวว(าขนาดของความคิดไม(สําคัญกว(าปริมาณความคิด นอกจากนี้ยัง
พบว(า ข้ันตอนการฝ�ก ทําให�นักศึกษาได�ใช�ทักษะอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน เช(น ทักษะการใช�ภาษา การสื่อสาร ทํา
ให�ผลการทดสอบสูงกว(าก(อนการทดลอง ท้ังนี้เพราะมีการสถานการณ�หรือป�ญหาต(างๆมาเป/นสิ่งเร�า
กระตุ�นให�เกิดความคิดในการแก�ป�ญหา เป/นการใช�ความคิดนอกกรอบในระยะที่ 1 มาแก�ป�ญหา
ในกรอบในระยะท่ี 2 ซึงก็คือความคิดสร�างสรรค�   

 เสาวลักษณ� จิระเกียรต์ิ (2546) ได�ศึกษาเรื่องการบริหารความปลอดภัยในการ
ทํางานของกลุ(มโรงงานบางกอกพีวีซี ซ่ึงเป/นโรงงานท่ีผลิตผลิตภัณฑ�พลาสติก โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ทราบสถิติ และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของกลุ(ม
โรงงานบางกอกพีวีซีในระหว(างปX พ.ศ. 2542-2545 จากผลการศึกษาพบว(าสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุในการทํางานส(วนใหญ(เกิดจากข�อบกพร(องของผู�ปฎิบัติงาน โดยเฉพาะการใช�เครื่องมือและ
อุปกรณ�อย(างไม(ระมัดระวังและก(อให�เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุเนื่องมาจากการขาดความรู� ขาดความชํานาญ
ในการใช�เครื่องจักร เกิดจากข�อบกพร(องของเครื่องจักร โดยเครื่องจักรชํารุดเก(าและไม(มีเครื่องป�องกัน
อันตราย และประการสุดท�ายเกิดจากข�อบกพร(องของการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน โดย
ไม(มีการอบรมให�ความรู�เก่ียวกับการงานทํางาน รวมท้ังขาดการวางแผนงานด�านบุคคล ทําให�ไม(มีช(าง
เพียงพอในการซ(อมแซมดูแลเครื่องจักร 

 วรา ฉายแสง (2542) ได�ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเหมาะสมและเป/นไปได�ในการ
นําระบบบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม(มาใช�ในองค�กรของบริษัทผู�รับเหมาขนาดใหญ( โดย
สามารถสรุปประเด็นในเรื่องระบบบริหารความปลอดภัยของผู�รับเหมาได� 5 ประการคือ 1.ระบบ
บริหารความปลอดภัยของผู�รับเหมาขนาดใหญ(มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปพัฒนาเป/นระบบบริหาร
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ความปลอดภัยสมัยใหม(ได� 2.ผู�รับเหมาขนาดใหญ(มีความต�องการท่ีจะจัดทําระบบความปลอดภัยท่ีมี
การวัดผลเป/นมาตรฐานสากล 3.ระบบบริหารความปลอดภัยควรเป/นระบบท่ีทําตามข้ันตอนและความ
เสี่ยงของงาน 4.การจัดทําระบบบริหารความปลอดภัยถือเป/นการลงทุน 5.ประโยชน�สูงสุดจากระบบ
บริหารความปลอดภัย คือการสร�างขวัญและกําลังใจให�กับผู�ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การให�ความสําคัญ
ของบทบาทของผู�บริหารต(อการจัดการด�านความปลอดภัย มีส(วนสําคัญมากต(อการพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในป�จจุบันไปสู(การบริหารความปลอดภัยสมัยใหม( 

8.2 งานวิจัยในต�างประเทศ 
 บารามูรูกัน พี และ เสนทามิลคูมาร� เอส (Balamurugan P. and Senthamilkumar 

S, 2014) ได�ศึกษาเรื่องความปลอดภัยเก่ียวกับไฟไหม�ของโรงแรม เลอ เทมพ� ฝอร�ท ท่ี ทริชี (Hotel 
LE Temp Fort, Trichy) พบว(าการวางแผนและเตรียมพร�อมเป/นสิ่งท่ีสําคัญมากท้ังกรณีไฟไหม�และ
เหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ การใช�บทเรียนจากเหตุการณ�ท่ีเคยเกิดมาแล�วทําให�ช(วยในการป�องกันความสูญเสียใน
อนาคตได� ระบบการป�องกันและดับไฟเป/นสิ่งท่ีต�องจัดการ เช(น ระบบตรวจจับควันและไฟ ระบบ
สัญญาณเตือนและแจ�งเหตุกรณีไฟไหม� เพราะระบบสัญญาณเตือนและแจ�งเหตุกรณีไฟไหม�ส(วนใหญ(
จะไม(มีข�อกําหนดในอาคารพาณิชย� โดยเฉพาะอาคารเก(าจะไม(มี แต(มาตรฐานได�มีการเปลี่ยนแปลง 
โดยให�มีการติดต้ังท้ังระบบสัญญาณเตือนและระบบดับเพลิงด�วย ซ่ึงจะช(วยลดความเสียหายได�มาก 
รวมท้ังอาคารก็ควรจะเป/นแบบทนไฟ การศึกษาครั้งนี้ใช�วิธีการสังเกต การสัมภาษณ� และใช�แบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบว(า กฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยจากเพลิงไหม�ควรมีการบังคับใช�อย(างจริงจัง ป�าย
เตือนควรจะชัดเจน ควรมีระบบไฟฟ�าสํารอง ควรมีการทําประกันคุ�มครองอาคาร มีระบบสายดับเพลิง
ในทุกชั้น พนักงานควรมีการอบรมเรื่องอัคคีภัยและดับเพลิง ควรจะมีเบอร�โทรศัพท�ฉุกเฉินไว�แจ�งกรณี
เกิดเพลิงไหม� 

 โนนากะ (Nonaka, 2014) ได�ศึกษาเรื่องขององค�กรแบบไดนามิกสําหรับการส(งเสริม
ความรู�ภายใต�สถานการณ�เปลี่ยนแปลง เพ่ือสร�างกระบวนทัศน�ใหม(สําหรับทฤษฎีขององค�กร โดยมี
วัตถุประสงค�ที่ต�องการศึกษาแนวทางในการรักษาความสามารถในการแข(งขันและมีความยั่งยืน 
การเจริญเติบโตของบริษัทได�อย(างต(อเนื่องในการสร�างความรู�และภูมิป�ญญาใหม( เพ่ือทําให�เกิดกิจกรรม
นวัตกรรมอย(างต(อเนื่อง โดยคําถามการวิจัยคือ วิธีการที่พัฒนาองค�การให�กลายเป/นองค�การแห(ง
นวัตกรรมอย(างยั่งยืน โดยใช�การศึกษารูปแบบท่ีองค�กรควรเป/นจากการสังเคราะห�แบบไดนามิกจะ
เป/นอย(างไร ผลการศึกษาพบว(าแหล(งที่มาของนวัตกรรมที่แท�จริงเกิดจากการสร�างและการใช�
ประโยชน�ของความรู�กับความสัมพันธ�ระหว(างการสร�างและการใช�ประโยชน�จากความรู�เป/นแบบวงจร
ไดนามิก ท่ีมีการถ(ายโอนความรู� และการจัดการความรู� โดยการจัดการความรู�จากการค�นหาเหตุผล 
นํามาสู(การค�นหาความจริง กลายเป/นความจริง โดยต�องศึกษาสภาวะแวดล�อมภายนอกเข�ามาเก่ียวข�อง 
และถ(ายทอดความรู�ไปสู( การออกแบบ การสร�างเทคโนโลยี กลายเป/นนวัตกรรมในท่ีสุด 

 อีริค เอส ดับเบิ้ลยู ชาน และดอรีส แลม (Eric S. W. Chan and Doris Lam, 
2013) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง “Hotel safety and security systems: Bridging the gap between 
managers and guests” ระบบความปลอดภัยและม่ันคง การประสานช(องว(างระหว(างผู�จัดการกับ
แขกท่ีมาพัก ด�วยเหตุผลท่ีระบบความปลอดภัยและม่ันคงเป/นป�จจัยท่ีมีความสําคัญมากในการเลือก
โรงแรมของแขก โรงแรมท่ีดีจะทําตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับระบบความปลอดภัยและม่ันคง แต(ลักษณะ
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ของระบบความปลอดภัยและความม่ันคงแบบไหนท่ีมีความสําคัญมากกว(ากันในมุมมองของแขก 
วัตถุประสงค�หลักของการวิจัยเพ่ือทําการสอบสวนช(องว(างระหว(างมุมมองของแขกกับผู�จัดการโรงแรม 
การศึกษาใช�แบบสอบถาม 2 ชุดสําหรับแขกกับผู�จัดการ แบบสอบถามประกอบด�วยลักษณะ 32 ประการ
ในการพิจารณาของผู�ตอบเก่ียวกับการติดต้ังระบบความปลอดภัยและม่ันคง ใช�สถิติการทดสอบตัวที
แบบอิสระ ( independent T-test) และ one-way ANOVA จากการศึกษาพบว(า 5 อันดับท่ีแขกให�
ความสําคัญ ได�แก( การติดต้ังระบบป�องกันอัคคีภัยท่ีดีตามกฎหมาย แผนฉุกเฉิน ระบบไฟฉุกเฉิน มี
เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และ การทดสอบระบบความปลอดภัยและม่ันคงเป/น
ประจํา ในขณะท่ี ผู�จัดการโรงแรมให�ความสําคัญ 3 อันดับแรกได�แก( ระบบทีวีวงจรป=ดในบริเวณ
สาธารณะของโรงแรม ระบบไฟฟ�าฉุกเฉิน และรูปแบบกุญแจของแขกในการใช�ลิฟท�ไปยังชั้นท่ีแขกพัก 
ซ่ึงจะเห็นได�ว(ามีบางส(วนท่ีตรงกัน และบางส(วนท่ีมีมุมมองแตกต(างกัน ดังนั้นจึงเป/นการชี้ให�เห็นว(า
ผู�จัดการควรจะทําความเข�าใจความต�องการของแขกมากขึ้น นอกจากนี้ จากการศึกษายังระบุถึง
ความสําคัญของการอบรมระบบความปลอดภัยและมั่นคงกับพนักงาน ระบบความปลอดภัยและ
ม่ันคงท่ีมีเทคโนโลยีท่ีสูงสําหรับชั้นที่แขกผู�หญิงพัก และการให�มุมมองท่ีมากข้ึนกับผู�จัดการโรงแรม
เพ่ือให�มีความรู�และเข�าใจความต�องการของลูกค�ามากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให�มีการติดต้ังระบบหรือมาตรการต(างๆ
ท่ีเป/นท่ีพึงพอใจของลูกค�า 

 อโบล� ไฟซล� มิเรีย (Abolfazl Miria, 2013) ได�ศึกษาเรื่องการออกแบบวิธีการและ
ข้ันตอนการฝ�กอบรมพนักงานขององค�กร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษา และวิเคราะห�
ความจําเป/นของการฝ�กอบรม เพ่ือนําไปออกแบบหลักสูตร ข้ันตอนการฝ�กอบรม และวิธีการฝ�กอบรม 
รวมถึงแนวทางใหม(ๆของการเรียนการสอน ท้ังนี้เพ่ือการพัฒนาพนักงาน และช(วยให�ฝ�ายบุคคลมี
แนวทางในการฝ�กอบรมพนักงานในองค�กร  ผลการศึกษา พบว(าการฝ�กอบรมพนักงานองค�กร มี
ความสําคัญในการให�ความรู� ค(านิยม และทัศนคติท่ีดีต(อพนักงาน รวมท้ังช(วยองค�กรให�มีการพัฒนา
เชิงคุณภาพ ซ่ึงจะช(วยลดค(าใช�จ(ายขององค�กรได� ดังนั้นการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�กร (TQM) และ
การบริหารคุณภาพแบบอื่นๆ จึงมีความจําเป/นที่ให�การฝ�กอบรมแก(พนักงาน  โดยการออกแบบ
หลักสูตรการฝ�กอบรมตามโครงการทรัพยากรมนุษย� มีข้ันตอนดังนี้ 1) วิเคราะห�การดําเนินงานของ
ฝ�ายทรัพยากรมนุษย� 2) ออกแบบโปรแกรมและตรวจสอบการฝ�กอบรม 3) พัฒนาสื่อการฝ�กอบรม
โดยประสานกับระบบสารสนเทศ 4) ดําเนินงานตามโครงการฝ�กอบรม และ 5) ทําการประเมินประสิทธิผล
ของโปรแกรมการฝ�กอบรม โดยการสัมภาษณ�และการสํารวจ 

 คาเรน ทิลสตร�า (Karen Tilstra, 2012) ได�ศึกษาเรื่อง การออกแบบโปรแกรมผู�นํา
ในการพัฒนาผู�นําเชิงสร�างสรรค�: กรณีศึกษาหลายองค�กร โดยทําการศึกษาจากสถาบันการพัฒนา
ผู�บริหารเชิงสร�างสรรค� จํานวน 3 แห(ง มีวัตถุประสงค�เพ่ืออธิบายวิธีการและองค�ประกอบเฉพาะของ
โปรแกรมการพัฒนาผู�นําเชิงสร�างสรรค� โดยการไปศึกษาจากท้ัง 3 แห(ง ทํางานสัมภาษณ� การสังเกต 
ทบทวนเอกสาร การสอน และการประชุม รวมทั้งมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 
ผลการศึกษาพบว(า องค�ประกอบท่ีสําคัญในการเชื่อมโอกาสระหว(างการสอนและการเรียนของแต(ละแห(ง
คือการท่ีสถาบันและพนักงานมีการประสานอย(างลึกซ้ึงระหว(างผู�นํากับความคิดสร�างสรรค� แต(ละแห(ง
มีการรักษาคําม่ันสัญญาในการสร�างสรรค�และคงไว�ของวัฒนธรรมสร�างสรรค�ท่ีซ่ึงทําให�ผู�เข�าอบรมถูก
สอนวิธีการให�อภัยท่ีจะจุดประกายกระบวนการสร�างสรรค� มีการเป=ดท้ังจิต หัวใจ และความหวังดี 
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นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนภาษา และรูปแบบเฉพาะของความสร�างสรรค� แต(ละแห(งมีรูปแบบ
สร�างสรรค�ท่ีแตกต(างกันในการแก�ป�ญหา และใช�เป/นระบบท่ีให�กลุ(มสามารถมีส(วนร(วมในการแก�ป�ญหา
อย(างสร�างสรรค� 

 ซูซานเน( จี สก็อต และ รีจินาล�ด เอ บูรช (Susunne G. Scott & Renald A. 
Bruce,   2011) ได�ศึกษาการพิจารณาพฤติกรรม: รูปแบบเส�นทางของบุคลในท่ีทํางานด�านนวัตกรรม 
ผลการศึกษายืนยันว(าพฤติกรรมนวัตกรรมข้ึนอยู(กับคุณภาพของความสัมพันธ�ระหว(างหัวหน�ากับ
ผู�ใต�บังคับบัญชา ซึ่งความสัมพันธ�ที่ดีทําเกิดความเป/นอิสระ ความเชื่อถือ และการสนับสนุน ซ่ึง
ส(งเสริมให�เกิดความสร�างสรรค� นอกจากนี้การแก�ป�ญหาแบบเป/นระบบและแบบสัญชาตญาณก็มีผล
และข้ึนกับบริบทของเวลาและลักษณะงาน 

 อลิช เฮท วาย ฮอน (Alice H.Y. Hon, 2011) “Enhancing employee 
creativity in the Chinese context: The mediating role of employee self-concordance” 
ได�ศึกษาเรื่องการเสิมสร�างความคิดสร�างสรรค�ของพนักงานในบริบทของคนงานจีน: การจัดกระทํา
บทบาทท่ีสอดคล�องแห(งตนของพนักงาน การศึกษาเป/นการใช�ทฤษฎีความสอดคล�องแห(งตน และใช�
วิธีการวิเคราะห�หลายระดับ เพ่ือตรวจสอบผลกระทบของการจัดกระทําของความสอดคล�องแห(งตน
ของพนักงาน ซ่ึงเป/นแรงจูงใจภายในท่ีสําคัญ โดยใช�ความสัมพันธ�ระหว(างป�จจัยทางสังคม และความ
สร�างสรรค� ใช�ข�อมูลของธุรกิจโรงแรมจากประเทศจีน โดยการสํารวจจํานวน 286 คนจาก 20 โรงแรม
ท่ีมีชื่อเสียงในแถบกวางโจ�วของจีน ผลการศึกษาพบว(า จากการใช�รูปแบบลําดับเส�นตรง (Hierarchical 
Linear Modal: HLM) ตัวแปรทางสังคม ได�แก( องค�กรแบบทันสมัย การให�อํานาจ และการช(วยเหลือ
จากเพ่ือนร(วมงาน มีส(วนเก่ียวข�องกับความสอดคล�องแห(งตนของพนักงานและส(งผลต(อความสร�างสรรค� 

 อับบราฮัม คาร�มีลี่ และคณะ (Abraham Carmeli, at al., 2010) ได�ศึกษาเรื่อง 
การมีส(วนร(วมของผู�นําและพนักงานในงานสร�างสรรค� ผ(านตัวจัดการกระทําด�านจิตวิทยาความปลอดภัย 
โดยใช�กลุ(มตัวอย(างพนักงาน 150 คน เป/นการศึกษาเพ่ือดูความสัมพันธ� ระหว(างผู�นําท่ีมีส(วนร(วม 
(ประกอบด�วย การเป=ดเผย สามารถเข�าถึงได� และความพร�อมของผู�นํา) จิตวิทยาความปลอดภัยกับ
การมีส(วนร(วมของพนักงานในงานสร�างสรรค� โดยใช�สมการโครงสร�างโมเดล (SEM) การศึกษาพบว(า 
การมีส(วนร(วมของผู�นํามีความสัมพันธ�เชิงบวกกับจิตวิทยาความปลอดภัย และขณะเดียวกันก็เป/น
สาเหตุให�พนักงานมีส(วนร(วมในงานสร�างสรรค� 

 กอนคา คิลิค (Gonca KILIC, 2009) ได�ศึกษาเรื่อง “The Effects of Occupational 
Health and Safety Risk Factors on Job Satisfaction in Hotel Enterprises” ได�ศึกษาเรื่อง
ผลกระทบจากป�จจัยความเสี่ยงด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ต(อความพ่ึงใจในงานของธุรกิจ
โรงแรม มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ระบุป�จจัยเสี่ยงด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต(อพนักงาน
โรงแรม ซ่ึงได�แก( ทางด�านกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ และทางจิตวิทยา 2) เพ่ือดูระดับความพึงพอ
ในงานของพนักงานโรงแรม และ 3) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ�ระหว(างป�จจัยเสี่ยงกับความพึงพอใจ
ในงาน โดยใช�วิธีทบทวนวรรณกรรม และแบบสอบถาม ความพึงพอในงานใช� Minnesota Satisfaction 
Questionaires (MSQ) ประชากร คือพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในจังหวัด อีสตันบูล โดยเลือกมา 
8 โรงแรม จํานวน 204 คน ผลการศึกษาพบว(า ป�จจัยเสี่ยงต(างๆ มีผลอย(างมากต(อความพึงพอใจใน
งาน โดยป�จจัยความเสี่ยงด�านชีวภาพ และสารเคมี มีผลต(อความพึงพอใจในงานมากท่ีสุด นอกจากนี้
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ยังเสนอแนะให�มีการอบรมกับพนักงานท่ีใช�เครื่องจักร มีการสวมใส(อุปกรณ�ป�องกันอันตรายส(วนบุคคล 
ห�องแช(แข็งควรจะมีเป=ดออกจากด�านใน รวมทั้งควรมีการติดตั้งระบบสัณญานเตือนภัย ทางด�าน
ชีวภาพ เช(นการติดเชื้อ การอบรมให�ความรู� มีการฉีดวัคซีน และปฎิบัติตามกฎสุขอนามัย 

 เฟอริกา โอเซอ สาเรีย (Ferika Özer Sarıa, 2009) ศึกษาเรื่องผลกระทบของการ
อบรมพนักงานต(อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจท่ีพัก มีการศึกษาโดยใช�การสัมภาษณ�กับ
บริษัทท่ีปรึกษาด�านความปลอดภัย และกับสถานประกอบการที่พัก โดยเน�นที่การอบรมด�านการ
ปฐมนิเทศน� สุขอนามัยส(วนบุคคลทั่วไป การปฐมพยาบาล การซ�อมอพยพหนีไฟ การใช�อุปกรณ�
ป�องกันอันตรายส(วนบุคคล การยศาสตร� การยก และการจัดการความเครียด ผลการศึกษาพบว(า มี
ความสําคัญและจําเป/นมากท่ีองค�กรต�องมีการอบรมเรื่องเหล(านี้ให�แก(พนักงาน 

 คริสตินอล แอล เบิร�น และคณะ (Cristina L. Byrne, at all, 2009) ได�ศึกษาเรื่อง 
การตรวจสอบความพยายามของผู�นําเชิงสร�างสรรค�: เขาทําและคิดอะไร โดยสรุปว(า ผู�นําใช�ความ
สร�างสรรค�ช(วยในการระบุป�ญหาผ(านการตรวจสอบสภาพแวดล�อม ข�อมูลกลยุทธ� และนิยามของพันธกิจ 
มีอิทธิพลอย(างมากในการบอกโครงสร�างของป�ญหาโดยการให�แนวทางในการแสดงความคิด และ
ประเมินข�อมูลป�อนกลับ ผู�นําเชิงสร�างสรรค�สามารถช(วยจูงใจและกระตุ�นให�คนอื่นๆแสดงความคิด
สร�างสรรค� ด�วยการวางแผน กระบวนการบริหาร และสนับสนุนทรัพยากรต(างๆ นอกจากนี้ผู�นําเชิง
สร�างสรรค�จะต�องกําหนดป�จจัยสําหรับความคิด โดยการป�อนกลับหรือประเมินผลทันเวลา รวมท้ัง
ต�องมีการอบรมผู�นําในการแก�ป�ญหาเชิงสร�างสรรค� การตรวจสอบสภาพแวดล�อมและนิยามพันธกิจ 
ตลอดจนการวางแผน การคาดการณ� การบิรหารโครงการ และกลยุทธิ์การจัดการกระทําตามสถานการณ� 

 การศึกษาขององค�การสหภาพยุโรปสําหรับความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน 
(European Agency for Safety and Health at Work, 2008) เรื่อง การคุ�มครองคนงานในโรงแรม 
ภัตตาคาร และการจัดเลี้ยง พบว(าสภาพการทํางานของโรงแรม ภัตตาคาร และจัดเลี้ยง มีลักษณะท่ี
ทําให�เกิดป�ญหาท้ังด�านจิตใจและร(างกาย ท้ังการทํางานกลางวัน กลางคืน งานกะ ท่ีทํางานทําให�ต�อง
ยืนนาน การยกของหนัก ท(าทางการทํางานท่ีไม(ดี รวมท้ังป�ญหาในการติดต(อกับลูกค�า ในแง(ของ
อุบัติเหตุจากการทํางานส(วนใหญ( พบว(า มาจากการลื่น หกล�ม และการตก การถูกของมีคมบาด และ
การโดนไฟไหม�หรือความร�อน ในแง(ของโรคจากการทํางาน พบว(าส(วนใหญ(มาจากท(าทางการทํางาน
หรือด�านการยศาสตร� และโรคผิวหนัง นอกจากนี้พบว(าเกือบ 50% ของพนักงานไม(มีการอบรมความรู�
เฉพาะเก่ียวกับงาน ทําให�ไม(รู�อันตรายท่ีเกิดจากการทํางาน ดังนั้นองค�กรต�องมีการทําให�พนักงานได�
ตระหนักถึงความปลอดภัย รวมท้ังมีการจูงใจให�มีส(วนร(วม 

 แฟงคิ ซู และ ทูดอร� ริชคาร�ด (Fangqi Xu and Tudor Rickards, 2007) ได�ศึกษา
เรื่องการบริหารเชิงสร�างสรรค�: การทํานายการพัฒนาจากงานวิจัย สู(ความสร�างสรรค�และการบริหาร 
เป/นการศึกษาเชิงสํารวจท่ัวโลก เพ่ือเสนอกรอบแนวคิดท่ีสําคัญของการบริหารเชิงสร�างสรรค� โดย
แบ(งเป/นด�านความรู�ด�านการบริหาร และความรู�ด�านสร�างสรรค� จากการสังเคราะห�การบริหารและ
ความสร�างสรรค� พบว(าการบริหารยุคใหม( ต�องมีการรวมมนุษยวิทยา เทคนิคด�านสังคม และการ
บริหารความรู� มีการศึกษารูปแบบลัทธิโตโยต�า (toyotaoism) ซ่ึงเป/นการประสานระหว(างความเชื่อ
ด�านตะวันตกและด�านตะวันออก 
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 ลินดา เจ เบลลามี และ ทิม เอ ดับเบิ้ลยู จีเยอร� (Linda J Bellamy and Tim A W 
Geyer, 2007) ได�ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการทํางานแสดงถึงป�จจัยบุคคล ระบบบริหารความ
ปลอดภัย และป�ญหาขององค�กรเข�ากันได�อย(างไร โดยมีการออกแบบโมเดลในการบริหารความ
ปลอดภัย มีพ้ืนฐานมาจากสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากรูปแบบซํ้าๆของความผิดพลาดในระบบเทคนิค
ด�านสังคม ดังนั้นจึงศึกษาท้ังองค�กร ระบบการบริหารความปลอดภัย ป�จจัยบุคคล และการควบคุม
ความเสี่ยง นอกจากนี้ยังต�องอาศัยการตรวจสอบจากระดับผู�บริหาและการอบรมให�ความรู� โดยสรุป 
โมเดลสามารถช(วยในการตรวจสอบว(าป�จจัยบุคคลถูกใช�ในการตรวจสอบและวิธีประเมิน ช(วยในการ
พัฒนาแนวทางปฎิบัติ ช(วยในการสอบสวนอุบัติเหตุ และช(วยในการนําความรู�และประสบการณ�จาก
ผู�เชี่ยวชาญด�านความปลอดภัย 

 เคร�ก แอล เพียช (Craig L. Pearce, 2007) ได�ศึกษาเรื่องการพัฒนาผู�นําในอนาคต: 
ลักษณะท่ีสําคัญ โดยศึกษาหลายระดับ โดยใช�ลักษณะ 7 ประการของผู�นําได�แก( ผู�นําตนเอง ความเหมาะสม
ทางกายภาพ ผู�นําร(วม เครือข(าย ความสร�างสรรค� อารมณ�และจิตวิญญาณ และกระบวนการรับ โดย
สรุปว(าในการพัฒนาผู�นําต�องมีการเตรียมพร�อมและใช�ลักษณะท้ัง 7 นี้ในการพัฒนา 

 อาร�. เมอร�แร-กิบบอนส� และ ซี. กิบบอนส� (R. Murray-Gibbons and C. 
Gibbons, 2007) ได�ศึกษาเรื่อง Occupational stress in the chef profession มีวัตถุประสงค� 
เพ่ือศึกษาประสบการณ�ความเครียดจากการทํางานของพ(อครัว และผลลัพธ�จากพฤติกรรมในการรับมือ
และควบคุม สํารวจโดยใช�แบบสอบถาม โดยส(งแบบสอบถามทางฐานข�อมูลจํานวน 150 ชุด ได�คืนมา 
40 ชุด เป/นเพศชาย 40 คน และเพศหญิง 10 คน 67.5% อายุระหว(าง 22-40 ปXและ 22.5% อายุ
ระหว(าง 41-49 ปX ผลการศึกษาพบว(า ความเครียดเพ่ิมข้ึนมากกว(าการศึกษาครั้งก(อนมาก โดยส(วนใหญ(
มาจาก งานท่ีเพ่ิมข้ึน ความรู�สึกการถูกให�คุณค(าท่ีตํ่า และการสื่อสาร ดังนั้นจําเป/นมากท่ีต�องเพ่ิมการ
สื่อสารให�มากข้ึนในการทํางานในครัว รวมทั้งการสร�างสัมพันธภาพท่ีดีในท่ีทํางานจะช(วยในสร�าง
บรรยากาศของการช(วยเหลือกัน ซ่ึงไม(เพียงแต(ทําให�คนรู�สึกมีคุณค(า และอยากจะสื่อสาร แต(ยังช(วยใน
การสอดส(องดูแลป�ญหาการคุกคามหรือความรุนแรง รวมท้ังเป/นการท�าทายบรรทัดฐานของพฤติกรรม
ก�าวร�าวในห�องครัว นอกจากนี้การออกแบบงานท่ีหลากหลาย ทําให�เกิดความสนใจและจูงใจในการทํางาน 
รวมท้ังลักษณะของงานและการหมุนเวียนงาน ด�านพฤติกรรมในการจัดการกับความเครียดควรจะมี
การศึกษาต(อว(าทําไมบางคนยังใช�วิธีท่ีไม(ท่ีประสิทธิภาพ เช(น กินเยอะ ด่ืม สูบบุหรี่ ไม(ออกกําลังกาย 
และอ่ืนๆ ดังนั้นจะมีประโยชน�มากในการขยายการศึกษาในวัดความเครียดกับความเป/นอยู(ท่ีดี 

 ชารอน คร�ากค (Sharon Clarke, 2006) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพความปลอดภัยใน
โรงงานการผลิตชิ้นส(วนรถยนต� กับผลกระทบของสภาพแวดล�อมในการทํางาน การสื่อสารงานและ
ทัศนคติด�านความปลอดภัยตามอุบัติเหตุและพฤติกรรมท่ีไม(ปลอดภัย มีวัตถุประสงค�เพ่ือตรวจสอบถึง
ทัศนคติด�านความปลอดภัยของคนงาน หัวหน�างานและผู�จัดการในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต�ใน
ประเทศอังกฤษ และความสัมพันธ�กับพฤติกรรมที่ไม(ปลอดภัยและอุบัติเหตุ ผลการวิจัยพบว(า 
โครงสร�างป�จจัยของสภาพความปลอดภัยในโรงงานประกอบไปด�วย 3 ส(วน ได�แก( การให�ความใส(ใจ
ของผู�จัดการ  การมีส(วนร(วมในความปลอดภัย และการขัดแย�งระหว(างการผลิตและความปลอดภัย
ของคนงาน โดยพบว(า สภาพความปลอดภัยไม(สามารถพยากรณ�อุบัติเหตุเก่ียวข�องกับโรงงาน ส(วน
ลักษณะสําคัญของพฤติกรรมท่ีไม(ปลอดภัย มาจากคนงานตอบสนองในเรื่องความปลอดภัยและการ
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ขัดแย�งระหว(างการผลิตและความปลอดภัย สภาพแวดล�อมมีผลกระทบท่ีสําคัญต(ออุบัติเหตุและ
พฤติกรรมท่ีไม(ปลอดภัย 

 นิเคลา ครอส เทเรซา เชอร�เซอร� และ เรนเนอร� รูกูลี (Niklas Krause, Teresa 
Scherzer and Reiner Rugulies, 2005) ได�ศึกษาเรื่อง Physical Workload, Work Intensification, 
and Prevalence of Pain in Low Wage Workers: Results From a Participatory Research 
Project With Hotel Room Cleaners in Las Vegas มีวัตถุประสงค�เพ่ือทําการประเมินลักษณะ
ของการปวดหลังและเอว และความเก่ียวข�องกับลักษณะการทํางาน หลักการยศาสตร� (Ergonomics) 
และการเพ่ิมของงาน โดยศึกษากับพนักงานทําความสะอาดห�องพักโรงแรมจํานวน 941 คน ผลการศึกษา
พบว(า ในระยะเวลา 1 เดือนมีการปวดร(างกายท่ัวไป 47% ปวดคอ 43% ปวดหลังส(วนบน 59% และ
ปวดหลังส(วนล(าง 63% โดยพนักงานท่ีต�องทํางานหนักทางกายภาพ และมีป�ญหาด�านท(าทางการทํางาน 
มีการรายงานการปวดมากกว(าพนักงานท่ีมีป�จจัยดังกล(าวตํ่า ระหว(าง 3.24 และ 5.42 เท(า สรุปพบว(า
พนักงานทําความสะอาดห�องพักมีประสบการณ�การปวดหลังและคอท่ีรุนแรงมาก ซ่ึงการเจ็บปวดท่ี
รุนแรงมีความสัมพันธ�อย(างมากกับการทํางานหนัก ปริมาณงาน และการยศาสตร� 

 มิน บาซาเดอร� (Min Basadur, 2004) ได�ศึกษาเรื่อง การนําผู�อ่ืนให�คิดนวัตกรรม
ด�วยกัน: ผู�นําเชิงสร�างสรรค� พบว(า ป�จเจกบุคคล ทีม และองค�กรมีความแตกต(างในด�านรูปแบบการ
แก�ป�ญหาเชิงสร�างสรรค� ผู�นําจะทําอย(างไรท่ีจะบริหารรูปแบบต(างๆท่ีมีผลกระทบต(อผลการดําเนินงาน
ขององค�กร ลักษณะผู�นําในศัตวรรษท่ี 21 จะช(วยให�ป�จเจกบุคคล ทีม และองค�กร มีการประสานงาน 
และบูรณาการลักษณะท่ีต(างกันไปขับการเปลี่ยนแปลงด�วยการประยุกต�กระบวนการสร�างสรรค�
รวมท้ังการค�นหาและระบุป�ญหาใหม( การแก�ป�ญหาเหล(านั้น และลงมือปฏิบัติตามวิธีแก�ป�ญหาใหม( ซ่ึง
ผู�นําสามารถใช�กระบวนการแก�ป�ญหาอย(างสร�างสรรค� (CPSP) ให�คนคิดร(วมกันในแนวทางของ
นวัตกรรม 

 เคที เอ เอ็นซ� และ มาซาโกะ เอส เทเลอร� (Cathy A. Enz & Masako S. Taylor, 
2002) ได�ศึกษาความปลอดภัยและม่ันคงของโรงแรม รายงานหลังเหตุการณ� 11 กันยายน มีการ
พัฒนาดัชนีความปลอดภัยและม่ันคงของโรงแรมจากสมาคมท่ีพักและโรงแรมของอเมริกัน 2001 โดย
แบบสํารวจท่ีพักจะทําประจําปX ด�วยการส(งไปยังผู�จัดการของโรงแรมท่ัวอเมริกา มีการตอบกลับ 
7,923 โรงแรม โดยใช�ในการศึกษาครั้งนี้ 2,123 โรงแรม แบบสํารวจจะถามเก่ียวกับระบบความ
ปลอดภัยและม่ันคง เช(น โรงแรมมีระบบความปลอดภัยและม่ันคงไหม ซ่ึงรวมท้ัง การล็อคแบบ
อัตโนมัติ ระบบดับเพลิง ระบบจับควัน เอกสารความปลอดภัยและวีดีโอ และกล�องวงจรป=ด ซ่ึง
คะแนนดัชนีเฉลี่ยของความปลอดภัย เท(ากับ 66.4 ขณะท่ีความม่ันคง เท(ากับ 59.6 แสดงให�เห็นว(า 
โรงแรมของอเมริกามีคะแนนสูงทางด�านลักษณะทางกายภาพความปลอดภัย มากกว(าความม่ันคง 
อย(างไรก็ตาม การศึกษาก็ยังพบว(าลักษณะดังกล(าวมีความแตกต(างกันท้ังในแง(พ้ืนท่ี ประเภทและ
ขนาดของโรงแรม รวมท้ังโรงแรมใหม(หรือเก(า การศึกษามีการแนะนําให�ผู�จัดการมีการทบทวนระบบ
ความปลอดภัยและม่ันคงตามดัชนีท่ีใช�ในการศึกษานี้ 

 เรย�มอนด� เค เอส ชู และเทท ชอย ( Raymond K. S. Chu and Tat Choi, 2000) 
“An importance-performance analysis of hotel selection factors in the Hong Kong 
hotel industry: a comparison of business and leisure travelers” ได�ศึกษาเรื่อง การ
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วิเคราะห�ผลการปฎิบัติงานท่ีสําคัญท่ีเป/นป�จจัยในการเลือกโรงแรมในฮ(องกง เป/นการเปรียบเทียบ
ระหว(างนักเดินทางเพ่ือธุรกิจกับเดินทางเพ่ือการพักผ(อน โดยทําการเลือก 6 ป�จจัย ได�แก( คุณภาพ
การบริการ สาธารณูปโภคด�านธุรกิจ คุณค(า ห�องพักและส(วนหน�าของโรงแรม อาหารและสันทนาการ 
และระบบความปลอดภัยและมั่นคง ทําการวิเคราะห�โดยใช� การวิเคราะห�ผลปฎิบัติที่สําคัญ 
(Important-Performance Analysis – IPA) ผลการศึกษาพบว(า นักเดินทางเพ่ือธุรกิจและเดินทาง
เพ่ือพักผ(อน มีการรับรู�ถึงป�จจัยท้ัง 6 รายการ เหมือนกัน จากตาราง IPA ป�จจัยด�านคุณค(าจะอยู(ใน
ช(องท่ีต�องใส(ใจ คุณภาพการบริการ ห�องพักและส(วนหน�าของโรงแรม และระบบความปลอดภัยอยู(ใน
ช(องท่ีต�องทําให�ดีต(อไป ส(วนสาธารณูปโภค อาหารและสันทนาการ อยู(ในช(องท่ีมีความสําคัญลําดับตํ่า 
นอกจากนี้ ยังพบว(าห�องพักและส(วนหน�าของโรงแรมเป/นป�จจัยในการพิจารณาเลือกของนักเดินทาง
เพ่ือธุรกิจ ในขณะท่ีระบบความปลอดภัยและม่ันคงเป/นป�จจัยในการพิจารณาเลือกของเดินทางเพ่ือ
การพักผ(อน 

 คอลิน ฟูลเลอร� (Colin Fuller, 1999) ได�ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของสุขภาพและความปลอดภัยจากการแข(งขันความปลอดภัยบริษัท โดยการบรรยายถึงโปรมแกรม
การตรวจสอบที่พัฒนาตามวิธีของการวัดประสิทธิภาพสุขภาพและความปลอดภัย เพ่ือใช�กําหนด
วิธีการท่ีจะทําให�เข�าใจระบบสุขภาพและความปลอดภัย การปรับปรุงขั้นตอนการทํางานและอัตรา
ความถ่ีการเกิดอุบัติเหตุ โดยในการประเมินจะพิจารณาร(วมกันของผู�บริหาร หัวหน�างาน ผู�ปฏิบัติงาน
และตัวอย(างของกิจกรรมการผลิตท้ังหมด จุดอ(อนท่ีพบเป/นเรื่องประสิทธิภาพของระบบการจัดการ
สุขภาพและความปลอดภัยในบริษัท โดยผู�บริหารยังไม(เข�าใจในความรับผิดชอบต(อสุขภาพและความ
ปลอดภัย โครงสร�างของงาน การเกิดอุบัติเหตุและค(าใช�จ(ายจากการเกิดอุบัติเหตุ 

 เอลส�เพท แม็คฟาดชอน (Elspeth McFadzean, 1998) ได�ศึกษาเรื่องการผลัดดัน
ความคิดสร�างสรรค�ในองค�กร โดยกล(าวว(าต�องมีการสร�างบรรากาศสร�างสรรค� โดยทําให�พนักงานรู�สึก
ปลอดภัยในการแสดงความสร�างสรรค� มีการกระตุ�นแบบท�าทายในข�อปฎิบัติที่พนักงานทําอยู( 
ผู�บริหารต�องให�วิสัยทัศน�ในการมองไปข�างหน�า สร�างบรรยากาศท่ีดี จ�างคนท่ีไม(เหมาะกับองค�กรเพ่ือ
จะได�มุมมองท่ีแตกต(างแต(ก็ขึ้นอยู(กับผู�บริหาร ให�เวลาในการทําโครงการ ผู�บริหารระดับสูงต�อง
สนับสนุนในความคิด สร�างบรรยากาศท่ีสนุกและมีความสุข และสร�างทีมในการแก�ป�ญหาเชิงสร�างสรรค� 
ใช�วิธีแก�ป�ญหาเชิงสร�างสรรค� (Creativr Problem Solving-CPS) มี 3 ข้ันตอน ได�แก( พาราไดม�
รักษา- ใช�การระดมสมอง อิสระและปลอดภัย พาราไดม�ยืดออก- ใช�การจําลอง และพาราไดม�หยุด- 
ใช�จินตนาการ ใช�กลุ(มท่ีมีประสบการณ� เป/นภาพท่ีเด(นชัด ซ่ึงสามารถนําไปใช�ในการแก�ป�ญหาเชิง
สร�างสรรค�ในองค�กรได�  

 เทรีสา เอ็ม อะมาไบล� และคณะ (Teresa M. Amabile, at all., 1996) ได�ศึกษา
เรื่อง การประเมินสภาพแวดล�อมของงานสําหรับความสร�างสรรค� การศึกษาใช� KEYS (Amabile, 
1995) เป/นเครื่องมือท่ีออกแบบท่ีมีความน(าเชื่อถือและเท่ียงตรงในการประเมินสภาพแวดล�อม ท่ีมี
อิทธิพลต(อความสร�างสรรค� ในการศึกษาใช� 5 มิติสภาพแวดล�อมท่ีมีอิทธิพลต(อความสร�างสรรค�ได�แก( 
ความท�าทาย การกระตุ�นขององค�กร การช(วยเหลือของกลุ(มงาน การกระตุ�นจากหัวหน�างาน และ 
การขัดขวางจากองค�กร ซ่ึงจากศึกษาพบว(า มิติท่ีมีอิทธิพลเด(นชัดได�แก( การกระตุ�นและสนับสนุนจาก
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องค�กร และหัวหน�างาน แต(น(าแปลกใจท่ีพบว(าการช(วยเหลือของกลุ(มงานก็มีส(วนสําคัญในบางระยะ
ของงาน 

 อเล็กซานเดอร� โคเฮน (Alexander Cohen, 1977) ได�ศึกษาเรื่อง Reprint of 
“Factors in Successful Occupational Safety Programs” พบว(าป�จจัยความสําเร็จท่ีสําคัญใน
การบริหารจัดการความปลอดภัย ได�แก( ให�การคําม่ันสัญญาท่ีชัดเจนจากผู�บริหารในการสนับสนุนและ
มีส(วนร(วมในกิจกรรมต(างๆด�านความปลอดภัย ร(วมท้ังการติดต(อและประสานงานอย(างใกล�ชิดระหว(าง
พนักงาน หัวหน�างาน และผู�บริหาร และมีการสื่อสารอย(างเป=ดเผยในเรื่องความปลอดภัย มีแผนท่ีดีใน
การคัดเลือกคน มีการดูแลความสะอาดและสภาพแวดล�อมท่ีดี มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยและมี
ข�อปฎิบัติงานด�านความปลอดภัย 

 จากการสังเคราะห�การทบทวนเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือ
เป/นข�อมูลในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ผู�วิจัย
สามารถแยกวิเคราะห�องค�ประกอบออกมาเป/น 2 ส(วน คือ 1) การพัฒนาผู�บริหารเชิงสร�างสรรค� โดย
มีองค�ประกอบของสมรรถนะและลักษณะของผู�นําเชิงสร�างสรรค� 7 ประการ ได�แก( วิสัยทัศน� (Vision) 
จินตนาการ (Imagination) การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) การจูงใจ 
(Motivation) การให�ความร(วมมือ (Collaboration) ความยืดหยุ(น (Flexibility) และการคิดค�นสิ่งใหม( 
(Invention) 2) การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยมีองค�ประกอบย(อย
ได�แก( การบริหารจัดการ ภาวะผู�นํา การบริหารจัดการความปลอดภัย การปฎิบัติตามกฎหมายและ
มาตรฐาน ทฤษฎีระบบ การประเมินและการบริหารความเสี่ยง การส(งเสริมความปลอดภัย การจัดการ
ความรู� และการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ซ่ึงจากการสังเคราะห�ข�อมูลและองค�ประกอบดังกล(าว 
แสดงให�เห็นว(าองค�ประกอบท้ัง 2 ส(วนมีส(วนช(วยทําให�เกิดแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได�เป/นอย(างดี  

 จากการสังเคราะห�การทบทวนเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
ดังกล(าวข�างต�นผู�วิจัยได�พิจารณานํามาสรุปประเด็นและองค�ประกอบท่ีนําไปสู(การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช�
ในการวิจัยดังตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 6 แสดงการสังเคราะห�องค�ประกอบเพื่อเป/นข�อมูลในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

การสังเคราะห�องค�ประกอบเพื่อเป/น
ข�อมูลในการออกแบบวิธีการและ

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิง

สร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการ   
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน

ธุรกิจโรงแรม 

การพัฒนาผู�บริหารเชิงสร�างสรรค� 
การบริหารจัดการความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
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ตารางที่ 6 แสดงการสังเคราะห�องค�ประกอบเพื่อเป/นข�อมูลในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ)  

การสังเคราะห�องค�ประกอบเพื่อเป/นข�อมูล
ในการออกแบบวิธีการและขั้นตอนการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(

วิธีการจัดการความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

การพัฒนาผู�บริหารเชิงสร�างสรรค� 
การบริหารจัดการความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
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ตารางที่ 6 แสดงการสังเคราะห�องค�ประกอบเพื่อเป/นข�อมูลในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ)   

การสังเคราะห�องค�ประกอบเพื่อเป/นข�อมูล
ในการออกแบบวิธีการและขั้นตอนการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

การพัฒนาผู�บริหารเชิงสร�างสรรค� 
การบริหารจัดการความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
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 จากตารางท่ี 6 เป/นการแสดงการสังเคราะห�องค�ประกอบท่ีได�จากการสังเคราะห�เอกสาร 
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเป/นข�อมูลในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม พบว(าภาวะผู�นําเชิงสรรค�มีความสําคัญมากต(อองค�กรในการท่ี
สามารถอยู(รอดได�ในโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็ว ดั้งนั้น องค�กรจําเป/นมีรูปแบบในการพัฒนา      
ผู�นําสู(การสร�างแรงผลักดันเชิงสร�างสรรค� ตลอดจนสร�างการเปลี่ยนแปลงท้ังวิธีการปฎิบัติงาน การสร�าง
นวัตกรรม การเพ่ิมผลผลิต และการสร�างวัฒนธรรมสร�างสรรค�ให�เกิดข้ึนในองค�กร (Kelley and Littman, 
2001) ซ่ึงองค�กรสามารถนํามาประยุกต�ใช�กับการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยได� 
ท้ังนี้เพราะคําม่ันสัญญาท่ีชัดเจนจากผู�นําเป/นป�จจัยท่ีสําคัญมากในการสนับสนุนและมีส(วนร(วมในการ
บริหารความปลอดภัย (Alexander Cohen, 1977) โดยผ(านกระบวนการจัดองค�การและการบริหารงาน 
(Kinicki and Williams, 2006: 4) รวมทั้งภาวะผู�นําและการจัดการบริหารเชิงระบบ (French 
and Bell, 1990) เพ่ือให�องค�กรมีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยท่ีดี  ซ่ึงส(งผลให�ลดการเกิด
อุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย เพ่ิมความพ่ึงพอใจของลูกค�า เพ่ิมผลการดําเนินธุรกิจ และสร�างภาพลักษณ�
ท่ีดี (กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน, 2558) 

 จากการสังเคราะห�องค�ประกอบท่ีได�จากการสังเคราะห�เอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเป/นข�อมูลในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม สามารถสรุปประเด็นหลักท่ีนําไปสู(การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยได�ตามตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 สรุปประเด็นหลักท่ีนําไปสู(การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 

แนวคิดทฤษฎีท่ีนํามาใช�ในการวิจัย ผู�เสนอแนวคิด 
การพัฒนาผู�บริหารเชิงสร�างสรรค� Teresa M. Amabile, et al., กิตต์ิกาญจน� ปฏิพันธ� 
การบริหารจัดการองค�การ Urwick and Gulick 

การบริหารจัดการความปลอดภัย 
Heinrich, เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ�, กรมสวัสดิการและ
คุ�มครองแรงงาน 

ทฤษฎีระบบ Ludwig von Bertalanffy 

การประเมินและการบริหารความ
เสี่ยง  

The Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission (COSO) และOccupational 
Safety and Health Administration (OSHA) 

จัดการความรู� Nonaka 
การส(งเสริมสนับสนุนความ
ปลอดภัย   

Alexander Cohen and European Agency for 
Safety and Health at Work 
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 จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องข�างต�นนั้น ผู�วิจัยได�นํามาสรุปแนวทาง
การศึกษาและใช�ประโยชน�ในการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยสรุปได�ตาม
ตารางท่ี 8 

 
ตารางท่ี 8 สรุปแนวทางการศึกษาและการใช�ประโยชน� 

 
 จากตารางท่ี 8 ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและการนําไปใช�ประโยชน� เป/นตาราง

แสดงการวิจัยเอกสารของผู�วิจัย โดยผู�วิจัยได�แบ(งเนื้อหาการวิจัยออกเป/น 7 ส(วนประกอบด�วย 
1) แนวคิดเกี่ยวกับผู�นําเชิงสร�างสรรค� เป/นการศึกษาเพื่อให�ทราบองค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค� โดยมี 4 องค�ประกอบหลัก คือ จินตนาการ (imagination) ความยืดหยุ(น (flexibility) 
วิสัยทัศน� (vision) และการแก�ป�ญหาและการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (problem solving and 

ประเด็นท่ีเก่ียวกับเอกสาร 
แนวคิดและทฤษฎี         

ท่ีเก่ียวข�อง 

แนวทางการศึกษาและใช�ประโยชน� 
สนับสนุน
ความสําคัญ
และป�ญหา
ของการวิจยั 

พัฒนา
กรอบ
แนวคิดใน
การวิจยั 

การสร�าง
เคร่ืองมือ
การวิจยั 

การเลือกใช�
สถิติสําหรับ
การวิจยั 

ใช�เป/นแบบ
แผนในการ
วิเคราะห�
ข�อมูล 

สนับสนุน 
การ
อภิปราย
ผลการวิจยั 

1. แนวคิดเก่ียวกับผู�นําเชงิ
สร�างสรรค� 

� � � � � � 

2. แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอ
นามัยในการทํางาน 

� � � � � � 

 3. แนวคิดทฤษฎีระบบ � � � � � � 
 4. แนวคิดเก่ียวกับการ
ประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยง 

� � �  � � 

5. แนวคิดเก่ียวกับองค�กร
แห(งการเรียนรู� 

� � �  � � 

6. แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจ
โรงแรม 

� � �  � � 

7. แนวคิดด�านเทคนิคการ
วิจัย (Focus Group, CFA 
and MTMM) 

 � � � � � 

8. งานวิจัยและเอกสารที่
เก่ียวข�อง 

� � � � � � 
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process improvement) ซึ่งผู�นําสามารถนําไปใช�ในการสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ต(อไป 2) แนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน เป/นแนวคิดท่ีทํา
ให�เข�าใจความสําคัญของการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน ทําให�ทราบ
ทฤษฎีต(างๆท่ีเกี่ยวข�องกับการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสีย รวมทั้งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
โดยเฉพาะอุบัติเหตุท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ยังมีกฏหมายและมาตรฐานระดับสากล
เก่ียวกับการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางานของโรงแรม โดยเฉพาะกฏหมาย
ของประเทศไทย ท้ังนี้เพราะถ�าไม(มีการปฎิบัติตาม นอกจากจะส(งผลให�ท่ีทํางานและการปฎิบัติงาน
ของลูกจ�างไม(ปลอดภัยแล�ว ยังอาจส(งผลต(อการถูกลงโทษทางกฎหมายได�อีกด�วย ในขณะเดียวกันยัง
ทําให�ทราบป�จจัยที่สําคัญต(อการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน 
โดยเฉพาะ คํามั่นสัญญาจากผู�บริหารหรือนายจ�าง ที่มีส(วนสําคัญมาก ดังนั้นแนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน จึงมีประโยชน�อย(างมากต(อ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางานในธุรกิจโรงแรม  
3) แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีระบบ ทําให�เห็นองค�ประกอบย(อยๆ และการเชื่อมโยงกันเป/นระบบรวม 
สามารถนํามาประยุกต�กับการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน ได�เป/น
อย(างดี ในด�านการจัดการป�จจัยนําเข�า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ� รวมท้ังจัดการกับ
สิ่งแวดล�อมท่ีมากระทบ 4) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินและการบริหารความเสี่ยง เป/นการศึกษา
เพ่ือให�ทราบความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนของงานแต(ละงาน แล�วนําไปสู(การบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือ
ป�องกันไม(ให�เกิดความสูญเสีย ท้ังต(อผู�ปฎิบัติงานเอง กระบวนผลิต องค�กร และสิ่งแวดล�อม 5) แนวคิด
เก่ียวกับองค�กรแห(งการเรียนรู� ทําให�ทราบกระบวนการและองค�ประกอบหลักของการเรียนรู� เพ่ือช(วย
ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทํางาน โดยเฉพาะหลักการในการให�ความรู�แก(ผู�บริหารใน
ด�านการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
และการอบรมให�ความรู�ด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแก(พนักงานระดับต(างๆในองค�การ ท้ังนี้
เพ่ือให�เป/นไปตามข�อกําหนดของกฎหมายและการปฎิบัติงานอ่ืนๆด�านความปลอดภัย เช(นการประเมิน
ความเสี่ยง เป/นต�น 6) แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม เพ่ือทําความเข�าใจเก่ียวกับรายละเอียดของธุรกิจ
ประเภทโรงแรม การจัดโครงสร�างองค�กร และลักษณะงานต(างๆ ท้ังนี้จะช(วยในการประเมินและ
จัดการความเสี่ยงได� 7) งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข�อง ช(วยให�เข�าใจแนวทางในการศึกษาวิจัย 
องค�ประกอบต(างๆท่ีเก่ียวข�อง เช(น การเลือกกลุ(มตัวอย(าง การเลือกระเบีบยวิธีการวิจัย การใช�สถิติใน
การวิเคราะห�ข�อมูล และองค�ความรู�และผลการวิจัยต(างๆ ท่ีได�จากการวิจัยสามารถนํามาสังเคราะห�ให�
เกิดความเชื่อมโยงทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�กับการบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพ่ือ
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ต(อไป 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(ง
สู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษา
ข�อมูลในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 2) เพ่ือพัฒนาคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม ผู�วิจัยใช�ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) แบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R&D) ใช�วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลแบบวิธีการผสมผสาน (Mixed 
Methods) โดยการวิจัยเอกสารเพ่ือสังเคราะห�ประเด็นด�านการบริหารเชิงสร�างสรรค�และการบริหาร
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอามัยในธุรกิจโรงแรม จากนั้นทําการเก็บข�อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการสนทนากลุ(ม (Focus Group) แล�วทําการสังเคราะห�สรุปประเด็น
เพ่ือเป/นข�อมูลในการออกแบบสอบถามวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
จากนั้นจึงทําการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสอบถามเก่ียวกับองค�ประกอบ
ของวิธีการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม แล�วนําข�อมูลที่ได�มาทําการคัดเลือกองค�ประกอบของวิธีการ
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยในธุรกิจโรงแรมโดยใช�การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) แล�วจึงทําการข้ึนรูปเป/นโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ต(อจากนั้นจึงพัฒนาเป/นคู(มือมาตรฐาน
การเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม แล�วจึงดําเนินการหาค(าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างด�วยเมตริกซ�หลาย
คุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) เพ่ือสรุปเป/นคู(มือมาตรฐานท่ี
สมบูรณ�แบบต(อไป โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานจํานวนท้ังสิ้น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยเอกสาร และการสนทนากลุ(ม (Focus Group) 
 ข้ันตอนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณและการพัฒนาโปรแกรม 
 ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
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ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยเอกสาร และการสนทนากลุ�ม (Focus Group) เพื่อศึกษาสรุปประเด็น
สังเคราะห� เพ่ือเป*นข�อมูลในการออกแบบวิธีการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในธุรกิจโรงแรม 

 ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องต(างๆ รวมท้ังทํา
การสนทนากลุ(ม เพ่ือทําการสรุปประเด็นสังเคราะห�เพ่ือเป/นข�อมูลในการออกแบบวิธีการและข้ันตอน
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1. วิจัยเอกสาร 
1.1 การคัดเลือกเอกสารมีหลักเเกณฑ�ได�แก( การพิจารณาจากชื่อเรื่องงานวิจัยท้ัง

ภายในและต(างประเทศที่มีความเกี่ยวข�องหรือใกล�เคียงกับหัวข�อเรื่องท่ีทําการวิจัย พิจารณาจาก
บริบทของประชากรและตัวแปรท่ีเหมาะสมและมีสภาพท่ีตรงหรือใกล�เคียงกับประเด็นท่ีทําการศึกษา
พิจารณาจากระเบียบวิธีวิจัยและผลการศึกษาว(ามีความถูกต�องและมีความน(าเชื่อถือ พิจารณาความ
ทันสมัยของข�อมูลว(าเป/นป�จจุบันและสามารถนํามาใช�ได�ในป�จจุบันเพียงใด นอกจากนี้พิจารณาจาก
แหล(งท่ีเผยแพร(ผลงานวิจัยว(ามีความน(าเชื่อถือและเป/นท่ียอมรับของนักวิชาการ หรือผู�เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นๆ โดยมีแนวทางการท่ีสําคัญได�แก( 1) การวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) เป/นการ
วิเคราะห�ผลงานวิจัย งานวิชาการ เอกสาร และบทความท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัย 2) การวิเคราะห� และ
กําหนดหลักเกณฑ�ท่ีใช�ในการคัดเลือก และคัดกรองเอกสารและงานวิจัยเพ่ือนํามาใช�ในการวิเคราะห�
และพัฒนาองค�ประกอบในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยพิจารณาจากป�จจัยท่ีมี
ความสําคัญในเชิงความจริง (Authenticity) ความน(าเชื่อถือ (Credibility) ความเป/นตัวแทน 
(Representativeness) และความหมาย (Meaning)  

1.2 การวิเคราะห�ข�อมูล โดยผู�วิจัยดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลแบบการเทียบเคียง
รูปแบบ (Pattern matching) (Yin, 2003) ซ่ึงประกอบด�วย 3 ข้ันตอน คือ 1) การลดข�อมูล (Data 
Reduction) เป/นกระบวนการคัดเลือกและเน�นให�อยู(ในรูปแบบท่ีเข�าใจได�ง(าย และทําการแปลงข�อมูล
ด�วยการลดข�อมูลดิบ และคัดเลือกเฉพาะข�อมูลหรือตัวแปรท่ีจําเป/นท่ีใช�ในการวิจัย 2) การจัดรูป
ข�อมูล (Data Display) เป/นกระบวนการสร�างรูปแบบของข�อมูลให�ง(ายต(อการสื่อสารกับผู�อ(าน โดย
การจัดกลุ(มของข�อมูลหรือตัวแปรเพ่ือพิจารณาถึงข�อมูลท่ีมีความเหมือนกัน เพ่ือยืนยันความถูกต�อง
และพิจารณาถึงความแตกต(างกันของข�อมูลหรือตัวแปรดังกล(าวเพ่ือนํามาวิเคราะห�ข�อสรุปการวิจัย 
และ 3) การร(างข�อสรุปและยืนยัน เป/นการตีความ และทําความเข�าใจถึงความเชื่อมโยงและ
ความสัมพันธ�ของข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาเอกสารและการทบทวนวรรณกรรม  
  โดยผู�วิจัยได�ทําการทบทวนเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง จํานวน 
112 ฉบับ ตามหลักเเกณฑ�ในการคัดเลือกเอกสารและการวิเคราะห�ข�อมูลดังกล(าวข�างต�น เพ่ือ
สังเคราะห�องค�ประกอบในการพัฒนาผู�นําเชิงสร�างสรรค� และการบริหารจัดการความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม เพ่ือมุ(งหาองค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค�เพ่ือออกแบบวิธีการและ
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ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ต(อไป 
  จากการวิจัยเอกสาร สามารถแสดงความเชื่อมโยงของการวิจัยได�ตามภาพท่ี 18 
 

 
ภาพท่ี 18 Flow chart แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเอกสารเพ่ือเป/นข�อมูลในการออกแบบวิธีการ

และข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม 

 
 จากภาพท่ี 18 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเอกสารเพื่อเป/นข�อมูลในการ

ออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยทําการคัดเลือกเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข�อง มีความถูกต�อง และน(าเชื่อถือ ทําการวิเคราะห�เนื้อหา และกําหนดหลักเกณฑ�ในการ

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

เร่ิมต�น 

การคัดเลือกเอกสาร 

คัดเลือกเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับองค�ประกอบการบริหาร
เชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภยั

และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

 

ข�อมูลท่ีสังเคราะห�  
ข�อมูลในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง

สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจดัการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

การสังเคราะห�ข�อมลู 

สิ้นสุด 
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คัดเลือก โดยพิจารณาจากป�จจัยท่ีมีความสําคัญในเชิงความจริง (Authenticity) ความน(าเชื่อถือ 
(Credibility) ความเป/นตัวแทน (Representativeness) และความหมาย (Meaning) เพ่ือทําการ
สังเคราะห�ข�อมูลท่ีใช�ในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม
ต(อไป 

2. การสนทนากลุ�ม (Focus Group) 
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือหาองค�ประกอบการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการ

จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ผู�วิจัยใช�วิธีการสนทนากลุ(ม (focus group) 
โดยเกณฑ�ในการเลือกสมาชิกผู�เข�าร(วมสนทนากลุ(มนั้น ยึดหลักการคัดเลือกสมาชิกท่ีมีลักษณะสําคัญ
คล�ายคลึงกัน (homogeneous) อยู(ในบริบทเดียวกัน และมีความคุ�นเคยกันเพ่ือให�เข�าใจประเด็นท่ี
ต�องการตรวจสอบร(วมกัน รวมท้ังมีความสะดวกใจท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนเองต(อสมาชิกอ่ืนๆ
ในกลุ(ม ในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยเลือกผู�เข�าร(วมสนทนากลุ(มเป/นผู�บริหารระดับสูงของกลุ(มโรงแรมระดับ 
5 ดาว ท่ีมีลูกจ�างมากกว(า 50 คน จํานวน 8 คน (Morgan and Scannell, 1998) เพ่ือร(วมกัน
สนทนาหรืออภิปรายในเรื่อง องค�ประกอบการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

2.1 ข้ันตอนการสนทนากลุ�ม 
2.1.1 ผู�วิจัยอธิบายรายละเอียดความเป/นมาของการวิจัยและการพัฒนาโปรแกรม

เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม เพ่ือให�ผู�เข�าร(วมอภิปรายได�มีความรู�ความเข�าใจ ก(อนดําเนินการอภิปรายกลุ(ม 

2.1.2 ผู�วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค�ของการจัดอภิปรายกลุ(มในครั้งนี้เพ่ือให�สมาชิก     
ทุกคนได�ทราบและให�การดําเนินการในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค� 

2.1.3 ดํา เนินการสนทนาและอภิปรายแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น เ พ่ือหา
องค�ประกอบ และวิธีการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในธุรกิจโรงแรม ด�วยการให�ผู�ร(วมอภิปรายเป/นผู�เสนอแนะแนวทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ท้ังนี้ผู�วิจัยทําหน�าท่ีในการดําเนินการ
สนทนา (moderator) โดยใช�แนวคําถามสําหรับการสนทนา (guidelines) ท่ีสร�างข้ึน และผู�ช(วย
ผู�วิจัยเป/นผู�บันทึกความคิดจากผู�เข�าร(วมอภิปรายเพ่ือนําไปเป/นข�อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบวิธีการ
และข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมต(อไป 
   ด�วยเหตุผลท่ีให�ได�แนวคิดและเข�าใจทัศนคติ พฤติกรรม และความเห็นในประเด็น
ท่ีเก่ียวข�องกับหัวข�อท่ีทําการสนทนากลุ(ม ดังนั้นเง่ือนไขของการจัดการสนทนากลุ(มท่ีประสบความสําเร็จ 
ท่ีต�องนํามาพิจารณาและปฎิบัติ ได�แก( 1) บทบาทของผู�ดําเนินการสนทนา (moderator) มี
ความสําคัญอย(างยิ่งในการทําให�เกิดบรรยากาศท่ีผู�ร(วมสนทนากลุ(มแต(ละคนสามารถแสดงความ
คิดเห็นได�อย(างไม(ต�องป=ดบังในประเด็นท่ีทําการสนทนา 2) มีการจัดบรรยากาศในการสนทนากลุ(มให�
รู�สึกสบาย เป/นกันเอง และไม(รู�สึกถูกคุกคาม (non-threatening) รวมท้ังต�องแสดงให�เห็นถึงการ
เคารพความคิดเห็นของคนอื่นๆด�วย ด�วยเหตุผลที่ทุกคนมีความคิด เมื่อมีการแสดงความคิดเห็น
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ออกมา แล�วถูกต(อว(าหรือดูถูกจากคนในกลุ(ม ทําให�คนๆนั้นรู�สึกละอายและไม(กล�าแสดงความคิดเห็น
อีกในครั้งต(อไป ซ่ึงทําให�ประเด็นที่ได�จากสนทนากลุ(มไม(ได�มาจากทุกคนที่เข�าร(วมในการสนทนา 
ดังนั้น นับว(าเป/นเรื่องท่ีท�าทายของผู�ดําเนินการสนทนา ในการควบคุมและบริหารจัดการในเรื่องนี้ 
3) ทําให�บรรยากาศของการสนทนากลุ(มเป/นแบบการพูดคุยที่เป/นกันเอง เป=ดเผย เป/นธรรมชาติ 
เหมือนการติดต(อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ัวๆในทางสังคม 4) การสนทนากลุ(มเป/นเครื่องมือในการ
เจรจาสื่อสารผ(านการพูดคุยแสดงความคิดเห็นส(วนตัวกับผู�ร(วมสนทนา 5) ข�อมูลการวิจัย ได�มาจาก
การปฎิสัมพันธ�ของผู�ร(วมการสนทนากลุ(ม 6) บริบท และองค�ประกอบต(างๆของผู�ร(วมสนทนาได�มาจาก 
พลวัตการสนทนากลุ(ม (group dynamics) (นภเรณู สัจจรักษ� ธีระฐิติ, 2553) 

  จากการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีสนทนากลุ(ม สามารถแสดงความเชื่อมโยงของการวิจัย
ได�ตามภาพท่ี 19 

 

 
ภาพท่ี 19 Flow chart แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีสนทนากลุ(มเพ่ือเป/นข�อมูลใน

การออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

เร่ิมต�น 

การสนทนากลุ�ม 
อภิปรายและเสนอแนะวิธีการและองค�ประกอบการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามยัในธุรกิจโรงแรม 

 

ข�อมูลท่ีสังเคราะห�  
ข�อมูลในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง

สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจดัการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

การสังเคราะห�ข�อมลู 

สิ้นสุด 
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  จากภาพท่ี 19 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีสนทนากลุ(มเพ่ือ
เป/นข�อมูลในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดย
ดําเนินการสนทนากลุ(มกับผู�เข�าร(วมสนทนากลุ(มเป/นผู�บริหารระดับสูงของกลุ(มโรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ี
มีลูกจ�างมากกว(า 50 คน จํานวน 8 คน เพ่ืออภิปรายและเสนอแนะวิธีการและองค�ประกอบการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ซ่ึง
องค�ประกอบท่ีได�จะนําไปใช�ในการออกแบบสอบถาม เพ่ือยืนยันในการพัฒนาขึ้นรูปเป/นโปรแกรม
ต(อไป  

 
ข้ันตอนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือคัดเลือกองค�ประกอบของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในธุรกิจโรงแรม 
 จากผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือหาองค�ประกอบของการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมในข้ันตอนท่ี 1 ในส(วนนี้เป/นการวิเคราะห�และคัดเลือกองค�ประกอบ
ของการบริหารเชิงสร�างสรรค�ท่ีส(งผลต(อวิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
โดยใช�แบบสอบถามท่ีผ(านการสังเคราะห�และพัฒนาจากการวิจัยเอกสารและการสนทนากลุ(ม โดยมี
แนวทางและวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้  

1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
1.1 ประชากรได�แก( พนักงานระดับบริหารของกลุ(มโรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ีมีจํานวน

ลูกจ�างมากกว(า 50 คนข้ึนไป  
1.2 กลุ(มตัวอย(าง การวิจัยครั้งนี้เป/นการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis: CFA) ในการตรวจสอบหรือยืนยันความสัมพันธ�ว(าเป/นอย(างท่ีคาดไว�หรือไม( โดย
การวิเคราะห�หาความตรงเชิงโครงสร�าง ท้ังนี้เพราะผู�วิจัยทราบโครงสร�างความสัมพันธ�ของตัวแปร 
หรือคาดไว�ว(าโครงสร�างความสัมพันธ�ของตัวแปรเป/นอย(างไร ด้ังนั้นการกําหนดขนาดของตัวแปรหรือ
กลุ(มตัวอย(างในการวิจัยต�องมีความเหมาะสม เพื่อให�การประมาณค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�มี
ความเชื่อม่ันท่ีเชื่อถือได� ตามแนวทางการพิจารณาจํานวนพารามิเตอร�ท่ีต�องประมาณค(าในโปรแกรม
หาค(า CFA ต�องใช�ขนาดตัวอย(างไม(น�อยกว(า 10-20 คนต(อตัวแปรในการวิจัย 1 ตัวแปร (Hair, Black, 
Babin and Anderson, 2010) ในการศึกษานี้มีตัวแปรท่ีสังเกตได� 22 ตัวแปร ด้ังนั้นต�องใช�กลุ(ม
ตัวอย(างประมาณ 220 คนเป/นอย(างตํ่า ด�วยเหตุนี้ผู�วิจัยได�พิจารณาแจกแบบสอบถามจํานวน 300 ชุด 
ได�กลับมา 280 ชุด โดยไม(อาศัยความน(าจะเป/นและเลือกวิธีการสุ(มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยมีเกณฑ�กลุ(มผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) ในการดําเนินการสนทนากลุ(ม 
(Focus Group) คือผู�บริหารระดับสูง CEO หรือตัวแทนท่ีได�รับมอหมาย ของกลุ(มโรงแรมระดับ 5 
ดาว ท่ีมีจํานวนพนักงานหรือลูกจ�างมากกว(า 50 ส(วนกลุ(มตัวอย(างในการทําแบบสอบถาม ได�แก(
พนักงานระดับบริหารของโรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ีมีพนักงานมากกว(า 50 คน 
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2. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  
  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป/นแบบสอบถามความคิดเห็น ได�แก( แบบสอบถามเพ่ือการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู (วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

3. การสร�างและพัฒนาเครื่องมือ 
  ในการสร�างและพัฒนาเครื่องมือ ผู�วิจัยได�ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

3.1 ศึกษากรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือกําหนดประเด็นคําถามในเครื่องมือวิจัย 
3.2 สร�างเครื่องมือวิจัยให�ครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษา 
3.3 ผู�วิจัยทําการสร�างแบบสอบถามท่ีได�จากการทบทวนเอกสาร และการสนทนากลุ(ม 

(Focus Group) และนําแบบสอบถามไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยใช�ดัชนีความสอดคล�องระหว(างข�อคําถามกับสิ่งท่ีวัด (Index of Item Object 
Congruence: IOC) ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ใช�ผู�เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ในการตรวจสอบ  

 การวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ ในการประเมินค(าความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยพิจารณาจากค(าดัชนีความสอดคล�องระหว(างข�อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item-
Objective Congruence: IOC) จากผลการประเมินของผู�เชี่ยวชาญ 5 คน พบว(า ข�อคําถามแต(ละข�อ
ในแบบสอบถามมีความสอดคล�องกับเนื้อหา หรือนิยามปฏิบัติการ โดยให�คะแนนตามเกณฑ�แล�วนําผล
มาพิจารณาคะแนนของผู�เชี่ยวชาญในแต(ละข�อมาวิเคราะห�หาค(าดัชนีความสอดคล�อง ดังนี้ 

1. แน(ใจว(ามีความสอดคล�องหรือวัดได� มีระดับคะแนนเท(ากับ 1 
2. ไม(แน(ใจว(ามีความสอดคล�องหรือวัดได� มีระดับคะแนนเท(ากับ 0 
3. แน(ใจว(าไม(มีความสอดคล�องหรือวัดได� มีระดับคะแนนเท(ากับ -1 

 หลังจากนั้นนําแบบประเมินให�ผู�เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล�องของข�อคําถามกับ
นิยามเชิงปฏิบัติการ โดยใช�สูตรหาค(าความสอดคล�องดังนี้ 

 

																			IOC =
∑ R

N
 

 

  โดย      ∑	   หมายถึง ผลรวมของคะแนนจากผู�เชี่ยวชาญ 
   N หมายถึง จํานวนผู�เชี่ยวชาญ 

 
  ดัชนีความสอดคล�อง (IOC) ในทุกข�อคําถามจากผลการประเมินของผู�เชี่ยวชาญนั้น ถ�า
ข�อคําถามท่ีมีค(า IOC ต้ังแต( 0.50-1.00 จะคัดเลือกไว� และจะพิจารณาปรับปรุงหรือไม(คัดเลือกไว�ใน
ส(วนของข�อคําถามท่ีมีค(า IOC ตํ่ากว(า 0.50 (วรรณี แกมเกตุ, 2551: 221) ท้ังนี้ ผู�วิจัยจะได�นําเสนอ
ผลการคํานวณค(า IOC ในบทท่ี 4 ต(อไป 

3.4 หาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีผ(านการหาดัชนีความเท่ียงตรง
และสอดคล�อง (IOC) แล�ว ทําการหาค(าความเชื่อม่ันโดยใช�ค(าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ท่ีคิดค�นโดย 
ครอนบาค (Cronbach, 1970) หรือเรียกว(าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เป/นการหาความเชื่อม่ันโดยการทดสอบว(าแบบสอบถามแต(ละข�อมีความสัมพันธ�กับข�ออ่ืนๆ 
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ในฉบับเดียวกันหรือไม( สามารถใช�กับมาตรวัดแบบลิเคิร�ท (Likert scale) เช(นแบบมาตรวัด 5 ระดับ 
โดยให� 1 = น�อยท่ีสุด 2 = น�อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ5 = มากท่ีสุด หรือการให�คะแนนเป/น 
0 กับ 1 ซ่ึงเหมาะกับการหาความเชื่อม่ันของข�อสอบหรือแบบวัดท่ีมีคะแนนแต(ละข�อไม(เท(ากัน เช(น 
ข�อสอบแบบความเรียง แบบสอบถามแบบมาตราส(วนประมาณค(า โดยมีสูตรดังนี้ 

 
                     	α	 = �

��
[1 −

∑��
�

��
� ] 

         
   โดย  α     แทนค(าความเชื่อม่ัน 

   K แทนจํานวนข�อ 
																	��

� แทนผลรวมความแปรปรวนแต(ละข�อ 
																��

� แทนความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 ท้ังนี้ ผู�วิจัยจะได�นําเสนอผลการคํานวณค(าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ในบทท่ี 4 

ต(อไป 
3.5 จัดพิมพ�แบบสอบถามหลังจากการปรับปรุงแก�ไขแล�ว เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมข�อมูล  

4. การวิเคราะห�ข�อมูล 
4.1 วิเคราะห�ข�อมูล เบื ้องต�น  โดยใช�สถิติพื้นฐาน ได�แก( สถิติเชิง  พรรณนา 

(Descriptive analytical statistics) ได�แก( ค(าความถ่ี (Frequency) ค(าร�อยละ (Percentage) 
คะแนนการประเมินใช�ค(าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
โดยมีเกณฑ�การให�คะแนนและการแปลความหมายดังนี้ 
   เกณฑ�การให�คะแนน 

 ระดับความเห็น เกณฑ�การให�คะแนน 
 มากท่ีสุด 5 
 มาก 4 
 ปานกลาง 3 
 น�อย 2 
 น�อยท่ีสุด 1 
   เกณฑ�การแปลความหมายของระดับความเห็น 
 ช(วงคะแนน ระดับความเห็นเก่ียวกับตัวแปร 
 5.00-4.50 มากท่ีสุด 
 3.50-4.49  มาก 
 2.50-3.49  ปานกลาง 
 1.50-2.49  น�อย 
 1.00-1.49  น�อยท่ีสุด 
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4.2 วิเคราะห�ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของคะแนนมาตรฐาน 
4.3 ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร�างของตัวแปรแฝงโดยวิเคราะห�องค�ประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือตรวจสอบว(าตัวแปรสังเกตได�แต(ละกลุ(มนั้นเป/น
ตัวบ(งชี้ท่ีเหมาะสมกับตัวแปรแฝงท่ีกําหนดไว�หรือไม( โดยใช�วิธีการสถิติ KMO และ Bartlett’s Test 
of Sphericity 

4.4 ทดสอบรูปแบบโมเดลองค�ประกอบการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
โดยใช�โปรแกรม ลิสเรล พิจารณาจากค(าสถิติวัดระดับความสอดคล�องดังนี้ (Hair et al., 2010) 

4.4.1 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) 
ในการพิจารณาว(ารูปแบบโมเดลมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ�หรือไม(นั้น ค(า CFI ต�องมีค(า
อยู(ระหว(าง 0 ถึง 1.00 และมีค(ามากกว(า .92 

4.4.2 มากกว(า .92 แสดงว(ารูปแบบโมเดลมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ� 
4.4.3 ดัชนีรากของค(าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือ (Standard Root Mean 

Square Residual: Standardize RMR) มีค(าอยู(ระหว(าง 0 ถึง 1 และมีค(าไม(เกิน .08 โดย CFI ไม(ตํ่ากว(า 
.92 แสดงว(ารูปแบบโมเดลมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ� 

4.4.4 ค(ารากของค(าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA) อยู(ระหว(าง 0 ถึง 1.00 ถ�ามีค(าตํ่ากว(า .07 โดย 
CFI ไม(ต่ํากว(า .92 แสดงว(ารูปแบบโมเดลมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ� 

ในกรณีท่ีตัวแปรท่ีสังเกตได�ในรูปแบบโมเดลอยู(ในช(วงไม(เกิน 12 ตัวแปร ใช�
เกณฑ�พิจารณาดังนี้ (Hair et al., 2010: 672)   

4.4.5 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) 
มีค(าอยู(ระหว(าง 0 ถึง 1.00 และถ�ามีค(ามากกว(า .95 แสดงว(ารูปแบบโมเดลมีความสอดคล�องกับข�อมูล
เชิงประจักษ� 

4.4.6 ดัชนีวัดความสัมพันธ� (Relative Fit Index) มีค(าอยู(ระหว(าง 0 ถึง 1.00 ถ�า
มีค(ามากกว(า .95 แสดงว(ารูปแบบโมเดลมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ�   

4.4.7 ค(ารากของค(าเฉลี ่ย กําลังสองของความคลาดเคลื ่อนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีค(าอยู(ระหว(าง 0 ถึง 1.00 ถ�ามีค(าตํ่ากว(า 
.07 โดย CFI ไม(ต่ํากว(า .97 แสดงว(ารูปแบบโมเดลมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ�   

ในกรณีท่ีค(าไค-สแควร�มีนัยสําคัญ (p ≤.05) ให�พิจารณาการใช�เกณฑ�เพิ่มเติม
ดังนี้ (เสรี ชัดแช�ม, 2547: 15-42) 

4.4.8 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI มีค(าอยู(
ระหว(าง 0 และ 1 ถ�าค(าดัชนี GFI มีค(ามากกว(า .90 แสดงว(า รูปแบบโมเดลมีความสอดคล�องกับ
ข�อมูลเชิงประจักษ� 

4.4.9 ค(าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแล�ว (Adjust Goodness of Fit 
Index: AGFI) ซ่ึงเป/นค(าท่ีได�จากการปรับแก�ดัชนี GFI โดยพิจารณาถึงกลุ(มตัวอย(าง จํานวนแปรและ
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ขนาดขององศาอิสระ โดยท้ังสองค(ามีคุณสมบัติเหมือนกัน ในกรณีท่ีค(าดัชนีมีค(ามากกว(า .90 แสดงว(า
รูปแบบโมเดลมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ� 

4.4.10 ค(าไค-สแควร�สัมพัทธ� (Relative Chi-Square:	 2
χ /��) เป/นค(าสถิติท่ีใช�

เปรียบเทียบระดับความกลมกลืนระหว(างรูปแบบโมเดลท่ีมีค(าองศาอิสระไม(เท(ากัน มีค(าไค-สแควร�
สัมพัทธ�น�อยกว(า 2.00 
   จากการดําเนินการศึกษาวิจัยในข้ันตอนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อคัดเลือก
องค�ประกอบของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม สามารถแสดงการเชื่อมโยงของข้ันตอน
ได�ตามภาพท่ี 20 

 

 
 
ภาพท่ี 20  Flow chart แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณในการคัดเลือกและข้ึนรูปโปรแกรม 

 
   จากภาพท่ี 20 แสดงให�เห็นขั้นตอนในการวิเคราะห�และคัดเลือกองค�ประกอบ
ของการบริหารเชิงสร�างสรรค�ท่ีส(งผลต(อวิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
โดยใช�แบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือทําการสังเคราะห�ยืนยันองค�ประกอบและข้ึนรูปโปรแกรมต(อไป 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

เร่ิมต�น 

การคัดเลือกองค�ประกอบ 
การวิเคราะห�และคัดเลือกองค�ประกอบของการบริหารเชิงสร�างสรรค�ท่ีส(งผลต(อ

วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

 

องค�ประกอบท่ีคัดเลือกและขึ้นรูปโปรแกรม  
การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(

วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

การสังเคราะห�ข�อมลู 
CFA 

สิ้นสุด 

สอบถามความคิดเห็นโดยใช�แบบสอบถาม 
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ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาคู�มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

เม่ือมีการคัดเลือกองค�ประกอบและข้ึนรูปโปรแกรมการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมใน
ข้ันตอนท่ี 2 แล�ว ข้ันตอนนี้เป/นการประเมินคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหาร
เชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยใช�เมตริกซ�
หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) ซ่ึงพัฒนาโดย แคมพ�เบล
และฟ=วส� (Campbell and Fiske: 1959) ในการประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างของเครื่องมือ
วัดคุณลักษณะ โดยทําการประเมินความเที่ยงตรง 2 แบบได�แก( ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน 
(Convergent Validity) และความเท่ียงตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity) เม่ือเมตริกซ�หลาย
คุณลักษณะหลายวิธีอยู(ในรูปของเมตริกซ�หรือตารางแสดงความสัมพันธ�แล�ว การประเมินความตรง
เชิงโครงสร�างจะมีความง(ายข้ึน ซ่ึงภายในเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี จะแสดงชุดข�อมูลท่ีวัดใน
แต(ละคุณลักษณะ(Traits) หรือองค�ประกอบท่ีต�องการศึกษา โดยนํามาตรวัดท้ัง 2 รูปแบบดังกล(าว
ข�างต�นมาหาค(าเฉลี่ยในแต(ละองค�ประกอบและวิเคราะห�เมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี โดย
ภายในเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี จะแสดงชุดข�อมูลที่วัดขององค�ประกอบในการประเมิน
รูปแบบโปรแกรมการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ในการวิจัยครั้งนี้ ใช�วิธีการวัด 2 วิธีได�แก( การวัดแบบ
ลิเคอร�ทสเกล (Likert scale) และการวัดแบบค(าคุณลักษณะท่ีแตกต(าง (Semantic Differential 
scale) ตามภาพท่ี 9 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�คือ ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพียร�สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) ท่ีระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยพิจารณาได� 3 แบบ ได�แก( 1) พิจารณาค(า
สหสัมพันธ�ระหว(างการวัดองค�ประกอบเดียวกันโดยใช�วิธีการแตกต(างกัน หรือก็คือไดอะกอนท่ีแสดง
ความเท่ียงตรง (The Validity Diagonals) (ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีอยู(ภายนอกสามเหลี่ยมใดๆ) 
ซ่ึงถ�ามีค(าสหสัมพันธ�กันสูงยิ่งทําให�มีความเท่ียงตรงสูง หรือมีความเท่ียงตรงเชิงเหมือน 2) พิจารณาค(า
สหสัมพันธ�ระหว(างการวัดองค�ประกอบต(างกันแต(ใช�วิธีการวัดเดียวกัน ท่ีอยู(ในสามเหลี่ยมแสดงตัวชี้วัด
ต(างกันแต(วิธีเดียวกัน (The Heterotrait- Monomethod Triangles) (ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ี
อยู(ภายในสามเหลี่ยมเส�นทึบ) ซ่ึงควรมีค(าสหสัมพันธ�ตํ่าและตํ่ากว(าไดอะกอนท่ีแสดงความเท่ียงตรง 
หรือมีความเท่ียงตรงเชิงจําแนก และ 3) พิจารณาค(าสหสัมพันธ�ระหว(างองค�ประกอบและวิธีการท่ี
แตกต(างกันท่ีอยู(ในภายในสามเหลี่ยมแสดงตัวชี้วัดต(างกันและวิธีการต(างกัน (The Heterotrait-
Heteromethod Triangles) (ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีอยู(ภายในสามเหลี่ยมเส�นประ) โดยให�ค(า
สหสัมพันธ�ทุกตัวมีค(าท่ีตํ่าท่ีสุดในเมตริกซ�กําหนดเกณฑ�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (Hair et al., 2011) 
ดังนี้ 

ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� ± 0.91 - 1.00 แสดงว(ามีความสัมพันธ�ระดับสูงมาก 
ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� ± 0.71 - 0.90 แสดงว(ามีความสัมพันธ�ระดับสูง 
ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� ± 0.41 - 0.70 แสดงว(ามีความสัมพันธ�ระดับปานกลาง 
ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� ± 0.21 - 0.40 แสดงว(ามีความสัมพันธ�ระดับตํ่า 
ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� ± 0.00 - 0.20 แสดงว(ามีความสัมพันธ�ตํ่ามาก 
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ตารางท่ี 9  รูปแบบการวิเคราะห�เมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (MTMM) ในการประเมินคู(มือ
มาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

Traits 

 
 
 

  R1         R2 
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Scale 
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Differentail 
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จากตารางท่ี 9 สามารถอธิบายองค�ประกอบต(างๆ ในตารางเมตริกซ�สหสัมพันธ� MTMM 

ได�ดังนี้ 
 หมายเหตุ: 
 R1 คือ วิสัยทัศน� (Vision) 
 R2 คือ จินตนาการ (Imagination) 
 R3 คือ การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) 
 R4 คือ การจูงใจ (Motivation) 
 R5 คือ การให�ความร(วมมือ (Collaboration) 
 R6 คือ ความความยืดหยุ(น (Flexibility) 
 R7 คือ การคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) 

1. ค(า (R): Reliability Diagonal บอกความสัมพันธ�ระหว(างคุณลักษณะเดียวกัน-
วิธีการเดียวกัน นั้นก็คือ ค(าความเชื่อม่ันของวิธีการวัด 

2. ค(า (V): Validity Diagonal บอกความสัมพันธ�ระหว(างคุณลักษณะเดียวกัน-วิธีการ
ต(างกัน หรือก็คือค(าความเท่ียงตรงของวิธีการวัด 

 

R1 

R4 
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3. ค(าในรูปสามเหลี่ยม HM (Heterotrait-Monomethod Triangles) เป/นค(า
สหสัมพันธ�ระหว(างการวัดคุณลักษณะต(างกันแต(ใช�วิธีการวัดเดียวกัน 

4. ค(าในรูปสามเหลี่ยม HH (Heterotrait-Heteromethod Triangles) เป/นค(า
สหสัมพันธ�ของการวัดคุณลักษณะท่ีต(างกันด�วยวิธีการท่ีต(างกัน  
 ส(วนในด�านการพิจารณาค(าในตารางเมตริกซ�โครงสร�าง MTMM นั้น มีแนวทางดังนี้ 
1) ค(า (R) ในแนวทะแยง (ใช�ประมาณค(าความเชื่อม่ันของการวัด) ควรมีค(าสูง เช(น สูงกว(า .75 2) ค(าความ
เท่ียงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) ค(า V ในแนวทะแยงควรมีค(าสูงและเกือบคงท่ีทุกค(า 
3) ค(าความเท่ียงตรง หรือ VA , VB , VC ควรมีค(าสูงกว(าค(าในสามเหลี่ยม HH ตามลําดับ 4) ค(าความสัมพันธ�
ของการวัดตัวแปรเดียวกันด�วยวิธีต(างกัน ควรสูงกว(าค(าการวัดตัวแปรต(างกันด�วยวิธีเดียวกัน 5) ค(าใน 
HM ของท้ังสองเมตริกซ�ควรมีค(าความสัมพันธ�ท่ีสอดคล�องกันทุกๆ ค(า และ 6) ค(าใน HH ของท้ังสอง
เมตริกซ�ควรมีค(าความสัมพันธ�ท่ีสอดคล�องกันทุกๆ ค(า (ธงชัย ทองมา, 2559) 

การแปลความหมายของ MTMM มีการแนะนําให�ตัวผู�วิจัยเป/นผู�ตัดสินใจแปลความหมาย
ของ MTMM โดยยึดหลักการหรือวิธีปฎิบัติในการแปลความหมาย อย(างไรก็ตามผู�วิจัยอาจสามารถ
แปลผลของเครื่องมือวัดความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างได�โดยท่ีไม(ต�องใช�หลักการหรือวิธิปฎิบัติมากนัก
ในการนําผลของงานวิจัยไปใช�ประโยชน� นอกจากนี้ผู�วิจัยอาจทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างโดย
ให�ผลเป/นสัมประสิทธิ์ทางสถิติการทดสอบ ซ่ึงจะเหมือนกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� มาประกอบในการ
แปลความหมายของ MTMM ซ่ึงจะทําให�มีความน(าเชื่อถือมากข้ึน  

ท้ังนี้ ผู�วิจัยจะได�นําเสนอผลการหาค(าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างของคู(มือมาตรฐานการ
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยใช�เมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod 
Matrix: MTMM) เพ่ือประเมินผลและพัฒนาเป/นคู(มือมาตรฐานท่ีสมบูรณ� ในบทท่ี 4 ต(อไป 

จากการดําเนินการศึกษาวิจัยในขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม สามารถแสดงการเชื่อมโยงของข้ันตอนได�ตามภาพท่ี 21 
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ภาพท่ี 21 Flow chart แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเพ่ือหาค(าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างของ

คู(มือมาตรฐาน เพ่ือประเมินผลยืนยันเป/นคู(มือมาตรฐานท่ีสมบูรณ� 
 

 ภาพท่ี 21 แสดงถึงการหาค(าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร�างของคู(มือมาตรฐานการ
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยใช�เมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix: 
MTMM) เพ่ือประเมินผลและพัฒนาเป/นคู(มือมาตรฐานท่ีสมบูรณ� เพ่ือใช�ในการเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ลักษณะเครื่องมือในการวิจัยในค้ังนี้ประกอบด�วยดังนี้  

1.1 โปรแกรมท่ีใช�ในการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม คือ คู(มือมาตรฐานการเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจ

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

เร่ิมต�น 

หาค�าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง 
จัดทําคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือ

มุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
 

 

คู�มือมาตรฐานท่ีสมบูรณ�  
คู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(

วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

การสังเคราะห�ข�อมลู 

สิ้นสุด 

เมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี 
(Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) 
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โรงแรม คู(มือมาตรฐานประกอบด�วยชุดคู(มือสมรรถนะและลักษณะของผู�นําเชิงสร�างสรรค� เพ่ือใช�ในการ
พัฒนาและเรียนรู�ให�กับผู�บริหารของโรงแรม เพ่ือให�มีความรู�และความเข�าใจในการเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ประกอบด�วย 7 ชุดหลักได�แก( 1) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� 
(Vision) 2) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการ (Imagination) 3) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) 4) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการจูงใจ (Motivation)           
5) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือ (Collaboration) 6) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ(น 
(Flexibility) และ 7) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล และการวิเคราะห�ข�อมูล 
2.1 ผู�วิจัยนําแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะและองค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค� 

เพ่ือเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม ทําการวิเคราะห�ค(าความเที่ยงตรง IOC (index of Item Objective 
Congruence) เพ่ือตรวจสอบค(าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยผู�วิจัยดําเนินการส(งร(าง
ของแบบสอบถามท่ีได�จากข้ันตอนสังเคราะห�เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องและการสนทนากลุ(มให�
ผู�เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน และทําการหาค(าความเชื่อม่ันโดยใช�ค(าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เพ่ือหาความเชื่อม่ันโดยการทดสอบว(าแบบสอบถามแต(ละข�อมี
ความสัมพันธ�กับข�ออ่ืนๆ ในฉบับเดียวกันหรือไม( หลังจากนั้น นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล�ว ไป
สอบถามกับผู�บริหารของโรงแรม  

2.2 นําแบบสอบถามท่ีได�ดําเนินสอบถามแล�วทําการวิเคราะห�ระดับและองค�ประกอบ
เชิงยืนยัน (CFA) ในการยืนยันองค�ประกอบ เพ่ือนําไปข้ึนรูปโปรแกรมการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� 

2.3 นําองค�ประกอบท่ีได�ยืนยันแล�วมาข้ึนรูปโปรแกรมพัฒนาการเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม  
โดยคุณสมบัติและสมรรถนะของผู�นําเชิงสร�างสรรค�มี 7 องค�ประกอบหลัก เพ่ือพัฒนาเป/นคู(มือมาตรฐาน
ในการพัฒนาการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมต(อไป 

2.4 ดําเนินการประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจ
โรงแรม โดยใช�เมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) เพ่ือ
จัดทําเป/นคู(มือมาตรฐานท่ีสมบูรณ� 

  ดังนั้น ผู�วิจัยจึงสรุปความสัมพันธ�ในการวิจัยดังกล(าวข�างต�น เป/นข้ันตอนในการวิจัย การ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ดังแสดงในภาพท่ี 22 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 22 ข้ันตอนการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 

เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
 

ขั้นตอนที่ 1 
การวิจัยเอกสาร และวิจัย
เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาสรุป
ประเด็นสังเคราะห� เพื่อ
เป/นข�อมูลในการออกแบบ
วิธีการและข้ันตอนการ
พัฒนาโปรแกรม 

ขั้นตอนที่ 2 
การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ
ศึกษาและคัดเลือก
องค�ประกอบของการ
พัฒนาโปรแกรม
(Quantitative 
Research) 

ขั้นตอนที่ 3 
การสร�างคู(มือมาตรฐาน
การเสริมสร�างแรง 
ผลักดันทางการบริหาร 
เชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(
วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและ อาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ขั้นตอนดําเนินการ กระบวนการ 

ข�อมูลในการออกแบบวิธีการ
และข้ันตอนการพฒันา
โปรแกรมเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหาร
เชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

1. ได�ระดบัและองค�ประกอบ
เชิงยืนยนัที่สอดคล�องกับ
ข�อมูลเชิงประจักษ� 
2. นําองค�ประกอบที่ยนืยัน
พัฒนาข้ึนรูปโมเดลโปรแกรม
การเสริมสร�างแรงผลักดนั
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม 

หาค(าความเที่ยงตรงเชงิ
โครงสร�างด�วยเมตริกซ�หลาย
คุณลักษณะหลายวิธี 
(Multitrait-Multimethod 
Matrix: MTMM) 

คู�มือมาตรฐานที่สมบูรณ� 

ผลที่ได� 

1.ศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
เอกสาร และงานวิจัย 
2. วิจัยเชิงคุณภาพด�วยวิธีการ
สนทนากลุ(ม (Focus Group) 

1.สร�างแบบสอบถามเพื่อ
ศึกษาองค�ประกอบ 
2. ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ 
3.ส(งแบบสอบถามไปยังกลุ(ม
ตัวอย(าง 
4.  เก็บรวบรวมข�อมูล 
5. การวิเคราะห�ระดับและ
องค�ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) 
เพื่อคัดเลือกองค�ประกอบของ
โปรแกรม 

ประเมินคู(มือมาตรฐานการ
เสริมสร�างแรงผลักดนัทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(ง
สู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห�ข�อมูล 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ผู�วิจัยสามารถนําเสนอ
ผลการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยเอกสาร และวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาสรุปประเด็นสังเคราะห� เพ่ือเป*น
ข�อมูลในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม 
 ในการดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 1 นั้น ผู�วิจัยได�มีการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฏี 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง รวมทั้งทําการวิจัยเชิงคุณภาพด�วยวิธีการสนทนากลุ(ม (Focus 
Group) เพ่ือให�ได�ข�อมูลในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

1. การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
  จากการศึกษาทบทวนเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องต(างๆ จํานวน 
61 รายการ โดยทําการคัดเลือกเอกสารท่ีเก่ียวข�อง มีความถูกต�อง และน(าเชื่อถือ ทําการวิเคราะห�
เนื้อหา และกําหนดหลักเกณฑ�ในการคัดเลือก โดยพิจารณาจากป�จจัยท่ีมีความสําคัญในเชิงความจริง 
(Authenticity) ความน(าเชื่อถือ (Credibility) ความเป/นตัวแทน (Representativeness) 
และความหมาย (Meaning) พบว(าองค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีได�จากการสังเคราะห�มี
จํานวนท้ังหมด 17 องค�ประกอบ ได�แก( 1) วิสัยทัศน� (Vision) 2) จินตนาการ (Imagination) 3) การปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) 4) การจูงใจ (Motivation) 5) การให�ความร(วมมือ 
(Collaboration) 6) ความยืดหยุ(น (Flexibility) 7) การคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) 8) สติป�ญญา 
(Intelligent) 9) ความไว�วางใจ (Trust) 10) แรงบันดาลใจ (Inspiration)  11) ความท�าทาย 
(Challenge) 12) บุคคลิกภาพ (Personality) 13) ความน(าเชื่อถือ (Credibility) 14) ความคิด
วิจารณญาณ (Critical Thinking) 15) การคิดเชิงวิเคราะห� (Analytical Thinking) 16) การเปลี่ยนแปลง 
(Change) และ 17) วัฒนธรรมเชิงบวก (Positive Culture) เม่ือพิจารณาจากองค�ประกอบท่ีมีความถ่ีสูง 
(ในท่ีนี้คือความถ่ีต้ังแต( 10 ข้ึนไป) ได�องค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�จํานวน 7 องค�ประกอบหลัก 
คือ วิสัยทัศน� (Vision) จินตนาการ (Imagination) การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process 
Improvement) การจูงใจ (Motivation) การให�ความร(วมมือ (Collaboration)  ความความยืดหยุ(น 
(Flexibility) และการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) ซ่ึงแสดงดังตารางท่ี 10 
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ตารางที่ 10 แสดงการสังเคราะห�องค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค�  

การสังเคราะห�องค�ประกอบ
เพื่อเป/นข�อมูลในการออกแบบ
วิธีการและขั้นตอนการพัฒนา

โปรแกรมเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิง

สร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและ          

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

การพัฒนาผู�บริหารเชิงสร�างสรรค� 
การบริหารจัดการความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
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1. นเรศ บุญช(วย และคณะ. 
(2555). 

  �  �   �    �     � 

2. Amabile. (1999).   � �          �    
3. Robert et al. (2004).       �           
4. Chernin. (2001). � �       �         
5. Bennis. (2002). �     �            
6. Couto. (2002).  � �      �     �    
7. David A. Sousa. (2001).   � �  �        �    
8. Gottlieb Guntern. (2004). �     �   � �        
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ตารางที่ 10 แสดงการสังเคราะห�องค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค� (ต(อ)  

การสังเคราะห�องค�ประกอบเพื่อ
เป/นข�อมูลในการออกแบบวิธีการ
และขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(

วิธีการจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

การพัฒนาผู�บริหารเชิงสร�างสรรค� 
การบริหารจัดการความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
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ตารางที่ 10 แสดงการสังเคราะห�องค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค� (ต(อ)  
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การบริหารจัดการความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
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 จากองค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีมี 7 องค�ประกอบหลัก คือ จินตนาการ 
(imagination) ความยืดหยุ(น (flexibility) วิสัยทัศน� (vision) และการแก�ป�ญหาและการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงาน (problem solving and process improvement) ซ่ึงสามารถแสดงเป/น
รูปแบบองค�ประกอบได�ตามภาพท่ี 23 

 

 
 
ภาพท่ี 23 รูปแบบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� 

 
 ภาพท่ี 23 แสดงให�เห็นองค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค� ท่ีได�จากการสังเคราะห�

เอกสารท่ีเก่ียวข�อง โดยมี 7 องค�ประกอบหลัก ได�แก( วิสัยทัศน� (Vision) จินตนาการ (Imagination) 
การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) ความความยืดหยุ(น (Flexibility) 
การจูงใจ (Motivation) การให�ความร(วมมือ (Collaboration) และการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) 
โดย 1) วิสัยทัศน� เป/นการแสดงออกพฤติกรรมของผู�นําในการมองเห็นภาพในอนาคตขององค�การท่ี
ต�องการจะให�เป/นไปได�อย(างชัดเจน มีความสอดคล�องกับเป�าหมายขององค�การ 2) จินตนาการ 
(imagination) หมายถึงคุณลักษณะและการแสดงออกของผู�นําท่ีผสมผสานระหว(างจินตนาการมุ(ง
สัมฤทธิ์ผล กับข�อเท็จจริงจากประสบการณ�ของชีวิตและการทํางาน มีสติป�ญญาเฉลียวฉลาดในการ
ตอบสนองต(อป�ญหาหรือการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค�และอย(างรวดเร็ว 
3) การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (process improvement) เป/นความสามารถในการประยุกต�ใช�
จินตนาการ ความคิดสร�างสรรค� สัญชาตญาณ แนวคิดใหม(ๆ อย(างเป/นกระบวนการเป/นข้ันตอน 
ร(วมกับข�อเท็จจริงท่ีมีอยู(มาใช�ในการแก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน เช(นการปรับปรุง

ผู� นํ า เ ชิ ง ส ร� า ง ส ร ร ค� 
(Creative Leader) 

วิสัยทัศน� (vision) 

จินตนาการ (Imagination) 

การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน 
(Process Improvement) 

การจูงใจ (Motivation) 

การคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) 

 

การให�ความร(วมมือ (Collaboration) 

ความความยืดหยุ(น (Flexibility) 
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งานด�านการยศาสตร� (Ergonomics) เพ่ือช(วยในการป�องกันและแก�ไขไม(ให�เกิดอุบัติเหตุและโรคจาก
การทํางาน และ 4) ความยืดหยุ(น (Flexibility) เป/นการคิดนอกกรอบและมองป�ญหาในหลายมุมมอง 
มีอิสระและไม(ตกอยู(ภายใต�กฏเกณฑ�หรือความคุ�นเคย มีอิสระในการคิดและเป=ดกว�างรับความคิดใหม(ๆ 
สามารถปรับตัวเข�ากับสถานการณ�ท่ีคลุมเคลือหรือไม(แน(นอน และพร�อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและ
การกระทําตามสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน และสามารถนําไปสู(การพัฒนาความคิดเชิงสร�างสรรค�ในการ
สร�างสิ่งใหม(ๆ ได� ซ่ึงสามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอ
นามัยในธุรกิจโรงแรม ได�เป/นอย(างดี โดยมีวิธีการได�แก( การประเมินความเสี่ยง การปฎิบัติตาม
กฎหมาย มาตรฐานและข�อกําหนดต(างๆท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจโรงแรม รวมท้ังการเป=ดโอกาสให�พนักงาน
ทุกคนทุกระดับมีการเสนอแนะความคิดใหม(ๆ ในงานท่ีรับผิดชอบรวมท้ังด�านความปลอดภัย และ
เสนอแนวคิดหรือวิธีการในการปรับปรุงแก�ไขให�มีความปลอดภัยมากข้ึน 5) การจูงใจ (Motivation) 
เป/นแรง (Forces) แรงขับ (Drives) ความต�องการ (Needs) หรือกลไก (Mechanism) ให�พนักงาน
แสดงพฤติกรรมในลักษณะท่ีมีเป�าหมาย ทําให�เกิดการกระทําด�วยความเต็มใจ และไปสู(ความสําเร็จ
ตามเป�าหมายของบุคคล และขององค�กร ซ่ึงผู�นําสามารถนําวิธีการจูงใจรูปแบบต(างๆ มาใช�ในการ
พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมส(งเสริมเพ่ือเป/นการจูงใจให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและช(วยในการผลักดัน
เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� 6) การให�ความร(วมมือ 
(Collaboration) เป=ดโอกาสให�พนักงานได�ทํางานร(วมกัน หรือเป/นทีม เพ่ือได�แสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนความรู�หรือทํางานร(วมกันในการค�นหาวิธีการแก�ป�ญหาหรือปรับปรุงการทํางานต(างๆ 
ซ่ึงผู�สามารถนํามาใช�ในการบริหารความปลอดภัยได� เช(น จัดอบรมให�ความรู�ด�านความปลอดภัยแก(
พนักงานทุกคนทุกระดับ และพัฒนากิจกรรมหรือแผนการปฎิบัติที่ต(อยอดจากการอบรมให�ความรู� 
เพ่ือกระตุ�นให�ทุกคนให�ความร(วมมือ และ 7) การคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) มีการปรับตัว ใฝ�รู� การคิด
สร�างสรรค� การจัดการความเสี่ยง การคิดระดับสูงและการใช�เหตุผลท่ีดี ซ่ึงทําให�เกิดนวัตกรรม 
(Innovation) รวมท้ังมีการส(งเสริมและสนับสนุนให�พนักงานมีความคิดใหม(ๆ และเป=ดใจกว�างในการ
ยอมรับความคิดนั้นๆ ซ่ึงผู�นําสามารถประยุกต�ใช�ระบบข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน (Suggestion) 
หรือ ไคเซ็น (Kaizen) ร(วมกับการระดมสมอง (Brain Strom) ของออสบอร�น โดยใช�รายการคําถาม
เพ่ือกระตุ�นให�เกิดจินตนาการและความคิดใหม(ๆ เพื่อนําไปใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

2. รายละเอียดการสนทนากลุ�ม (Focus Group) 
 การสนทนากลุ(มได�ดําเนินการกับกลุ(มตัวอย(างเป/นพนักงานระดับบริหารซ่ึงเป/น

ผู�จัดการฝ�ายต(างๆของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด� จํานวน 8 คน โดยมุ(งเน�นในองค�ประกอบของผู�นําเชิง
สร�างสรรค� เพื่อการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยมีผู�ดําเนินการสนทนา และมีผู�ช(วย
ในการจดบันทึกและบันทึกเทป และผู�อํานวยความสะดวก รวมท้ังมีแนวคําถามสําหรับการสนทนา 
(guidelines) สรุปได�ว(า กลุ(มผู�บริหารมีความเห็นว(า องค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค� เพ่ือการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู (วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม มีองค�ประกอบ 7 ประการหลัก ได�แก( ผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� (Vision) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการ (Imagination) ผู�นําเชิง
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สร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านการจูงใจ (Motivation) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือ (Collaboration) ผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ(น (Flexibility) และผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) 
ท้ังนี้กลุ(มผู�บริหารแสดงความรู�สึก และความคิดเห็นต(อมโนทัศน�และประเด็นท่ีศึกษา รายละเอียด
ต(อไปนี้ 

2.1 ความสําคัญของการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจ
โรงแรม 
   สําหรับความสําคัญของการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จาก
การสังเคราะห�ข�อมูลสามารถสรุปได�ว(าผู�ร(วมสนทนากลุ(มมีความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได�แก( ลด
การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ลดความสูญเสีย ทําให�มีการปฎิบัติตามกฎหมาย เพ่ิมความพ่ึงพอใจ
และเชื่อม่ันของลูกค�า เพ่ิมผลการดําเนินธุรกิจ และสร�างภาพลักษณ�ท่ีดีให�แก(องค�กร โดยผู�ร(วมสนทนา
กลุ(มมีความเห็นท่ีสอดคล�องกันดังนี้ 
   ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 1 นามสมมุติ (2560) “จําเป/นต�องมีการดําเนินการความ
ปลอดภัยในการทํางานเพราะว(ามีการทํางานร(วมกัน มีแขกมาพักจํานวนมาก พนักงานมาก และใน
โรงแรมก็มีพวกอุปกรณ�ต(างๆ ไม(ว(าจะเป/นเตาไฟฟ�า หรือคอมพิวเตอร�ท่ีต�องใช�ไฟฟ�า ถ�าไม(มีมาตรการ
ในเรื่องความปลอดภัย อาจจะไม(สร�างความน(าเชื่อม่ันให�กับลูกค�าท่ีมาใช�บริการ” ผู�ร(วมสนทนากลุ(ม
คนท่ี 2 นามสมมุติ (2560) “มีความเห็นเก่ียวกับห�องพัก เม่ือลูกค�ามาพักเหมือนโรงแรมเป/นบ�านหลัง
ท่ีสองใช�เวลาในการพักผ(อนถ�าไม(ปลอดภัยก็จะรับลูกค�าไม(ได�” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 3 นามสมมุติ 
(2560) “ความจําเป/นในการดําเนินงานด�านความปลอดภัย เพราะมีเรื่องกฎหมายเข�ามาเก่ียวข�อง 
ตัวพนักงานมีการเจ็บป�วยจะส(งผลกระทบกับโรงแรมด�วยในแง(การไม(ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางาน และถ�าโรงแรมมีความปลอดภัยสูง ความเชื่อม่ันท่ีได�รับจากลูกค�าไม(ว(าจะเป/นท้ังภายในและ
ภายนอก ทําให�องค�กรได�รับความน(าเชื่อถือ ทําให�มีรายได�เพ่ิมเติม” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 4 นามสมมุติ 
(2560) “ความสําคัญท่ีต�องมีการบริหารจัดการความปลอดภัยเพราะ 1) กฎหมายบังคับ เม่ือก(อนยัง
ไม(บังคับโรงแรม โดยเม่ือก(อนโรงแรมระดับสูงจะมีการทํากันโดยยังไม(มีการบังคับจากกฎหมาย 
หลังจากนั้นภาครัฐก็บังคับให�ทําเกือบทุกโรงแรม 2) ลูกค�าท่ีเป/น International จะเข�ามา Inspect 
ในเรื่องของความปลอดภัย 3) ผู�บริหารชั้นสูงให�ความสําคัญ โดยเฉพาะในการจัดต้ังคณะกรรมการ
ความปลอดภัย มีการออกคําสั่งให�จัดตั้ง รวมทั้งผู�บริหารให�ความสําคัญในการสนับสนุน ทําให�
พนักงานให�ความร(วมมือในการดําเนินการด�านความปลอดภัย” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 5 นามสมมุติ 
(2560) “ความปลอดภัยจะส(งผลต(อโรงแรม คือ ชื่อเสียงท่ีดี ความม่ันใจจากลูกค�าท่ีเห็นว(าโรงแรมให�
ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยสูงสุด ลูกค�ารู�สึกม่ันใจในความปลอดภัย” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 6 
นามสมมุติ (2560) “ในส(วนของพนักงาน เม่ือท่ีทํางานมีความปลอดภัย และอาชีวอนามัยท่ีดี ทําให�
พนักงานไม(เกิดอุบัติเหตุ ไม(มีการบาดเจ็บ ทําให�สุขภาพอนามัยดี และส(งผลให�มีขวัญกําลังใจท่ีดี ซ่ึง
ย(อมส(งผลต(อการบริการท่ีดี ทําให�ลูกค�าพอใจมากข้ึน” 
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2.2 การนําเข�าความรู�เพ่ือให�ผู�บริหารเกิดความรู�ด�านการบริหารความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทํางาน   
   สําหรับในด�านการนําเข�าความรู�เพ่ือให�ผู�บริหารเกิดความรู�ด�านการบริหารความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน จากการสังเคราะห�ข�อมูลสามารถสรุปได�ว(าผู�ร(วมสนทนากลุ(ม
มีความเห็นตรงกันหลายประเด็นในความรู�ท่ีผู�บริหารจําเป/นต�องมี ได�แก( กฎหมายความปลอดภัย การ
กําหนดวิสัยทัศน�และเป�าหมายความปลอดภัย อันตรายและความเสี่ยงในการทํางาน การประสานงาน
และการทํางานเป/นทีม การตรวจความปลอดภัย การจูงใจและการให�รางวัล มาตรฐานการทํางาน 
และการสร�างจิตสํานึกและวัฒนธรรมด�านความปลอดภัย โดยผู�ร(วมสนทนากลุ(มมีความเห็นท่ี
สอดคล�องกันดังนี้ 
   ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 1 นามสมมุติ (2560) “ผู�บริหารต�องทราบเรื่องข�อกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข�องกับความปลอดภัยในโรงแรม โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยเป/นผู�ช(วยในการให�
รายละเอียดและการปฎิบัติตามกฎหมาย” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 2 นามสมมุติ (2560) “มีความรู�
เรื่องอันตรายและความเสี่ยงของงานต(างๆ เพราะถ�ามีอุปกรณ�ไม(พร�อม ไม(เข�าใจวิธีการทํางานท่ีความ
ปลอดภัย ทําให�เกิดการบาดเจ็บได� เช(น การยกเตียงหรือของหนักภายในห�องพัก ส(งผลกระทบต(อการ
ลางาน การขาดแคลนพนักงาน กระทบถึง HR และสวัสดิการ รวมท้ังการปรับปรุงการทํางานให�
ปลอดภัย มีการนําหลักการด�านการยศาสตร�มาใช� ช(น การยกของหนัก การยกและปูเตียงด�วยท(าทาง
ท่ีถูกต�อง ให�งบประมาณในการซ้ืออุปกรณ�ในการทํางานให�ปลอดภัย เช(นอนุมัติซ้ือ Back support ใน
การยกของหนัก มีการอบรมและมีการบอกต(อกันเป/นรุ(นสู(รุ(น และมีการสื่อสารด�านการทํางานท่ี
ปลอดภัย” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 3 นามสมมุติ (2560) “มีความรู�และส(งเสริมการทํางานเป/นทีม 
และการประสานงานท้ังพนักงานและลูกค�า” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 4 นามสมมุติ (2560) “ต�องมี
ความรู�ในการกําหนดวิสัยทัศน�และการต้ังเป�าหมายความปลอดภัย โดยพยายามให�เป/นศูนย� การจัด
อบรมความปลอดภัย การตรวจความปลอดภัย เช(น ตรวจสภาพทางเดินให�มีความปลอดภัย ทํา 
Monthly Check แต(งต้ังทีมฉุกเฉิน ตรวจอุปกรณ�ป�องกันและระงับอัคคีภัย เช(นตู�ดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน 
และถังดับเพลิง และการสนับสนุนให�พนักงานมีส(วนร(วม การประเมินและเฝ�าระวังความเสี่ยง การสร�าง
จิตสํานึกความปลอดภัยและการ สร�างวัฒนธรรมองค�กร” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 5 นามสมมุติ (2560) 
“มีความรู�ในการสร�างแรงจูงใจในแนวรูปธรรม มีผลตอบแทนให�กับพนักงาน” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 6 
นามสมมุติ (2560) “ดําเนินการส(งเสริมให�มีการจัดมาตรฐานในการทํางานที่แน(นอน ปรับปรุง
กระบวนการทํางานท่ีมีการเกิดอุบัติเหตุซํ้าๆ การเก็บสถิติและการวิเคราะห�อุบัติเหตุท่ีเกิดซํ้า รวมท้ัง
การจัดอบรมให�ความรู�ความปลอดภัยแก(พนักงาน” ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 7 นามสมมุติ (2560) “ต�อง
มีการให�ความรู�กับพนักงานเก่ียวกับการทํางานท่ีปลอดภัย เช(นการวิเคราะห�งานเพ่ือความปลอดภัย 
การประเมินความเสี่ยงของงานต(างๆ ในโรงแรม รวมท้ังการระงับอัคคีภัยเบื้องต�น มีการสอนงานจาก
ผู�ท่ีทํางานก(อนให�ผู�ท่ีเข�ามาทํางานใหม( และมีการตรวจสอบสถานท่ีทํางานเป/นประจําถ�าพบเห็นอะไร
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ท่ีไม(ปลอดภัยให�ทําการแจ�งหัวหน�างานหรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง เช(นอุปกรณ�ไฟฟ�าท่ีชํารุด ก็แจ�งช(างไฟฟ�าให�
ดําเนินการแก�ไขทันที” 

2.3 การพัฒนาผู�บริหารให�เกิดกระบวนการถ�ายเทการบริหารเชิงสร�างสรรค� ไปสู�
การผลักดันการบริหารความปลอดภัย 

ในด�านการพัฒนาผู�บริหารให�เกิดกระบวนการถ(ายเทการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
ไปสู(การผลักดันการบริหารความปลอดภัย จากการสังเคราะห�ข�อมูลสามารถสรุปได�ว(าผู�ร(วมสนทนากลุ(ม
มีความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได�แก( การให�ความรู�การบริหารเชิงสร�างสรรค� การลงมือปฏิบัติและ
สร�างความร(วมมือ การจูงใจ การตรวจสอบและประเมินผล การนําผลไปปฏิบัติอย(างต(อเนื่อง การสื่อสาร 
และการส(งเสริมความปลอดภัย โดยผู�ร(วมสนทนากลุ(มมีความเห็นท่ีสอดคล�องกันดังนี้ 

ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 1 นามสมมุติ (2560) “ผู�บริหารควรมีการคิดค�นวิธีการ
ใหม(ๆท่ีทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีมาใช� เช(น Line group จะเพ่ิมความรวดเร็วในการจัดการ รวมท้ัง
มีการจูงใจให�พนักงานมีส(วนร(วมในการเสนอความคิดในการทํางานให�ปลอดภัยข้ึน” ผู�ร(วมสนทนา
กลุ(มคนท่ี 2 นามสมมุติ (2560) “มีการส(งเสริมและกระตุ�นให�พนักงานมีการเสนอแนะและปรับปรุง
วิธีการทํางานให�ปลอดภัย รวมท้ังมีการเป=ดโอกาสให�พนักงานมีส(วนร(วมและร(วมมือในความปลอดภัย”  
ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนที่ 3 นามสมมุติ (2560) “เป=ดโอกาสและกระตุ�นให�พนักงานนําความคิด
สร�างสรรค�มาใช� เพ่ือปรับปรุงงานการบริการให�มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 4 
นามสมมุติ (2560) “ส(งเสริมและสนับสนุนในการแก�ป�ญหาและปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงานให�ปลอดภัย 
มีการสื่อสารเผยแพร(และแลกเปลี่ยนความคิดระหว(างสาขา” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 5 นามสมมุติ 
(2560) “มีการสนับสนุนด�านงบประมาณในการบริหารจัดการทั้งในเรื่องการทํางานและเรื่อง
ความปลอดภัย ท้ังนี้เป/นการสนับสนุนให�ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะในการปรับปรุงการทํางานให�
ปลอดภัยของพนักงาน นําไปสู(การปฎิบัติหรือปรับปรุงพัฒนาอย(างแท�จริง” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 6 
นามสมมุติ (2560) “ต�องมีกิจกรรมส(งเสริมความปลอดภัย เพ่ือให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและร(วมมือใน
การทํางานให�ปลอดภัยท้ังโรงแรม” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 7 นามสมมุติ (2560) “ในการบริหาร
ความปลอดภัย ผู�นําต�องแสดงเจตจํานงค�ท่ีชัดเจน โดยมีการกําหนดให�ความปลอดภัยเป/นส(วนหนึ่ง
ของการดําเนินธุรกิจ มีการมองการณ�ไกลหรือวิสัยทัศน� มีการกําหนดงบประมาณในการดําเนินการ
และปรับปรุงงานให�มีความปลอดภัย เช(นจัดหาอุปกรณ�ต(างๆท่ีช(วยเสริมให�ทํางานปลอดภัยข้ึน เช(น
อุปกรณ�สํานักงานท่ีเป/นตามหลักของการจัดท(าทางการทํางานท่ีถูกหลักการยศาสตร� หรือ Ergomonics” 

2.4 การสร�างความตระหนักรู�เปuาหมายการดําเนินงานบริหารเชิงสร�างสรรค�ในการ
บริหารจัดการความปลอดภัย 
   ในแง(การสร�างความตระหนักรู�เป�าหมายการดําเนินงานบริหารเชิงสร�างสรรค�ใน
การบริหารจัดการความปลอดภัย จากการสังเคราะห�ข�อมูลสามารถสรุปได�ว(าผู�ร(วมสนทนากลุ(มมี
ความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได�แก( การกําหนดวิสัยทัศน�และเป�าหมายความปลอดภัย ท้ังนี้เพ่ือ
นําไปสู(การลดการเกิดอุบัติเหตุ การลดความสูญเสีย การเพ่ิมความพ่ึงพอใจของลูกค�า และการเพ่ิมผล
การดําเนินธุรกิจ โดยผู�ร(วมสนทนากลุ(มมีความเห็นท่ีสอดคล�องกันดังนี้ 
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   ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนที่ 1 นามสมมุติ (2560) “ผู�บริหารควรมีการกําหนด
วิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัยให�เป/นส(วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ และมีเป�าหมายความปลอดภัย
เพ่ือให�อุบัติเหตุเป/นศูนย�ให�ได�” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนที่ 2 นามสมมุติ (2560) “การบริหารจัดการ
ความปลอดภัย ทําให�ลูกค�าท่ีมาใช�บริการมีความเชื่อม่ันมากข้ึน” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 3 นามสมมุติ 
(2560) “โรงแรมมีความปลอดภัยสูง ส(งผลให�ตัวพนักงานมีการเจ็บป�วยลดลง ทํางานได�มี
ประสิทธิภาพข้ึน ไม(มีการขาดงานเนื่องจากอุบัติเหตุ ทําให�ลูกค�ามีความเชื่อม่ัน โรงแรมก็จะได�รับ
ความน(าเชื่อถือ ทําให�มีรายได�เพ่ิมข้ึน” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 4 นามสมมุติ (2560) “ถ�าไม(มีการ
บริหารงานความปลอดภัยที่ดี ทําให�ลูกค�ารู�สึกไม(มีความปลอดภัย ทั้งนี้เพราะลูกค�ามาพักเหมือน
โรงแรมเป/นบ�านหลังท่ีสองใช�เวลาในการพักผ(อนถ�าไม(ปลอดภัยก็จะรับลูกค�าไม(ได�” ผู�ร(วมสนทนากลุ(ม
คนท่ี 5 นามสมมุติ (2560) “ในการบรรลุเป�าหมายความปลอดภัย ผู�บริหารต�องให�การสนับสนุนใน
การปรับปรุงวิธีการทํางานและอุปกรณ�ต(างๆให�ปลอดภัย มีการให�ความรู�ในเรื่องอันตรายในการ
ทํางานต(างๆ เช(นการยศาสตร�ในการยกของ การปูเตียง เพ่ือป�องกันการบาดเจ็บ” ผู�ร(วมสนทนากลุ(ม
คนท่ี 6 นามสมมุติ (2560) “ต�องมีการกระตุ�นให�พนักงานต่ืนตัวและให�ความร(วมมือในการดําเนินงาน
ด�านความปลอดภัย ซ่ึงส(งผลให�อุบัติเหตุลดลง” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 7 นามสมมุติ (2560) “การ
บริหารความปลอดภัยจะส(งผลต(อองค�กร คือ ชื่อเสียง และความม่ันใจจากลูกค�า” 

2.5 การวางนโยบายเชิงยุทธศาสตร�การบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือผลักดันการ
บริหารความปลอดภัย 
   นอกจากนี้ ในด�านการวางนโยบายเชิงยุทธศาสตร�การบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือ
ผลักดันการบริหารความปลอดภัย จากการสังเคราะห�ข�อมูลสามารถสรุปได�ว(าผู�ร(วมสนทนากลุ(มมี
ความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได�แก( การให�ความร(วมมือและมีส(วนร(วมจากทุกฝ�าย การปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงาน การสร�างวัฒนธรรมความปลอดภัย และการพัฒนาอย(างต(อเนื่องและยั่งยืน  
โดยผู�ร(วมสนทนากลุ(มมีความเห็นท่ีสอดคล�องกันดังนี้ 
   ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 1 นามสมมุติ (2560) “ผู�บริหารมีการเป=ดโอกาสและ
ส(งเสริมให�พนักงานมีส(วนร(วมและร(วมมือในการเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงงาน มีการสร�าง
จิตสํานึกในการรักษาองค�กรให�ปลอดภัย ช(วยเป/นหูเป/นตาให�กับองค�กร และสร�างเป/นวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยขององค�กร” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 2 นามสมมุติ (2560) “มีการสร�างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยท่ีทุกคนสามารถแนะนําและตักเตือนให�ทํางานท่ีปลอดภัยได� เช(นระบบพ่ีสอนน�อง รวมท้ังมี
การสอนงานให�รู�อันตรายของอุปกรณ�เครื่องมือแต(ละชิ้น และสอนหรือแนะนําวิธีการใช�เครื่องมือ
อุปกรณ�ให�ปลอดภัย” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 3 นามสมมุติ (2560) “ผู�บริหารมีการสนับสนุนให�มีการ
ปรับปรุงงานและมีมาตรฐานการทํางานท่ีปลอดภัย มีการจัดทํา Job description ในแต(ละตําแหน(ง
งาน และมีการจัดทําวิธีการในการทํางาน (SOP) เพ่ือป�องกันอันตรายและทําให�คุณภาพงานดีข้ึน” ผู�
ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 4 นามสมมุติ (2560) “องค�กรต�องมีการพัฒนาอย(างต(อเนื่อง โดยมีการตรวจ
ประเมินผลการดําเนินงานด�านความปลอดภัยอยู(เสมอ และมีมาตรการให�พนักงานได�มีการร(วมคิด
อย(างสร�างสรรค�ในการเสนอแนะด�านความปลอดภัย” ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 5 นามสมมุติ (2560) 
“มีการสร�างจิตสํานึกด�านความปลอดภัย ให�พนักงานเห็นความสําคัญของการทํางานอย(างปลอดภัย 
ไม(ได�มีแค(การทําตามกฎระเบียบหรือกฎหมายเพียงอย(างเดียว แต(ต�องให�ได�มาตรฐานท่ีเหนือกว(าท่ี
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กฎหมายกําหนด มีการนํามาตรฐานต(างประเทศมาใช� มี Third Party มาตรวจสอบ” ผู�ร(วมสนทนา
กลุ(มคนท่ี 6 นามสมมุติ (2560) “ต�องมีการพัฒนาข้ึนทุกวัน เพราะความเสี่ยงสามารถเกิดข้ึนได�เสมอ 
ดังนั้นต�องมีการตรวจความปลอดภัยและประเมินความเสี่ยงอยู(เสมอ ผู�บริหารต�องเป=ดโอกาสและรับ
ฟ�งข�อเสนอแนะจากพนักงานและจากผู�เก่ียวข�อง แล�วดําเนินการปรับปรุงแก�ไขอย(างสมํ่าเสมอ” ผู�ร(วม
สนทนากลุ(มคนท่ี 7 นามสมมุติ (2560) “งบประมาณมีความสําคัญมากในการบริหารความปลอดภัย 
ดังนั้นองค�กรต�องมีการจัดสรรงบประมาณระดับ 80-100% เพื่อการพัฒนาด�านความปลอดภัย” 
ผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 8 นามสมมุติ (2560) “องค�กรหรือผู�บริหารต�องให�ความสําคัญในการบริหาร
ความปลอดภัย โดยมีการพัฒนาปรับปรุงอย(างต(อเนื่อง มีการจักสรรงบประมาณด�านความปลอดภัย 
จัดหาอุปกรณ�เพ่ือให�งานมีความปลอดภัยข้ึน มีการพัฒนาให�ความรู�ด�านความปลอดภัย และมีการ
ตรวจสอบและประเมินผลอย(างสมํ่าเสมอ”  

 จากการสนทนากลุ(ม แสดงให�เห็นว(าในการบริหารจัดการความปลอดภัยมีความสําคัญ
และเป/นประโยชน�อย(างมากต(อพนักงาน องค�กร ลูกค�าและผู�ท่ีเก่ียวข�อง ได�แก( การลดการบาดเจ็บ
และอุบัติเหตุ การลดความสูญเสีย การเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค�า การเพ่ิมผลการดําเนินธุรกิจ และ
สร�างภาพลักษณ�ท่ีดี ซ่ึงต�องอาศัยความร(วมมือจากทุกฝ�ายในองค�กร โดยเฉพาะผู�นําหรือผู�บริหารใน
การให�คําม่ันสัญญาผ(านทางวิสัยทัศน�และนโยบายความปลอดภัย มีการกําหนดเป�าหมายความปลอดภัย มี
การสนับสนุนและเป=ดโอกาสให�พนักงานได�มีส(วนร(วมในกิจกรรมความปลอดภัย มีการอบรมให�ความรู�
ด�านความปลอดภัย มีการส(งเสริมให�มีการเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน มีการ
ประเมินผลและพัฒนาอย(างต(อเนื่อง ซ่ึงพบว(าองค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดัน
สู(การบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม มีจํานวนท้ังหมด 4 องค�ประกอบ ได�แก( 
คือ ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) ผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ด�านการจูงใจ (Motivation) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือ (Collaboration) 
และ ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) 

 ดังนั้น สรุปได�ว(าจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง และการสนทนากลุ(ม เพ่ือเป/นข�อมูลในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในธุรกิจโรงแรม พบว(าองค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค� มี 7 องค�ประกอบหลักได�แก( 

 1. วิสัยทัศน� (Vision) 
 2. จินตนาการ (Imagination) 
 3. การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) 
 4. การจูงใจ (Motivation) 
 5. การให�ความร(วมมือ (Collaboration) 
 6. ความความยืดหยุ(น (Flexibility) 
 7. การคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) 
 



155 

 

 ซ่ึงสามารถสรุปเป/นรูปแบบองค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� เพ่ือเป/นข�อมูล
ในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู (วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ดังแสดงใน 
ภาพท่ี 24 
 

 
ภาพท่ี 24 รูปแบบองค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� 
 

 จากภาพท่ี 24 แสดงรูปแบบองค�ประกอบของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� เพ่ือเป/นข�อมูล
ในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ซ่ึงพบว(าองค�ประกอบ
ของผู�นําเชิงสร�างสรรค� มี 7 องค�ประกอบหลักได�แก( 1) วิสัยทัศน� (Vision) 2) จินตนาการ 
(Imagination) 3) การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) 4) การจูงใจ 
(Motivation) 5) การให�ความร(วมมือ (Collaboration) 6) ความยืดหยุ(น (Flexibility) และ 7) การ
คิดค�นสิ่งใหม( (Invention) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� (Vision) หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู�นํา
ในการมองภาพในอนาคตอย(างชัดเจนนําไปสู(การเปลี่ยนแปลงท่ีมุ(งสู(ความเป/นเลิศ เป/นคนท่ีมองการณ�ไกล 
กล�าท่ีจะปรับเปลี่ยน เรียนรู� เป=ดรับสิ่งใหม(ๆให�กับตัวเอง เป=ดใจกว�างและมองภาพรวมเป/นส(วนหนึ่ง
ของความเปลี่ยนแปลง และมีการกระทําให�เกิดข้ึนได�ในอนาคต ท้ังนี้ มาจากการเข�าใจองค�การอย(าง

องค�ประกอบของภาวะ
ผู� นํ า เ ชิ ง ส ร� า ง ส ร ร ค� 
(Creative Leader) 

วิสัยทัศน� 
(Vision) 

จินตนาการ 
(Imagination) 

การปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงาน (Process 
Improvement) การจูงใจ 

(Motivation) 

การคิดค�นสิ่งใหม( 
(Invention) 

การให�ความร(วมมือ 
(Collaboration) 

ความความยืดหยุ(น 
(Flexibility) 
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ลึกซ้ึงท้ังในอดีตและในอนาคต ทําให� ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน�จะกล�าคิด กล�าเปลี่ยนแปลง กล�าตัดสินใจ 
เชื่อม่ันและต้ังม่ันในวิสัยทัศน�ท่ีกําหนดข้ึน ซ่ึงผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� สามารถนํามาใช�ในการ
ผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยการกําหนด
วิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และกําหนดนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
เพ่ือนําวิสัยทัศน�ไปสู(การปฎิบัติอย(างแท�จริง 

2. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการ (Imagination) หมายถึงคุณลักษณะและการ
แสดงออกของผู�นําท่ีผสมผสานระหว(างจินตนาการหรือการวาดฝ�น กับข�อเท็จจริงจากประสบการณ�
ของชีวิต มีความคิดสร�างสรรค� มีอารมณ�ขัน กล�าคิดและท�าทายในการริเริ่มสิ่งใหม(ๆท่ีไม(เหมือนใคร 
และมีสติป�ญญาเฉลียวฉลาดในการตอบสนองต(อป�ญหาหรือการปร ับปร ุงกระบวนการ
ปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค�และอย(างรวดเร็ว ซ่ึงคุณสมบัติเหล(านี้ ผู�นําสามารถนํามาใช�ในการผลักดัน
การบริหารความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงแรมได�โดยการริเริ่มโครงการใหม(ๆท่ีสร�างสรรค�เช(น 
“โครงการ 8 ส”  

3. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) 
หมายถึง ความสามารถในการประยุกต�ใช�จินตนาการ ความคิดสร�างสรรค� สัญชาตญาณ แนวคิดใหม(ๆ 
อย(างเป/นกระบวนการเป/นขั้นตอน ร(วมกับข�อเท็จจริงที่มีอยู(มาใช�ในการแก�ป�ญหาและปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงาน รวมท้ังผู�บริหารต�องช(วยสนับสนุนให�พนักงานได�คิดแก�ป�ญหาและปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงานในสถานการณ�ท่ีหลากหลาย มีความสร�างสรรค� แปลกใหม( แตกต(างจากเดิม 
เพ่ือให�การทํางานดีข้ึนและความปลอดภัยมากข้ึน โดยเฉพาะกระบวนการปฎิบัติงานท่ีเป/นสาเหตุหลัก
ในการเกิดอุบัติเหตุส(วนใหญ(ในโรงแรม ได�แก( การลื่น หกล�มและการตก การถูกตัด แผลไหม�จากความร�อน 
และโรคจากท(าการทํางานท่ีไม(เหมาะสมหรือไม(ถูกหลักการยศาสตร� (Ergonomics) เพ่ือหามาตรการ
ในการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� และช(วยในการป�องกันและแก�ไขไม(ให�
เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 

4. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการจูงใจ (Motivation) หมายถึงสมรรถนะของผู�นําท่ีมี
ความเข�าใจในพฤติกรรมของพนักงาน และวิธีการแรงจูงใจท่ีดีและสร�างสรรค� เพ่ือเป/นแรง (Forces) 
แรงขับ (Drives) ความต�องการ (Needs) หรือกลไก (Mechanism) ให�พนักงานแสดงพฤติกรรมใน
ลักษณะท่ีมีเป�าหมาย ทําให�เกิดการกระทําด�วยความเต็มใจ และไปสู(ความสําเร็จตามเป�าหมายของ
บุคคล และขององค�กร ซ่ึงผู�นําสามารถนําวิธีการจูงใจรูปแบบต(างๆมาใช�ในการพัฒนาโครงการหรือ
กิจกรรมส(งเสริมเพ่ือเป/นการจูงใจให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและช(วยในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได�  

5. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือ (Collaboration) หมายถึงคุณสมบัติ
ของผู�นําท่ีเป=ดโอกาสให�พนักงานได�ทํางานร(วมกัน หรือเป/นทีม เพ่ือได�แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรู�หรือทํางานร(วมกันในการค�นหาวิธีการแก�ป�ญหาหรือปรับปรุงการทํางานต(างๆ เป/นการสร�าง
ความรู�สึกผูกพันในการทํางาน มีความไว�วางใจ และกําหนดเป�าหมายความสําเร็จร(วมกัน ซ่ึงจะเป/น
การช(วยขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือมุ(งสู(เป�าหมายร(วมกัน และก(อให�เกิดความคิดสร�างสรรค�ในการ
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ทํางาน ท้ังนี้ ในการให�ความร(วมมือนั้น ผู�นําจําเป/นต�องมีการช(วยในด�านการให�รู�เพ่ือเป/นฐานความรู�ใน
การทํางานและให�ความร(วมมือ ซ่ึงผู�นําสามารถนํามาใช�ในการบริหารความปลอดภัยได� เช(น จัดอบรม
ให�ความรู�ด�านความปลอดภัยแก(พนักงานทุกคนทุกระดับ และพัฒนากิจกรรมหรือแผนการปฎิบัติท่ีต(อ
ยอดจากการอบรมให�ความรู� เพ่ือกระตุ�นให�ทุกคนให�ความร(วมมือ 

6. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ(น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของผู�นํา
ในการคิดนอกกรอบและมองป�ญหาในหลายมุมมอง มีอิสระและไม(ตกอยู(ภายใต�กฏเกณฑ�หรือ
ความคุ�นเคย มีอิสระในการคิดและเป=ดกว�างรับความคิดใหม(ๆ สามารถปรับตัวเข�ากับสถานการณ�ท่ี
คลุมเคลือหรือไม(แน(นอน และพร�อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการกระทําตามสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน 
และสามารถนําไปสู(การพัฒนาความคิดเชิงสร�างสรรค�ในการสร�างสิ่งใหม(ๆได� ซ่ึงสิ่งเหล(านี้สามารถช(วย
ให�ผู�นํามีความสร�างสรรค�และใช�ในการบริหารท้ังด�านงานท่ัวไป และการบริหารจัดการความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยได� 

7. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) หมายถึงทักษะของผู�นําใน
การคิดค�นสิ่งใหม( (inventive thinking) มีการปรับตัว ใฝ�รู� การคิดสร�างสรรค� การจัดการความเสี่ยง 
การคิดระดับสูงและการใช�เหตุผลท่ีดี ซ่ึงทําให�เกิดนวัตกรรม (Innovation) รวมท้ังมีการส(งเสริมและ
สนับสนุนให�พนักงานมีความคิดใหม(ๆ และเป=ดใจกว�างในการยอมรับความคิดนั้นๆ ซ่ึงผู�นําสามารถ
ประยุกต�ใช�ระบบข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน (Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) ร(วมกับการ
ระดมสมอง (Brain Strom) ของออสบอร�น โดยใช�รายการคําถามเพ่ือกระตุ�นให�เกิดจินตนาการและ
ความคิดใหม(ๆ เพ่ือนําไปใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม 
 
ข้ันตอนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อคัดเลือกองค�ประกอบของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในธุรกิจโรงแรม 

จากผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือหาองค�ประกอบของการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมในข้ันตอนท่ี 1 ในส(วนนี้เป/นการวิเคราะห�และคัดเลือกองค�ประกอบ
ของการบริหารเชิงสร�างสรรค�ท่ีส(งผลต(อวิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
โดยใช�แบบสอบถามท่ีผ(านการสังเคราะห�และพัฒนาจากการวิจัยเอกสารและการสนทนากลุ(ม โดยมี
รายละเอียดและผลการศึกษาวิจัยดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห�ค�าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม IOC (index of Item 
Objective Congruence) 

 ในข้ันตอนนี้ เป/นการวิเคราะห�และคัดเลือกองค�ประกอบของการบริหารเชิงสร�างสรรค�ท่ี
ส(งผลต(อวิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยใช�แบบสอบถามท่ีผ(านการ
สังเคราะห�และพัฒนาจากการวิจัยเอกสารและการสนทนากลุ(ม ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึนไปตรวจสอบโดยใช�เทคนิคการหาค(าดัชนี
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ความสอดคล�องของข�อคําถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผู�วิจัยได�นําร(าง
แบบสอบถามให�ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ทําการประเมินตรวจสอบความสอดคล�อง ระหว(างข�อ
คําถามกับวัตถุประสงค�การวิจัย และความเหมาะสมของภาษาที่ใช�รวมทั้งสร�างความเข�าใจให�ผู�ทํา
แบบสอบถามได�อย(างตรงประเด็น และตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ตามเทคนิค IOC เพ่ือนํา
ผลการตรวจสอบและข�อเสนอแนะจากผู�เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก�ไขก(อนท่ีจะนําแบบสอบถามไปเก็บ
ข�อมูลจริง 

 การหาค(าความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยกําหนดเกณฑ�พิจารณานํา
แบบสอบถามมาสร�างให�อยู(ในลักษณะของแบบประเมินมาตราส(วนประมาณค(า 3 ระดับโดยกําหนด
เกณฑ�พิจารณา ดังนี้ 

1. แน(ใจว(ามีความสอดคล�องหรือวัดได� มีระดับคะแนนเท(ากับ 1 
2. ไม(แน(ใจว(ามีความสอดคล�องหรือวัดได� มีระดับคะแนนเท(ากับ 0 
3. แน(ใจว(าไม(มีความสอดคล�องหรือวัดได� มีระดับคะแนนเท(ากับ -1 

  การวิเคราะห�ข�อมูลความเหมาะสมสอดคล�องของแบบสอบถามโดยใช�ดัชนีความ
สอดคล�อง (IOC) มีรายละเอียดดังต(อไปนี้ 
 
  IOC = ΣR 
        N 
  ΣR = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 

  N   = จํานวนผู�เชี่ยวชาญ 
 
  ในการพิจารณาค(าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามมีความสอดคล�องกับเอกสารท่ีใช�
ในการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยใช�ดัชนีตรวจสอบความสอดคล�องของข�อ
คําถาม (IOC) ค(าคํานวณควรอยู(ในช(วงระหว(าง 0.80 – 1.0 (Rovinelli and Hambleton, 1976) 
โดยผู�วิจัยได�สรุปผลการตรวจสอบความสอดความคล�องขององค�ประกอบหลัก และองค�ประกอบย(อย
ท่ีมีความสําคัญต(อการวิจัย ได�แก( 1) ประเด็นสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� มีข�อ
คําถามจํานวน 28 ข�อ 2) ประเด็นผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม มีข�อคําถามจํานวน 70 ข�อ โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 11 และ 
12 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 



159 

 

ตารางท่ี 11 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นํา
เชิงสร�างสรรค� 

สมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นํา
เชิงสร�างสรรค� 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม 

 
ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 
1. มีจินตนาการ และกล�านําเสนอ

ความคิดใหม(ๆ เพ่ือพัฒนางาน 
1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

2. เป=ดโอกาสให�บุคลาก รมีส(วนร(วม
และกระตุ�นให�เกิดความริเริ่ม
สร�างสรรค�สิ่งใหม( 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

3. ให�ความเป/นอิสระในการปฏิบัติงาน 
และสนับสนุนความคิดเห็นท่ี
แตกต(าง 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

4. มีความเชื่อม่ัน และท�าทายต(อ
การทํางานท่ีมุ(งการเปลี่ยนแปลง
และสร�างสรรค� 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

5. มีวิสัยทัศน� สามารถมองเห็นภาพ
ในอนาคตขององค�การท่ีต�องการ
จะให�เป/นไปได�อย(างชัดเจน 

0 1 1 1 1 4 
 

0.8 
เหมาะสม 

6. ยึดม่ันในทิศทางและเป�าหมายท่ี
กําหนด และทุ(มเทเพ่ือให�
บรรลุผล 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

7. คิดวางแผนอนาคตของทีมงาน 
เพ่ือจะกําหนดทิศทางและจุดหมาย
ท่ีชัดเจน ในการท่ีจะมุ(งสู(
ความสําเร็จในอนาคต 

1 1 1 1 1 5 
 
1 

เหมาะสม 

8. มีความสามารถในการเชื่อมต(อ
ภาพแห(งความปรารถนาของ
องค�กรไปสู(อนาคตท่ีตั้งเป�าหมาย
ไว� และเสริมพลังให�ทีมงานเพ่ือให�
บรรลุเป�าหมายนั้น 

1 1 1 1 1 5 
 
1 

เหมาะสม 

9. มีความยืดหยุ(น และปรับเปลี่ยน
แผนงานหรือเป�าหมายตาม
สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนไป 

1 1 0 1 1 4 
 

0.8 
เหมาะสม 
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ตารางท่ี 11 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นํา
เชิงสร�างสรรค� (ต(อ) 

สมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นํา
เชิงสร�างสรรค� 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม 

 
ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 
10. ความยืดหยุ(นในการปรับตัวใหม( 

ถ�ารู�ว(าสิ่งท่ีทําไม(สามารถบรรลุ
ตามเป�าหมายท่ีวางไว� หรือ
วิธีการทํางานไม(ถูกต�อง 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

11. สร�างบรรยากาศการทํางานท่ี     
ไม(เครียดและเป/นกันเอง 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

12. มีความสามารถในการคิดหา
คําตอบได�หลายประเภทและ
หลายทิศทาง เป/นการคิดนอก
กรอบไม(ตกอยู(ภายใต�กฎเกณฑ�
หรือความคุ�นเคย 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

13. มีความสามารถในการปรับปรุง
กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงาน
อย(างสร�างสรรค� โดยมีการนําหลัก 
วิชาการและทฤษฏีมาบูรณาการ
ในการปรับปรุงกระบวนการหรือ
วิธีปฎิบัติงาน ให�มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 

1 1 1 1 1 5 
 
1 

เหมาะสม 

14. มีทักษะและความสามารถในการ
ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงานให�ดีข้ึนหรือมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนอย(างเป/น
ระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

15. มีการฝ�กคิดและหาวิธีปรับปรุง
กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงาน
อยู(เสมอ ทําให�มีประสบการณ�
และสามารถกําหนดกลยุทธิ์ใน
การปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงานได�อย(างรวดเร็ว 
เหมาะสม และปลอดภัย 

1 1 0 1 1 4 0.8 เหมาะสม 



161 

 

ตารางท่ี 11 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นํา
เชิงสร�างสรรค� (ต(อ) 

สมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นํา
เชิงสร�างสรรค� 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม 

 
ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 
16. มีความสามารถในใช�ความรู� 

เทคโนโลยี หรือวิธีการแบบ
ก�าวหน�ามาใช�ในการปรับปรุง
กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงาน 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

17. ให�ความร(วมมือในการทํางาน 
เพ่ือจุดประกายความคิด
สร�างสรรค�และความรู�ใหม(ๆ 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

18. ยอมรับฟ�งความคิดเห็นและ
ข�อเสนอจากบุคคลอ่ืนอย(างเต็มใจ 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

19. ให�การสนับสนุนความคิดเห็น
ใหม(ๆและวางแผนการนําไป
ปฎิบัติอย(างจริงจัง 

1 1 0 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

20. สร�างบรรยากาศการทํางานเป/น
ทีม ทุกคนมีความรู�สึกเป/นส(วน
หนึ่งของทีม มีความไว�วางใจ 
ทุ(มเทเพ่ือให�งานมีประสิทธิภาพ  

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

21. มีทักษะและการจัดการในการ
สร�างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ให�กับบุคลากร 

1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

22. ส(งเสริมสนับสนุนให�บุคลากรเกิด
ความกระตือรือร�นในการ
ปฏิบัติงาน ก(อให�เกิดความริเริ่ม
สร�างสรรค�ท�าทายต(อการเกิดข้ึน
ของสิ่งใหม(ๆ 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

23. กล�าเสี่ยงในวิธีการใหม(ๆ ท่ี
แตกต(างจากแบบเดิมๆ โดย       
ไม(กลัวความผิดพลาด 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

24. มีวิธีการในการกระตุ�นให�
พนักงานในองค�กร ทุ(มเทและ
ปฏิบัติงานต(าง  ๆตามเป�าประสงค�
ขององค�การ 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 11 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นํา
เชิงสร�างสรรค� (ต(อ) 

สมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นํา
เชิงสร�างสรรค� 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม 

 
ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 
25. เป=ดใจกว�างในการสนับสนุน

ความคิดใหม(ๆ และวางแผนใน
การปฎิบัติ โดยไม(กลัวต(อความ
ล�มเหลว 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

26. ยอมรับและให�ความสนใจต(อ
ความคิดใหม(ๆ และวิธีการใหม(ๆ 
หรือการกระทําท่ีแตกต(าง 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

27. เป=ดโอกาสให�ผู�ร(วมงานได�ใช�
ความรู� ความสามารถอย(างเต็ม
ศักยภาพในการคิดค�นวิธีการ
หรือสิ่งใหม(ๆ 

0 1 1 1 1 4 
 

0.8 
 

เหมาะสม 

28. มีสามารถในการปรับตัว การใฝ�รู� 
การคิดสร�างสรรค� การจัดการ
ความเสี่ยง การคิดระดับสูงและ
การใช�เหตุผลท่ีดี ซ่ึงทําให�เกิด
นวัตกรรม (Innovation) 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

 
  จากตารางสรุปผลตรวจสอบค(าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามท่ีมีความสอดคล�อง
ด�านสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� จากตารางท่ี 20 ค(าความเท่ียงตรงของบบ
สอบถามดัชนีในการตรวจสอบความสอดความคล�องของข�อคําถาม (IOC) ค(าคํานวณอยู(ในช(วงระหว(าง 
0.80-1.0 ถือว(ามีความสอดคล�องกับเอกสารและสามารถนําไปใช�ในข�อคําถามของแบบสอบถามการวิจัย
และศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได�อย(างเหมาะสม   
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� 
(Vision) 

 

1. มีการกําหนดวิสัยทัศน�ด�านความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย โดยนํา
เป�าหมาย พันธกิจ ความท�าทายท้ัง
ภายในและภายนอกองค�กร ความ
ต�องการและความคาดหวังของ
ผู�รับบริการและผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย 
รวมท้ังกฎหมายและมาตรฐานความ
ปลอดภัยท่ีเก่ียวข�องมาประกอบและ
เป=ดโอกาสให�บุคลากรมีส(วนร(วมใน
การกําหนดทิศทางขององค�กรด�วย 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

2. มีการประเมินสภาพความเป/นจริงใน
ป�จจุบัน โดยใช�เครืองมือ SWOT 
Analysis เพ่ือสะท�อนให�เห็นจุดแข็ง
และจุดอ(อนขององค�กรในด�านการ
บริหารความปลอดภัย และอาชวีอนา
มัย รวมท้ังสถิติการเกิดอุบัติเหตุ มา
ประกอบในการกําหนดวิสัยทัศน�  

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

3. มีมุมมองว(าวิสัยทัศน�เป/นภาพฝ�นใน
อนาคต ท่ีมีการดึงดูดความสนใจจาก
ผู�ท่ีเก่ียวข�อง ได�แก( พนักงาน และ
ลูกค�า และสามารถทําให�เกิดข้ึน หรือ
เป/นจริงได� มีความชัดเจนในประเด็น
ท่ีใส(ใจ สามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนให�
ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
และสามารถสื่อสารได�อย(างชัดเจน 
ตรงประเด็น และเข�าใจง(าย 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

4. วิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย และ   
อาชีวอนามัย เป/นภาพเป�าหมายรวม
ขององค�กรท่ีจะทําให�ทุกคนใส(ใจและ
ร(วมมือในการทําให�บรรลุ  

1 1 0 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

5. การกําหนดนโยบายความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย เป/นการนํา
วิสัยทัศน�ไปสู(การปฏิบัติได�จริง  

1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

6. นโยบายความปลอดภัย และอาชีว 
อนามัย เป/นการแสดงเจตจํานงค�ของ
ผู�นําอย(างชัดเจนท่ีแสดงถึงความจริงใจ
ในการดูแลพนักงานให�ได�รับความ
ปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย�สิน 
รวมถึงสุขภาพอนามัยโดยรวมของ
ทุกคน 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

7. นโยบายความปลอดภัย และอาชีว 
อนามัย ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค�
และเป�าหมายด�านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในการทํางาน 
รวมถึงการตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

8. นโยบายความปลอดภัย และอาชีว 
อนามัย ควรแสดงถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข�อบังคับ และมาตรฐานท่ี
เก่ียวข�องกับความปลอดภัย และอาชีว 
อนามัย ในการทํางาน อย(างเคร(งครัด 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

9. นโยบายความปลอดภัย และอาชีว 
อนามัย ช(วยในการเสริมสร�าง
วัฒนธรรมองค�กร ซ่ึงผู�บริหาร 
พนักงาน และผู�เก่ียวข�อง มีความ
เข�าใจและมุ(งม่ัน ให�ความสําคัญต(อ
การบริหารจัดการด�านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในการทํางาน 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

10. นโยบายความปลอดภัย และอาชีว 
อนามัย ควรมีการสื่อสารให�พนักงาน
และผู�เก่ียวข�องทราบ รวมท้ังมี
ปรับปรุงให�เหมาะสมกับสถานการณ�
อยู(เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการ 
(Imagination) 

 

11. มีความท่ีกล�าคิด กล�าฝ�น กล�าทําในสิ่ง
ใหม(ๆ ท่ีไม(เหมือนกับคนอ่ืน ซ่ึง
สามารถนําไปสู(การวางแผนท่ีดี และ
นําไปสู(ความเป/นจริงและบรรลุ
เป�าหมายท่ีวางไว�ได� ซ่ึงสามารถ
นํามาใช�ในการผลักดันมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชวีอนามัย
ในธุรกิจโรงแรมได� 

1 1 0 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

12. กิจกรรมหรือโครงการใหม(ๆท่ี
แตกต(างจากเดิม มีส(วนช(วยในการ
ส(งเสริมการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

13. การเกิดอุบัติเหตุจากการสะดุด หกล�ม
หรือการตก ถือว(าเป/นสาเหตุหลัก
ของอุบัติเหตุในโรงแรม 

1 1 0 1 1 4 0.8 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

14. ความสะอาด และเป/นระเบียบ
เรียบร�อย เป/นการปฎิบัติท่ีเป/น
พ้ืนฐานในการสร�างความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทํางาน ท้ังนี้
เพราะช(วยในการป�องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการสะดุด หกล�มหรือ
การตกได� 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

15. การกําจัดสิ่งท่ีไม(จําเป/นหรือไม(
ต�องการออกจากของท่ีจําเป/น เช(น 
อุปกรณ�ท่ีชํารุดหรือเสื่อมสภาพ ออก
จากอุปกรณ�ท่ีดี เป/นการป�องกันไม(ให�
หยิบอุปกรณ�ผิดในการใช�งานซ่ึงจะ
ก(อให�เกิดอันตรายได�  

1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

16. การเก็บอุปกรณ�ให�เป/นท่ีและจัดทําท่ี
เก็บแยกประเภท ทําให�สะดวกและ
รวดเร็วในการใช�งาน เพ่ือคุณภาพของ
งานและป�องกันการเกิดอุบัติเหตุได� 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

17. การดูแลท่ีทํางานให�สะอาดอยู(เป/น
ประจํา ช(วยทําให�สถานท่ีทํางาน 
และอุปกรณ�ต(างๆอยู(ในสภาพท่ีดี มี
สภาพแวดล�อมท่ีดี มีบรรยากาศร(มรื่น 
และสะอาด 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

18. ให�ความรู�พนักงานด�านสุขลักษณะ
และเป/นข�อกําหนดให�พนักงานทุกคน
ทําความสะอาดร(างกายหลังเลิกงาน
หรือก(อนไปทํากิจกรรมอ่ืนๆ เช(นพัก
รับประทานอาหาร ด่ืมน้ํา เป/นการ
ป�องกันการปนเป��อนของสารเคมีหรือ
เชื้อโรคจากการปฎิบัติงานได� 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

19. การสร�างนิสัยให�พนักงานทําตาม
กฎระเบียบ และมาตรฐานการ
ทํางาน และมีใบตรวจสอบและมีคู(มือ
ในการทํางานทุกข้ันตอน ช(วยในการ
ป�องกันอุบัติเหตุได� 

1 1 1 1 0 4 0.8 เหมาะสม 

20. การดูแลสิ่งแวดล�อม และการ
ช(วยเหลือสังคม เป/นการช(วยในการ
ส(งเสริมสภาพแวดล�อมท่ีดี และสร�าง
ความสัมพันธ�ท่ีดีต(อชุมชน ซ่ึงย(อม
ส(งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดีให�แก(องค�กร  

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุง
กระบวนการหรือวิธีการปฎิบัติงาน
(Process Improvement) 

 

21. มีการใช�กลไกการทํางานร(วมกัน
ระหว(างการคิดสร�างสรรค� และการ
คิดวิจารณญาณ ทําให�คิดในหลายมิติ
และหลากหลาย 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

22. มีกระบวนการคิดวิจารณญาณในการ
ประเมินการปรับปรุงกระบวนการ
หรือวิธีปฎิบัติงานและเลือกวิธีท่ีดี
ท่ีสุด เพ่ือให�งานมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

23. มีการช(วยสนับสนุนให�พนักงานได�คิด
ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงานในสถานการณ�ท่ี
หลากหลาย เพ่ือนําในสู(กระบวนการ
หรือวิธีปฎิบัติงานท่ีสร�างสรรค� แปลก
ใหม( แตกต(างจากเดิม รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีคุณค(าต(อองค�กร 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

24. สามารถนําความรู�การปรับปรุง
กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงานอย(าง
สร�างสรรค�มาใช�ในการป�องกันและ
แก�ไขอุบัติเหตุจากการทํางานส(วน
ใหญ(ในโรงแรม ได�แก(การลื่น หกล�ม
และการตก การถูกตัด แผลไหม�จาก
ความร�อน และโรคจากท(าการทํางาน
ท่ีไม(เหมาะสมหรือไม(ถูกหลัก          
การยศาสตร� (Ergonomics) 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

25. มีการใช�หลักการยศาสตร� ในการ
ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� โดยมีการ
ประเมินความเสี่ยงของงาน อบรมให�
ความรู�ทางด�านการยศาสตร� จัดทํา
ข�อปฎิบัติของงานแต(ละประเภท 
และจัดหาอุปกรณ�ท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ป�องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ และ
การบาดเจ็บ กับผู�ปฎิบัติงาน 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

26. มีการจัดทําวิธีการปฎิบัติท่ีถูก
หลักการยศาสตร� ของงานแต(ละ
ประเภท เช(น งานปูและจัดเตียง ทํา
ความสะอาดห�องน้ํา การยกของ การ
เตรียมอาหารและปรุงอาหาร และ
งานต�อนรับและงานสํานักงาน 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

27. มีการวิเคราะห�และปรับปรุง
กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงานในการ
แก�ป�ญหาการลื่น หกล�มและการตก 
จากการทํางานต(างๆในโรงแรม ได�แก( 
น้ํา สารเคมีหรือของเหลวหกรั่วไหล
สายไฟฟ�า สายอุปกรณ�ต(างๆ พรม
และอุปกรณ�ปูพ้ืน เช(น พรมดักฝุ�น 
รวมท้ังสภาพพ้ืนผิวท่ีต(างกันหรือต(าง
ระดับ และแนวลาดเอียง 

1 1 1 0 1 4 0.8 เหมาะสม 

28. มีการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงานและกําหนดแนวปฎิบัติใน
การป�องกันอันตรายจากการลื่น หกล�ม
และการตก จากการทํางานต(างๆใน
โรงแรม 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

29. มีการวิเคราะห�อันตรายและการ
ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงาน เพ่ือป�องกันอุบัติเหตุจาก
เกิดแผลไหม�หรือการลวกจากการใช�
ความร�อนในการปรุงอาหาร เช(น เตา
ไฟ ตู�อบ และหม�อต�ม และการสัมผัส
หรือจับอุปกรณ�ท่ีร�อน รวมท้ัง
ของเหลวหรืออาหารท่ีร�อน 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

30. มีมาตรการในการปรับปรุง
กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงาน เพ่ือ
ป�องกันอุบัติเหตุจากการถูกตัดหรือ
ถูกบาด ส(วนใหญ(เกิดจากการใช�มีด 
และอุปกรณ�เครื่องจักรในห�องครัว 
ห�องซักรีด และห�องช(างซ(อม
วิศวกรรม  

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการจูงใจ 
(Motivation) 

 

31. มีการจูงใจ คือ ให�พนักงานมีความ
เชื่อว(าเขาสามารถทํางานได�บรรลุ
เป�าหมายเพ่ือผลท่ีได�รับทางบวก 
และมีคุณค(าต(อพนักงาน 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

32. มีการกําหนดเป�าหมายท่ีต�องการเพ่ือ
เป/นแนวทางให�พนักงานแสดง
พฤติกรรมตามเป�าหมายท่ีกําหนดซ่ึง
สอดคล�องกับเป�าหมายของพนักงาน 

1 1 1 0 1 4 0.8 เหมาะสม 

33. มีการให�รางวัลเพ่ือเป/นการกระตุ�นให�
พนักงานมีพฤติกรรมการทํางานท่ีดี 
และเป/นการจูงใจบุคลากรท่ีมี
ความสามารถเข�ามาร(วมงานใน
องค�การเพ่ือรักษาบุคลากรให�ทํางาน
ต(อไป และเพ่ือกระตุ�นให�พนักงาน
บรรลุเป�าหมายสูงสุด 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

34. มีการนําทฤษฏีการจูงใจและวิธีการ
จูงใจแบบต(างๆ มาใช�ในการพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมส(งเสริมเพ่ือ
เป/นการจูงใจให�พนักงานได�มีส(วน
ร(วมและช(วยในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัย และ 
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

35. การส(งเสริมความปลอดภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป/นการทําให�พนักงาน
มีความตระหนัก (Awareness) มี
การยอมรับ (Acceptance) มีการ
ปฏิบัติ (Application) และการรักษา
ไว� (Assimilation) 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

36. กิจกรรมข�อเสนอแนะด�านความ
ปลอดภัย เป/นการเป=ดโอกาสให�
พนักงานทุกคนช(วยกันค�นหาวิธีการ 
และสภาพการณ�ทํางานท่ีไม(ปลอดภัย 
และให�เสนอแนะวิธีในการปรับปรุง
แก�ไขให�มีความปลอดภัย เพ่ือช(วยใน
การป�องกันอุบัติเหตุ 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

37. กิจกรรมรณรงค�การใช�อุปกรณ�
ป�องกันอันตรายส(วนบุคคล (PPE) 
เป/นการกระตุ�นและรณรงค�ให�
พนักงานได�ใช�อุปกรณ�ป�องกัน
อันตรายส(วนบุคคลได�ถูกต�องตาม
ประเภทของอันตรายท่ีจะสัมผัสหรือ
ตามงานท่ีทํา  

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

38. กิจกรรมรณรงค�อุบัติเหตุเป/นศูนย� 
(Zero Accident) เป/นการกระตุ�นให�
ทุกคนปฎิบัติงานด�วยความปลอดภัย 
ปราศจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยอาจมี
การแข(งขันระหว(างฝ�ายต(างๆใน
โรงแรม หรือเป/นการรณรงค�รวมท้ัง
องค�กร 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

39. กิจกรรม 5 ส เป/นกิจกรรมท่ีใช�ใน
การรณรงค�เรื่องความสะอาดและ
ความเป/นระเบียบเรียบร�อย มีการ
อบรมให�ความรู� 5 ส กับพนักงาน 
แต(งต้ังคณะกรรมการ 5 ส มีการ
ตรวจประเมิน และมีมาตรฐานการ
ทํางาน 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

40. มีการพิจารณาให�รางวัลในการมี   
ส(วนร(วมในกิจกรรมต(างๆ อาจเป/น  
ตัวเงินและไม(เป/นตัวเงิน หรือใบ
ประกาศเกียรติคุณ ท้ังนี้ผู�บริหาร
สูงสุดควรเป/นผู�มอบรางวัลให�ผู�รับ
ด�วยตัวเอง 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความ
ร�วมมือ (Collaboration) 

 

41. การให�ความร(วมมือ เป/นการร(วมกัน
ทํางานของบุคคลในลักษณะเป/นกลุ(ม 
เป/นทีม มีการร(วมรู� ร(วมคิด มีส(วน
ร(วมในการทํางาน ร(วมรับผิดชอบ
งานท้ังท่ีเป/นทางการและไม(เป/น
ทางการ และเป/นความสัมพันธ�ของ
บุคคลในกลุ(มทํางานร(วมกัน เพ่ือให�
การทํางานนั้นบรรลุเป�าหมายตามท่ี
กําหนดไว� 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

42. มีความสามารถในการสร�างความ
ร(วมมือจากพนักงาน ซ่ึงถือเป/น
ยุทธศาสตร�สําคัญท่ีจะทําให�องค�กร
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน
ด�านการจัดการความปลอดภัยในการ
ทํางาน  

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

43. พนักงานมีความใกล�ชิดกับงานและ
ป�จจัยเสี่ยงโดยตรง จึงมีความสําคัญ
มากในการดึงพนักงานให�มีส(วนร(วม
ในการชี้บ(งอันตราย และหามาตรการ
ในการป�องกัน 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

44. มีการชี้แจงให�พนักงานทราบถึง
ข�อกําหนดด�านกฎหมาย ท่ีมีการระบุ
ให�มีส(วนร(วมในความปลอดภัย เช(น 
พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 
กําหนดให�ลูกจ�างมีหน�าท่ีร(วมมือกับ
นายจ�างในการดําเนินงานด�านความ
ปลอดภัยในการทํางาน มีหน�าท่ี
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และมาตรฐาน
ด�านความปลอดภัยในการทํางาน มี
หน�าท่ีดูแลสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานตามมาตรฐานท่ีกําหนด ถ�า
พบข�อบกพร(อง หรือชํารุดเสียหาย 
และไม(สามารถแก�ไขได�ด�วยตนเอง 
ให�แจ�งเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยใน
การทํางาน หัวหน�างาน และต�องสวม
ใส(และดูแลรักษาอุปกรณ�คุ�มครอง
ความปลอดภัยส(วนบุคคลตลอดเวลา 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

45. ผู�บริหารต�องเป=ดโอกาส ให�พนักงาน
เข�ามามีส(วนร(วม ด�วยการเข�าไป
ปรึกษาหารือในประเด็นความ
ปลอดภัยในการทํางาน และเชิญให�
มาร(วมประชุมกับฝ�ายบริหารในการ
ดําเนินงานด�านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

46. มีแนวทางและเป=ดโอกาสให�พนักงาน
ทุกคนมีส(วนร(วมและให�ความร(วมมือ
ในการดําเนินงานด�านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

47. มีการจัดอบรมให�ความรู�ด�านความ
ปลอดภัยแก(พนักงานทุกคนทุกระดับ 
และ มีการพัฒนากิจกรรมหรือ
แผนการปฎิบัติท่ีต(อยอดจากการ
อบรมให�ความรู�  

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

48. มีการพัฒนาแผนการอบรมความ
ปลอดภัยประจําปXแก(พนักงาน โดย
ปฎิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดและ
ป�จจัยเสี่ยงของงานแต(ละประเภท 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

49. มีการปฎิบัติตามแผนการอบรมและ
ประเมินผลการอบรม 

1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

50. มีการพัฒนากิจกรรมท่ีทําให�พนักงาน
ได�มีส(วนร(วมและให�ความร(วมมือใน
การบริหารจัดการความปลอดภัย 
โดยใช�ความรู�ท่ีได�รับจากการอบรม
ต(างๆ เช(นการประเมินความเสี่ยง 
และการเสนอแนะด�านความ
ปลอดภัย 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ�น 
(Flexibility) 

 

51. มีความสามารถในการคิดและมอง
ป�ญหาในหลายมุมมอง หลายทิศทาง 
หลายมิติ รวมท้ังเห็นทางออกของ
ป�ญหาได�หลากหลายวิธี 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

52. มีความสามารถในการคิดหาคําตอบ
ได�อย(างอิสระ ไม(ตกอยู(ภายใต�
กฏเกณฑ�หรือความคุ�นเคย มี
ความสามารถในการปรับตัวตาม
สถานการณ�ต(างๆ และ เป=ดกว�างรับ
ความคิดใหม(ๆ อย(างอิสระ 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

53. เป=ดโอกาสให�พนักงานในองค�กรได�มี
การแสดงความคิดอย(างอิสระในการ
เสนอความคิดในป�จจัยเสี่ยง และ
อันตรายต(างๆ ของงานท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือนําไปสู(การปรับปรุงแก�ไขให�มี
ความปลอดภัยมากข้ึน  

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

54. มีการประเมินความเสี่ยงในการ
ทํางาน เพ่ือพิจารณาโอกาสท่ีงาน
นั้นๆ จะเกิดอันตรายต(อผู�ปฎิบัติงาน 
และเม่ือเกิดข้ึนแล�ว ผลกระทบหรือ
ความรุนแรงมีมากน�อยแค(ไหน 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

55. มีการประเมินระดับความเสี่ยงของ
งานแต(ละงาน เพ่ือให�เห็นภาพรวม
ของระดับความเสี่ยงท้ังหมด เพ่ือ
นําไปสู(การหามาตรการในการลด
หรือควบคุมความเสี่ยง โดยเฉพาะ
ระดับความท่ีสูงมาก และความเสี่ยงสูง 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

56. มีการติดตามข�อมูลข(าวสาร 
ข�อกําหนดมาตรฐาน รวมท้ัง
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องด�านความ
ปลอดภัย และมีแผนงานในการ
ปฎิบัติตาม เพ่ือให�เกิดความ
ปลอดภัย และป�องกันไม(ให�เกิดการ
ถูกลงโทษทางกฎหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

57. มีการเตรียมพร�อมและพัฒนาแผน
ฉุกเฉินของเหตุการณ�ต(างๆ เพ่ือ
ตอบสนองได�อย(างรวดเร็ว และลด
ความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย�สิน 
เช(น อัคคีภัย แผ(นดินไหว น้ําท(วม       
สึนามิ การก(อการร�าย การประชุม
ประท�วง การก(อจราจล การขู(วาง
ระเบิด โรคติดต(อ เช(น ไข�หวัดนก 
โรคซาร� 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

58. มีการเป=ดกว�างรับความคิดใหม(ๆ 
อย(างอิสระ โดยเป=ดโอกาสให�
พนักงานมีการเสนอแนะป�จจัยความ
เสี่ยงและความไม(ปลอดภัยต(างๆในท่ี
ทํางาน รวมท้ังวิธีการปรับปรุงแก�ไข
ให�ปลอดภัยข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

59. มีการนําระบบข�อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงงาน (Suggestion) หรือ ไค
เซ็น (Kaizen) มาใช� เพ่ือมุ(งเน�นให�
พนักงานได�มีส(วนร(วมในการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงงานในเรื่อง
ต(างๆ เช(น การสร�างคุณภาพ การลด
ต�นทุน และการสร�างความปลอดภัย
ในการทํางาน 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

60. มีการสนับสนุนทรัพยากรต(างๆ 
รวมท้ังงบประมาณ เพ่ือให�ป�จจัย
เสี่ยงและป�ญหาด�านความปลอดภัย 
ได�มีจัดการแก�ไขอย(างแท�จริง 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคดิค�นส่ิง
ใหม� (Invention) 

 

61. มีการนําแนวความคิดใหม(ๆหรือการ
ใช�ประโยชน�จากสิ่งท่ีมีอยู(แล�วมาใช�
ในรูปแบบใหม( เพ่ือทําให�เกิด
ประโยชน�ทางการจัดการความ
ปลอดภัย  

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

62. มีกระบวนการคิดท่ีเป/นข้ันเป/นตอน 
(Systematic) หรือ Step-by-Step 
มาประยุกต�ใช�ในการแก�ป�ญหาในวง
กว�างกับเรื่องความปลอดภัย 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

63. มีการผสมผสานระหว(างความคิด
ยืดหยุ(น (flexibility) ท่ีสามารถคิด
หาคําตอบได�หลายประเภท และ
ดัดแปลงให�เข�ากับสถานการณ�ต(างๆ
ได� กับความคิดวิจารณญาณ 
(elaboration) ท่ีมีการใช�วิจารณญาณ
อย(างรอบคอบ ละเอียด หลาย
ข้ันตอนท่ีสามารถอธิบายหรือขยาย
ความคิดเดิมให�ชัดเจนและสมบูรณ�
ยิ่งข้ึน 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

64. มีการนําไคเซ็น (Kaizen) มาใช�ใน
การการปรับปรุงงาน และส(งเสริมให�
พนักงานทุกคนได�เสนอแนวคิด เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
ป�จจุบันให�ดีข้ึน และความปลอดภัย 
(Safety) ข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

65. จัดให�มีการระดมสมอง (Brain 
Strom) โดยจัดทํารายการคําถาม
เพ่ือกระตุ�นให�เกิดจินตนาการและ
ความคิดใหม(ๆ ในการส(งเสริมความ
ปลอดภัย 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

66. มีการประยุกต�ใช�ไคเซ็นกับการระดม
สมอง (Kaizen and Brain 
Storming) ในการกระตุ�นให�เกิด
จินตนาการและความคิดใหม(ๆในการ
ปรับปรุงงานให�ปลอดภัยมากข้ึน 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

67. มีการส(งเสริมให�พนักงานมีการระดม
สมอง เพ่ือเป/นแรงกระตุ�นระหว(างกัน
ทําให�เกิดความคิดใหม(ๆ โดยเน�น
สภาพแวดล�อมท่ีเป/นอิสระปราศจาก
การวิพากษ�วิจารณ� ซ่ึงจะทําให�เกิด
พลังความคิดสร�างสรรค�ในระดับ
สูงสุด 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

68. มีการนําแบบรายการหรือเช็คลิสต�
ของออสบอร�นมาใช� ซ่ึงเป/นรายการ
คําถามเพ่ือกระตุ�นให�เกิดจินตนาการ
และเสนอแนะการคิดค�นใหม(ๆ เพ่ือ
การผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 ผลค(า IOC การตรวจสอบความสอดความคล�องด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันมุ�งสู�
วิธีการจัดการความปลอดภัยและ     

อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ระดับความคิดเห็น
ผู�เช่ียวชาญ ผลรวม ค�า IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

69. มีการเป=ดโอกาสและส(งเสริมในการ
คิดสิ่งใหม(ๆด�านความปลอดภัย ตาม
เช็คลิสต�ของออสบอร�น 9 หัวข�อ 
ได�แก( ไม(มีวิธีการใช�แบบอ่ืนหรือ ไม(
สามารถยืมไอเดียอ่ืนท่ีมีความ
คล�ายกันได�หรือ สามารถเปลี่ยนได�
หรือไม( สามารถแทนท่ีได�หรือไม( 
หากขยายให�ใหญ(ข้ึน หากย(อให�เล็ก
ลง ตัวแทน (นํามาใช�แทน) หาก
เปลี่ยนถ(าย หากสลับด�าน และหาก
นํามาเชื่อมกัน 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

70. มีการสนับสนุนในการปรับปรุงให�งาน
ปลอดภัยข้ึนอย(างจริงจัง หลังจากมี
การใช�เช็คลิสต�ของออสบอร�นและ
การทําไคเซ็น (Kaizen) 

0 1 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

 
  จากตารางสรุปผลตรวจสอบค(าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามท่ีมีความสอดคล�อง
ด�านสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� จากตารางท่ี 11 และ 12 ค(าความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถามดัชนีในการตรวจสอบความสอดความคล�องของข�อคําถาม (IOC) ค(าคํานวณอยู(ในช(วง
ระหว(าง 0.80-1.0 ถือว(ามีความสอดคล�องกับเอกสารและสามารถนําไปใช�ในข�อคําถามของการวิจัย
และศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได�อย(างเหมาะสม 
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2. ผลการวิเคราะห�ค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
  จากการหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีผ(านการหาดัชนีความ
เท่ียงตรงและสอดคล�อง (IOC) แล�ว ทําการหาค(าความเชื่อม่ันโดยใช�ค(าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) หรือ
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงการประเมินความเชื่อม่ัน
สัมประสิทธิ์แอลฟาได�มีการพิจารณาจากเกณฑ�การประเมิน ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) 

 ค(าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α )  การแปลความหมายระดับความเชื่อม่ัน 
 มากกว(า .9   ดีมาก 
 มากกว(า .8   ดี 
 มากกว(า .7   พอใช� 
 มากกว(า .6   ค(อนข�างพอใช� 
 มากกว(า .5   ตํ่า 
 น�อยกว(า หรือ เท(ากับ .5  ไม(สามารถรับได� 

  จากการวิเคราะห�ค(าความเชื่อม่ันโดยหาค(าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ได�ค(าระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท(ากับ .807 ซ่ึงถือได�ว(า
อยู(ในระดับดี หมายถึงแบบสอบถามมีความน(าเชื่อถือและสามารถนําใช�ในการศึกษากับกลุ(มตัวอย(าง
จริงได� 

 ผลการวิเคราะห�ค(าความเชื่อม่ันโดยหาค(าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ผู�วิจัยได�แสดงในภาคผนวก ช 

3. ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน CFA 
 ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช�องค�ประกอบท่ีได�จากการ

สังเคราะห�จากการวิจัยเอกสารและการสนทนากลุ(มมาสร�างแบบสอบถาม และให�ผู�เชี่ยวชาญประเมิน 
ค(า IOC และนําไปเก็บกับกลุ(มตัวอย(างโดยเลือกกลุ(มตัวอย(างแบบเจาะจงได�แก(พนักงานระดับบริหาร
ของกลุ(มโรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ีมีจํานวนลูกจ�างมากกว(า 50 คนข้ึนไป โดยทําการส(งแบบสอบถาม
จํานวน 300 ชุด และได�กลับมาจํานวน 280 ชุด โดยผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน 
ผลการวิจัยแบ(งการวิเคราะห�ออกเป/น 2 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนที่ 1 เป/นผลจากการยืนยัน
องค�ประกอบ ด�วยเทคนิควิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน ส(วนข้ันตอนท่ี 2 เป/นการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในธุรกิจโรงแรม  
  ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน  

 การวิเคราะห�ยืนยันองค�ประกอบนั้น เม่ือผู�วิจัยได�รับข�อมูลจากแบบสอบถามท่ีได�ทํา
การสอบถามนํามาใช�ยืนยันความเหมาะสมขององค�ประกอบในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม  โดยแจกแบบสอบถามไปยังพนักงานระดับบริหารของกลุ(มโรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ีมี
จํานวนลูกจ�างมากกว(า 50 คนข้ึนไป โดยมีการแจกผ(านทางอีเมล และการแจกแบบสอบถามโดยตรง
ไปยังพนักงาน จํานวน 300 ชุด โดยได�กลับมาจํานวน 280 ชุด เพ่ือนําผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสอง 
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 สัญลักษณ�ท่ีใช�สําหรับการวิเคราะห�ข�อมูล 
 เพ่ือให�เกิดความเข�าใจร(วมกัน ในการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลนี้ ผู�วิจัยได�

กําหนดและแปลความหมายของสัญลักษณ�ท่ีใช�แทนค(าสถิติและตัวแปรต(างๆ มีรายละเอียดดังต(อไปนี้ 
  Mean หมายถึง ค(าเฉลี่ย   
  S.D  หมายถึง ส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  2

χ   หมายถึง  ค(าไค-สแควร� 
  df  หมายถึง  ค(าองศาแห(งความเป/นอิสระ 
  RMSEA  หมายถึง  ค(ารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
  CFI   หมายถึง  ค(าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
  GFI  หมายถึง ค(าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
  AGFI หมายถึง  ค(าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก�แล�ว 
  p-value หมายถึง ค(าความน(าจะเป/นทางสถิติ 
  β  หมายถึง ค(าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ เพ่ือแสดงค(าน้ําหนัก 
  S.E.  หมายถึง ค(าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร
อิสระ 
  t  หมายถึง ค(าสถิติใช�ทดสอบความแตกต(างหรือเปรียบเทียบค(าเฉลี่ยของกลุ(ม
ตัวอย(าง  
  Vis  หมายถึง วิสัยทัศน� 
  Imag หมายถึง จินตนาการ 
  Pro_Im หมายถึง การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน   
  Moti หมายถึง การจูงใจ 
  Col  หมายถึง การให�ความร(วมมือ 
  Flex หมายถึง ความยืดหยุ(น 
  Inv  หมายถึง การคิดค�นสิ่งใหม(         

1. การวิเคราะห�สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แก( พนักงานระดับบริหารของกลุ(ม

โรงแรมระดับ 5 ดาว ท่ีมีจานวนลูกจ�างมากกว(า 50 คนข้ึนไป จํานวน 280 ราย แยกตาม เพศ อายุ   
ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ตําแหน(งงาน และหน(วยงานท่ีรับผิดชอบ สามารถแสดงได�ตามตาราง
ท่ี 13 

 
ตารางท่ี 13 แสดงค(าความถ่ีและร�อยละของข�อมูลส(วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน ร�อยละ 

 ชาย 153 54.60 
หญิง 127 45.40 

รวม 280 100.00 
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  จากตารางท่ี 13 พบว(า กลุ(มตัวอย(างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส(วนใหญ(
เป/นเพศชาย จํานวน 153 คน คิดเป/นร�อยละ 54.60 และเป/นเพศหญิง จํานวน 127 คน คิดเป/นร�อยละ 
45.40 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 14 แสดงค(าความถ่ีและร�อยละของข�อมูลส(วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ 
จํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน ร�อยละ 

ไม(เกิน 30 ปX 11 3.90 
31-40 ปX 140 50.00 

41-50 ปX 70 25.00 

50 ปX ข้ึนไป 59 21.10 

รวม 280 100.00 

 
  จากตารางท่ี 14 พบว(ากลุ(มตัวอย(างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส(วนใหญ(

มีอายุ 31-40 ปX จํานวน 140 คน คิดเป/นร�อยละ 50.00 อายุ 41-50 ปX จํานวน 70 คน คิดเป/นร�อยละ 
25.00 อายุไม(เกิน 11 ปX จํานวน 11 คน คิดเป/นร�อยละ 3.90 และอายุ 50 ปX ข้ึนไป จํานวน 59 คน 
คิดเป/นร�อยละ 21.10 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 15  แสดงค(าความถี่และร�อยละของข�อมูลส(วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน ร�อยละ 

ตํ่ากว(าปริญญาตรี 28 10.10 
ปริญญาตรี 151 53.90 
สูงกว(าปริญญาตรี 101 36.10 

รวม 280 100.00 
 
  จากตารางท่ี 15 พบว(า กลุ(มตัวอย(างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส(วนใหญ(

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 151 คน คิดเป/นร�อยละ 53.90 สูงกว(าปริญญาตรีจํานวน 101 
คน คิดเป/นร�อยละ 36.10 ตํ่ากว(าปริญญาตรี จํานวน 28 คิดเป/นร�อยละ 10.10 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 16  แสดงค(าความถ่ีและร�อยละของข�อมูลส(วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
อายุการทํางาน 

อายุการทํางาน 
จํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน ร�อยละ 
ไม(เกิน 5 ปX   32 11.40 
6-10 ปX  85 30.40 
11-15 ปX 86 30.70 
15 ปX ข้ึนไป 77 27.50 

รวม 280 100.00 
 

  จากตารางท่ี 16 พบว(ากลุ(มตัวอย(างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส(วนใหญ(
มีอายุการทํางาน 11-15 ปX จํานวน 86 คน คิดเป/นร�อยละ 30.70 อายุการทํางาน 6-10 ปX จํานวน 85 
คน คิดเป/นร�อยละ 30.40 อายุการทํางานไม(เกิน 5 ปX จํานวน 32 คน คิดเป/นร�อยละ 11.40 และ
ประสบการณ�ในการทํางาน 15 ปX ข้ึนไป จํานวน 77 คน คิดเป/นร�อยละ 27.50 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 17  แสดงค(าความถ่ีและร�อยละของข�อมูลส(วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

ตําแหน(งงาน 

ตําแหน(งงาน 
จํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน ร�อยละ 
ผู�บริหารระดับฝ�าย 126 45.00 
ผู�บริหารระดับแผนก 154 55.00 

รวม 280 100.00 
 

  จากตารางท่ี 17 พบว(า กลุ(มตัวอย(างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส(วนใหญ(
มีตําแหน(งผู�บริหารระดับแผนก จํานวน 154 คน คิดเป/นร�อยละ 55.00 ตําแหน(งผู�บริหารระดับฝ�าย
จํานวน 126 คน คิดเป/นร�อยละ 45.00 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 18  แสดงค(าความถ่ีและร�อยละของข�อมูลส(วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

หน(วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน(วยงานท่ีรับผิดชอบ 
จํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน ร�อยละ 
 งานบริหารท่ัวไป 31 11.10 
 แผนกบริการส(วนหน�า  34 12.10 
 แผนกแม(บ�าน 19 6.80 
 แผนกอาหารและเครื่องด่ืม 28 10.00 
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ตารางท่ี 18  แสดงค(าความถ่ีและร�อยละของข�อมูลส(วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
หน(วยงานท่ีรับผิดชอบ (ต(อ) 

หน(วยงานท่ีรับผิดชอบ 
จํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน ร�อยละ 
แผนกห�องครัว 14 5.00 
 แผนกช(าง 38 13.60 
 แผนกขายและการตลาด 29 10.40 
 แผนกบุคคล 29 10.40 
 แผนกบัญชี 20 7.10 
 แผนกจัดเลี้ยง 19 6.80 
 แผนกรักษาความปลอดภัย 14 5.00 
 อ่ืนๆ (ระบุ)_______________________ 5 1.80 

รวม 280 100.00 
 
   จากตารางท่ี 18 พบว(า กลุ(มตัวอย(างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส(วนใหญ(

รับผิดชอบงานในแผนกช(าง จํานวน 38 คน คิดเป/นร�อยละ 13.60 แผนกบริการส(วนหน�า จํานวน  
34 คน คิดเป/นร�อยละ 12.10 งานบริหารท่ัวไป จํานวน 31 คน คิดเป/นร�อยละ 11.10 และแผนกขาย
และการตลาด และแผนกบุคคล จํานวน 29 คน คิดเป/นร�อยละ 10.40 ตามลําดับ 

2. การวิเคราะห�ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ�งสู�วิธีการจัดการความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม   

  เป/นการวิเคราะห�ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปร
องค�ประกอบในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม  ดังแสดงในตารางท่ี 19-24 
 

ตารางท่ี 19  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา 
 โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�  

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

1. มีจินตนาการ และกล�านําเสนอ
ความคิดใหม(ๆ เพ่ือพัฒนางาน 

227 53 - - - 
4.81 0.39 มากท่ีสุด 

81.10 18.90 - - - 
2. เป=ดโอกาสให�บุคลากรมีส(วนร(วม
และกระตุ�นให�เกิดความริเริ่ม
สร�างสรรค�สิ่งใหม( 

236 44 - - - 
4.84 0.37 มากท่ีสุด 

84.30 15.70 - - - 
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ตารางท่ี 19  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา 
 โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� (ต(อ)  

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

3. ให�ความเป/นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน และสนับสนุนความ
คิดเห็นท่ีแตกต(าง 

246 34 - - - 
4.88 0.33 มากท่ีสุด 

87.90 12.10 - - - 

4. มีความเช่ือมั่น และท�าทายต(อ
การทํางานท่ีมุ(งการเปลี่ยนแปลง
และสร�างสรรค� 

235 45 - - - 
4.84 0.37 มากท่ีสุด 

83.90 16.10 - - - 

5. มีวิสัยทัศน� สามารถมองเห็น
ภาพในอนาคตขององค�การท่ี
ต�องการจะให�เป/นไปได�อย(าง
ชัดเจน 

251 29 - - - 
4.90 0.31 มากท่ีสุด 

89.60 10.40 - - - 

6. ยึดมั่นในทิศทางและเป�าหมายท่ี
กําหนด และทุ(มเทเพ่ือให�บรรลุผล 

209 71 - - - 
4.75 0.44 มากท่ีสุด 

74.60 25.40 - - - 
7. คิดวางแผนอนาคตของทีมงาน 
เพ่ือจะกําหนดทิศทางและ
จุดหมายท่ีชัดเจน ในการท่ีจะมุ(งสู(
ความสําเร็จในอนาคต 

187 93 - - - 

4.67 0.47 มากท่ีสุด 
66.80 33.20 - - - 

8. มีความสามารถในการเช่ือมต(อ
ภาพแห(งความปรารถนาของ
องค�กรไปสู(อนาคตท่ีตั้งเป�าหมาย
ไว� และเสรมิพลังให�ทีมงานเพ่ือให�
บรรลเุป�าหมายน้ัน 

160 120 - - - 

4.57 0.50 มากท่ีสุด 
57.10 42.90 - - - 

9. มีความยดืหยุ(น และปรับเปลี่ยน
แผนงานหรอืเป�าหมายตาม
สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนไป 

224 56 - - - 
4.80 0.40 มากท่ีสุด 

80.00 20.00 - - - 

10. มีความยืดหยุ(นในการปรับตัว
ใหม( ถ�ารู�ว(าสิ่งท่ีทําไม(สามารถบรรลุ
ตามเป�าหมายท่ีวางไว� หรือวิธีการ
ทํางานไม(ถูกต�อง 

242 38 - - - 
4.86 0.34 มากท่ีสุด 

86.40 13.60 - - - 
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ตารางท่ี 19  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา 
 โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� (ต(อ) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

11. สร�างบรรยากาศการทํางานท่ี
ไม(เครียดและเป/นกันเอง 

205 75 - - - 
4.73 0.44 มากท่ีสุด 

73.20 26.80 - - - 

12. มีความสามารถในการคิดหา
คําตอบได�หลายประเภทและ
หลายทิศทาง เป/นการคิดนอก
กรอบไม(ตกอยู(ภายใต�กฎเกณฑ�
หรือความคุ�นเคย 

143 137 - - - 

4.51 
 

0.50 
 

มากท่ีสุด 

51.10 48.90 - - - 

13. มีความสามารถในการปรับปรุง
กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงาน
อย(างสร�างสรรค� โดยมีการนําหลัก
วิชาการและทฤษฏีมาบูรณาการใน
การปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงาน ให�มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

128 152 - - - 

4.46 0.50 มาก 
45.70 54.30 - - - 

14. มีทักษะและความสามารถใน
การปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงานให�ดีข้ึนหรือมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนอย(างเป/น
ระบบ 

183 97 - - - 

4.65 0.48 มากท่ีสุด 
65.40 34.60 - - - 

15. มีการฝ�กคิดและหาวิธีปรับปรุง
กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงานอยู(
เสมอ ทําให�มีประสบการณ�และ
สามารถกําหนดกลยุทธ์ิในการ
ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงานได�อย(างรวดเร็ว 
เหมาะสม และปลอดภัย 

136 144 - - - 

4.49 0.50 มาก 

48.60 51.40 - - - 

16. มีความสามารถในใช�ความรู� 
เทคโนโลยี หรือวิธีการแบบ
ก�าวหน�ามาใช�ในการปรับปรุง
กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงาน 

207 73 - - - 
4.74 0.44 

 
มากท่ีสุด 

 73.90 26.10 - - - 
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ตารางท่ี 19  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� (ต(อ) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

17. ให�ความร(วมมือในการทํางาน 
เพ่ือจุดประกายความคิด
สร�างสรรค�และความรู�ใหม(ๆ 

229 51 - - - 
4.82 0.39 มากท่ีสุด 

81.10 18.20 - - - 

18. ยอมรับฟ�งความคิดเห็นและ
ข�อเสนอะจากบุคคลอ่ืนอย(าง 
เต็มใจ 

219 61 - - - 
4.78 0.41 มากท่ีสุด 

78.20 21.80 - - - 

19. ให�การสนับสนุนความคิดเห็น
ใหม(ๆและวางแผนการนําไป
ปฎิบัติอย(างจริงจัง 

168 112 - - - 
4.60 0.49 มากท่ีสุด 

60.00 40.00 - - - 

20. สร�างบรรยากาศการทํางาน
เป/นทีม ทุกคนมีความรู�สึกเป/น
ส(วนหน่ึงของทีม มีความไว�วางใจ 
ทุ(มเทเพ่ือให�งานมีประสิทธิภาพ 

191 89 - - - 
4.68 0.47 มากท่ีสุด 

68.20 31.80 - - - 

21มีทักษะและการจัดการในการ
สร�างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ให�กับบุคลากร 

215 65 - - - 
4.77 0.42 มากท่ีสุด 

76.80 23.20 - - - 

22. ส(งเสริมสนับสนุนให�บุคลากร
เกิดความกระตือรือร�นในการ
ปฏิบัติงาน ก(อให�เกิดความริเริ่ม
สร�างสรรค�ท�าทายต(อการเกิดข้ึน
ของสิ่งใหม(ๆ 

193 87 - - - 

4.69 0.46 มากท่ีสุด 

68.90 31.10 - - - 

23. กล�าเสี่ยงในวิธีการใหม(ๆ ท่ี
แตกต(างจากแบบเดิมๆ โดยไม(
กลัวความผิดพลาด 

169 107 4   
4.59 0.52 มากท่ีสุด 

60.40 38.20 1.40   

24. มีวิธีการในการกระตุ�นให�
พนักงานในองค�กร ทุ(มเทและ
ปฏิบัติงานต(างๆ ตามเป�าประสงค�
ขององค�การ 

147 133 - - - 
4.53 0.50 มากท่ีสุด 

52.50 47.50 - - - 

25. เป=ดใจกว�างในการสนับสนุน
ความคิดใหม(ๆ  และวางแผนใน
การปฎิบัติ โดยไม(กลัวต(อความ
ล�มเหลว 

194 86 - - - 
4.69 0.46 มากท่ีสุด 

69.30 30.70 - - - 

 
 
 



188 

 

ตารางท่ี 19  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา 
 โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� (ต(อ) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

26. ยอมรับและให�ความสนใจต(อ
ความคิดใหม(ๆ และวิธีการใหม(ๆ 
หรือการกระทําท่ีแตกต(าง 

199 81 - - - 
4.71 

 
0.45 

 
มากท่ีสุด 

71.10 28.90 - - - 
27. เป=ดโอกาสให�ผู�ร(วมงานได�ใช�
ความรู� ความสามารถอย(างเต็ม
ศักยภาพในการคิดค�นวิธีการหรือ
สิ่งใหม(ๆ 

205 75 - - - 
4.73 0.44 มากท่ีสุด 

73.20 26.80 - - - 

28. มีสามารถในการปรับตัว การ
ใฝ�รู� การคิดสร�างสรรค� การจัดการ
ความเสี่ยง การคิดระดับสูงและ
การใช�เหตุผลท่ีดีซึ่งทําให�เกิด
นวัตกรรม (Innovation) 

187 93 - - - 

4.67 0.47 มากท่ีสุด 
66.80 33.20 - - - 

รวม 4.71 0.14 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 19 พบว(า องค�ประกอบของตัวแปรเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ

บริหารเชิงสร�างสรรค� ท้ัง 28 ข�อ มีค(าเฉลี่ย (Mean ) เท(ากับ 4.71 และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
เท(ากับ 0.14 อยู(ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป/นรายด�านตัวแปร พบว(า ตัวแปรท่ีมีค(าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
คือตัวแปรด�านการให�ความร(วมมือ มีค(าเฉลี่ย (Mean) เท(ากับ 4.65 และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท(ากับ 0.20 อยู(ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาตัวแปรป�จจัยแรงผลักดดันทางการบริหาร
เชิงสร�างสรรค�รายข�อในด�านการให�ความร(วมมือ พบว(า พนักงานมีความใกล�ชิดกับงานและป�จจัยเสี่ยง
โดยตรง จึงมีความสําคัญมากในการดึงพนักงานให�มีส(วนร(วมในการชี้บ(งอันตรายและประเมินวามเสี่ยง
ของงานต(างๆท่ีรับผิดชอบในธุรกิจโรงแรม เพ่ือให�ทราบความเสี่ยงของงาน และระดับความเสี่ยง 
รวมท้ังดําเนินการหามาตรการในการป�องกันและปรับปรุงแก�ไขเพ่ือกําจัด  ลดและความควบคุมความ
เสี่ยงให�อยู(ในระดับท่ียอมรับได� โดยมีค(าเฉลี่ย (Mean ) เท(ากับ 4.78 และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) เท(ากับ 0.41 ซ่ึงอยู(ในระดับมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 20 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านวิสัยทัศน� (Vision) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

29. มีการกําหนดวิสัยทัศน�ด�านความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย โดยนํา
เป�าหมาย พันธกิจ ความท�าทายท้ัง
ภายในและภายนอกองค�กร ความ
ต�องการและความคาดหวังของ
ผู�รับบริการและผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย 
รวมท้ังกฎหมายและมาตรฐานความ
ปลอดภัยท่ีเก่ียวข�องมาประกอบและ
เป=ดโอกาสให�บุคลากรมีส(วนร(วมใน
การกําหนดทิศทางขององค�กรด�วย 

125 155 - - - 

4.45 0.50 มาก 

44.60 55.40 - - - 

30. มีการประเมินสภาพความเป/น
จริงในป�จจุ บัน โดยใช� เครืองมือ
SWOT Analysis เพ่ือสะท�อนให�
เห็นจุดแข็งและจุดอ(อนขององค�กร
ในด�านการบริหารความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย รวมท้ังสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุ มาประกอบในการ
กําหนดวิสัยทัศน� 

108 164 8 - - 

4.36 0.53 มาก 

38.60 58.60 2.90 - - 

31. มีมุมมองว(าวิสัยทัศน�เป/นภาพฝ�น
ในอนาคต ท่ีมีการดึงดูดความสนใจ 
จากผู�ท่ีเก่ียวข�อง ได�แก( พนักงาน และ
ลูกค�า และสามารถทําให�เกิดข้ึน หรือ
เป/นจริงได� มีความชัดเจนในประเด็น 
ท่ีใส(ใจ สามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนให�ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
สามารถสื่อสารได�อย(างชัดเจน ตรง
ประเด็น และเข�าใจง(าย 

132 148 - - - 

4.47 0.50 มาก 

47.10 52.90 - - - 

32. วิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย เป/นภาพเป�าหมาย
รวมขององค�กรท่ีจะทําให�ทุกคนใส(ใจ
และร(วมมือในการทําให�บรรลุ 

172 108 - - - 
4.61 0.49 

มาก
ท่ีสุด 

61.40 38.60 - - - 
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ตารางท่ี 20 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านวิสัยทัศน� (Vision) (ต(อ) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

33 การกําหนดนโยบายความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป/นการ
นําวิสัยทัศน�ไปสู(การปฏิบัติได�จริง  

160 120 - - - 
4.57 0.50 

มาก
ท่ีสุด 57.10 42.90 - - - 

34. นโยบายความปลอดภัย และ 
อาชีวอนามัย เป/นการแสดง
เจตจํานงค�ของผู�นําอย(างชัดเจนท่ี
แสดงถึงความจริงใจในการดูแล
พนักงานให�ได�รับความปลอดภัยท้ัง
ชีวิตและทรัพย�สิน รวมถึงสุขภาพ
อนามัยโดยรวมของทุกคน 

191 89 - - - 

4.68 0.47 
มาก
ท่ีสุด 

68.20 31.80 - - - 

35. นโยบายความปลอดภัย และ 
อาชีวอนามัย ควรมีการกําหนด
วัตถุประสงค�และเป�าหมายด�าน
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
ในการทํางาน รวมถึงการตรวจสอบ
และประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

217 63 - - - 

4.77 0.41 
มาก
ท่ีสุด 

77.50 22.50 - - - 

36. นโยบายความปลอดภัย และ 
อาชีวอนามัย ควรแสดงถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับ  
และมาตรฐานท่ีเก่ียวข�องกับความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย ในการ
ทํางานอย(างเคร(งครัด 

180 100 - - - 

4.64 0.49 

 
มาก
ท่ีสุด 

 64.30 35.70 - - - 

37. นโยบายความปลอดภัย และ 
อาชีวอนามัย ช(วยในการเสรมิสร�าง
วัฒนธรรมองค�กร ซึ่งผู�บริหาร 
พนักงาน และผู�เก่ียวข�อง มีความ
เข�าใจและมุ(งมั่น ให�ความสาํคัญต(อ
การบริหารจัดการด�านความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการ
ทํางาน 

162 118 - -  

4.58 0.50 
มาก
ท่ีสุด 

57.90 42.10 - -  
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ตารางท่ี 20 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านวิสัยทัศน� (Vision) (ต(อ) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

38. นโยบายความปลอดภัย และ 
อาชีวอนามัย ควรมีการสื่อสารให�
พนักงานและผู�เก่ียวข�องทราบ 
รวมท้ังมีปรับปรุงให�เหมาะสมกับ
สถานการณ�อยู(เสมอ 

215 65 - -  

4.77 0.42 

 
มาก
ท่ีสุด 

 76.80 23.20 - -  

รวมเฉลี่ย 4.62 0.22 
มาก
ท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 20 พบว(าโดยภาพรวมตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนาโปรแกรม

เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านวิสัยทัศน� (Vision) ท้ัง 10 ข�อ มีค(าเฉลี่ย 
(Mean) เท(ากับ 4.62 และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท(ากับ 0.22 อยู(ในระดับมากท่ีสุด  เม่ือ
พิจารณาเป/นรายข�อ พบว(า ข�อท่ีมีค(าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค�และเป�าหมายด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน 
รวมถึงการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีค(าเฉลี่ย (Mean) เท(ากับ 4.77 และ
ส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท(ากับ 0.41 อยู(ในระดับมากท่ีสุด และนโยบายความปลอดภัยและ       
อาชีวอนามัย ควรมีการสื่อสารให�พนักงานและผู�เกี่ยวข�องทราบรวมทั้งมีปรับปรุงให�เหมาะสมกับ
สถานการณ�อยู(เสมอ มีค(าเฉลี่ย (Mean) เท(ากับ 4.77 และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท(ากับ 
0.42 อยู(ในระดับมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 21  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา

โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านจินตนาการ (Imagination) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

39. มีความท่ีกล�าคิด กล�าฝ�น กล�าทําใน
สิ่งใหม(ๆ ท่ีไม(เหมือนกับคนอ่ืน ซึ่ง
สามารถนําไปสู(การวางแผนท่ีดีและนํา 
ไปสู(ความเป/นจริงและบรรลุเป�าหมายท่ี
วางไว�ได� ซึ่งสามารถนํามาใช�ในการ
ผลักดันมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอด-
ภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� 

160 116 - -  

4.58 0.50 มากท่ีสุด 

57.10 41.40 - -  
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ตารางท่ี 21 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านจินตนาการ (Imagination) (ต(อ) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

40. กิจกรรมหรือโครงการใหม(ๆ ท่ี
แตกต(างจากเดิม มีส(วนช(วยในการ
ส(งเสริมการจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

166 114 - - - 
4.59 0.50 มากท่ีสุด 

59.30 40.70 - - - 

41. การเกิดอุบัติเหตุจากการสะดดุ หก
ล�มหรือการตก ถือว(าเป/นสาเหตุหลัก
ของอุบัติเหตุในโรงแรม 

168 108 4 - - 
4.59 0.52 มากท่ีสุด 

60.00 38.60 1.40 - - 

42. ความสะอาด และเป/นระเบียบ
เรียบร�อย เป/นการปฎิบัติท่ีเป/นพ้ืนฐาน
ในการสร�างความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยในการทํางาน ท้ังน้ีเพราะช(วยใน
การป�องกันการเกิดอุบตัิเหตจุากการ
สะดดุ หกล�มหรือการตกได� 

205 75 - - - 

4.73 0.44 มากท่ีสุด 

73.20 26.80 - - - 

43. การกําจดัสิ่งท่ีไม(จําเป/นหรือไม(
ต�องการออกจากของท่ีจําเป/น เช(น 
อุปกรณ�ท่ีชํารุดหรือเสื่อมสภาพ  
ออกจากอุปกรณ�ท่ีดี เป/นการป�องกัน
ไม(ให�หยิบอุปกรณ�ผิดในการใช�งานซึ่ง
จะก(อให�เกิดอันตรายได� 

128 152 - - - 

4.46 0.50 มาก 

45.70 54.30 - - - 

44. การเก็บอุปกรณ�ให�เป/นท่ีและจัดทํา
ท่ีเก็บแยกประเภททําให�สะดวกและ
รวดเร็วในการใช�งานเพ่ือคุณภาพของ
งานและป�องกันการเกิดอุบตัิเหตุได� 

149 131 - - - 
4.53 0.50 มากท่ีสุด 

53.20 46.80 - - - 

45. การดูแลท่ีทํางานให�สะอาดอยู(เป/น
ประจํา ช(วยทําให�สถานท่ีทํางาน และ
อุปกรณ�ต(างๆอยู(ในสภาพท่ีดี มี
สภาพแวดล�อมท่ีดี มีบรรยากาศร(มรื่น 
และสะอาด 

220 60 - - - 

4.79 0.41 มากท่ีสุด 
78.60 21.40 - - - 
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ตารางท่ี 21 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านจินตนาการ (Imagination) (ต(อ) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

46. ให�ความรู�พนักงานด�านสุขลักษณะ
และเป/นข�อกําหนดให�พนักงานทุกคนทํา
ความสะอาดร(างกายหลังเลิกงานหรือ
ก(อนไปทํากิจกรรมอ่ืนๆ เช(นพัก
รับประทานอาหาร ดื่มนํ้า เป/นการ
ป�องกันการปนเป��อนของสารเคมีหรือ
เช้ือโรคจากการปฎิบัติงานได� 

151 129 - - - 

4.54 0.50 มากท่ีสุด 

53.90 46.10    

47. การสร�างนิสัยให�พนักงานทําตาม
กฎระเบียบ และมาตรฐานการทํางาน 
และมีใบตรวจสอบและมีคู(มือในการ
ทํางานทุกข้ันตอน ช(วยในการป�องกัน
อุบัติเหตุได� 

201 79 - - - 
4.72 0.45 มากท่ีสุด 

71.80 28.20 - - - 

48. การดูแลสิ่งแวดล�อม และการ
ช(วยเหลือสังคม เป/นการช(วยในการ
ส(งเสริมสภาพแวดล�อมท่ีดี และสร�าง
ความสัมพันธ�ท่ีดตี(อชุมชน ซึ่งย(อม
ส(งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดีให�แก(องค�กร 

202 78 - - - 

4.72 0.44 มากท่ีสุด 

72.10 27.90 - - - 

รวมเฉลี่ย 4.62 0.24 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 21 พบว(าโดยภาพรวมตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนาโปรแกรม

เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านจินตนาการ (Imagination) ท้ัง 10 ข�อ มี
ค(าเฉลี่ย (Mean) เท(ากับ 4.62 และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท(ากับ 0.24 อยู(ในระดับมากท่ีสุด   
เม่ือพิจารณาเป/นรายข�อ พบว(า ข�อท่ีมีค(าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การดูแลท่ีทํางานให�สะอาดอยู(เป/นประจํา
ช(วยทําให�สถานท่ีทํางานและอุปกรณ�ต(างๆอยู(ในสภาพท่ีดีมีสภาพแวดล�อมท่ีดีมีบรรยากาศร(มรื่นและ
สะอาด มีค(าเฉลี่ย (Mean) เท(ากับ 4.79 และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท(ากับ 0.41 อยู(ในระดับ
มากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 22  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการปฎิบัติงาน (Process Improvement) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก 
สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

49. มีการใช�กลไกการทํางานร(วมกัน
ระหว(างการคิดสร�างสรรค� และการคิด
วิจารณญาณ ทําให�คิดในหลายมิตแิละ
หลากหลาย 

191 89 - - - 
4.68 0.47 มากท่ีสุด 

68.20 31.80 - - - 

50. มีกระบวนการคิดวิจารณญาณใน
การประเมินการปรับปรุงกระบวนการ
หรือวิธีปฎิบัติงานและเลือกวิธีท่ีดท่ีีสุด 
เพ่ือให�งานมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

175 105 - - - 
4.63 0.48 มากท่ีสุด 

62.50 37.50 - - - 

51. มีการช(วยสนับสนุนให�พนักงานได�คิด
ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฎิบตัิงานใน
สถานการณ�ท่ีหลากหลาย เพ่ือนําในสู(
กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงานท่ี
สร�างสรรค� แปลกใหม( แตกต(างจากเดิม 
รวดเร็ว ปลอดภยั และมีคณุค(าต(อองค�กร 

184 96 - - - 

4.66 0.48 มากท่ีสุด 

68.70 34.30 - - - 

52. สามารถนําความรู�การปรับปรุง
กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงานอย(าง
สร�างสรรค�มาใช�ในการป�องกันและแก�ไข
อุบัติเหตุจากการทํางานส(วนใหญ(ใน
โรงแรม ได�แก(การลื่น หกล�มและการตก 
การถูกตัด แผลไหม�จากความร�อน และโรค
จากท(าการทํางานท่ีไม(เหมาะสมหรือไม(ถูก
หลักการยศาสตร� (Ergonomics) 

118 162 - - - 

4.42 0.50 มาก 

42.10 57.90 - - - 

53. มีการใช�หลักการยศาสตร� ในการ
ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฎิบตัิงาน
อย(างสร�างสรรค� โดยมีการประเมนิความ
เสี่ยงของงาน อบรมให�ความรู�ทางด�าน
การยศาสตร� จดัทําข�อปฎิบัติของงานแต(
ละประเภท และจดัหาอุปกรณ�ท่ี
เหมาะสม เพ่ือป�องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุ และการบาดเจบ็ กับผู�
ปฎิบัติงาน 

136 48.60 - - - 

4.49 0.50 มาก 

144 51.40 - - - 
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ตารางท่ี 22 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการปฎิบัติงาน (Process Improvement) (ต(อ) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

54. มีการจดัปรับปรุงและกําหนดวิธีการ
ปฎิบัติท่ีถูกหลักการยศาสตร� ของงานแต(ละ 
ประเภท เช(น งานปูและจัดเตียงทําความ
สะอาดห�องนํ้า การยกของ การเตรียมอาหาร
และปรุงอาหาร และงานต�อนรับและงาน
สํานักงาน 

167 113 - - - 

4.60 0.50 มากท่ีสุด 
59.60 40.40 - - - 

55. มีการวิเคราะห�และปรับปรุงระบวนการ
หรือวิธีปฎิบัติงานในการแก�ป�ญหาการลื่น 
หกล�มและการตกจากการทํางานต(างๆ  ใน
โรงแรม ได�แก( นํ้า สารเคมีหรือของเหลวหก
รั่วไหลสายไฟฟ�า สายอุปกรณ�ต(างๆ  พรมและ
อุปกรณ�ปูพ้ืน เช(น พรมดักฝุ�น รวมท้ังสภาพ
พ้ืนผิวท่ีต(างกันหรือต(างระดับและแนวลาด
เอียง 

151 129 - - - 

4.54 0.50 มากท่ีสุด 

53.90 46.10 - - - 

56. มีการปรบัปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงานและกําหนดแนวปฎิบตัิในการ
ป�องกันอันตรายจากการลื่น หกล�มและการ
ตกจากการทํางานต(างๆ ในโรงแรม 

177 103 - - - 
4.63 0.49 มากท่ีสุด 

63.20 36.80 - - - 

57. มีการวิเคราะห�อันตรายและการ
ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฎิบตัิงาน 
เพ่ือป�องกันอุบัติเหตุจากเกิดแผลไหม�
หรือการลวกจากการใช�ความร�อนในการ
ปรุงอาหาร เช(น เตาไฟ ตู�อบ และหม�อ
ต�ม และการสมัผสัหรือจับอุปกรณ�ท่ีร�อน 
รวมท้ังของเหลวหรืออาหารท่ีร�อน 

193 87 - - - 

4.69 0.46 มากท่ีสุด 

68.90 31.10 - - - 

58. มีมาตรการในการปรับปรุง
กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงาน เพ่ือ
ป�องกันอุบัติเหตุจากการถูกตัดหรอืถูก
บาด ส(วนใหญ(เกิดจากการใช�มีด และ
อุปกรณ�เครื่องจักรในห�องครัว ห�องซักรีด 
และห�องช(างซ(อมวิศวกรรม 

175 105 - - - 

4.63 0.48 มากท่ีสุด 

62.50 37.50 - - - 

รวมฉลี่ย 4.60 0.20 มากท่ีสุด 
 



196 

 

  จากตารางท่ี 22 พบว(า องค�ประกอบของตัวแปรเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� ด�านการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการปฎิบัติงาน (Process Improvement) 
มีค(าเฉลี่ย (Mean ) เท(ากับ 4.60 และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท(ากับ 0.20 อยู(ในระดับมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเป/นรายด�านตัวแปร พบว(า มีการวิเคราะห�อันตรายและการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงาน เพ่ือป�องกันอุบัติเหตุจากเกิดแผลไหม�หรือการลวกจากการใช�ความร�อนในการปรุงอาหาร 
เช(น เตาไฟ ตู�อบ และหม�อต�ม และการสัมผัสหรือจับอุปกรณ�ท่ีร�อน รวมท้ังของเหลวหรืออาหารท่ีร�อน 
มีค(าเฉลี่ย (Mean ) เท(ากับ 4.69 และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท(ากับ 0.46 อยู(ในระดับ         
มากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 23 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา

โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านการจูงใจ (Motivation)  

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

59. มีการจูงใจ คือ ให�พนักงานมีความ
เช่ือว(าเขาสามารถทํางานได�บรรลุ
เป�าหมายเพ่ือผลท่ีได�รับทางบวกและมี
คุณค(าต(อพนักงาน 

244 36 - - - 
4.87 0.34 มากท่ีสุด 

87.10 12.90 - - - 

60. มีการกําหนดเป�าหมายท่ีต�องการ
เพ่ือเป/นแนวทางให�พนักงานแสดง
พฤติกรรมตามเป�าหมายท่ีกําหนดซึ่ง
สอดคล�องกับเป�าหมายของพนักงาน
แต(ยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ�
คอนโดมิเนียมท่ีเป/นมติรต(อ
สิ่งแวดล�อม 

188 92 - - - 

4.67 0.47 มากท่ีสุด 

67.10 32.90 - - - 

61. มีการให�รางวัลเพ่ือเป/นการกระตุ�น
ให�พนักงานมีพฤติกรรมการทํางานท่ีดี 
และเป/นการจูงใจบุคลากรท่ีมี
ความสามารถเข�ามาร(วมงานใน
องค�การเพ่ือรักษาบุคลากรให�ทํางาน
ต(อไป และเพ่ือกระตุ�นให�พนักงาน
บรรลเุป�าหมายสูงสุด 

211 65 4 - - 

4.74 0.47 มากท่ีสุด 

75.40 23.20 1.40 - - 

62. มีการนําทฤษฏีการจูงใจและ
วิธีการจูงใจแบบต(างๆ มาใช�ในการ
พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมส(งเสริม
เพ่ือเป/นการจูงใจให�พนักงานได�มีส(วน
ร(วมและช(วยในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(
วิธีการ 

192 84 4 - - 

4.67 0.50 มากท่ีสุด 

68.60 30.00 1.40 - - 
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ตารางท่ี 23  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านการจูงใจ (Motivation) (ต(อ) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

63. การส(งเสรมิความปลอดภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป/นการทําให�
พนักงานมีความตระหนัก 
(Awareness) มีการยอมรับ 
(Acceptance) มีการปฏิบัติ 
(Application) และการรักษาไว� 
(Assimilation) 

151 121 8 - - 

4.51 0.56 มากท่ีสุด 

53.90 43.20 2.90 - - 

64. กิจกรรมข�อเสนอแนะด�านความ
ปลอดภัย เป/นการเป=ดโอกาสให�
พนักงานทุกคนช(วยกันค�นหาวิธีการ 
และสภาพการณ�ทํางานท่ีไม(
ปลอดภัย และให�เสนอแนะวิธีในการ
ปรับปรุงแก�ไขให�มคีวามปลอดภัย 
เพ่ือช(วยในการป�องกันอุบัติเหต ุ

185 95 - - - 

4.66 0.47 มากท่ีสุด 

66.10 33.90 - - - 

65. กิจกรรมรณรงค�การใช�อุปกรณ�
ป�องกันอันตรายส(วนบุคคล (PPE) เป/น
การกระตุ�นและรณรงค�ให�พนักงานได�ใช�
อุปกรณ�ป�องกันอันตรายส(วนบุคคลได�
ถูกต�องตามประเภทของอันตรายท่ีจะ
สัมผสัหรือตามงานท่ีทํา 

127 144 9 - - 

4.42 0.56 มาก 

45.40 51.40 3.20 - - 

66. กิจกรรมรณรงค�อุบัตเิหตเุป/นศูนย� 
(Zero Accident) เป/นการกระตุ�นให�ทุก
คนปฎิบัติงานด�วยความปลอดภัย 
ปราศจากการเกิดอุบตัิเหตุ โดยอาจมี
การแข(งขันระหว(างฝ�ายต(างๆ ในโรงแรม 
หรือเป/นการรณรงค�รวมท้ังองค�กร 

168 112 - - - 

4.60 0.50 มากท่ีสุด 

60.00 40.00 - - - 

67. กิจกรรม 5 ส เป/นกิจกรรมท่ีใช�
ในการรณรงค�เรื่องความสะอาดและ
ความเป/นระเบียบเรียบร�อย มีการ
อบรมให�ความรู� 5 ส กับพนักงาน 
แต(งตั้งคณะกรรมการ 5 ส มีการ
ตรวจประเมิน และมมีาตรฐานการ
ทํางาน 

175 101 4   

4.61 0.51 มากท่ีสุด 

62.50 36.10 1.40 - - 
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ตารางท่ี 23 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านการจูงใจ (Motivation) (ต(อ) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

68. มีการพิจารณาให�รางวัลในการมี
ส(วนร(วมในกิจกรรมต(างๆ อาจเป/น
ตัวเงินและไม(เป/นตัวเงิน หรือใบ
ประกาศเกียรตคุิณ ท้ังน้ีผู�บริหาร
สูงสุดควรเป/นผู�มอบรางวัลให�ผู�รบั
ด�วยตัวเอง 

145 135 - - - 

4.52 0.50 มากท่ีสุด 

51.80 48.20 - - - 

รวมเฉลี่ย 4.63 0.25 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 23 พบว(าโดยภาพรวมตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนาโปรแกรม

เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านในด�านการจูงใจ(Motivation) ท้ัง 10 ข�อ มี
ค(าเฉลี่ย (Mean) เท(ากับ 4.63 และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท(ากับ 0.25 อยู(ในระดับมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเป/นรายข�อ พบว(า ข�อท่ีมีค(าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีการจูงใจ คือ ให�พนักงานมีความเชื่อว(า
เขาสามารถทํางานได�บรรลุเป�าหมายเพ่ือผลท่ีได�รับทางบวกและมีคุณค(าต(อพนักงาน มีค(าเฉลี่ย (Mean) 
เท(ากับ 4.87 และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท(ากับ 0.46 อยู(ในระดับมากท่ีสุด  
 
ตารางท่ี 24  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา

โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านการให�ความร(วมมือ (Collaboration) 

 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

69. การให�ความร(วมมือ เป/นการร(วมกัน
ทํางานของบุคคลในลักษณะเป/นกลุ(ม 
เป/นทีม มีการร(วมรู� ร(วมคิด มสี(วนร(วม
ในการทํางาน ร(วมรับผิดชอบงานท้ังท่ี
เป/นทางการและไม(เป/นทางการ และ
เป/นความสมัพันธ�ของบุคคลในกลุ(ม
ทํางานร(วมกัน เพ่ือให�การทํางานน้ัน
บรรลเุป�าหมายตามท่ีกําหนดไว� 

182 98 - - - 

4.65 0.48 มากท่ีสุด 

65.00 35.00 - - - 
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ตารางท่ี 24  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านการให�ความร(วมมือ (Collaboration) (ต(อ) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

70. มีความสามารถในการสร�างความ
ร(วมมือจากพนักงาน ซึ่งถือเป/น
ยุทธศาสตร�สําคัญท่ีจะทําให�องค�กร
ประสบความสําเรจ็ในการดําเนินงาน
ด�านการจดัการความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

204 76 - - - 

4.73 0.46 มากท่ีสุด 

72.90 27.10 - - - 

71. พนักงานมีความใกล�ชิดกับงานและ
ป�จจัยเสี่ยงโดยตรง จึงมีความสําคัญมาก
ในการดึงพนักงานให�มีส(วนร(วมในการช้ีบ(ง
อันตราย และหามาตรการในการป�องกัน 

218 61 - - - 
4.78 0.41 มากท่ีสุด 

78.20 21.80 - - - 

72. มีการช้ีแจงให�พนักงานทราบถึง
ข�อกําหนดด�านกฎหมาย ท่ีมีการระบุให�
มีส(วนร(วมในความปลอดภัย เช(น พ.ร.บ.
ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 กําหนดให�
ลูกจ�างมีหน�าท่ีร(วมมือกับนายจ�างในการ
ดําเนินงานด�านความปลอดภัยในการ
ทํางาน มีหน�าท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ�
และมาตรฐานด�านความปลอดภัยใน
การทํางาน มีหน�าท่ีดูแลสภาพแวดล�อม
ในการทํางานตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
ถ�าพบข�อบกพร(อง หรือชํารุดเสยีหาย 
และไม(สามารถแก�ไขได�ด�วยตนเอง ให�
แจ�งเจ�าหน�าท่ีความปลอดภยัในการ
ทํางาน หัวหน�างาน และต�องสวมใส(และ
ดูแลรักษาอุปกรณ�คุ�มครองความ
ปลอดภัยส(วนบุคคลตลอดเวลา 

136 144 - - - 

4.49 0.50 มาก 

48.60 51.40 - - - 

73. ผู�บริหารต�องเป=ดโอกาส ให�พนักงาน
เข�ามามีส(วนร(วม ด�วยการเข�าไป
ปรึกษาหารือในประเด็นความปลอดภัยใน
การทํางาน และเชิญให�มาร(วมประชุมกับ
ฝ�ายบริหารในการดําเนินงานด�านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย 

195 85 - - - 

4.70 0.46 มากท่ีสุด 

69.60 30.40 - - - 
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ตารางท่ี 24 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านการให�ความร(วมมือ (Collaboration) (ต(อ) 

 
  จากตารางท่ี 24 พบว(า องค�ประกอบของตัวแปรเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ

บริหารเชิงสร�างสรรค� ด�านการให�ความร(วมมือ (Collaboration) มีค(าเฉลี่ย (Mean ) เท(ากับ 4.65 
และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท(ากับ 0.20 อยู(ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป/นรายด�านตัวแปร 
พบว(า พนักงานมีความใกล�ชิดกับงานและป�จจัยเสี่ยงโดยตรง จึงมีความสําคัญมากในการดึงพนักงาน
ให�มีส(วนร(วมในการชี้บ(งอันตราย และหามาตรการในการป�องกัน มีค(าเฉลี่ย (Mean ) เท(ากับ 4.78 
และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท(ากับ 0.41 อยู(ในระดับมากท่ีสุด 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

74. มีแนวทางและเป=ดโอกาสให�
พนักงานทุกคนมีส(วนร(วมและให�ความ
ร(วมมือในการดําเนินงานด�านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามยัในสถาน
ประกอบการ 

208 72 - - - 

4.74 0.44 มากท่ีสุด 

74.30 25.70 - - - 

75. มีการจดัอบรมให�ความรู�ด�าน
ความปลอดภัยแก(พนักงานทุกคนทุก
ระดับ และ มีการพัฒนากิจกรรมหรือ
แผนการปฎิบัติท่ีต(อยอดจากการ
อบรมให�ความรู� 

200 80 - - - 

4.71 0.45 มากท่ีสุด 

71.40 28.60 - - - 

76. มีการพัฒนาแผนการอบรมความ
ปลอดภัยประจําปXแก(พนักงาน โดย
ปฎิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดและ
ป�จจัยเสี่ยงของงานแต(ละประเภท 

154 121 5 - - 
4.53 0.53 มากท่ีสุด 

55.00 43.20 1.80 - - 

77. มีการปฎิบัติตามแผนการอบรม
และประเมินผลการอบรม 

191 89 - - - 
4.68 0.47 มากท่ีสุด 

68.20 31.80 - - - 
78. มีการพัฒนากิจกรรมท่ีทําให�
พนักงานได�มีส(วนร(วมและให�ความ
ร(วมมือในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย โดยใช�ความรู�ท่ีได�รับจาก
การอบรมต(างๆ เช(นการประเมินความ
เสี่ยง และการเสนอแนะด�านความ
ปลอดภัย 

144 131 5 - - 

4.50 0.54 มากท่ีสุด 

51.40 46.80 1.80 - - 

รวมเฉลี่ย 4.65 0.20 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 25  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านความยืดหยุ(น (Flexibility) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

79. มีความสามารถในการคิดและมอง
ป�ญหาในหลายมุมมอง หลายทิศทาง 
หลายมติิ รวมท้ังเห็นทางออกของ
ป�ญหาได�หลากหลายวิธี 

206 69 5 - - 
4.72 0.49 มากท่ีสุด 

73.60 24.60 1.80 - - 

80. มีความสามารถในการคิดหา
คําตอบได�อย(างอิสระ ไม(ตกอยู(ภายใต�
กฏเกณฑ�หรือความคุ�นเคย มี
ความสามารถในการปรับตัวตาม
สถานการณ�ต(างๆ และ เป=ดกว�างรบั
ความคิดใหม(ๆ  อย(างอิสระ 

209 66 5 - - 

4.73 0.48 มากท่ีสุด 

74.60 23.60 1.80 - - 

81. เป=ดโอกาสให�พนักงานในองค�กร
ได�มีการแสดงความคิดอย(างอิสระใน
การเสนอความคิดในป�จจยัเสี่ยง และ
อันตรายต(างๆ ของงานท่ีรับผิดชอบ  
เพ่ือนําไปสู(การปรับปรุงแก�ไขให�มี
ความปลอดภัยมากข้ึน 

216 59 5 - - 

4.75 0.47 มากท่ีสุด 

77.10 21.10 1.80 - - 

82. มีการประเมินความเสี่ยงในการ
ทํางาน เพ่ือพิจารณาโอกาสท่ีงานน้ันๆ 
จะเกิดอันตรายต(อผู�ปฎบัิติงาน และ
เมื่อเกิดข้ึนแล�ว ผลกระทบหรือความ
รุนแรงมีมากน�อยแค(ไหน 

183 92 5 - - 

4.64 0.52 มากท่ีสุด 

65.40 32.90 1.80 - - 

83. มีการประเมินระดับความเสีย่ง
ของงานแต(ละงาน เพ่ือให�เห็น
ภาพรวมของระดับความเสี่ยงท้ังหมด 
เพ่ือนําไปสู(การหามาตรการในการลด
หรือควบคุมความเสีย่ง โดยเฉพาะ
ระดับความท่ีสูงมาก และความเสี่ยงสูง 

175 100 5 - - 

4.61 0.53 
 

มากท่ีสุด 
 

62.50 35.70 1.80 - - 
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ตารางท่ี 25  ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านความยืดหยุ(น (Flexibility) (ต(อ) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

84. มีการติดตามข�อมลูข(าวสาร 
ข�อกําหนดมาตรฐาน รวมท้ังกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข�องด�านความปลอดภัย และมี
แผนงานในการปฎิบตัิตาม เพ่ือให�เกิด
ความปลอดภัย และป�องกันไม(ให�เกิด
การถูกลงโทษทางกฎหมาย 

156 119 5 - - 

4.54 0.53 มากท่ีสุด 

55.70 42.50 1.80 - - 

85. มีการเตรยีมพร�อมและพัฒนาแผน
ฉุกเฉินของเหตุการณ�ต(างๆ เพ่ือ
ตอบสนองได�อย(างรวดเร็ว และลดความ
สูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย�สิน เช(น 
อัคคีภัย แผ(นดินไหว นํ้าท(วม สึนามิ 
การก(อการร�าย การประชุมประท�วง 
การก(อจลาจล การขู(วางระเบิด 
โรคตดิต(อ เช(น ไข�หวัดนก โรคซาร� 

195 85  - - 

4.70 0.46 มากท่ีสุด 

69.60 30.40  - - 

86. มีการเป=ดกว�างรับความคิดใหม(ๆ 
อย(างอิสระ โดยเป=ดโอกาสให�พนักงาน
มีการเสนอแนะป�จจยัความเสี่ยงและ
ความไม(ปลอดภัยต(างๆในท่ีทํางาน 
รวมท้ังวิธีการปรับปรุงแก�ไขให�
ปลอดภัยข้ึน 

156 119 5 - - 

4.54 0.53 มากท่ีสุด 

55.70 42.50 1.80 - - 

87. มีการนําระบบข�อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงงาน (Suggestion) หรือ 
ไคเซ็น (Kaizen) มาใช� เพ่ือมุ(งเน�นให�
พนักงานได�มีส(วนร(วมในการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงงานในเรือ่ง
ต(างๆ เช(น การสร�างคุณภาพ การลด
ต�นทุน และการสร�างความปลอดภัยใน
การทํางาน 

109 171 - - - 

4.39 0.49 มาก 

38.90 61.10 - - - 

88. มีการสนับสนุนทรัพยากรต(างๆ 
รวมท้ังงบประมาณ เพ่ือให�ป�จจัยเสี่ยง
และป�ญหาด�านความปลอดภัย ได�มี
จัดการแก�ไขอย(างแท�จริง 

202 78 - - - 
4.72 0.45 มากท่ีสุด 

72.10 27.90 - - - 

รวมเฉลี่ย 4.63 0.26 มากท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 25 พบว(าโดยภาพรวมตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านความยืดหยุ(น (Flexibility) ท้ัง 10 ข�อ มี
ค(าเฉลี่ย (Mean) เท(ากับ 4.63 และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท(ากับ 0.26 อยู(ในระดับมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเป/นรายข�อ พบว(า ข�อท่ีมีค(าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เป=ดโอกาสให�พนักงานในองค�กรได�มีการ
แสดงความคิดอย(างอิสระในการเสนอความคิดในป�จจัยเสี่ยง และอันตรายต(างๆ ของงานท่ีรับผิดชอบ
เพ่ือนําไปสู(การปรับปรุงแก�ไขให�มีความปลอดภัยมากข้ึน มีค(าเฉลี่ย (Mean) เท(ากับ 4.75 และ 
ส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท(ากับ 0.47 อยู(ในระดับมากท่ีสุด  

 
ตารางท่ี 26 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา

โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

89. มีการนําแนวความคิดใหม(ๆหรือ
การใช�ประโยชน�จากสิ่งท่ีมีอยู(แล�วมา
ใช�ในรูปแบบใหม( เพ่ือทําให�เกิด
ประโยชน�ทางการจดัการความ
ปลอดภัย 

257 23 - - - 

4.92 0.28 มากท่ีสุด 
91.80 8.20 - - - 

90. มีกระบวนการคิดท่ีเป/นข้ันเป/น
ตอน (Systematic) หรือ Step-by-
Step มาประยุกต�ใช�ในการแก�ป�ญหา
ในวงกว�างกับเรื่องความปลอดภัย 

220 60 - - - 
4.79 0.41 มากท่ีสุด 

78.60 21.40 - - - 

91. มีการผสมผสานระหว(างความคิด
ยืดหยุ(น (flexibility) ท่ีสามารถคิดหา
คําตอบได�หลายประเภท และดัดแปลง
ให�เข�ากับสถานการณ�ต(างๆ ได�กับ
ความคิดวิจารณญาณ (elaboration)  
ท่ีมีการใช�วิจารณญาณอย(างรอบคอบ 
ละเอียด หลายข้ันตอนท่ีสามารถ
อธิบายหรือขยายความคิดเดิมให�
ชัดเจนและสมบูรณ�ยิ่งข้ึน 

182 94 4 - - 

4.65 0.51 มากท่ีสุด 

65.00 33.60 1.40 - - 

92. มีการนําไคเซ็น (Kaizen) มาใช�ใน
การการปรับปรุงงาน และส(งเสริมให�
พนักงานทุกคนได�เสนอแนวคิด เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานป�จจุบัน
ให�ดีข้ึน และความปลอดภัย (Safety) 
ข้ึน 

192 79 9 - - 4.65 0.54 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 26 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) (ต(อ) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

93. จัดให�มีการระดมสมอง (Brain 
Strom) โดยจัดทํารายการคําถามเพ่ือ
กระตุ�นให�เกิดจินตนาการและความคิด
ใหม(ๆ ในการส(งเสรมิความปลอดภัย 

226 54 - - - 
4.81 0.40 มากท่ีสุด 

80.70 19.30 - - - 

94. มีการประยุกต�ใช�ไคเซ็นกับการ
ระดมสมอง (Kaizen and Brain 
Storming) ในการกระตุ�นให�เกิด
จินตนาการและความคิดใหม(ๆ ในการ
ปรับปรุงงานให�ปลอดภัยมากข้ึน 

202 78 - - - 

4.72 0.45 มากท่ีสุด 
72.10 27.90 - - - 

95. มีการส(งเสริมให�พนักงานมีการ
ระดมสมอง เพ่ือเป/นแรงกระตุ�นระหว(าง
กันทําให�เกิดความคิดใหม(ๆ โดยเน�น
สภาพแวดล�อมท่ีเป/นอิสระปราศจาก
การวิพากษ�วิจารณ� ซึ่งจะทําให�เกิดพลัง
ความคิดสร�างสรรค�ในระดับสูงสดุ 

239 41 - - - 

4.85 0.35 มากท่ีสุด 

85.40 14.60 - - - 

96. มีการนําแบบรายการหรือเช็คลิสต�
ของออสบอร�นมาใช� ซึ่งเป/นรายการ
คําถามเพ่ือกระตุ�นให�เกิดจินตนาการ
และเสนอแนะการคิดค�นใหม(ๆ  เพ่ือ
การผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม 

224 52 4 - - 

4.79 0.45 มากท่ีสุด 

80.00 18.60 1.40 - - 

97. มีการเป=ดโอกาสและส(งเสรมิใน
การคิดสิ่งใหม(ๆด�านความปลอดภยั 
ตามเช็คลิสต�ของออสบอร�น 9 หัวข�อ 
ได�แก( ไม(มีวิธีการใช�แบบอ่ืนหรือ ไม(
สามารถยืมไอเดียอ่ืนท่ีมคีวาม
คล�ายกันได�หรือ สามารถเปลี่ยนได�
หรือไม( สามารถแทนท่ีได�หรือไม( หาก
ขยายให�ใหญ(ข้ึน หากย(อให�เล็กลง 
ตัวแทน (นํามาใช�แทน) หากเปลี่ยน
ถ(าย หากสลบัด�าน และหากนํามา
เช่ือมกัน 

191 85 4 - - 

4.67 0.50 มากท่ีสุด 

68.20 30.40 1.40 - - 
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ตารางท่ี 26 ค(าเฉลี่ยและส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค(าของระดับตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) (ต(อ) 

ข�อความ 
ค(าความถ่ี และค(าร�อยละ 

Mean S.D ความหมาย มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

98. มีการสนับสนุนในการปรับปรงุให�
งานปลอดภัยข้ึนอย(างจริงจัง หลังจาก
มีการใช�เช็คลสิต�ของออสบอร�นและ
การทําไคเซ็น 

203 77 - - - 
4.72 0.45 มากท่ีสุด 

72.50 27.50 - - - 

รวมเฉลี่ย 4.77 0.22 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 26 พบว(าโดยภาพรวมตัวแปรองค�ประกอบในการพัฒนาโปรแกรม

เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ในด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) ท้ัง 10 ข�อ  
มีค(าเฉลี่ย (Mean) เท(ากับ 4.77 และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท(ากับ 0.22 อยู(ในระดับมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเป/นรายข�อ พบว(า ข�อท่ีมีค(าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีการนําแนวความคิดใหม(ๆหรือการใช�
ประโยชน�จากสิ่งท่ีมีอยู(แล�วมาใช�ในรูปแบบใหม( เพ่ือทําให�เกิดประโยชน�ทางการจัดการความปลอดภัย 
มีค(าเฉลี่ย (Mean) เท(ากับ 4.92 และส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท(ากับ 0.47 อยู(ในระดับ
มากท่ีสุด  

3. การวิเคราะห�องค�ประกอบยืนยันของตัวแปรปjจจัยแรงผลักดันทางการบริหาร
เชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม  

  การวิเคราะห�โมเดลการวัด (measurement model) ประกอบด�วยตัวแปรแฝง 
(latent variable) จํานวน 7 ตัว ได�แก( 1. วิสัยทัศน� (Vision) 2. จินตนาการ (Imagination) 3. การ
ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) 4. การจูงใจ (Motivation) 5. การให�
ความร(วมมือ (Collaboration)  6. ความความยืดหยุ(น (Flexibility) 7. การคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) 
ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่งและอันดับท่ีสองของโมเดลตัวบ(งชี้ป�จจัย
คุณลักษณะขององค�กร โดยการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis-
CFA) เพ่ือยืนยันตัวบ(งชี้องค�ประกอบของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลการวัดของป�จจัยแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� และจากผลการวิเคราะห� ผู�วิจัยได�ทําการปรับโมเดลให�มีความสอดคล�อง
กับข�อมูลเชิงประจักษ� (model fitting) เพ่ือท่ีจะสามารถสรุปได�ว(าองค�ประกอบของแต(ละป�จจัยนั้นมี
น้ําหนักองค�ประกอบ (Factors Loading-FL) เป/นอย(างไรบ�าง จากผลการวิเคราะห�ข�อมูล ทุกป�จจัย
หรือแต(ละโมเดลการวัด (measurement model) มีความสอดคล�องกลมกลืนกับข�อมูลเชิงประจักษ�ดี
โดยพิจารณาจากค(าสถิติเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห�ข�อมูลในตารางท่ี 27 
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ตารางท่ี 27 ค(าดัชนีความสอดคล�องของโมเดลกับข�อมูลเชิงประจักษ�ของการวิเคราะห�องค�ประกอบ
ของป�จจัยแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ� ค�าดัชนี ผล 
2

χ  .05 < p ≤ 1.00 0.00 สอดคล�อง 
2

χ /df  (
2

χ =215.71, df=135) 0 < 
2

χ /df ≤ 2.00 1.75 สอดคล�อง 

RMSEA 0 ≤ RMSEA≤ .05 0.047 สอดคล�อง 

CFI .97 ≤ CFI≤ 1.00 0.97 สอดคล�อง 

GFI .95 ≤ GFI≤ 1.00 0.95 สอดคล�อง 

AGFI 90 ≤ AGFI≤ 1.00 0.92 สอดคล�อง 

SRMR 0 ≤ SRMR ≤ .05 0.011 สอดคล�อง 

KMO KMO > 0.5 0.526 เหมาะสม 

Bartlett's Test Sig < 0.05 0.000 สัมพันธ�กัน 
 
จากตารางท่ี 27 แสดงถึงผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวิเคราะห�

องค�ประกอบเชิงยืนยันป�จจัยแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� พบว(า ป�จจัยท่ีเป/นตัวชี้วัด
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� ประกอบด�วย 7 องค�ประกอบ คือ องค�ประกอบด�าน
วิสัยทัศน� (Vision) องค�ประกอบด�านจินตนาการ (Imagination) องค�ประกอบด�านการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) องค�ประกอบด�านการจูงใจ (Motivation) 
องค�ประกอบด�านการให�ความร(วมมือ (Collaboration) องค�ประกอบด�านความความยืดหยุ(น 
(Flexibility) และองค�ประกอบด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) โมเดลมีความสอดคล�องกลมกลืน
กับข�อมูลเชิงประจักษ�เป/นอย(างดี พิจารณาจากค(า 2

χ =6.04, df=11, 2
χ /df= 0.54, p= 0.87, 

RMSEA= 0.00, GFI= 1.00, AGFI= 0.99, SRMR=0.011 แสดงว(าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล�อง
กับข�อมูลเชิงประจักษ�  ในส(วนของผลการตรวจความเหมาะสมของกลุ(มตัวอย(าง โดยการทดสอบค(า 
KMO พบว(า มีค(าเท(ากับ 0.526 แสดงว(ากลุ(มตัวอย(างมีความเหมาะสม และผลการตรวจสอบเมตริก
สหสัมพันธ�โดยใช� Bartlett’s test of Sphericity พบว(ามีค(า Sig เท(ากับ 0.000 แสดงว(าตัวแปรมี
ความเป/นเมตริกสหสัมพันธ�กัน 
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ตารางท่ี 28  ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่งและอันดับท่ีสองของโมเดลตัวบ(งชี้
ป�จจัยแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 

องค�ประกอบ/ตัวแปร 
น้ําหนักองค�ประกอบ 

R2 
สปส.  

องค�ประกอบ(FS) B SE t-value 
องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่งของปjจจัย
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
Vis = วิสัยทัศน� 
Imag = จินตนาการ 
Pro_Im = การปรบัปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน 
Moti = การจูงใจ 
Col = การให�ความร(วมมือ 
Flex = ความยืดหยุ(น 
Inv = การคิดค�นสิ่งใหม( 

 
 

0.26 
0.65 
0.83 
0.38 
0.57 
0.81 
0.44 

 
 

0.01 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.03 
0.02 

 
 

2.03** 
6.45** 
3.39** 
5.27** 
4.97** 
2.79** 
6.55** 

 
 

0.36 
0.42 
0.69 
0.14 
0.47 
0.66 
0.20 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองของปjจจัย
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
วิสัยทัศน� 
X1 = มีการวิเคราะห�และกําหนดเป�าหมายอย(าง
สร�างสรรค�ในองค�กร 
X2 = มีการวางแผนอย(างสร�างสรรค�ในองค�กร 
X3 = มีวิธีการดําเนินงานสู(เป�าหมายองค�กรอย(างมี
ประสิทธิภาพ 
จินตนาการ 
X4 = มีความกล�าตัดสินใจในการกําหนดเป�าหมาย
อย(างสร�างสรรค� 
X5 = มีบรรยากาศในทํางานอย(างเหมาะสม 
X6 = มีการส(งเสรมิด�วยกฎระเบียบและสิ่งแวดล�อมท่ี
เหมาะสมแก(พนักงงาน 

 
 
 
 

0.23 
0.70 

 
0.31 

 
 

0.45 
0.60 

 
0.62 

 
 
 
 
- 

0.94 
 

0.37 
 
 

0.15 
0.12 

 
- 

 
 
 
 
- 

2.61** 
 

3.04** 
 
 

5.64** 
6.17** 

 
- 

 
 
 
 

0.06 
0.49 

 
0.10 

 
 

0.21 
0.36 

 
0.38 

 
 
 
 

0.01 
 

0.24 
0.04 

 
 

0.01 
0.53 

 
0.39 
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ตารางท่ี 28  ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่งและอันดับท่ีสองของโมเดลตัวบ(งชี้ 
 ป�จจัยแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� (ต(อ) 

องค�ประกอบ/ตัวแปร 
น้ําหนักองค�ประกอบ 

R2 
สปส.  

องค�ประกอบ(FS)B SE t-value 
การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน 
X7 = ส(งเสรมิกระบวนการคิดให�แก(บุคลากรในองค�กร 
X8 = ส(งเสรมิกระบวนการบริหารงานในองค�กรอย(าง
มีประสิทธิภาพ  
X9 = มีการจัดการความเสีย่งท่ีมีประสิทธิภาพ 
การจูงใจ 
X10 = เสริมสร�างให�พนักงานในองค�กรมีทัศนคติท่ีดี
ต(อองค�กร 
X11 = มีการอบรมความรู�และให�รางวัลเพ่ือจูงใจ
พนักงานในองค�กร 
X12 = ส(งเสรมิการมีส(วนร(วมระหว(างองค�กรและ
พนักงาน 
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0.04 
การให�ความร�วมมือ 
X13 = เสริมสร�างให�พนักงานมีความรู�ความเข�าใจใน
การดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป�าหมายขององค�กร 
X14 = เป=ดโอกาสให�พนักงานเข�ามามีส(วนร(วมกับ
องค�กร 
X15 = มีการฝ�กอบรมพนักงาน 
ความยืดหยุ�น 
X16 = บุคลกรในองค�กรมีระบบความคิดท่ียืดหยุ(น 
X17 = องค�กรมีระบบการบริหารงานท่ีมีความยืดหยุ(น 
X18 = องค�กรมีการเตรยีมความพร�อมในการจัดการ
ความต(อเน่ือง 
X19 = องค�กรมีการจัดทํางบประมาณอย(างยดืหยุ(น 
การคิดค�นสิ่งใหม� 
X20 = บุคลารกรในองค�กรมรีะบบความคิดท่ีนําไปสู(
ความคิดสร�างสรรค� 
X21 = องค�กรมีกระบวนการในการบริหารงานอย(าง
สร�างสรรค� 
X22 = องค�กรมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให�เกิดการคิด
สร�างสรรค� 
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ตารางที่ 29 ค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรสังเกตได�ที่เป/นป�จจัยแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 
Mean 4.47 4.68 4.66 4.58 4.62 4.66 4.65 4.51 4.65 4.68 4.62 4.56 4.62 4.74 4.61 4.72 4.65 4.62 4.56 4.78 4.72 4.78 
S.D 0.37 0.30 0.31 0.42 0.27 0.34 0.35 0.35 0.35 0.30 0.32 0.35 0.34 0.28 0.32 0.45 0.36 0.37 0.39 0.28 0.38 0.30 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 
X1 1.00                      
X2 0.11 1.00                     
X3 0.17 0.23 1.00                    
X4 0.03 0.10 0.06 1.00                   
X5 0.02 0.12 0.08 0.30 1.0                  
X6 0.14 0.09 0.03 0.27 0.32 1.00                 
X7 0.05 0.14 0.05 0.01 0.05 0.33 1.00                
X8 0.07 0.12 0.06 0.12 0.40 0.33 0.15 1.00               
X9 0.11 0.03 0.09 0.22 0.20 0.20 0.13 0.23 1.00              
X10 0.31 0.23 0.10 0.04 0.21 0.05 0.11 0.11 0.01 1.00             
X11 0.45 0.20 0.08 0.09 0.14 0.00 0.10 0.14 0.06 0.50 1.00            
X12 0.06 0.17 0.13 0.17 0.03 0.21 0.06 0.10 0.00 0.39 0.36 1.00           
X13 0.20 0.14 0.03 0.33 0.06 0.27 0.11 0.12 0.20 0.20 0.12 0.13 1.00          
X14 0.13 0.18 0.18 0.13 0.18 0.20 0.20 0.03 0.18 0.11 0.15 0.09 0.30 1.00         
X15 017 0.03 0.25 0.17 0.30 0.09 0.03 0.12 0.10 0.04 0.17 0.19 0.04 0.16 1.00        
X16 0.01 0.32 0.12 0.07 0.30 0.06 0.05 0.03 0.15 0.04 0.00 0.14 0.09 0.17 0.02 1.00       
X17 0.36 0.11 0.03 0.22 0.17 0.06 0.12 0.14 0.21 0.10 0.00 0.16 0.21 0.06 0.13 0.41 1.00      
X18 0.09 0.03 0.22 0.09 0.20 0.23 0.22 0.02 0.13 0.16 0.00 0.14 0.01 0.01 0.20 0.55 0.24 1.00     
X19 0.16 0.03 0.03 0.15 0.11 0.10 0.09 0.24 0.17 0.09 0.02 0.05 0.04 0.00 0.20 0.11 0.35 0.13 1.00    
X20 0.15 0.14 0.03 0.06 0.14 0.08 0.25 0.10 0.13 0.15 0.00 0.06 0.13 0.18 0.04 0.20 0.32 0.19 0.12 1.00   
X21 0.24 0.18 0.09 0.09 0.10 0.21 0.39 0.20 0.10 0.07 0.01 0.19 0.15 0.12 0.00 0.07 0.41 0.22 0.18 0.66 1.00  
X22 0.07 0.20 0.06 0.02 0.12 0.20 0.29 0.21 0.18 0.21 0.08 0.12 0.04 0.27 0.01 0.09 0.23 0.19 0.14 0.72 0.78 1.00 
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Chi-Square=215.71, df=135, P-Value=0.00, RMSEA=0.047 
 
ภาพท่ี 25 องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่งและอันดับท่ีสองของโมเดลตัวบ(งชี้ป�จจัยแรงผลักดัน

ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
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Crea_Lea 

Pro_Im

Imag

Vis

Col 

Flex 

0.83 
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0.23 
0.70 
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0.21 
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  จากตารางท่ี 29 และ ภาพท่ี 25 ค(าน้ําหนักองค�ประกอบท้ังหมดพบว(ามีค(าเป/น
บวกท้ังสิ้น และแตกต(างจากศูนย�อย(างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกตัว  

  เม่ือพิจารณาค(าน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐาน (B) เป/นรายองค�ประกอบ พบว(า 
องค�ประกอบด�านการปรับปรุงกระบวนกระบวนการปฏิบัติงาน (Pro_Im) มีน้ําหนักองค�ประกอบ
มาตรฐานมากท่ีสุด โดยมีค(าเท(ากับ 0.83 มีความแปรผันร(วมกันกับป�จจัยแรงผลักดันทางการบริหาร
เชิงสร�างสรรค� (Crea_Lea) ร�อยละ 69 รองลงมาได�แก( องค�ประกอบด�านความยืดหยุ(น (Flex)   
มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.81 มีความแปรผันร(วมกันกับป�จจัยแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� (Crea_Lea) ร�อยละ 66 องค�ประกอบด�านจินตนาการ (Imag) มีน้ําหนัก
องค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.65 มีความแปรผันร(วมกันกับป�จจัยแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� (Crea_Lea) ร�อยละ 42 องค�ประกอบด�านการให�ความร(วมมือ (Col) มีน้ําหนัก
องค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.57 มีความแปรผันร(วมกันกับป�จจัยแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� (Crea_Lea) ร�อยละ 47 องค�ประกอบด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Col) มีน้ําหนักองค�ประกอบ
มาตรฐานเท(ากับ 0.44 มีความแปรผันร(วมกันกับป�จจัยแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
(Crea_Lea) ร�อยละ 20 องค�ประกอบด�านการจูงใจ (Moti) มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 
0.38 มีความแปรผันร(วมกันกับป�จจัยแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� (Crea_Lea) ร�อยละ 
14 องค�ประกอบด�านวิสัยทัศน� (Vis) มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.26 มีความแปรผัน
ร(วมกันกับป�จจัยแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� (Crea_Lea) ร�อยละ 36 ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาค(าน้ําหนักองค�ประกอบด�านวิสัยทัศน� (Vis) พบว(า ตัวแปรท่ีมีน้ําหนัก
ความสําคัญมากท่ีสุด คือ มีการวางแผนอย(างสร�างสรรค�ในองค�กร (X2) มีน้ําหนักองค�ประกอบ
มาตรฐานเท(ากับ 0.70 มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบด�านวิสัยทัศน� (Vis) ร�อยละ 49 
รองลงมา ได�แก( วิธีการดําเนินงานสู(เป�าหมายองค�กรอยางมีประสิทธิภาพ (X3) มีน้ําหนักองค�ประกอบ
มาตรฐานเท(ากับ 0.31 มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบด�านวิสัยทัศน� (Vis) ร�อยละ 10 และมี
การวิเคราะห�และกําหนดเป�าหมายอย(างสร�างสรรค�ในองค�กร (X1) มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐาน
เท(ากับ 0.23 และมีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบด�านวิสยทัศน� (Vis)  ร�อยละ 6 ตามลําดับ 

  เม่ือพิจารณาค(าน้ําหนักองค�ประกอบด�านจินตนาการ (Imag) พบว(า ตัวแปรท่ีมี
น้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ มีการส(งเสริมด�วยกฎระเบียบและสิ่งแวดล�อมท่ีเหมาะสมแก(
พนักงาน (X6) มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.62  มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบ
องค�ประกอบด�านการจินตนาการ (Imag) ร�อยละ 38 รองลงมา ได�แก( มีบรรยากาศในการทํางาน
อย(างเหมาะสม (X5) มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.60 มีความแปรผันร(วมกันกับ
องค�ประกอบด�านจินตนาการ (Imag) ร�อยละ 36 และมีความกล�าตัดสินใจในการกําหนดเป�าหมาย
อย(างสร�างสรรค� (X4) น้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.45 มีความแปรผันร(วมกันกับ
องค�ประกอบด�านจินตนาการ (Imag) ร�อยละ 21 

  เม่ือพิจารณาค(าน้ําหนักองค�ประกอบด�านการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
(Pro_Im) พบว(า ตัวแปรท่ีมีน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด คือ มีการจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 
(X9) มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.58  มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบ
องค�ประกอบด�านการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Pro_Im) ร�อยละ 23 รองลงมา ได�แก( ส(งเสริม
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กระบวนการบริหารงานในองค�กรอย(างมีประสิทธิภาพ (X8) มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 
0.52 มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบด�านการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Pro_Im) ร�อยละ 
27 และส(งเสริมกระบวนการคิดให�แก(บุคลากรในองค�กร (X7) น้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 
0.25  มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบด�านการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Pro_Im) ร�อยละ 
6 ตามลําดับ 

  เม่ือพิจารณาค(าน้ําหนักองค�ประกอบด�านการจูงใจ (Moti) พบว(า ตัวแปรที่มี
น้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด คือ เสริมสร�างให�พนักงานในองค�กรมีทัศนคติท่ีดีต(อองค�กร (X10) มี
น้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.79 มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบด�านการจูงใจ 
(Moti) ร�อยละ 62 รองลงมา ได�แก( มีการอบรมความรู�และให�รางวัลเพ่ือจูงใจพนักงานในองค�กร 
(X11) มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.67 มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบด�านการ
จูงใจ (Moti) ร�อยละ 44 และส(งเสริมการมีส(วนร(วมระหว(างองค�กรและพนักงาน (X12) น้ําหนัก
องค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.58 มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบด�านการจูงใจ (Moti) ร�อยละ 
34 

  เม่ือพิจารณาค(าน้ําหนักองค�ประกอบด�านการให�ความร(วมมือ (Col) พบว(า ตัวแปร
ท่ีมีน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด คือ เสริมสร�างให�พนักงานมีความรู�ความเข�าใจในการดําเนินงานเพ่ือ
บรรลุเป�าหมายขององค�กร (X13) มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.21 มีความแปรผัน
ร(วมกันกับองค�ประกอบองค�ประกอบด�านการให�ความร(วมมือ (Col) ร�อยละ 5 รองลงมา ได�แก(  
เป=ดโอกาสให�พนักงานเข�ามามีส(วนร(วมกับองค�กร (X14) มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.15 
มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบด�านการให�ความร(วมมือ (Col) ร�อยละ 2 ตามลําดับ แต(ในส(วน
ของตัวแปร มีการฝ�กอบรมพนักงาน (X15) น้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.08 มีความ 
แปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบด�านการให�ความร(วมมือ (Col) ร�อยละ 1 ไม(ถือว(าเป/นตัวชี้วัดของ
องค�ประกอบด�านการให�ความร(วมมือ (Col) เนื่องจากค(า t ตํ่ากว(า 1.96   

  เม่ือพิจารณาค(าน้ําหนักองค�ประกอบด�านความยืดหยุ(น (Flex) พบว(า ตัวแปรท่ีมี
น้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ องค�กรมีระบบการบริหารที่มีความยืดหยุ(น (X17) มีน้ําหนัก
องค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.56 มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบองค�ประกอบด�านความ
ยืดหยุ(น(Flex) ร�อยละ 31 รองลงมา ได�แก( องค�กรมีการจัดทํางบประมาณอย(างยืดหยุ(น (X19) มี
น้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.47 มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบองค�ประกอบด�าน
ความยืดหยุ(น (Flex) ร�อยละ 22 องค�กรมีการเตรียมความพร�อมในการจัดการความต(อเนื่อง (X18)  
มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.42 มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบด�านความ
ยืดหยุ(น (Flex) ร�อยละ 18 และบุคลากรในองค�กรมีระบบความคิดที่ยืดหยุ(น (X16) น้ําหนัก
องค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.21 มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบด�านความยืดหยุ(น (Flex)  
ร�อยละ 5 ตามลําดับ 

  เม่ือพิจารณาค(าน้ําหนักองค�ประกอบด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Inv) พบว(า ตัวแปรท่ีมี
น้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด คือ องค�กรมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให�เกิดการคิดสร�างสรรค� (X22)  
มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.94 มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบด�านการคิดค�น 
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สิ่งใหม( (Inv) ร�อยละ 89 รองลงมา ได�แก( องค�กรมีกระบวนการในการบริหารอย(างสร�างสรรค� (X21)  
มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.83 มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบด�านการคิดค�น 
สิ่งใหม( (Inv) ร�อยละ 69 และบุคลากรในองค�กรมีระบบความคิดท่ีนําไปสู(ความคิดสร�างสรรค� (X20) 
น้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.79 มีความแปรผันร(วมกันกับองค�ประกอบด�านการคิดค�น
สิ่งใหม( (Inv) ร�อยละ 62 ตามลําดับ 

  จากผลการสังเคราะห�เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสนทนากลุ(ม (Focus Group) 
การใช�แบบสอบถาม และการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) สามารถสรุปองค�ประกอบของ
คุณลักษณะหรือสมรรถนะของผู�นําเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีว อนามัย
ในธุรกิจโรงแรม ได� 7 องค�ประกอบหลัก ได�แก( 

 1. วิสัยทัศน� (Vision) 
 2. จินตนาการ (Imagination) 
 3. การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) 
 4. การจูงใจ (Motivation) 
 5. การให�ความร(วมมือ (Collaboration) 
 6. ความความยืดหยุ(น (Flexibility) 
 7. การคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) 

   จากการคัดเลือกองค�ประกอบของคุณลักษณะหรือสมรรถนะของผู�นําเชิง
สร�างสรรค� ได�ดําเนินการข้ึนรูปโปรแกรมการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือ
มุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ตามรายละเอียดในตารางท่ี 30 

 
ตารางท่ี 30 โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

องค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย�อย วัตถุประสงค� 
ตัวบ�งช้ี/ 

สาระหลักเพ่ือการวัด 
1. ผู�นําเชิง

สร�างสรรค�ด�าน
วิสัยทัศน� 
(Vision) 

1.1 มีการวางแผน
และสร�าง
วิสัยทัศน�อย(าง
สร�างสรรค� 

1.2 กําหนดนโยบาย
และเป�าหมาย
องค�กร 

1.3 การวิเคราะห�
และประเมินผล 

เพ่ือพัฒนาผู�นําใน
การสร�างวิสัยทัศน� 
เผยแพร(และนโยบาย 
การเผยแพร(วิสัยทัศน� 
ในการผลักดันเพ่ือมุ(ง
สู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัย และอาชีว 
อนามัยในธุรกิจ
โรงแรมได� 

1. สามารถสร�างวิสัยทัศน�และ
นโยบายการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีว อนามัย
ในธุรกิจโรงแรมได� 
2. สามารถเผยแพร(วิสัยทัศน�
และนโยบายให�พนักงานและ
ผู�เก่ียวข�อง  
3. สามารถโน�มน�าว จูงใจ 
หรือกระตุ�นให�พนักงาน
ร(วมมือกันและปฎิบัติตาม
วิสัยทัศน�และนโยบายเพ่ือให�
บรรลุเป�าหมายขององค�การ 
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ตารางท่ี 30 โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

องค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย�อย วัตถุประสงค� 
ตัวบ�งช้ี/ 

สาระหลักเพ่ือการวัด 
2. ผู�นําเชิงสร�าง-

สรรค�ด�าน
จินตนาการ 
(Imagination) 

2.1 การส(งเสริม
สร�างกฎ-
ระเบียบ 

2.2 สร�าง
บรรยากาศใน
การทํางานและ
คิดค�นกิจกรรม
ใหม(ๆ 

2.3 กําหนด
เป�าหมายอย(าง
สร�างสรรค� 

เพ่ือพัฒนาผู�นําใน
การพัฒนาระบบหรือ
ริเริ่มกิจกรรมใหม(ๆ
ในการส(งเสริมและ
ผลักดันการจัดการ
ความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยในธุรกิจ
โรงแรมได�  

1. พฤติกรรมความคิดเชิง
สร�างสรรค� 

2. การแสดงออกของการมี
อารมณ�ขันในการทํางาน 

3. ความสามารถในการใช�
สติป�ญญาในการแก�ป�ญหา
และปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� 

3. ผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ด�าน
การปรับปรุง
กระบวนการ
ปฎิบัติงาน 
(Process 
Improvement) 

3.1 การจัดการ
ความเสี่ยง 

3.2 ส(งเสริม
กระบวนการ
บริหารงาน 

3.3 ส(งเสริม
กระบวนการคิด
ให�แก(บุคลากร
ในองค�กร 

เพ่ือพัฒนาผู�นําให�มี
การใช�กระบวนการ
ปรับปรุงการ
ปฎิบัติงานอย(าง
สร�างสรรค� ในการ
แก�ป�ญหาท่ีเป/น
สาเหตุหลักของการ
เกิดอุบัติเหตุส(วน
ใหญ(ในโรงแรม เพ่ือ
หามาตรการในการ
แก�ไขป�ญหาอย(าง
สร�างสรรค� ในการ
ป�องกันและแก�ไข
ไม(ให�เกิดอุบัติเหตุ
และโรคจากการ
ทํางาน 

1. ผู�นําสามารถระบุสาเหตุ
หลักของการเกิดอุบัติเหตุส(วน
ใหญ(ในโรงแรมได� 
2. ผู�นํามีการบริหารจัดการใน
การหามาตรการในการแก�ไข
ป�ญหาและการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงานอย(าง
สร�างสรรค� เพ่ือป�องกันและ
แก�ไขไม(ให�เกิดอุบัติเหตุและ
โรคจากการทํางาน 
3. ผู�นําแสดงออกถึงการ
สนับสนุนในการแก�ป�ญหา
ด�านการยศาสตร� 
(Ergonomics) การลื่น หกล�ม
และการตก การถูกตัด และ
แผลไหม�จากความร�อน 
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ตารางท่ี 30 โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

องค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย�อย วัตถุประสงค� 
ตัวบ�งช้ี/ 

สาระหลักเพ่ือการวัด 
4. ผู�นําเชิง

สร�างสรรค�ด�าน
การจูงใจ 
(Motivation) 

4.1 มีทัศนคติท่ีดี 
4.2 มีการอบรมให�

ความรู�และให�
รางวัลเพ่ือจูงใจ 

4.3 ส(งเสริมการมี
ส(วนร(วม 

เพ่ือพัฒนาผู�นําใน
การพัฒนาโครงการ
เพ่ือส(งเสริมและจูงใจ
ให�พนักงานมีส(วน
ร(วมในการจัดการ
ความปลอดภัย 

1. พฤติกรรมการแสดงออก
ของผู�นําในการใช�ความรู� 
ทฤษฏีการจูงใจและวิธีการจูง
ใจแบบต(างๆให�เกิดประโยชน� 
ในการจูงใจให�พนักงาน
เปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน  
2. ผู�นําสามารถใช�ความรู� 
ทฤษฏีการจูงใจและวิธีการจูง
ใจแบบต(างๆ ในการพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมส(งเสริม
เพ่ือเป/นการจูงใจให�พนักงาน
ได�มีส(วนร(วมและช(วยในการ
ผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรมได� 

5. ผู�นําเชิงสร�าง-
สรรค�ด�านการให�
ความร(วมมือ 
(Collabora-
tion) 

5.1 ดําเนินงานเพ่ือ
บรรลุเป�าหมาย
ขององค�กร 

5.2 เป=ดโอกาสให�
พนักงานเข�ามา
มีส(วนร(วม 

5.3 การฝ�กอบรม
พนักงาน 

1. พัฒนาผู�นําในการ
ใช�องค�ประกอบของ
ให�ความร(วมมือมาใช�
ในการส(งเสริมความ
ปลอดภัย 
2. พัฒนาโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีเป=ด
โอกาสและสนับสนุน
ให�เกิดความร(วมมือ
ในจัดการความ
ปลอดภัย และอาชีว 
อนามัยในธุรกิจ
โรงแรม 

1.ผู�นําสามารถพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมท่ีเป=ด
โอกาสและสนับสนุนให�เกิด
ความร(วมมือในจัดการความ
ปลอดภัยได� 
2. ผู�นํามีการปฎิบัติตาม
โครงการหรือกิจกรรมท่ี
พัฒนามาใช�ให�เกิด        
ความร(วมมือในจัดการ      
ความปลอดภัยอย(างแท�จริง 
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ตารางท่ี 30 โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ต(อ) 

องค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย�อย วัตถุประสงค� 
ตัวบ�งช้ี/ 

สาระหลักเพ่ือการวัด 
6. ผู�นําเชิง

สร�างสรรค�ด�าน
ความยืดหยุ(น 
(Flexibility) 

6.1 องค�กรมรีะบบ
การบริหารท่ีมี
ความยืดหยุ(น 

6.2 องค�กรมรีะบบ
การบริหารท่ีมกีาร
เตรียมความพร�อม
ในการบริหาร
จัดการความเส่ียง
และเหตุฉุกเฉิน
ต(างๆ อย(าง
ต(อเน่ือง 

6.3 การจัดทํา
งบประมาณ 

พัฒนาผู�นําให�มีการ
ส(งเสริมสนับสนุน 
และนํากิจกรรม
สร�างสรรค�ด�านความ
ยืดหยุ(น มาใช�ในการ
ผลักดันเพื่อมุ(งสู(
วิธีการจัดการความ
ปลอดภัย และอาชีว 
อนามัยในธุรกิจ
โรงแรม 

ความสามารถในการประเมิน
ความเส่ียง การปฎิบัติตาม
กฎหมาย มาตรฐานและ
ข�อกําหนดต(างๆ ท่ีเกี่ยวข�อง 
กับธุรกิจโรงแรม  

7. ผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ด�าน
การคิดค�น     
สิ่งใหม( 
(Invention) 

7.1 พัฒนาบุคลากร
เพ่ือให�เกิดการ
คิดสร�างสรรค� 

7.2 กระบวนการใน
การบริหาร
อย(าง
สร�างสรรค� 

7.3 ระบบความคิด
ท่ีนําไปสู(
ความคิด
สร�างสรรค� 

เพ่ือพัฒนาผู�นําให�มี
การเป=ดใจกว�าง 
ยอมรับความคิด
ใหม(ๆ มีการเอาใจใส( 
และสนับสนุน
ความคิดใหม(ๆ 

1) ความเข�าใจในไคเซ็น 
(Kaizen) และการระดมสมอง 
(Brain Strom) ของ           
ออสบอร�น 
2) มีการใช�รายการหรือ     
เช็คลิสต�ของออสบอร�น เพ่ือ
กระตุ�นให�เกิดจินตนาการและ
ความคิดใหม(ๆ เพ่ือการ
ผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม 

 
ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาคู�มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

เม่ือมีการคัดเลือกองค�ประกอบและข้ึนรูปโปรแกรมการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมใน
ข้ันตอนท่ี 2 แล�ว ข้ันตอนนี้เป/นการนําโปรแกรมไปพัฒนาเป/นคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
โดยใช�เมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) ซ่ึงพัฒนาโดย 
แคมพ�เบลและฟ=วส� (Campbell and Fiske, 1959) ในการประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างของ
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เครื่องมือวัดคุณลักษณะ โดยทําการประเมินความเท่ียงตรง 2 แบบได�แก( ความเท่ียงตรงเชิงเหมือน
และความเท่ียงตรงเชิงจําแนก (Convergent and Discriminant Validity) ซ่ึงเป/นส(วนหนึ่งของ
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง  

ท้ังนี้ผู�วิจัย ได�ดําเนินการประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร�างของคู(มือมาตรฐานการ
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยใช�เมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix: 
MTMM)  โดยการหาค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพียร�สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ดัง
แสดงผลตามตารางท่ี 31 

 
ตารางท่ี 31 การวิเคราะห�เมตริกซ�หลายคุณลักษณะวิธี (MTMM) การประเมินคู(มือมาตรฐานการ

เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมด�วยวิธีลักษณะต(างกันแต(วิธีการเด่ียวกัน (Heterotrait - 
Monomethod Triangles) 

ค(าสหสัมพันธ� 
 

 
แรงผลักดันทางการบริหารเชิง

สร�างสรรค� 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

ด�านวสิัยทัศน� 

ด�านจนิตนาการ 

ด�านการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงาน 

ด�านการจูงใจ 

ด�านการให�ความร(วมมือ 

ด�านความยืดหยุ(น 

ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( 

R1 ด�านวสิัยทัศน� 1       
R2 ด�านจนิตนาการ 0.09 1      
R3 ด�านการปรับปรุง

กระบวนการปฎิบัติงาน 
0.68 0.40 1     

R4 ด�านการจูงใจ 0.30 0.81 0.41 1    
R5 ด�านการให�ความร(วมมือ 0.39 0.79 0.71 0.51 1   
R6 ด�านความยืดหยุ(น 0.35 0.56 0.01 0.48 0.05 1  
R7 ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( 0.57 0.74 0.83 0.75 0.80 0.36 1 
 Mean 4.68 4.52 4.61 4.52 4.66 4.46 4.46 
 Std. Deviation 0.31 0.22 0.29 0.38 0.151 0.28 0.23 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
จากตารางท่ี 31 ผู�วิจัยได�ประยุกต�ใช� MTMM เพื่อประเมินคู(มือมาตรฐานการการ

เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมด�วยด�วยลักษณะตัวชี้วัดต(างกันแต(วิธีการเด่ียวกัน หลักการพิจารณา
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คุณลักษณะแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม พบว(า หลักพิจารณาคุณลักษณะ อันดับแรก แรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค�ด�วยวิธีการต(างกันระหว(างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงาน (R3) กับแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (R7) 
ต(างกัน มีผลกระทบจากแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�เดียวกัน มีค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�
เท(ากับ 0.83 ดังนั้น ผู�บริหารแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�การจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมควรพิจารณาถึงแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงาน และแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นสิ่งใหม(เป/น
อันดับแรก เพราะเกิดสถานการณ�ลักษณะต(างกันแต(วิธีการเดียวกัน (Heterotrait - Monomethod 
Triangles) และหลักพิจารณาคุณลักษณะ อันดับสอง แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�
ด�วยวิธีการต(างกันระหว(างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงาน (R3) กับแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือ (R5) ต(างกัน มี
ผลกระทบจากแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�เดียวกัน มีค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�
เท(ากับ 0.71 ดังนั้น ผู�บริหารแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�การจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมควรพิจารณาถึงแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการ
ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานและแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความ
ร(วมมือเป/นอันดับสอง เพราะเกิดสถานการณ�ลักษณะต(างกันแต(วิธีการเด่ียวกัน (Heterotrait - 
Monomethod Triangles) 

 จากผลการวิจัย สามารถสรุปได�ว(า หลักพิจารณาคุณลักษณะ อันดับแรก แรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�วยวิธีการต(างกันระหว(างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�าน
การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (R3) กับแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�น
สิ่งใหม( (R7) นั้น หากเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�เพื่อมุ(งสู (วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมมีการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานโดย
พนักงานทุกคนและทุกระดับ โดยได�รับการช(วยเหลือและสนับสนุนจากผู�บริหาร ทําให�กระบวนการ
ปฎิบัติงานมีความแปลกใหม( มีคุณค(าและมีความปลอดภัยท้ังต(อพนักงานและองค�กร รวมท้ังอุบัติเหตุ
ในงานโรงแรมส(วนใหญ(เก่ียวกับการลื่น หกล�มและการตก การถูกตัด แผลไหม�จากความร�อน และโรค
จากท(าการทํางานที่ไม(เหมาะสมหรือไม(ถูกหลักการยศาสตร� (Ergonomics) ด�วยเหตุนี้ ผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานสามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� โดยเฉพาะกระบวนการปฎิบัติงานท่ีเป/น
สาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุส(วนใหญ(ในโรงแรม เพื่อหามาตรการในการปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� และช(วยในการป�องกันและแก�ไขไม(ให�เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 
สิ่งเหล(านี้ส(งผลให�เกิดทักษะการคิดค�นสิ่งใหม( (inventive thinking) ซ่ึงเป/นความสามารถในการ
ปรับตัว การจัดการความยุ(งยาก การใฝ�รู� การคิดสร�างสรรค� การจัดการความเสี่ยง การคิดระดับสูง
และการใช�เหตุผลท่ีดี ทําให�เกิดนวัตกรรม (Innovation) ท่ีสามารถนําแนวความคิดใหม(หรือการใช�
ประโยชน�จากสิ่งท่ีมีอยู(แล�วมาใช�ในรูปแบบใหม( เพ่ือทําให�เกิดประโยชน�ทางเศรษฐกิจ รวมท้ังทางด�าน
การจัดการความปลอดภัย โดยได�รับการสนับสนุนจากผู�นําในการเป=ดใจกว�าง การยอมรับและ ใส(ใจใน
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การส(งเสริมความคิดใหม(ๆ ซึ่งสามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได�ด�วยดี 
 ส(วนหลักพิจารณาคุณลักษณะ อันดับสองแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�าน
การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (R3) กับแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการ
ให�ความร(วมมือ (R5)  นั้นหากเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�เพื่อมุ(งสู(
ว ิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมมีการปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงานโดยพนักงานทุกคนและทุกระดับ โดยได�รับการช(วยเหลือและสนับสนุนจากผู�บริหาร ทําให�
กระบวนการปฎิบัติงานมีความแปลกใหม( มีคุณค(าและมีความปลอดภัยท้ังต(อพนักงานและองค�กร 
รวมท้ังอุบัติเหตุในงานโรงแรมส(วนใหญ(เก่ียวกับการลื่น หกล�มและการตก การถูกตัด แผลไหม�จาก
ความร�อน และโรคจากท(าการทํางานท่ีไม(เหมาะสมหรือไม(ถูกหลักการยศาสตร� (Ergonomics) ด�วย
เหตุนี้ ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานสามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือ
มุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� โดยเฉพาะกระบวนการ
ปฎิบัติงานท่ีเป/นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุส(วนใหญ(ในโรงแรม เพ่ือหามาตรการในการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� และช(วยในการป�องกันและแก�ไขไม(ให�เกิดอุบัติเหตุและ
โรคจากการทํางาน ท้ังนี้บริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน จะต�องอาศัย
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือ ซ่ึงเป/นป�จจัยท่ีสําคัญและจําเป/นอย(างยิ่งในการหาแนวทาง
และเป=ดโอกาสให�พนักงานทุกคนมีส(วนร(วมและให�ความร(วมมือในการดําเนินงานด�านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ โดยสามารถทําได�โดย 1) การจัดอบรมให�ความรู�ด�านความปลอดภัย
แก(พนักงานทุกคนทุกระดับ เพ่ือเป/นฐานความรู�ในการทํางานและให�ความร(วมมือ 2) พัฒนากิจกรรม
หรือแผนการปฎิบัติท่ีต(อยอดจากการอบรมให�ความรู� เช(นหลังการอบรมเทคนิคการชี้บ(งอันตราย ควร
จะจัดกิจกรรมการชี้บ(งอันตรายในสถานท่ีทํางาน หรือให�พนักงานเริ่มทําการชี้บ(งอันตรายในงานท่ี
รับผิดชอบ รวมท้ังอาจมีรางวัลเพ่ือกระตุ�นให�ทุกคนให�ความร(วมมือมากข้ึน 

จากผลการวิจัย สามารถสรุปได�ว(า  ลักษณะและสมรรถนะของผู�บริหารเชิงสร�างสรรค�ท้ัง        
7 ประการ ได�แก( วิสัยทัศน� (Vision) จินตนาการ (Imagination) การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน 
(Process Improvement)  การจูงใจ  (Motivation)   การให�ความร(วมมือ  (Collaboration) ความ    
ยืดหยุ(น (Flexibility) และการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention)   มีผลต(อการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ซ่ึงผู�วิจัย
ได�มีการพัฒนา  องค�ความรู�ของลัษณะ และสมรรถนะท้ัง 7 ประการ   โดยการสร�างคู(มือมาตรฐานใน
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม ซ่ึงแสดงรายละเอียดในตามภาคผนวก ซ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม มีวัตถุประสงค�เพ่ือออกแบบ
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม และเพ่ือพัฒนาคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
โดยการใช�ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ด�วยการนํากระบวนการวิจัยในแบบ
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป/น
เครื่องมือหลักในการดําเนินการวิจัยโดยสามารถแบ(งการศึกษาออกเป/น 3 ข้ันตอน ได�แก( 
 ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยเอกสาร และวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาสรุปประเด็นสังเคราะห� เพ่ือ
เป/นข�อมูลในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดย
ผู�วิจัยได�มีการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังทําการวิจัย
เชิงคุณภาพด�วยวิธีการสนทนากลุ(ม (Focus Group) เพื่อให�ได�ข�อมูลในการออกแบบวิธีการและ
ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
 ข้ันตอนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือคัดเลือกองค�ประกอบของการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยในธุรกิจโรงแรม ได�ดําเนินการใช�แบบสอบถามที่ผ(านการสังเคราะห�และพัฒนาจากการวิจัย
เอกสารและการสนทนากลุ(ม เพื่อทําการวิเคราะห�และคัดเลือกองค�ประกอบของการบริหารเชิง
สร�างสรรค�ท่ีส(งผลต(อวิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยการวิเคราะห�
ระดับและองค�ประกอบเชิงยืนยัน CFA (Comfirmatory Factor Analysis)  
 ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยทําการประเมิน
หาค(าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างด�วยเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod 
Matrix: MTMM) เพ่ือสรุปเป/นคู(มือมาตรฐานท่ีสมบูรณ� 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัยเอกสาร และวิจัยเชิงคุณภาพด�วยวิธีการสนทนากลุ�ม (Focus Group) 

เพ่ือศึกษาสรุปประเด็นสังเคราะห� เพ่ือเป*นข�อมูลในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ�งสู�วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม  

1.1 ผลการวิจัยเอกสาร 
 จากการศึกษาวิจัยเอกสารโดยทําการสรุปประเด็นสังเคราะห� เพ่ือเป/นข�อมูลใน

การออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ผู�วิจัยใช�แนวทาง 
การค�นคว�าเอกสารเพ่ือการวิจัยจาก งานวิจัย บทความ หนังสือ ท้ังในประเทศ และต(างประเทศด�วย
หลักเกณฑ�จากหลักของความจริง ความน(าเชื่อถือ ความเป/นตัวแทนท่ีมีความหมายท่ีมีนัยสําคัญต(อ
การวิจัย การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� พบองค�ประกอบ
ของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีได�จากการสังเคราะห�จํานวนท้ังหมด 18 องค�ประกอบ และเม่ือทําการ
พิจารณาจากองค�ประกอบท่ีมีความถ่ีสูง (ในท่ีนี้คือความถ่ีต้ังแต( 4 ข้ึนไป) ได�องค�ประกอบของภาวะ
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ได�จํานวน 4 องค�ประกอบหลัก คือ จินตนาการ (Imagination) ความยืดหยุ(น 
(Flexibility) วิสัยทัศน� (Vision) และการแก�ป�ญหาและการปรับปรุงการปฎิบัติงาน (Problem 
Solving and Process Improvement)  

1.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด�วยวิธีการสนทนากลุ�ม (Focus Group) 
 จากการผลการสนทนากลุ(มโดยมีผู�เข�าร(วมในการสนทนากลุ(มได�แก(พนักงาน

ระดับบริหารซ่ึงเป/นผู�จัดการฝ�ายต(างๆของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด� จํานวน 8 ท(าน โดยมุ(งเน�นในการ
หาองค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค� เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหาร
เชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม พบว(า 
ผู�เข�าร(วมสนทนากลุ(มมีความเห็นว(า องค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค� เพ่ือการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอ
นามัยในธุรกิจโรงแรม ควรมีองค�ประกอบ 7 ประการหลัก ได�แก( ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� 
(Vision) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการ (Imagination) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการจูงใจ (Motivation) 
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือ (Collaboration) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ(น 
(Flexibility) และผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention)  

 สรุปได�ว(าจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
และการสนทนากลุ(ม เพ่ือเป/นข�อมูลในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม พบว(าองค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค� มี 7 องค�ประกอบหลัก ดังกล(าวข�างต�น 
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2. ผลการยืนยันองค�ประกอบเพ่ือพัฒนาข้ึนรูปโปรแกรมการเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจ
โรงแรม โดยการวิเคราะห�องค�ประกอบแบบเชิงยืนยัน CFA (Comfirmatory Factor Analysis) 

 จากผลการวิจัยพบว(าองค�ประกอบท่ีคัดเลือกมีความสําคัญและสามารถพัฒนาข้ึนรูป
โปรแกรมการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� โดยจากการวิเคราะห�องค�ประกอบแบบเชิงยืนยัน พบว(า
องค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจ
โรงแรม มี 7 องค�ประกอบหลักได�แก( องค�ประกอบด�านวิสัยทัศน� (Vision) องค�ประกอบด�าน 
จินตนาการ (Imagination) องค�ประกอบด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process 
Improvement) องค�ประกอบด�านการจูงใจ (Motivation) องค�ประกอบด�านการให�ความร(วมมือ 
(Collaboration) องค�ประกอบด�านความความยืดหยุ(น (Flexibility) และองค�ประกอบด�านการ
คิดค�นสิ่งใหม( (Invention) ซ่ึงโมเดลมีความสอดคล�องกลมกลืนกับข�อมูลเชิงประจักษ�เป/นอย(างดี 

พิจารณาจากค(า  
2

χ =6.04, df=11, 
2

χ /df= 0.54, p= 0.87, RMSEA= 0.00, GFI= 1.00, AGFI= 
0.99, SRMR=0.011 แสดงว(าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ� ซ่ึงสามารถสรุปเป/น
โมเดลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม คือ VIP-MCFI ดังแสดงในภาพท่ี 26 
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ภาพท่ี 26 โมเดลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

 

3. ผลการพัฒนาคู� มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยทําการ
ประเมินหาค�าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างด�วยเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-
Multimethod Matrix: MTMM) เพ่ือสรุปเป*นคู�มือมาตรฐานท่ีสมบูรณ� 

 จากการประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างของเครื่องมือวัดคุณลักษณะ โดยทําการ
ประเมินความเที่ยงตรง 2 แบบ ได�แก( ความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและความเท่ียงตรงเชิงจําแนก 
(Convergent and Discriminant Validity) ซ่ึงเป/นส(วนหนึ่งของความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�างด�วย
เมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) เพ่ือนําไปพัฒนา
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เป/นคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

 ผลการประเมินพบว(ามีความสอดคล�องกันตามคุณลักษณะในแต(ละองค�ประกอบท้ัง  
7 องค�ประกอบ โดยผลท่ีได�สามารถแสดงในเมตริกซ� ซ่ึงเป/นหลักการนําเสนอผลของสัมประสิทธิ์ 
ท่ีเหมาะสมใน MTMM และเป/นไปตามหลักการพ้ืนฐานหรือกฎของ MTMM คือ สัมประสิทธิ์ใน 
ไดอะกอนอลท่ีแสดงค(าความเชื่อมั่นจะต�องมีค(าสูงในเมตริกซ� สัมประสิทธิ์ในไดอะกอนอลท่ีแสดง
ความเท่ียงตรงมีนัยสําคัญแตกต(างจากศูนย�และมีค(าสูงเพียงพอ นั่นคือเป/นหลักฐานที่แสดงความ
เท่ียงตรงเชิงเหมือน สัมประสิทธิ์ในไดอะกอนอลท่ีแสดงความเท่ียงตรงมีค(าสูงกว(าสัมประสิทธิ์ท่ีแสดง
คุณลักษณะต(างกันและวิธีการต(างกัน สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงสูงกว(าทุกๆ สัมประสิทธิ์ใน
สามเหลี่ยมของคุณลักษณะต(างกันแต(วิธีการเดียวกัน 

 ดังนั้นสามารถสรุปได�ว(า คู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม มีความเท่ียงตรง
เชิงโครงสร�างและสามารถสรุปเป/นคู(มือมาตรฐานท่ีสมบูรณ�ได� ซ่ึงผู�วิจัยได�มีการพัฒนาองค�ความรู�และ
รายละเอียดของคู(มือมาตรฐานในลําดับต(อไป (ตามภาคผนวก ช) 

 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยองค�ประกอบท่ีสําคัญของการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
ท่ีได�จากการค�นคว�าเอกสาร งานวิจัย บทความ หนังสือ ท้ังในประเทศ และต(างประเทศ และการทํา
สนทนากลุ(ม (Focus Group) เพ่ือเป/นข�อมูลในการออกแบบวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม และเพ่ือนําไปออกแบบสอบถามในการหาองค�ประกอบของวิธีการเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม ท้ังนี้มีการวิเคราะห�หาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC ) ก(อนนําไปใช�ในการหา
องค�ประกอบของวิธีการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยนําองค�ประกอบที่ได�ไปผ(านกระบวนการ
วิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เพื่อคัดเลือกและสังเคราะห�ข้ึนรูปโปรแกรมเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม แล�วนําไปประเมินหาค(าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร�างด�วยเมตริกซ�หลายคุณลักษณะ
หลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) เพ่ือพัฒนาเป/นคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม ท้ังนี้คู(มือมาตรฐานประกอบด�วย 7 ชุด ซ่ึงสามารถสรุปเป/นรูปแบบโมเดลการพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม คือ VIP-MCFI ดังแสดงในภาพที่ 26 และคู(มือมาตรฐานการ
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในธุรกิจโรงแรม (ตามภาคผนวก ซ) ซ่ึงมีประเด็นท่ีควรนําอภิปรายผลตามวัตถุประสงค�การวิจัยดังนี้ 
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การออกแบบการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมนั้น ผู�วิจัยได�ค�นพบ
องค�ประกอบหลัก 7 องค�ประกอบ คือ องค�ประกอบด�านวิสัยทัศน� องค�ประกอบด�านจินตนาการ 
องค�ประกอบด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน องค�ประกอบด�านการจูงใจ องค�ประกอบด�าน
การให�ความร(วมมือ องค�ประกอบด�านความความยืดหยุ(น และองค�ประกอบด�านการคิดค�นสิ่งใหม( ซ่ึง
แต(ละองค�ประกอบมีความสอดคล�องกลมกลืนกับข�อมูลเชิงประจักษ�เป/นอย(างดี โดยเม่ือพิจารณา
แต(ละองค�ประกอบพบว(า องค�ประกอบด�านการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน มีน้ําหนักองค�ประกอบ
มาตรฐานมากท่ีสุด รองลงมาได�แก( องค�ประกอบด�านความยืดหยุ(น องค�ประกอบด�านจินตนาการ 
องค�ประกอบด�านการให�ความร(วมมือ  องค�ประกอบด�านการคิดค�นสิ่งใหม(  องค�ประกอบด�านการจูงใจ 
และองค�ประกอบด�านวิสัยทัศน� ตามลําดับ โดยจะเห็นได�ว(าแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�นี้
เกิดจากแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงแรมให�ก�าวหน�าอย(างยั่งยืนเพ่ือให�ก�าวทันกับความก�าวหน�าของ
โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย(างรวดเร็วและต(อเนื่อง จึงจําเป/นท่ีต�องมีผู�นําเชิงสร�างสรรค� ซ่ึงสอดคล�องกับ 
ไมตรี  จันทรา (2557) ท่ีอธิบายลักษณะของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีต�องมีความสามารถในการจูงใจ
หรือนําบุคคลอ่ืนๆ อย(างมีจินตนาการ มีความยืดหยุ(นและมีวิสัยทัศน�ด�วยวิธีการหรือแนวทางใหม(ๆ 
อย(างท�าทายและสร�างสรรค�เพ่ือการพัฒนาองค�การให�ก�าวหน�าอย(างยั่งยืนสอดคล�องกับความก�าวหน�า
ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย(างไม(หยุดยั้ง รวมท้ังสอดคล�องกับจากการศึกษาของ แดลเลีย โบสิโอค 
(Delia Bosiok, 2013) เรื่องลักษณะผู�นําและความสร�างสรรค� พบว(า ลักษณะของผู�นําเชิงสร�างสรรค� 
ต�องมีความหยืดหยุ(นในการตัดสินใจ ใช�มุมมองท่ีแตกต(างของสถานการณ� และมีความปรารถนาใน
การยอมรับความเสี่ยงด�วยนวัตกรรมและความคิดใหม(ๆ ซ่ึงสิ่งเหล(านี้มีความจําเป/นมากในการอยู(รอด
ขององค�การ นอกจากนี้มีความสอดคล�องกับกิตต์ิกาญจน�    ปฏิพันธ� (2556) ท่ีให�มุมมองด�านความ
เป/นผู�นําในยุคแห(งการเปลี่ยนแปลงที่มีความสลับซับซ�อน ซึ่งผู�นําต�องอาศัยกระบวนการคิดและ
มุมมองท่ีแตกต(างจากเดิม หรือการมองหาเส�นทางใหม(อย(างมีวิสัยทัศน� การมองโลกในแง(ดี มีความ
ยืดหยุ(น มีความคิดสร�างสรรค�และจินตนาการ  และยังสอดคล�องกับการศึกษาของสมชาย รุ(งเรือง 
และ ธีระวัฒน� จันทึก (2560) ท่ีได�เสนอแนะองค�ประกอบท่ีสําคัญของภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� ได�แก( 
จินตนาการ (Imagination) ความยืดหยุ(น (Flexibility) วิสัยทัศน� (Vision) และการแก�ป�ญหาและการ
ปรับปรุงการปฎิบัติงาน (Problem Solving and Process Improvement)  

สําหรับบริบทของการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
พบว(าผู�นําเชิงสร�างสรรค�อันจะนําไปสู(ความปลอดภัยของการบริการเชิงสร�างสรรค�นั้น จําเป/นต�องมี  
คุณลักษณะท่ีสําคัญได�แก(การแก�ป�ญหา และการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให�มีความปลอดภัย ซ่ึงมี 
ความสอดคล�องกับผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 4 นามสมมุติ (2560) ท่ีกล(าวว(าควรมีการส(งเสริมและ
สนับสนุนในการแก�ป�ญหาและปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงานให�ปลอดภัย มีการสื่อสารเผยแพร(และ
แลกเปลี่ยนความคิดระหว(างกัน รวมท้ังสอดคล�องกับความคิดเห็นของผู�เข�าร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 5 
นามสมมุติ (2560) ที่มีความเห็นว(าต�องมีการสนับสนุนด�านงบประมาณในการบริหารจัดการท้ัง
ในเรื่องการทํางานและเรื่องความปลอดภัย ท้ังนี้เป/นการสนับสนุนให�ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการทํางานให�ปลอดภัยของพนักงานได�นําไปสู(การปฎิบัติหรือปรับปรุงพัฒนาอย(างแท�จริง  
นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับ อาร�กีริส (Argyris,1988: 99) ท่ีมองว(าพันธะสัญญาของผู�บริหารสูงสุดมี
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ส(วนอย(างมากในการผลัดดันและเป/นกรอบในการกําหนดระบบการบริหารความปลอดภัยผ(านทาง
วิสัยทัศน�และนโยบายความปลอดภัย เพ่ือนําไปสู(การอบรมให�ความรู� การสื่อสาร และให�ทรัพยากรท่ี
จําเป/น ซ่ึงเป/นหัวใจสําคัญในการบริหารความปลอดภัย  

จากสถานการณ�ป�จจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู(ตลอดเวลานั้นส(งผลต(อการตัดสินใจ
ทางการการบริหารองค�กรธุรกิจต(าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมท่ีเป/นธุรกิจบริการ ดังนั้นความยืดหยุ(น
ในการตัดสินใจโดยใช�มุมมองสถานการณ�ท่ีแตกต(างนั้นเป/นสิ่งจําเป/นในการบริหารจัดการองค�กร และ 
เป/นคุณลักษณะสําคัญท่ีผู�นําสร�างสรรค�ควรจะมี ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของ แดลเลีย โบสิโอค  
(Delia Bosiok, 2013) เรื่อง ลักษณะผู�นําและความสร�างสรรค� พบว(า ลักษณะของผู�นําเชิงสร�างสรรค� 
ประกอบด�วย มีความหยืดหยุ(นในการตัดสินใจ ใช�มุมมองท่ีแตกต(างของสถานการณ� และมีความ
ปรารถนาในการยอมรับความเสี่ยงด�วยนวัตกรรมและความคิดใหม(ๆ ซ่ึงสิ่งเหล(านี้มีความจําเป/นมากใน
การอยู(รอดขององค�กร รวมทั้ง ผู�นําเชิงสร�างสรรค� จําเป/นต�องมีความสามารถในการกล�าคิดและ
กระตุ�นให�คนอ่ืนคิดด�วย กล�าตัดสินใจและลงมือทําอย(างจริงจัง ประสานพลังสร�างสรรค�จากคนอ่ืนๆ 
ในองค�กร มองวิกฤตให�เป/นโอกาส และมีความยืดหยุ(นต(อสถานการณ�ต(างๆ (Mungkasem, 2001)  
มีความสามารถในการชี้นําตนเองและผู�อ่ืน รับฟ�งป�ญหาและการเสนอแนะของผู�ปฎิบัติงาน มีอิทธิพล
ในการโน�มน�าวและชักจูงผู�อ่ืนให�ปฎิบัติเพ่ือบรรลุเป�าหมาย รวมท้ังกล�าคิดและตัดสินใจอย(างสร�างสรรค� 
(Davar, 1994) 

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล(าวข�างต�นนั้นทําให�ผู�นําต�องไม(ยึดติดกับแนวปฏิบัติหรือ
วัฒนธรรมประเพณีแบบเดิมท่ีทําให�ขัดต(อกระบวนการสร�างสรรค�สิ่งใหม( ซ่ึงสอดคล�องกับคํากล(าวของ 
Rifkin (2011) ท่ีว(าการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วจําเป/นต�องอาศัยผู�นําท่ีใช�จินตนาการ แทนท่ีจะยึดติดกับ
วัฒนธรรมและประเพณีแบบเดิมๆ ผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพในโลกท่ีกําลังเพ่ิมความซับซ�อนต�องเป/นผู�ท่ี
ยึดม่ันกับการนําแบบใหม(ท่ีสร�างมาจากกระบวนการสร�างสรรค� (Puccio, Mance, and Murdock, 
2011) ด�วยเหตุนี้ ภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� จึงมีปฏิกิริยาตอบสนองเชิงจินตนาการโดยการคิด
ไตร(ตรองอย(างละเอียดถ่ีถ�วน ในสถานการณ�ต(างๆ และประเด็นต(างๆ ท่ีท�าทาย (challenge) (Stoll 
and Temperley, 2009) มีความสามารถในการจูงใจหรือนําบุคคลอ่ืนๆ อย(างมีจินตนาการ มีความ
ยืดหยุ(นและมีวิสัยทัศน�ด�วยวิธีการหรือแนวทางใหม(ๆ อย(างท�าทายและสร�างสรรค� 

จากการศึกษาแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู (วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได�ค�นพบองค�ประกอบสําคัญในเรื่องการให�ความ
ร(วมมือ เนื่องจากกิจกรรมด�านความปลอดภัยนั้นต�องเกิดจากการสนับสนุนการมีส(วนร(วม การติดต(อ
ประสานงานของบุคลากรทุกฝ�าย รวมท้ังการสื่อสารอย(างเป=ดเผยในเรื่องความปลอดภัยซ่ึงสอดคล�อง
กับการศึกษาของ อเลกซานเดอร� โคเฮน (Alexander Cohen, 1977) เรื่อง Reprint of “Factors 
in Successful Occupational Safety Programs” ท่ีพบว(าป�จจัยความสําเร็จท่ีสําคัญในการบริหาร
จัดการความปลอดภัย ได�แก( ให�การคําม่ันสัญญาท่ีชัดเจนจากผู�บริหาร ในการสนับสนุนและมีส(วนร(วม
ในกิจกรรมต(างๆ ด�านความปลอดภัย ร(วมท้ังการติดต(อและประสานงานอย(างใกล�ชิดระหว(างพนักงาน 
หัวหน�างาน และผู�บริหาร และมีการสื่อสารอย(างเป=ดเผยในเรื่องความปลอดภัย ท้ังนี้โดยการเป=ด
โอกาสให�พนักงานแสดงความคิดเห็นท้ังในเรื่องอันตรายหรือความเสี่ยงต(างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในท่ีทํางาน
และเสนอมาตรการในการปรับปรุงแก�ไข โดยหัวหน�างานและผู�บริหารมีการสื่อสารให�พนักงานทราบ
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ถึงผลการแก�ไขท่ีได�ดําเนินการตามท่ีพนักงานเสนอ รวมท้ังผู�บริหารต�องมีการสื่อสารถึงสถานการณ�
และนโยบายด�านความปลอดภัยให�พนักงานทราบอย(างต(อเนื่อง และสอดคล�องกับ เอตัน และ โนซีริโน 
(Eaton and Nocerino, 2000) ท่ีได�ศึกษาประสิทธิภาพของคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยของบริษัทเอกชนในนิวเจอร�ซี สหรัฐอเมริกา พบว(าจํานวนอุบัติเหตุลดลงในองค�กรท่ีพนักงาน
มีส(วนร(วมในความปลอดภัยมาก อย(างไรก็ตามลําพังคณะกรรมการความปลอดภัยอย(างเดียวไม(เพียงพอใน
การปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย ดังนั้นต�องอาศัยการมีส(วนร(วมอย(างมาก
จากท้ังนายจ�างและพนักงาน โดยเฉพาะในด�านสนับสนุนทรัพยากรต(างๆ รวมท้ังยังสอดคล�องกับ
การศึกษาของมาร�ค่ี และพัทมอร� (Markey and Patmore, 2011) ในการศึกษาโดยวิเคราะห�ข�อมูล 
70 ปXของประสิทธิภาพในการมีส(วนร(วมของพนักงานในคณะกรรมการความปลอดภัยในธุรกิจผลิต
เหล็กในออสเตรเลีย ท่ีพบว(าจํานวนอุบัติถึงข้ันหยุดงานมีการลดจํานวนลงอย(างมาก จากการมีส(วน
ร(วมของผู�บริหารและพนักงานในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับ
การศึกษาของ ศิริเพ็ญ เนื่องจํานง (2542:10) ท่ีพบว(า การมีส(วนร(วม (Participation) เป/น
ปรากฏการณ�ท่ีเห็นได�ท่ังในองค�กร หรือสังคม เพ่ือเข�าไปมีส(วนร(วมในกิจกรรมต(างๆ เพ่ือให�เกิดการ
ติดต(อร(วมมือระหว(างกันและนําไปสู(เป�าหมายและผลลัพธ�ท่ีต�องการได�ท้ังทางด�านการเมือง เศรษฐกิจ 
และความปลอดภัย  

ด�วยสภาวะแวดล�อมภายนอกท่ีเข�ามาเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการองค�กรภายใต�
สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงซ่ึงหมายรวมถึงธุรกิจโรงแรม ดังนั้นการสร�างกระบวนทัศน�ใหม(ถือเป/น
สิ่งจําเป/น รวมถึงการสร�างนวัตกรรมหรือการคิดค�นสิ่งใหม(เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ�ท่ี
แตกต(างกัน ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของโนนากะ (Nonaka, 2014) ท่ีได�ศึกษาเรื่องขององค�กรแบบ
ไดนามิกสําหรับการส(งเสริมความรู�ภายใต�สถานการณ�เปลี่ยนแปลง เพ่ือสร�างกระบวนทัศน�ใหม(สําหรับ
ทฤษฎีขององค�กร โดยมีวัตถุประสงค�ท่ีต�องการศึกษาแนวทางในการรักษาความสามารถในการแข(งขัน
และมีความยั่งยืน การเจริญเติบโตของบริษัทได�อย(างต(อเนื่องในการสร�างความรู�และภูมิป�ญญาใหม( 
เพ่ือทําให�เกิดกิจกรรมนวัตกรรมอย(างต(อเนื่อง โดยคําถามการวิจัยคือ วิธีการท่ีพัฒนาองค�การให�
กลายเป/นองค�การแห(งนวัตกรรมอย(างยั่งยืน โดยใช�การศึกษารูปแบบที่องค�กรควรเป/นจากการ
สังเคราะห�แบบไดนามิกจะเป/นอย(างไร ผลการศึกษาพบว(าแหล(งท่ีมาของนวัตกรรมท่ีแท�จริงเกิดจาก
การสร�างและการใช�ประโยชน�ของความรู�กับความสัมพันธ�ระหว(างการสร�างและการใช�ประโยชน�จาก
ความรู�เป/นแบบวงจรไดนามิก ท่ีมีการถ(ายโอนความรู� และการจัดการความรู� โดยการจัดการความรู�
จากการค�นหาเหตุผล นํามาสู(การค�นหาความจริง กลายเป/นความจริง โดยต�องศึกษาสภาวะแวดล�อม
ภายนอกเข�ามาเก่ียวข�อง และถ(ายทอดความรู�ไปสู(การออกแบบ การสร�างเทคโนโลยี กลายเป/น
นวัตกรรมในท่ีสุด 

สืบเนื่องจากการค�นพบองค�ประกอบด�านการให�ความร(วมมือโดยการศึกษาแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมนั้น 
ทําให�ค�นพบป�จจัยสําคัญท่ีจะส(งผลให�เกิดการให�ความร(วมมือนั่นก็คือการจูงใจ โดยในการดําเนินการ
บริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานนั้น จําเป/นท่ีต�องได�รับความร(วมมือจากทุกฝ�าย
ในองค�กร ท้ังนี้เพราะทุกคนในองค�กรย(อมมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีแตกต(างกัน ดังนั้นในการท่ีจะ
ให�ทุกคนมีส(วนร(วม องค�กรจําเป/นต�องมีการประกาศหรือสื่อสารให�ทุกคนได�รับทราบ ซ่ึงโดยท่ัวไปแล�ว 
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ผู�บริหารสูงสุดต�องให�ความสําคัญและแสดงเจตนารมณ�ท่ีแนวแน(และเป/นรูปธรรมในการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยผ(านทางนโยบายความปลอดภัยขององค�กร รวมทั้งมีแผนงานและกลยุทธิ์ในการให�
ความรู�และการจูงใจให�ทุกคนได�ตระหนักและเห็นความสําคัญ และพร�อมท่ีจะให�ความร(วมมือในท่ีสุด 
ซ่ึงเป/นไปตามแนวคิดของ Govindarajula (2004) ท่ีได�เสนอว(ามี 4 ป�จจัยหลักท่ีส(งผลต(อป�จจัยจูงใจ
ของพนักงานต(อระบบการจัดการสิ่งแวดล�อมขององค�กร ได�แก( คําม่ันสัญญาจากฝ�ายบริหาร การให�
อํานาจแก(พนักงาน การให�รางวัล และการทบทวนประเมินผล ซ่ึงสามารถนํามาประยุกต�ใช�กับการ
บริหารความปลอดภัยในองค�กรได� และยังสอดคล�องกับการศึกษาของสมชาย รุ(งเรือง และ ธีระวัฒน� จันทึก 
(2560) เรื่อง ป�จจัยส(งเสริมการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานในธุรกิจโรงแรม ท่ีพบว(าการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน
การทํางานต�องอาศัยการให�ความร(วมมือจากทุกระดับในองค�กร ต้ังแต(ผู�บริหารสูงสุดจนถึงพนักงาน
ปฎิบัติการ โดยผู�บริหารต�องให�คําม่ันสัญญา ให�อํานาจแก(พนักงานในการเสนอแนะและปรับปรุงงาน
ให�มีความปลอดภัย มีการจูงใจ และทบทวนประเมินผล ส(วนพนักงานต�องมีส(วนร(วมและให�ความ
ร(วมมือ ปฏิบัติตามข�อกําหนดต(างๆด�านควาปลอดภัย และรายงานและเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนางานให�มีความปลอดภัยอย(างต(อเนื่อง 

สําหรับองค�ประกอบสุดท�ายท่ีจะกล(าวถึงนี้คือองค�ประกอบด�านวิสัยทัศน�ซ่ึงเป/นคุณ
ลักษณะเฉพาะของภาวะผู�นํา เนื่องจากผู�นําคือ ผู�ท่ีมีบทบาทในการกําหนดวิสัยทัศน�และกลยุทธ�เพ่ือ
นําองค�การไปสู(เป�าหมายท่ีวางไว�อย(างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของ
ประพนธ� ผาสุขยืด (2541) ท่ีกล(าวว(า ภาวะผู�นํามีความจําเป/นมากสําหรับผู�นําในการท่ีจะนําองค�กร
ให�ประสบความสําเร็จและบรรลุเป�าหมายขององค�กร ดังนั้น ผู�บริหารต�องเป/นผู�นําในการบริหาร
จัดการ ซ่ึงสิ่งเหล(านี้ถือเป/นหน�าท่ีของผู�นําท่ีจะต�องให�ความม่ันใจ เพ่ือการยอมรับของคนในองค�กร 
อันจะนําไปสู(ความไว�วางใจ (trust) ระหว(างกัน ผู�นําจะต�องมุ(งเน�นเรื่องของการสื่อสารให�มีความ
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการสื่อสารท่ีดีถือว(าเป/นรากฐานท่ีสําคัญยิ่งในการสร�างพันธะ
สัญญาและทําให�เกิดความเข�าใจและร(วมมือในการทํางาน สําหรับกลยุทธ�การพัฒนาภาวะผู�นํานั้น 
เป/นกลยุทธ�ของผู�นําในองค�การในการกําหนดวิสัยทัศน�ให�องค�การมีความเป/นผู�นํา ท่ีสามารถนําหน�า
เหนือองค�กรคู(แข(งได� (Sosik and Jung, 2010: 325-328) โดยมีการเสนอ กลยุทธ�การพัฒนาภาวะ
ผู�นําแบบ Full Range กับ Balanced Scorecard เป/นการสร�างความสมดุลของการประเมินผล
ความสําเร็จ โดยมีการประเมินผลและวัดผลด�านการปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข�องกับความสําเร็จ
ของบริษัท ประกอบด�วย 4 ด�าน ได�แก( 1) ผู�นําด�านการเงิน (financial perspective) โดยมุมมอง
ด�านการเงินเป/นตัวชี้วัดกลยุทธ�ท่ีกําหนดข้ึน และนําไปปฏิบัติเพ่ือให�เกิดผลดีต(อการดําเนินธุรกิจของ
องค�กร 2) ผู�นําด�านลูกค�า (customer perspective) เป/นมุมมองในส(วนของการแบ(งตลาด ทําการ
เปรียบเทียบกับคู(แข(งขันขององค�กร มองในแง(การรักษาลูกค�า มีการสํารวจความพึงพอใจและการ
ร�องเรียนของลูกค�า 3) ผู�นําด�านกระบวนการธุรกิจภายใน (internal business process perspective) 
เป/นมุมมองท่ีพิจารณาถึงกระบวนการท่ีสําคัญภายในองค�กรเองท่ีจะสร�างคุณค(า ความแตกต(าง และ
สนองตอบความต�องการของลูกค�า 4) ผู�นําด�านนวัตกรรม และการเรียนรู� (innovation & learning 
perspective) มองในแง(ท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและตลอดเวา ดังนั้น ผู�นําในองค�การต�องมี
การเรียนรู�และสร�างสรรค� มีการส(งเสริมให�เกิดองค�การแห(งการเรียนรู� และนําไปสู(ความคิดสร�างสรรค� 
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ท่ีจะทําให�เกิดนวัตกรรมใหม(ๆ แก(องค�กร นอกจากนี้มีความสอดคล�องกับศึกษาของ เฉิดศักด์ิ สืบทรัพย� 
และ ณัฎฐพันธ� เขจรนันทน� (2557) เรื่องแนวทางการจัดการด�านความปลอดภัยในการทํางานเพ่ือ
ส(งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็นไทย ได�มีการ
เสนอแนวทางการจัดการท่ีเรียกว(า “KRUNGTHEP Model” โดยองค�ประกอบ P: Policy หมายถึง 
นโยบายความปลอดภัยในการทํางานขององค�กร ผู�บริหารระดับสูงจําเป/นต�องกําหนดวิสัยทัศน� 
นโยบายและกลยุทธ� ท่ีชัดเจนและแสดงถึงความต้ังใจในการดําเนินงานอย(างจริงจัง 

การพัฒนาคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(ง
สู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยผู�วิจัยได�คัดเลือกองค�ประกอบ
ของผู�นําเชิงสร�างสรรค�โดยการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
พบว(าโมเดลองค�ประกอบจํานวน 7 องค�ประกอบหลัก ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมพอดีกับข�อมูลเชิงประจักษ� 
และนําไปสร�างเป/นคู(มือมาตรฐานนี้ ซึ่งประกอบด�วย ชุดคู(มือสมรรถนะและลักษณะของผู�นําเชิง
สร�างสรรค� เพ่ือใช�ในการพัฒนาและเรียนรู�ให�กับผู�บริหารของโรงแรม เพ่ือให�มีความรู�และความเข�าใจ
ในการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ประกอบด�วย 7 ชุดหลัก ได�แก( ผู �นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� 
(Vision) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการ (Imagination) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement)  ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการจูงใจ (Motivation) 
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือ (Collaboration) ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ(น 
(Flexibility) และผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ 
นเรศ บุญช(วย และคณะ (2555) ที่ได�ทําการศึกษาเรื ่องแผนกลยุทธ�เพื่อพัฒนาภาวะผู�นํา 
เชิงสร�างสรรค�ท่ีเหมาะสมสําหรับผู�บริหารสถานศึกษา มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา และนําเสนอแผน 
กลยุทธ�ในการพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีเหมาะสมสําหรับผู�บริหารสถานศึกษาท่ัวประเทศ  
โดยใช�เครื่องมือ ในการวิจัย ได�แก( แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร�าง สําหรับการ
วิเคราะห�ข�อมูลใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร� เพื่อวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) ผลการศึกษา พบว(า รูปแบบองค�ประกอบแผนกลยุทธ�เพ่ือพัฒนา
ภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีเหมาะสมสําหรับผู�บริหารสถานศึกษา และองค�ประกอบ 8 องค�ประกอบ 
กับตัวชี้วัดมีความเหมาะสมพอดีกับข�อมูลเชิงประจักษ� จึงทําคู(มือการพัฒนาภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�
สําหรับผู�บริหารสถานศึกษา ซ่ึงมี 8 องค�ประกอบ ได�แก( ด�านการมีความเป/นผู�นํา การมุ(งเน�นการ 
มีส(วนร(วม การทํางานเป/นทีม การมีทัศนคติด�านบวก การมีความสามารถในการปรับตัว การมีความรู�
และความสามารถทางเชาว�ป�ญญา การมีบุคลิกภาพท่ีดี และการมีความสามารถในการสื่อสาร เพ่ือให�
ผู�บริหารสถานศึกษาฝ�กทักษะด�วยตนเอง จากนั้นจึงทําการพัฒนาคู(มือ โดยใช�เมตริกซ�หลาย
คุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) ในการประเมินความเท่ียงตรง 
เชิงโครงสร�าง เพ่ือประเมินและจัดทําเป/นคู(มือมาตรฐานท่ีสมบูรณ� 

ชุดคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ตามรายละเอียดในภาคผนวก ซ ได�แสดง
สมรรถนะและลักษณะของผู�นําเชิงสร�างสรรค� เพื่อใช�ในการพัฒนาและเรียนรู�ให�กับผู�บริหารของ
โรงแรม เพ่ือให�มีความรู�และความเข�าใจในการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
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เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ประกอบด�วย 7 ชุดหลัก โดย
ผู�นําสามารถนําไปปฎิบัติเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ได�
ดังนี้ 

1. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� (Vision) สามารถนํามาใช�กับผู�บริหารของโรงแรมใน
การผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยการกําหนด
วิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และกําหนดนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
เพ่ือนําวิสัยทัศน�ไปสู(การปฎิบัติอย(างแท�จริง ท้ังนี้ เนื่องจากในการกําหนดวิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยนั้น ผู�บริหารได�มีการนําเป�าหมาย พันธกิจ ความท�าทายท้ังภายในและภายนอก
องค�การ ความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการและผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย ประเมินสภาพ
ความเป/นจริงในป�จจุบัน เพ่ือสะท�อนให�เห็นจุดแข็งและจุดอ(อนขององค�การในด�านการบริหารความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย เช(นสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย 
ท่ีเก่ียวข�อง มาประกอบการดําเนินการ เพ่ือให�บรรลุเป�าหมายความปลอดภัยหรือการบริหารความ
ปลอดภัยท่ีคาดหวังจะให�เป/นในอนาคตตามสภาพความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน และมีการระบุทักษะ
การทํางานท่ีเป/นแกนหลักในการพัฒนาองค�การเพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน�การจัดการความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ซ่ึงสอดคล�องกับ จีนเน็ต พี ปาร�คเกอร� (Jeanette P. Parker, 2004) 
และ กิตต์ิกาญจน� ปฏิพันธ� (2555) ท่ีระบุว(าผู�นําเชิงสร�างสรรค�ต�องมีวิสัยทัศน� เพ่ือนําองค�กรไปสู(
เป�าหมายที่คาดหวังให�เป/นในอนาคต รวมทั้งผู�นําต�องมีการสร�างบรรากาศสร�างสรรค� โดยทําให�
พนักงานรู�สึกปลอดภัยในการแสดงความสร�างสรรค� มีการกระตุ�นแบบท�าทายในข�อปฎิบัติท่ีพนักงาน
ทําอยู( ผู�บริหารต�องให�วิสัยทัศน�ในการมองไปข�างหน�า สร�างบรรยากาศการทํางานท่ีดีและปลอดภัย 
(Elspeth McFadzean, 1998) นอกจากนี้ผู�บริหารของโรงแรมต�องทําการเชื่อมโยงและ
แปลงวิสัยทัศน�ไปสู(นโยบาย ซ่ึงการกําหนดนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป/นการแสดง
เจตจํานงค�ของผู�นําอย(างชัดเจนท่ีแสดงถึงความจริงใจต(อการดูแลพนักงานให�ได�รับความปลอดภัยท้ัง
ชีวิตและทรัพย�สิน รวมถึงสุขภาพอนามัยโดยรวมของทุกคน ผู�นํามีหน�าท่ีควบคุมดูแล รวมถึงต�อง
ส(งเสริมให�พนักงานทุกคนมีส(วนร(วมในการรับผิดชอบด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการ
ทํางาน (เฉิดศักด์ิ สืบทรัพย� และ ณัฎฐพันธ� เขจรนันทน�, 2557) รวมท้ังมีความสอดคล�องกับผู�ร(วม
สนทนากลุ(มคนท่ี 6 นามสมมุติ (2560) จากการทําสนทนากลุ(ม ท่ีให�ความคิดเห็นว(า ในการบริหาร
ความปลอดภัย ผู�นําต�องแสดงเจตจํานงค�ท่ีชัดเจน โดยมีการกําหนดให�ความปลอดภัยเป/นส(วนหนึ่ง
ของการดําเนินธุรกิจ มีการมองการณ�ไกลหรือมีวิสัยทัศน� มีการกําหนดงบประมาณในการดําเนินการ
และปรับปรุงงานให�มีความปลอดภัย เช(นจัดหาอุปกรณ�ต(างๆท่ีช(วยเสริมให�ทํางานปลอดภัยข้ึน เช(น
อุปกรณ�สํานักงานท่ีเป/นตามหลักของการจัดท(าทางการทํางาน หรือการยศาสตร� (Ergomonics) 

2. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการ (Imagination) ผู�นําสามารถนํามาใช�ในการ
ผลักดันการบริหารความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงแรมได�โดยการริเริ่มโครงการใหม(ๆท่ี
สร�างสรรค�เช(น “โครงการ 8 ส” ท่ีประกอบด�วย ส1: สะสาง ส2: สะดวก ส3: สะอาด ส4: สุขลักษณะ 
ส5: สร�างนิสัย ส6: ใส(ใจสิ่งแวดล�อม ส7: สร�างสรรค�สังคม และ ส8: ส(งเสริมความปลอดภัย เป/นการ
ส(งเสริมการกําจัดของท่ีไม(จําเป/นออกจากท่ีทํางาน มีการแยกประเภทหมวดหมู(สิ่งของอุปกรณ�และ
เครื่องมือเพ่ือใช�งานได�สะดวก งานมีประสิทธิภาพขึ้น มีการวางแผนทําความสะอาดอุปกรณ�และ
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สถานท่ีทํางานเป/นประจํา ส(งเสริมความมีวินัยและทําตามมาตรฐานในการทํางาน รวมทั้งมีการ
ดําเนินงานด�านความปลอดภัยอย(างแท�จริง ซ่ึงจะเป/นการผลักดันให�เกิดความปลอดภัยได� ท้ังนี้เพราะ
ช(วยในการป�องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสะดุด หกล�มหรือการตก ซ่ึงเป/นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ
ในโรงแรมได� ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาขององค�การสหภาพยุโรปสําหรับความปลอดภัยและสุขภาพ
ในการทํางาน (European Agency for Safety and Health at Work, 2008) เรื่อง การคุ�มครอง
คนงานในโรงแรม ภัตตาคาร และการจัดเลี้ยง พบว(าอุบัติเหตุจากการทํางานส(วนใหญ(เก่ียวกับ การลื่น 
หกล�มและการตก นอกจากนี้ กิจกรรม 8 ส ยังใส(ใจด�านสิ่งแวดล�อม และช(วยเหลือสังคม ซ่ึงจะทําให�
สร�างภาพลักษณ�ท่ีดีแก(ธุรกิจโรงแรมต(อไป 

3. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement) 
ท้ังนี้จากสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุส(วนใหญ(ในโรงแรม ได�แก( การลื่น หกล�มและการตก การถูกตัด 
แผลไหม�จากความร�อน และโรคจากท(าการทํางานที่ไม(เหมาะสมหรือไม(ถูกหลักการยศาสตร� 
(Ergonomics) ดังนั้นผู�นําสามารถหามาตรการในการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� 
และช(วยในการป�องกันและแก�ไขไม(ให�เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานดังกล(าวได� รวมท้ังจากผล
การพิจารณาค(าน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานจากการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) พบว(า 
องค�ประกอบด�านการปรับปรุงกระบวนกระบวนการปฏิบัติงาน มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐาน
มากท่ีสุด และมีความแปรผันร(วมกันกับป�จจัยแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� สอดคล�องกับ
การศึกษาของ ทศพล บุตรมี (2559) ท่ีพบว(า ป�จจัยเสี่ยงด�านการยศาสตร�ในการทํางาน ส(งผลให�เกิด
ความผิดปกติในระบบกระดูกและกล�ามเนื้อจาก เช(น งานท่ีต�องออกแรงมากเกินไป การยกของหนัก
เกินขีดความสามารถของร(างกาย การทํางานในอริยบทท่ีผิดธรรมชาติ เช(นการนั่งนาน การยืนนาน 
การเอ้ียวตัวหรือเอ้ือมจับของสูงกว(าไหล( หรือไกลตัวเกินไป การทํางานท่ีซํ้าๆตลอดเวลาหรือเป/น
เวลานาน ความสั่นสะเทือน ซ่ึงป�จจัยเสี่ยงเหล(านี้ ทําให�เกิดโรค และอาการผิดปกติในระบบกระดูก
และกล�ามเนื้อ ดังนั้น ต�องมีการเลือกใช�เครื่องมือประเมินป�จจัยเสี่ยงด�านการยศาสตร�ในการทํางาน
อย(างถูกต�องและเหมาะสม ท้ังนี้ พิจารณาจากวัตถุประสงค�ของเครื่องมือประเมินแต(ละประเภท สรีระ
ของร(างกาย ลักษณะงานการทํางาน นอกจากนี้แบบประเมินต�องเหมาะสมกับเครื่องมือ ผลลัพธ�ของ
การประเมิน ข�อจํากัดของเครื่องมือแต(ละชนิด สิ่งเหล(านี้มีความสําคัญในการให�คนท่ีทํางานรับรู�ป�จจัย
เสี่ยงด�านการยศาสตร� และดําเนินการวางแผนหามาตรการและวิธีปฎิบัติในการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานให�เป/นไปตามการยศาสตร� 

4. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการจูงใจ (Motivation) ผู�นําสามารถนําวิธีการจูงใจรูปแบบ
ต(างๆมาใช�ในการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมส(งเสริมเพ่ือเป/นการจูงใจให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและ
ช(วยในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� เช(น 
กิจกรรมข�อเสนอแนะด�านความปลอดภัย กิจกรรมรณรงค�การใช�อุปกรณ�ป�องกันอันตรายส(วนบุคคล 
(Personal Protective Equipment: PPE) กิจกรรมรณรงค�อุบัติเหตุเป/นศูนย� (Zero Accident) 
และกิจกรรม 8 ส เป/นต�น มีความสอดคล�องกับการศึกษาของ เมธินี นราวีรวุฒิ (2549) เรื่องแนวทาง
การลดอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางานของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่ีได�รับรางวัลดีเด(นด�าน
ความปลอดภัย ประจําปX 2549 ตามทัศนะของเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ พบว(าให�การพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมส(งเสริมเพ่ือเป/นการจูงใจให�พนักงานได�มีส(วนร(วม เช(น การให�หัวหน�างานสอน
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งานเก่ียวงานท่ีจะก(อให�เกิดอันตราย การมอบหมายให�รับผิดชอบในด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
และ การประชาสัมพันธ�ด�านความปลอดภัย มีผลทําให�การลดอุบัติเหตุเนื่องจากทํางาน ร�อยละ 89.01 

5. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือ (Collaboration) ผู�นําของโรงแรม
สามารถนําการสร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือ มาใช�ในการบริหารความปลอดภัย และอาชีว อนามัย
ในธุรกิจโรงแรมได� โดย การจัดอบรมให�ความรู�ด�านความปลอดภัยแก(พนักงานทุกคนทุกระดับ เพ่ือ
เป/นฐานความรู�ในการทํางานและให�ความร(วมมือ และพัฒนากิจกรรมหรือแผนการปฎิบัติท่ีต(อ
ยอดจากการอบรมให�ความรู� เช(นหลังการอบรมเทคนิคการชี้บ(งอันตราย ควรจะจัดกิจกรรมการชี้บ(ง
อันตรายในสถานท่ีทํางาน หรือให�พนักงานเริ่มทําการชี้บ(งอันตรายในงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังอาจมี
รางวัลเพ่ือกระตุ�นให�ทุกคนให�ความร(วมมือมากข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของมาร�ค่ี และพัทมอร� 
(Markey and Patmore, 2011) ในการศึกษาโดยวิเคราะห�ข�อมูล 70 ปXเพ่ือประเมินประสิทธิภาพใน
การมีส(วนร(วมของพนักงานในคณะกรรมการความปลอดภัยในธุรกิจผลิตเหล็กในออสเตรเลีย ท่ีพบว(า
จํานวนอุบัติถึงข้ันหยุดงานมีการลดจํานวนลงอย(างมาก จากการมีส(วนร(วมของผู�บริหารและพนักงาน
ในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย โดยเฉพาะผู�บริหารท่ีเป/นป�จจัยในการขับเคลื่อนท่ีสําคัญเพ่ือให�
มีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย รวมท้ังสอดคล�องกับ เสาวลักษณ� จิระเกียรต์ิ (2546) ท่ีได�
ทําการศึกษาเรื่องการบริหารความปลอดภัยในการทํางานของกลุ(มโรงงานบางกอกพีวีซี ซ่ึงเป/นโรงงาน
ท่ีผลิตผลิตภัณฑ�พลาสติก โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือทราบสถิติ และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของกลุ(มโรงงานบางกอกพีวีซีในระหว(างปX พ.ศ. 2542-2545 จาก
ผลการศึกษาพบว(าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานส(วนใหญ(เกิดจากข�อบกพร(องของผู�ปฎิบัติงาน 
โดยเฉพาะการใช�เครื่องมือและอุปกรณ�อย(างไม(ระมัดระวังและก(อให�เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุเนื่องมาจาก
การขาดความรู� ขาดความชํานาญในการใช�เครื่องจักร และเกิดจากข�อบกพร(องของการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในโรงงาน โดยไม(มีการอบรมให�ความรู�เก่ียวกับการงานทํางาน ดังนั้นผู�บริหารโรงแรม
ต�องมีการจัดแผนการอบรมให�ความรู�ด�านความปลอดภัยแก(พนักงานทุกคนทุกระดับ เพ่ือเป/นฐานความรู�
ในการทํางานให�มีความปลอดภัย นอกจากนี้ มีผู�เชี่ยวชาญได�แนะนํากิจกรรมส(งความปลอดภัยท่ี
สามารถนํามาใช�เพ่ือให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและให�ความร(วมมือและสร�างจิตสํานึกด�านความปลอดภัย 
ได�แก( “โครงการสร�างจิตสํานึกความปลอดภัยผ�านโรงอาหาร” โดยมีแนวทางในการปฎิบัติดังนี้ 

5.1 มีการกําหนดให�พนักงานทุกคนมารับประทานอาหารท่ีโรงอาหารของสถาน
ประกอบการฟรีทุกวันพุธ เหตุผลท่ีเลือกวันพุธเพราะวันพุธเป/นวันกลางสัปดาห�ท่ีพนักงานทํางานเป/น
วันท่ีสาม ซ่ึงอาจทําให�พนักงานเริ่มเหนื่อยล�าและอาจจะละเลยในเรื่องความปลอดภัย ดังนั้นจึงเป/น
โอกาสท่ีดีท่ีจะได�มีการกระตุ�นให�เกิดความตระหนักในการทํางานให�ปลอดภัย 

5.2 ภายในโรงอาหารจะมีการติดภาพโปสเตอร� และ Animations ด�านความปลอดภัย  
โดยในแต(ละสัปดาห�จะมีการกําหนดหัวข�อเรื่องความปลอดภัยท่ีไม(ซํ้ากัน ซ่ึงมีทีมงานหรือคณะกรรมการ
ความปลอดภัยเป/นผู�รับผิดชอบในการเตรียมและเปลี่ยนหัวข�อเรื่องในแต(ละสัปดาห� 

5.3 มีการกําหนดและหมุนเวียนให�พนักงานต้ังแต(ระดับหัวหน�างานข้ึนไปรับผิดชอบ
และพูดเรื่องความปลอดภัยกับพนักงานในแต(ละสัปดาห� รวมท้ังเป=ดโอกาสให�พนักงานได�ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด�านความปลอดภัย 
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5.4 มีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆร(วมด�วยในบางสัปดาห� เช(นการตอบป�ญหาความปลอดภัย 
การประกวดร�องเพลง ซ่ึงมีการให�รางวัลกับผู�ท่ีชนะและมีส(วนร(วม 

 นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับการศึกษาของ สมชาย รุ(งเรือง และธีระวัฒน� จันทึก 
(2560) ท่ีผลการศึกษาพบว(าการบริหารจัดการความปลอดภัย   อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน
การทํางานในธุรกิจโรงแรม มีความสําคัญมากในการช(วยลดอุบัติเหตุ และความสูญเสีย รวมท้ังช(วย
เพ่ิมผลการดําเนินงาน และภาพลักษณ�ท่ีดีของธุรกิจ ท้ังนี้ต�องอาศัยความร(วมมือและมีส(วนร(วม จาก
ทุกภาคส(วน ท้ังภาครัฐและองค�การ โดยในระดับองค�การจําเป/นอย(างยิ่งท่ีต�องอาศัยความร(วมมือ 
ต้ังแต(ผู�บริหารสูงสุดจนถึงพนักงานปฎิบัติการ  เพ่ือทําให�เกิดการพัฒนาองค�ความรู�ความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของโรงแรม ให�สอดคล�องกับกฎหมายของประเทศไทย และ
มาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะเป/นประโยชน�ต(อความปลอดภัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงแรมให�ดีข้ึน และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานในธุรกิจโรงแรมให�มีความพร�อม และเพ่ิมระดับการแข(งขัน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ(น (Flexibility) โดยผู�บริหารของโรงแรมสามารถ
นําไปใช�บริหารเพ่ือพัฒนาความคิดเชิงสร�างสรรค�ในการสร�างสิ่งใหม(ๆท่ีแตกต(างจากเดิมได� ซ่ึงสิ่งเหล(านี้
สามารถช(วยให�ผู�นํามีความสร�างสรรค�และใช�ในการบริหารท้ังด�านงานท่ัวไป และการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยได� เช(น การประเมินความเสี่ยง การจัดระบบในการปฎิบัติตาม
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน การบริหารจัดการ 
ความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการป�องกันและควบคุมเหตุฉุกเฉินอื่นๆ กิจกรรมข�อเสนอแนะ 
(Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) พร�อมท้ังกําหนดหลักการเสนอแนะด�านความปลอดภัยและ    
อาชีวอนามัย (Safety Suggestion) ซ่ึงสอดคล�องกับแนวทางการประเมินความเสี่ยงของการเดินทาง
ของบริษัทประกันภัยการเดินทาง (Travelers Insurance Company, 2013) ท่ีเสนอไว�ว(าโรงแรม
ต�องให�ความสําคัญและต�องมีการประเมินความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือกําจัด ลดโอกาสและความ
รุนแรงท่ีจะเกิดข้ึน และควบคุมความเสี่ยง ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยแก(ผู�ปฎิบัติงาน และส(งผลให�
บรรลุเป�าหมายของโรงแรมได�อย(างมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ัง ถ�าไม(มีการจัดการบริหารความเสี่ยง
ท่ีดี ย(อมนําไปสู(การเกิดอันตรายแก(พนักงานและผู�ท่ีเก่ียวข�องของโรงแรม (Lind et al., 2008) 
นอกจากนี้ ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ(น ทําให�ผู�ปฏิบัติงานมีความเข�าใจในงานและ
วัตถุประสงค�ของงานโดยไม(ต�องมีการควบคุมหรือมีการแทรกแซง ทําให�สามารถทํางานได�อย(างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาในการทํางาน และมีความปลอดภัยมากข้ึน และยังช(วยเพ่ิมความสามารถ
ของบุคลากรผ(านการเรียนรู�ร(วมกัน เรียนรู�เป/นทีม และทําให�มีการเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการพัฒนางานให�มีความปลอดภัยมากข้ึน (Bacha, 2000) 

 นอกจากนี้ ยังสอดคล�องกับ ประศาสน� นิยม (2558) ท่ีได�ศึกษาการแบ(งป�นความรู� 
และบรรยากาศองค�การท่ีสนับสนุนความคิดสร�างสรรค�ท่ีส(งผลต(อความสามารถด�านนวัตกรรม: 
กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห(งประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว(า การแบ(งป�นความรู�ของพนักงานและบรรยากาศของธุรกิจโรงแรมท่ีสนับสนุนความคิดสร�างสรรค� 
เป/นการความสามารถด�านนวัตกรรมอยู(ในระดับปฏิบัติเกือบทุกครั้ง โดยการแบ(งป�นความรู� และ
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บรรยากาศองค�การท่ีสนับสนุนความคิดสร�างสรรค�ส(งผลในทางบวกต(อความสามารถด�านนวัตกรรม 
ซ่ึงพฤติกรรมการแบ(งป�นความรู� ความต้ังใจในการแบ(งป�นความรู� การสนับสนุนขององค�กรและของ
หัวหน�างาน การสนับสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพอ ความอิสระ และงานท่ีท�าทาย ส(งผลในทางบวกต(อ
ความสามารถด�านนวัตกรรม ซ่ึงช(วยท้ังการปรับปรุงกระบวนการทํางาน และยกระดับค(านิยมหลัก
ขององค�กรควบคู(กันไป 

7. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) ผู�นําสามารถดําเนินการในการ
ส(งเสริมและสนับสนุนให�พนักงานมีความคิดใหม(ๆ และเป=ดใจกว�างในการยอมรับความคิดนั้นๆ ซ่ึง
สามารถประยุกต�ใช�ระบบข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน (Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) 
ร(วมกับการระดมสมอง (Brain Strom) ของออสบอร�น โดยใช�รายการคําถามเพ่ือกระตุ�นให�เกิด
จินตนาการและความคิดใหม(ๆ เพ่ือนําไปใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้การออกแบบงานท่ีหลากหลาย ทําให�เกิดความสนใจและจูงใจใน
การทํางาน รวมท้ังลักษณะของงานและการหมุนเวียนงาน และพฤติกรรมในการจัดการกับความเครียด
ของงาน เป/นแนวคิดที่ใหม(และดี และสามารถนําประยุกต�ใช�ในการทํางานโรงแรมให�ปลอดภัย 
(R. Murray-Gibbons and C. Gibbons, 2007) รวมท้ัง มิน บาซาเดอร� (Min Basadur, 2004) ได�
ทําการศึกษาเรื่องการนําผู�อ่ืนให�คิดนวัตกรรมด�วยกัน: ผู�นําเชิงสร�างสรรค� พบว(า ป�จเจกบุคคล ทีม 
และองค�กรมีความแตกต(างในด�านรูปแบบการแก�ป�ญหาเชิงสร�างสรรค� จะช(วยให�ป�จเจกบุคคล ทีม 
และองค�กร มีการประสานงาน และบูรณาการลักษณะท่ีต(างกันไปขับการเปลี่ยนแปลงด�วยการประยุกต�
กระบวนการสร�างสรรค�รวมท้ังการค�นหาแนวทางการคิดค�นสิ่งใหม(ใช�ในการปรับปรุงพัฒนาและระบุ
ป�ญหาใหม( การแก�ป�ญหาเหล(านั ้น และลงมือปฏิบัติตามวิธีแก�ป�ญหาใหม( ซึ่งผู �นําสามารถใช�
กระบวนการแก�ป�ญหาอย(างสร�างสรรค� ให�คนคิดร(วมกันในแนวทางของนวัตกรรม นอกจากนี้ 
มีความสอดคล�องกับผู�ร(วมสนทนากลุ(มคนท่ี 1 นามสมมุติ (2560) จากการทําการสนทนากลุ(มท่ีเสนอ
ให�ผู�บริหารควรมีการคิดค�นวิธีการใหม(ๆท่ีทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีมาใช� เช(น Line group จะเพ่ิม
ความรวดเร็วในการจัดการ รวมท้ังมีการจูงใจให�พนักงานมีส(วนร(วมในการเสนอความคิดในการทํางาน
ให�ปลอดภัยข้ึน 
 
ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการวิจัย 
1. การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(

วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม เป/นการเก็บข�อมูลจากจากกลุ(มผู�บริหาร
ของโรงแรมระดับ 5 ดาว ทําให�ได�ทราบถึงทัศนคติและแนวทางเพ่ือนําไปสู(การพัฒนาผู�บริหารในเชิง
สร�างสรรค� ในบริบทของการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ท่ีสามารถนํา
แผนการไปใช�ในการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม รวมท้ังสามารถ
นําไปประยุกต�ใช�ภายใต�กรอบแนวคิดของการบริหารเชิงสร�างสรรค�ในการขยายองค�ประกอบทาง
ทฤษฏีในด�านการบริหารจัดการองค�การ และการพัฒนาบุคลากรผู�บริหารในเชิงสร�างสรรค�และ
นวัตกรรมได� 
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2. การวิจัยนี้ถือเป/นจุดเริ่มต�นของงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผลการวิจัย
สามารถสังเคราะห�ได�องค�ประกอบสมรรถนะของผู�บริหารเชิงสร�างสรรค�ท่ีสามารถนําไปกําหนด
แผนปฏิบัติงาน และพัฒนาต(อยอดหรือทําการวิจัยด�วยระเบียบวิธีวิจัยรูปแบบอื่น เพ่ือนําไป
ประยุกต�ใช�ในการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆได� ท้ังนี้เพราะการบริหารจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยเป/นวาระแห(งชาติท่ีมีข�อกําหนดทางกฎหมายท่ีธุรกิจและอุตสาหกรรมต(างๆ ต�อง
ปฎิบัติตาม  

3. การวิจัยนี้สามารถใช�เป/นแนวทางการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีภาครัฐ 
เอกชน กลุ(มธุรกิจและอุตสาหกรรม สามารถนําแนวคิดและวิธีการไปใช�เพ่ือเป/นแบบอย(างและ
แนวทางในการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในองค�การได� นอกจากนี้ผลการวิจัย 
ได�มีการพัฒนาคู(มือมาตรฐานในการพัฒนาสมรรถนะของผู�นําเชิงสร�างสรรค� ซ่ึงสามารถนําไปใชในการ
บริหารองค�กร เพ่ือสร�างความอยู(รอดในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็วและสร�างความยั่งยืนใน
การบริหารเชิงสร�างสรรค�และนวัตกรรมได� 

4. ตามท่ีกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได�มีการกําหนด
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปX ระหว(างพ.ศ. 2558 – 2561 เพ่ือกําหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให�
สอดคล�องกับมาตรฐานสากล รวมท้ังส(งเสริมพัฒนาการคุ�มครองแรงงานด�านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ซ่ึงในประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 เรื่องการพัฒนาการคุ�มครอง
แรงงานให�สอดคล�องกับมาตรฐานสากล โดยหนึ่งในโครงการที่กําหนดได�แก( โครงการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ดังนั้นกรมสวัสดิการและ
คุ�มครองแรงงาน สามารถพิจารณาและนํางานวิจัยนี้เพื่อเป/นต�นแบบในการผลักดันให�ธุรกิจและ
อุตสาหกรรมต(างๆได�มีการปฎิบัติตามเพ่ือพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยได� 

ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับกลุ�มธุรกิจบริการและโรงแรม 
1. ในอดีตและป�จจุบัน มีการเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการความปลอดภัยหลาย

รูปแบบ รวมท้ังระบบลีน (Lean) และระบบไคเซ็น (Kaizen) ท่ีเน�นการส(งเสริมให�บุคลากรทุกคนได�
เสนอแนวคิด เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานป�จจุบันให�ดีข้ึน ลดความสูญเปล(าต(างๆท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการทํางาน และส(งผลให�คุณภาพ (Quality) และ ความปลอดภัย (Safety) ดีข้ึน แต(ระบบ
ดังกล(าวจะเหมาะกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจท่ีมีกระบวนการผลิต มากกว(าธุรกิจด�านบริการและ
โรงแรม ด�วยเหตุนี้ จากการสังเคราะห�ข�อมูลและผลการวิจัย ผู�วิจัยจึงได�เสนอโมเดล “VIP-MCFI” 
เพ่ือใช�เป/นคู(มือมาตรฐานในการพัฒนาผู�นําเชิงสร�างสรรค� เพ่ือเสริมสร�างแรงผลักดันในการบริหาร
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ซ่ึงสามารถนําไปใช�กับธุรกิจบริการและอุตสาหกรรม
อ่ืนๆได� 

2. ในด�านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได�มีความร(วมมือกันในด�านความปลอดภัยและ  
อาชีวอนามัยในการประกอบอาชีพ โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในการประกอบอาชีพแห(งชาติของอาเซียนที่เรียกว(า “Plan Of Action on National 
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Occupational Safety and Health Frameworks For ASEAN” (ASEAN OSHNET CBM, 2007) 
และได�จัดทําเป/นเอกสารแนวปฏิบัติความปลอดภัย และอาชีวอนามัยท่ีดี ท่ีมีชื่อว(า “The ASEAN 
Occupational Safety and Health Network: Good Occupational Safety and Health 
Practice 2008/2009” โดยความร(วมมือของกลุ(มประเทศอาเซียน และองค�การแรงงานระหว(าง
ประเทศ (International Labour Organization: ILO) (Qun and Kawakami, 2009) นอกจากนี้ 
อาเซียนได�กําหนดมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานของโรงแรม ซ่ึงเป/นไปตามมาตรฐานการท(องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Standard) โดย
กําหนดมาตรฐานการจัดการโรงแรม 11 ด�าน ซึ่งรวมทั้งนโยบายและการปฏิบัติการทางด�าน
สิ่งแวดล�อมเพ่ือการดําเนินการโรงแรม เพ่ือเป/นแนวปฏิบัติท่ีเป/นเลิศจะมีส(วนช(วยให�เจ�าของกิจการ
หรือผู�จัดการโรงแรม มีความม่ันใจในประเด็นสุขภาพและความปลอดภัย ท้ังของพนักงานโรงแรมและ
ลูกค�าเพ่ิมมากข้ึน (International Labour Organization, 2014:1-39) ดังนั้น ผลวิจัยนี้มีส(วนสําคัญ
ในการเป/นต�นแบบและผลักดันให�ธุรกิจบริการและโรงแรมนําไปการปฎิบัติตามเพ่ือพัฒนายกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของธุรกิจบริการและโรงแรม
ให�มีความพร�อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข(งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต(อไป 

ข�อเสนอแนะเชิงทฤษฏี 
จากผลการวิจัยสามารถอธิบายถึงความสําคัญของการการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร�าง

แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม องค�การสามารถนําเอาผลของการวิจัยไปปรับใช�ให�เหมาะสมและสอดคล�องกับกลยุทธ�
ขององค�การ โดยผลการวิจัยในครั้งนี้มีการใช�ความรู�เรื่องทฤษฎีเชิงระบบท่ีสามารถนํามาประยุกต�ใช�
กับการบริหารเชิงสร�างสรรค�ในการผลักดันการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน
ในธุรกิจโรงแรมได� ท้ังนี้จะช(วยให�องค�การเห็นภาพรวมของระบบจากองค�ประกอบย(อยๆ ทําให�เห็น
ความเชื่อมโยงของแต(ละองค�ประกอบ ซ่ึงจะเป/นแนวทางในการหามาตรการหรือการบริหารท่ีจะจัด
กระทํา เพ่ือให�เป/นองค�การท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในการทํางาน โดยองค�ประกอบของระบบแบ(งออกเป/น 4 องค�ประกอบ ท่ีมีป�จจัยป�อนข�อมูลกลับ 
และสภาพแวดล�อมภายนอกเข�ามาเกียวข�องด�วย ได�แก( 1) ป�จจัยนําเข�า หรือทรัพยากร ประกอบด�วย 
ความรู�การบริหารความปลอดภัย  ความรู�การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานการทํางาน และ การจัด
องค�กรรองรับการบริหารจัดการความปลอดภัย 2) กระบวนการ หรือการออกแบบระบบ ได�แก( ผู�นํา
เชิงสร�างสรรค�  ความร(วมมือในการปฎิบัติ การสื่อสารและส(งเสริมความปลอดภัย และ การตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผล 3) ผลผลิต หรือผลการปฎิบัติงาน ทีได�รับจากการเสริมสร�างแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม
ได�แก( การลดการเกิดอุบัติเหตุ การลดความสูญเสียจากอบัติเหตุและโรคจากการทํางาน ช(วยเพ่ิม
ความพ่ึงพอใจของลูกค�า และส(งผลต(อการเพ่ิมผลการดําเนินธุรกิจ 4) ผลลัพธ� ท่ีทําให�เกิดการพัฒนา
อย(างยั่งยืนในองค�กร ได�แก( เสริมสร�างภาพลักษณ�ท่ีดี ทําให�เป/นองค�กรแห(งการเรียนรู� และช(วยสร�าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย โดยท่ีจะมีการป�อนกลับของข�อมูลเพ่ือนําไปสู(การปรับปรุงระบบ และกลยุทธิ์
ในบริหารจัดการ ท้ังนี้มีการจัดการกับสิ่งแวดล�อมภายนอกท่ีมากระทบ ได�แก( แรงผลักดันจาก
กฎหมายรัฐบาล ลูกค�า และมาตรฐานองค�กรระหว(างประเทศ ดังนั้นองค�การสามารถมองการบริหาร
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จัดการความปลอดภัยที่เป/นระบบ ซึ่งช(วยในการวางแผนกลยุทธ�ที่เหมาะในการจัดการหรือให�
ความสําคัญกับป�จจัยท่ีเก่ียวข�องต(างๆ ได�อย(างเหมาะสมตามวัตถุประสงค�และแผนงานขององค�การ
รวมท้ังองค�การสามารถนําไปปฏิบัติในการบริหารงานด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องได� เช(น กระบวนการจัดการ
ด�านทรัพยากรมนุษย�เพ่ือรองรับการจัดองค�กรการบริหารจัดการความปลอดภัย การจัดสรรงบประมาณ
ในกระบวนการอบรมพัฒนาผู�นําเชิงสร�างสรรค�  กระบวนการส(งเสริมและปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงานเพ่ือให�เกิดความปลอดภัย และการวางกลยุทธ�เชิงรุกในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับหรือ
ปฎิบัติตามสิ่งแวดล�อมภายนอกท่ีมากระทบ ได�แก( แรงผลักดันจากกฎหมายรัฐบาล ลูกค�า และ
มาตรฐานองค�กรระหว(างประเทศ  

นอกจากนี้ งานวิจัยในครั้งนี้ได�มีการใช�ทฤษฎีที่เกี่ยวข�องและอธิบายถึงสาเหตุของ
อุบัติเหตุ และการบริหารจัดการความปลอดภัย เช(นทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ทฤษฎีรูปแบบ
ระบบความปลอดภัยของบ�อบ ฟXเรนซ� (Bob Firenze) และทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบัติภัยกองทัพบก 
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีส(วนท่ีสําคัญในการช(วยให�องค�กรได�รู�และเข�าใจสาเหตุต(างๆท่ีส(งผลให�เกิดอุบัติเหตุ 
การบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน และการเสียชีวิต รวมท้ังสามารถใช�หลักการบริหารความปลอดภัย 
และคู(มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ท่ีได�จากผลการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ 
ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน ช(วยเพ่ิมความพ่ึงพอใจของลูกค�า และส(งผลต(อ
การเพ่ิมผลการดําเนินธุรกิจ และช(วยส(งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ตลอดจนช(วยให�เกิดการ
พัฒนาอย(างยั่งยืนในองค�กร ได�แก( เสริมสร�างภาพลักษณ�ท่ีดี ทําให�เป/นองค�กรแห(งการเรียนรู� และช(วย
สร�างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต�อไป  
จากผลการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง

สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม เป/นการวิจัยท่ีใช�
ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ด�วยการนํากระบวนการวิจัยในแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป/นเครื่องมือหลักใน
การดําเนินการวิจัยถือได�ว(าเป/นกระบวนการ แนวคิดทฤษฏี ท่ีสามารถขยายผลไปสู(งานวิจัยในอนาคต
และสามารถนําผลการพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือ
มุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ไปประยุกต�ใช�ภายใต�กรอบแนวคิด
เชิงสร�างสรรค�ได� โดยให�มีการเน�นการศึกษาองค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีสําคัญ 2 อันดับตาม
ความสําคัญได�แก( 1) การบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน กับ
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( เพราะมีผลกระทบจากแรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�เดียวกัน โดยมีค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เท(ากับ 0.83 ดังนั้น ผู�บริหาร
ควรพิจารณาถึงแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน 
และแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นสิ่งใหม(เป/นอันดับแรก และ 2) แรงผลักดัน
ทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานกับแรงผลักดันทางการบริหาร
เชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือ ท่ีมีผลกระทบจากแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�
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เดียวกัน มีค(าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เท(ากับ 0.71 เพ่ือมุ(งสู(การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในธุรกิจโรงแรม 

นอกจากนี้ เหตุผลท่ีเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต(อไปขององค�ประกอบท้ัง 2 อันดับ
ดังกล(าวข�างต�น เพราะอันดับที่ 1 แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงานกับแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นสิ่งใหม(นั้น หาก
ธุรกิจโรงแรมมีการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานโดยพนักงานทุกคนและทุกระดับ โดยได�รับการ
ช(วยเหลือและสนับสนุนจากผู�บริหาร ทําให�กระบวนการปฎิบัติงานมีความแปลกใหม( มีคุณค(าและมี
ความปลอดภัยท้ังต(อพนักงานและโรงแรม รวมท้ังอุบัติเหตุในงานโรงแรมส(วนใหญ(เก่ียวกับการลื่น หก
ล�มและการตก การถูกตัด แผลไหม�จากความร�อน และโรคจากท(าการทํางานท่ีไม(เหมาะสมหรือไม(ถูก
หลักการยศาสตร� (Ergonomics) ด�วยเหตุนี้ ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงานสามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรมได� โดยเฉพาะกระบวนการปฎิบัติงานท่ีเป/นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุส(วนใหญ(ใน
โรงแรม เพ่ือหามาตรการในการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� และช(วยในการ
ป�องกันและแก�ไขไม(ให�เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน สิ่งเหล(านี้ส(งผลให�เกิดทักษะการคิดค�นสิ่ง
ใหม( (Inventive Thinking) ซ่ึงเป/นความสามารถในการปรับตัว การจัดการความยุ(งยาก การใฝ�รู� การ
คิดสร�างสรรค� การจัดการความเสี่ยง การคิดระดับสูงและการใช�เหตุผลท่ีดี ทําให�เกิดนวัตกรรม 
(Innovation) ท่ีสามารถนําแนวความคิดใหม(หรือการใช�ประโยชน�จากสิ่งท่ีมีอยู(แล�วมาใช�ในรูปแบบ
ใหม( เพ่ือทําให�การจัดการความปลอดภัยดีข้ึน ท้ังนี้ ต�องได�รับการสนับสนุนจากผู�นําในการเป=ดใจกว�าง 
ยอมรับและใส(ใจในการส(งเสริมความคิดใหม(ๆ ซ่ึงสามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได�ด�วยดี 

ส(วนอันดับท่ี 2 แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงานกับแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือนั้น หากมีการ
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรมมีการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานโดยพนักงานทุกคนและทุกระดับ โดย
ได�รับการช(วยเหลือและสนับสนุนจากผู�บริหาร ทําให�กระบวนการปฎิบัติงานมีความแปลกใหม( มี
คุณค(าและมีความปลอดภัยทั้งต(อพนักงานและองค�กร รวมทั้งอุบัติเหตุในงานโรงแรมส(วนใหญ(
เก่ียวกับการลื่น หกล�มและการตก การถูกตัด แผลไหม�จากความร�อน และโรคจากท(าการทํางานท่ีไม(
เหมาะสมหรือไม(ถูกหลักการยศาสตร� (Ergonomics) ด�วยเหตุนี้ ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงานสามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และ    
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� โดยเฉพาะกระบวนการปฎิบัติงานที่เป/นสาเหตุหลักในการเกิด
อุบัติเหตุส(วนใหญ(ในโรงแรม เพ่ือหามาตรการในการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� 
และช(วยในการป�องกันและแก�ไขไม(ให�เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน ทั้งนี้การบริหารเชิง
สร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน จะต�องอาศัยผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความ
ร(วมมือ ซ่ึงเป/นป�จจัยท่ีสําคัญและจําเป/นอย(างยิ่งในการหาแนวทางและเป=ดโอกาสให�พนักงานทุกคนมี
ส(วนร(วมและให�ความร(วมมือในการดําเนินงานด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ โดยสามารถทําได�โดย 1) การจัดอบรมให�ความรู�ด�านความปลอดภัยแก(พนักงานทุกคน
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ทุกระดับ เพ่ือเป/นฐานความรู�ในการทํางานและให�ความร(วมมือ 2) พัฒนากิจกรรมหรือแผนการปฎิบัติ
ท่ีต(อยอดจากการอบรมให�ความรู� เช(นหลังการอบรมเทคนิคการชี้บ(งอันตรายและการประเมินความ
เสี่ยง ควรจะจัดกิจกรรมหรือจัดต้ังกลุ(มการชี้บ(งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในสถานท่ีทํางาน หรือ
กําหนดให�พนักงานเริ่มทําการชี้บ(งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังอาจมี
การพิจารณาให�รางวัลเพ่ือเป/นขวัญกําลังใจ และกระตุ�นให�พนักงานทุกคนได�ทุ(มเทและให�ความร(วมมือ
อย(างเต็มท่ีในกิจกรรมหรือโครงการด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมมากข้ึน 

นอกจากนี้ จากการสังเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบโมเดลป�จจัยการบริหาร
เชิงสร�างสรรค� พบว(าองค�ประกอบด�านการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Improvement) มี
น้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด โดยมีค(าเท(ากับ 0.83 รองลงมาได�แก( องค�ประกอบด�านความ
ยืดหยุ(น (Flexibility) มีน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเท(ากับ 0.81 ด�วยเหตุนี้จึงเสนอแนะในการวิจัย
ครั้งต(อไปให�มีการศึกษาองค�ประกอบท้ังสองนี้อย(างละเอียด ซ่ึงเหตุผลของการปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงานได�กล(าวแล�วในข�างต�น ส(วนในด�านองค�ประกอบด�านความยืดหยุ(น (Flexibility) ควรจะมี
การศึกษาเพ่ิมเติมในด�านการประเมินความเสี่ยง โดยมีการวางแผนการประเมินความเสี่ยงท่ัวท้ัง
โรงแรม เพ่ือให�ม่ันใจว(างานท้ังหมดของโรงแรมได�มีการประเมินความเสี่ยง และหามาตรการในการ
กําจัดและควบคุมให�เกิดความปลอดภัยแก(คนทํางาน รวมท้ังการปฎิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและ
ข�อกําหนดต(างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจโรงแรม และการป�องกันและระงับเหตุฉุกเฉินต(างๆ เช(นอัคคีภัย
และเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ ท้ังนี้เสนอแนะให�มีการศึกษาเพ่ิมเติมใน 2 ประเด็น ได�แก( 1) ถ�าโรงแรมทําตาม
ข�อกําหนดดังกล(าวข�างต�นขององค�ประกอบด�านความยืดหยุ(น (Flexibility) ทําให�โรงแรมสามารถ
ปฎิบัติตามข�อกําหนดและขอการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ต(างๆ เช(น มอก. 18001 หรือ OSHAS. 18001 ได�หรือไม( และ 2) ถ�าโรงแรมวางแผนในการขอการ
รับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต(างๆ เช(น มอก. 18001 หรือ 
OSHAS. 18001 ซ่ึงโรงแรมต�องทําตามข�อกําหนดต(างๆ ของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย 
ย(อมส(งผลโดยตรงให�โรงแรมบรรลุการบริหารจัดการตามองค�ประกอบด�านความยืดหยุ(น (Flexibility) 
หรือไม( นอกจากนี้ ควรศึกษาเพ่ิมเติมในด�านการเป=ดโอกาสให�พนักงานทุกคนทุกระดับมีการเสนอแนะ
ความคิดใหม(ๆ ด�านความปลอดภัย และเสนอแนวคิดหรือวิธีการในการปรับปรุงแก�ไขผ(านกิจกรรม
ข�อเสนอแนะ (Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) โดยท่ีผู�บริหารพร�อมในการสนับสนุนทรัพยากร
ต(างๆ รวมท้ังงบประมาณ เพ่ือให�ป�ญหาเหล(านั้น ได�มีจัดการแก�ไขอย(างแท�จริง และผลักดันเพ่ือมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได�ด�วยดี 
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รายละเอียดและกําหนดการทําการสนทนากลุ�ม (Focus Group) 

1. การสนทนากลุ(มได�ดําเนินการในวันท่ี 8 กันยายน 2559 เวลา 1500-1600 น. ท่ีห�อง
ประชุมของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด� เซ็นทรัลเวิลด� ชั้น 25 เลขท่ี 999/99 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน 
กทม 10330 

2. ด�านผู�ร(วมสนทนา กลุ(มตัวอย(างเป/นพนักงานระดับบริหารซ่ึงเป/นผู�จัดการฝ�ายต(างๆ
ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด� จํานวน 8 คน ได�แก( 

2.1 คุณธนิทา ชวนเกษม ผู�จัดการฝ�ายทรัพยากรมนุษย�  
2.2 คุณพิกุล รัตนภูมิ ผู�จัดการฝ�ายควบคุมคุณภาพ  
2.3 คุณกาญจนา เรืองสิริวิทยกุล ผู�อํานวยการฝ�ายห�องพัก  
2.4 คุณยุวดี เทมจารุกุล ผู�ช(วยผู�อํานวยการฝ�ายรักษาความสะอาด  
2.5 คุณณัฐฐิกา แช(มช(าง ผู�ช(วยผู�จัดการฝ�ายอาหารและเครื่องด่ืม  
2.6 คุณสกล ทิมกุล หัวหน�าฝ�ายวิศวกรรม  
2.7 คุณธวัช ประทุมพวง หัวหน�าฝ�ายห�องครัว  
2.8 คุณธนพล บดิสันดารา ผู�จัดการฝ�ายความม่ันคง  

3. ด�านผู�ดําเนินการสนทนา นายสมชาย รุ(งเรือง เป/นผู�ดําเนินการสนทนา และมีผู�ช(วยใน
การจดบันทึกและบันทึกเทป โดยมีเจ�าหน�าท่ีของโรงแรมเป/นผู�คอยอํานวยความสะดวกท่ัวไป 

4. แนวคําถามสําหรับการสนทนา (guidelines) 

แนวคําถามการสนทนากลุ�ม (Focus Group) ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในธุรกิจโรงแรม 

มโนทัศน�/ประเด็นท่ีศึกษา คําถาม/(ประเด็นซักต�อเนื่อง) 
1. ความสําคัญของการบริหาร

จัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในธุรกิจ
โรงแรม 

1.1 ทําไมธุรกิจโรงแรมจําเป/นต�องมีการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ซัก: แรงผลักดันจากกฎหมายรัฐบาล 
ลูกค�า และมาตรฐานองค�กรระหว(างประเทศ) 
1.2 การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจ
โรงแรม มีความสําคัญอย(างไร (ซัก: ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดความ
สูญเสีย เพ่ิมความพ่ึงพอใจของลูกค�า เพ่ิมผลการดําเนินธุรกิจ 
และสร�างภาพลักษณ�ท่ีดี) 
1.3 บุคคลใดในองค�กรท่ีมีส(วนสําคัญในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ซัก: เจ�าของกิจการ 
ผู�บริหาร หัวหน�างาน และพนักงาน) 
1.4 ผู�บริหารควรมีบทบาทอย(างไรในการส(งเสริมการบริหาร
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ซัก: 
คําม่ันสัญญาจากฝ�ายบริหาร การให�อํานาจแก(พนักงาน การให�
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มโนทัศน�/ประเด็นท่ีศึกษา คําถาม/(ประเด็นซักต�อเนื่อง) 
รางวัล และการทบทวนประเมินผล) 
1.5 พนักงานควรมีบทบาทอย(างไรในการส(งเสริมการบริหาร
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม (ซัก: การ
มีส(วนร(วม การปฏิบัติตามข�อกําหนด การรายงานและเสนอแนะ
ในการปรับปรุงพัฒนา) 

2. การนําเข�าความรู�เพ่ือให�
ผู�บริหารเกิดความรู�ด�าน
การบริหารความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการ
ทํางาน   

ในการบริการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ทํางาน ผู�บริหารจําเป/นต�องมีความรู�อะไรบ�าง (ซัก: การให�ความรู�
ทางด�านการบริหารความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงและ
จัดทํามาตรฐานของการทํางาน การให�ความรู�ในการวางแผนกล
ยุทธิ์ในการบริหารความปลอดภัย และการจัดองค�กรเพ่ือรองรับ
การบริหารความปลอดภัย)  

3. การพัฒนาผู�บริหารให�เกิด
กระบวนการถ(ายเทการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� ไปสู(
การผลักดันการบริหาร
ความปลอดภัย 

3.1 บริหารเชิงสร�างสรรค� มีความสําคัญอย(างไร (ซัก: ทันต(อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว สร�างความแตกต(างจากวิธีการเดิมๆ สร�าง
นวัตกรรม และได�เปรียบในการแข(งขันและอยู(รอดขององค�กร) 
3.2 องค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค�มีอะไรบ�าง (ซัก: 
จินตนาการ (imagination), ความยืดหยุ(น (flexibility), 
วิสัยทัศน� (vision), และการแก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงาน (problem solving and process improvement)) 
3.3 ในการพัฒนาผู�บริหารให�เกิดกระบวนการถ(ายเทการบริหาร
เชิงสร�างสรรค� ไปสู(การผลักดันการบริหารความปลอดภัย 
ประกอบด�วยอะไรบ�าง (ซัก: การให�ความรู�การบริหารเชิง
สร�างสรรค� การลงมือปฏิบัติ และสร�างความร(วมมือ การ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การนําผลไปปฏิบัติอย(าง
ต(อเนื่อง การสื่อสาร และส(งเสริมความปลอดภัย) 

4. การสร�างความตระหนักรู�
เป�าหมายการดําเนินงาน
บริหารเชิงสร�างสรรค�ใน
การบริหารจัดการความ
ปลอดภัย 

เป�าหมายท่ีสําคัญในการบริหารเชิงสร�างสรรค�ในการบริหาร
จัดการความปลอดภัย ได�แก(อะไรบ�าง (ซัก: การลดการเกิด
อุบัติเหตุ การลดความสูญเสีย การเพ่ิมความพ่ึงพอใจของลูกค�า 
การเพ่ิมผลการดําเนินธุรกิจ และภาพลักษณ�ท่ีดี) 

5. การวางนโยบายเชิง
ยุทธศาสตร�การบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพ่ือผลักดันการ
บริหารความปลอดภัย 

ในการวางนโยบายเชิงยุทธศาสตร�การบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือ
ผลักดันการบริหารความปลอดภัย ผู�บริหารควรตระหนักในเรื่อง
อะไรบ�าง (ซัก: องค�กรแห(งการเรียนรู� การสร�างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย การสร�างภาพลักษณ�ท่ีดี และการบริหารแบบยั่งยืน) 
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5. ภาพการทําการสนทนากลุ(ม 

 

 
 

 
 
ภาพท่ี 27 การทําการสนทนากลุ(ม ช(วงท่ี 1 
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ภาพท่ี 28 การทําการสนทนากลุ(ม ช(วงท่ี 2 

 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินของผู�เช่ียวชาญท่ีมีต�อแบบสอบถาม 
IOC (index of Item Objective Congruence) 
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญท่ีมีต�อแบบสอบถาม 
IOC (index of Item Objective Congruence) 

 
คําช้ีแจง 

แบบสอบถามงานวิจัยนี้ได�มาจากการทบทวนเอกสาร วรรณกรรมและการทําการสนทนา
กลุ(ม (Focus Group Discussion) เพ่ือหาองค�ประกอบของวิธีการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการ
บริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือเป/นเครื่องมือในการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม สําหรับใช�ใน
การวัดระดับความเหมาะสมในการนําไปใช�ในงานวิจัย โดยแบบสอบถามนี้แบ(งออกเป/น 3 ส(วน ดังนี้ 
 ส(วนท่ี 1 ความเห็นเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ส(วนท่ี 2 ความเห็นต(อองค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีสําคัญในการมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
 ส(วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ผู�วิจัยขอขอบคุณเป/นอย(างสูง ในความอนุเคราะห�และเสียสละเวลาเพื่อแนะนําและ
ถ(ายทอดองค�ความรู�และข�อมูลท่ีมีประโยชน�ต(อการวิจัยในครั้งนี้ 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
นายสมชาย รุ(งเรือง 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญท่ีมีต�อแบบสอบถาม 

IOC (index of Item Objective Congruence) 
 
คําช้ีแจง 
 ขอความร(วมมือในการแสดงความคิดเห็นในการสร�างสัมพันธภาพของแบบสอบถามใน
แต(ละด�านมีความเหมาะสมหรือไม( โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในช(องว(าง 
 -1 แทน ความหมายไม(เหมาะสม ของข�อคําถามของแบบสอบถาม “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม” 
 0 แทน ความหมายของความไม(แน(ใจ ของข�อคําถามของแบบสอบถาม “การพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม” 
 1 แทน ความหมายท่ีเหมาะสม ของข�อคําถามของแบบสอบถาม “การพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพื่อมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม” 

 
ข�อมูลผู�ประเมิน: 
ชื่อ-สกุล ผู�ประเมิน…………………………………………………………ตําแหน(ง……………………………………….... 
หน(วยงาน…………………………………………………………………….วัน/เดือน/ปX ท่ีประเมิน……………………… 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการ
จัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
………………………………………………………………………… 

คําช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุ(งหมายเพ่ือการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง

แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ(งออกเป/น 3 ตอน คือ 
2.1 แบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
2.2 แบบสอบถามเพ่ือหาองค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีสําคัญเพ่ือมุ(งสู(วิธีการ

จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
2.3 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3. แบบสอบถามฉบับนี้ใช�สําหรับการศึกษาวิจัยเท(านั้น การตอบแบบสอบถามนี้จะไม(มี
ผลกระทบต(อท(านแต(อย(างใด 

………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 
√ ลงในช(อง ( ) ท่ีตรงกับสภาพเป/นจริงของท(าน 

1. เพศ ( ) ชาย   ( ) หญิง 
IOC -1 0 1 ข�อเสนอแนะ 
 

2. อายุ ___ ปX 
IOC -1 0 1 ข�อเสนอแนะ 
 

3. ระดับการศึกษา ( ) ตํ่ากว(าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโทข้ึนไป 
IOC -1 0 1 ข�อเสนอแนะ 
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4. อายุการทํางาน ___ ปX 
IOC -1 0 1 ข�อเสนอแนะ 
 

5. ตําแหน(งงาน 
( ) ผู�บริหารระดับฝ�าย 
( ) ผู�บริหารระดับแผนก 

IOC -1 0 1 ข�อเสนอแนะ 
 

6. หน(วยงานท่ีรับผิดชอบ 
( ) งานบริหารท่ัวไป 
( ) แผนกบริการส(วนหน�า  
( ) แผนกแม(บ�าน 
( ) แผนกอาหารและเครื่องด่ืม 
( ) แผนกห�องครัว 
( ) แผนกช(าง 
( ) แผนกขายและการตลาด 
( ) แผนกบุคคล 
( ) แผนกบัญชี 
( ) แผนกจัดเลี้ยง 
( ) แผนกรักษาความปลอดภัย 
( ) อ่ืนๆ (ระบุ)_______________________ 
 

IOC -1 0 1 ข�อเสนอแนะ 
 
ข�อเสนอแนะอ่ืนๆจากผู�เชี่ยวชาญ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือหาองค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีสําคัญในการมุ�งสู�วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช(องท่ีตรงกับความรู�สึก/ความคิดเห็นของท(านมากท่ีสุด 

ท�านมีความเห็นต�อสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

คะแนน IOC ข�อเสนอแนะ 

สมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค� -1 0 1  
1. มีจินตนาการ และกล�านําเสนอความคิดใหม(ๆ เพ่ือพัฒนางาน     
2. เป=ดโอกาสให�บุคลากรมีส(วนร(วมและกระตุ�นให�เกิดความริเริ่ม

สร�างสรรค�สิ่งใหม( 
    

3. ให�ความเป/นอิสระในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนความคิดเห็น
ท่ีแตกต(าง 

    

4. มีความเชื่อม่ัน และท�าทายต(อการทํางานท่ีมุ(งการเปลี่ยนแปลง
และสร�างสรรค� 

    

5. มีวิสัยทัศน� สามารถมองเห็นภาพในอนาคตขององค�การท่ี
ต�องการจะให�เป/นไปได�อย(างชัดเจน 

    

6. ยึดม่ันในทิศทางและเป�าหมายท่ีกําหนด และทุ(มเทเพ่ือให�
บรรลุผล 

    

7. คิดวางแผนอนาคตของทีมงาน เพ่ือจะกําหนดทิศทางและ
จุดหมายท่ีชัดเจน ในการท่ีจะมุ(งสู(ความสําเร็จในอนาคต 

    

8. มีความสามารถในการเชื่อมต(อภาพแห(งความปรารถนาของ
องค�กรไปสู(อนาคตท่ีตั้งเป�าหมายไว� และเสริมพลังให�ทีมงาน
เพ่ือให�บรรลุเป�าหมายนั้น 

    

9. มีความยืดหยุ(น และปรับเปลี่ยนแผนงานหรือเป�าหมายตาม
สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนไป 

    

10. มีความยืดหยุ(นในการปรับตัวใหม( ถ�ารู�ว(าสิ่งท่ีทําไม(สามารถ
บรรลุตามเป�าหมายท่ีวางไว� หรือวิธีการทํางานไม(ถูกต�อง 

    

11. สร�างบรรยากาศการทํางานท่ีไม(เครียดและเป/นกันเอง     
12. มีความสามารถในการคิดหาคําตอบได�หลายประเภทและหลาย

ทิศทาง เป/นการคิดนอกกรอบไม(ตกอยู(ภายใต�กฎเกณฑ�หรือ
ความคุ�นเคย 

    

13. มีความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงาน
อย(างสร�างสรรค� โดยมีการนําหลักวิชาการและทฤษฏีมาบูรณา
การในการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงาน ให�มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 

    

14. มีทักษะและความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงานให�ดีข้ึนหรือมีประสิทธิภาพมากข้ึนอย(างเป/นระบบ 
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ท�านมีความเห็นต�อสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

คะแนน IOC ข�อเสนอแนะ 

15. มีการฝ�กคิดและหาวิธีปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงาน
อยู(เสมอ ทําให�มีประสบการณ�และสามารถกําหนดกลยุทธิ์ใน
การปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงานได�อย(างรวดเร็ว 
เหมาะสม และปลอดภัย 

    

16. มีความสามารถในใช�ความรู� เทคโนโลยี หรือวิธีการแบบ
ก�าวหน�ามาใช�ในการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงาน 

    

17. ให�ความร(วมมือในการทํางาน เพ่ือจุดประกายความคิด
สร�างสรรค�และความรู�ใหม(ๆ 

    

18. ยอมรับฟ�งความคิดเห็นและข�อเสนอะจากบุคคลอ่ืนอย(างเต็มใจ     
19. ให�การสนับสนุนความคิดเห็นใหม(ๆและวางแผนการนําไป

ปฎิบัติอย(างจริงจัง 
    

20. สร�างบรรยากาศการทํางานเป/นทีม ทุกคนมีความรู�สึกเป/นส(วน
หนึ่งของทีม มีความไว�วางใจ ทุ(มเทเพ่ือให�งานมีประสิทธิภาพ  

    

21. มีทักษะและการจัดการในการสร�างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ให�กับบุคลากร 

    

22. ส(งเสริมสนับสนุนให�บุคลากรเกิดความกระตือรือร�นในการ
ปฏิบัติงาน ก(อให�เกิดความริเริ่มสร�างสรรค�ท�าทายต(อการ
เกิดข้ึนของสิ่งใหม(ๆ 

    

23. กล�าเสี่ยงในวิธีการใหม(ๆ ท่ีแตกต(างจากแบบเดิมๆ โดยไม(กลัว
ความผิดพลาด 

    

24. มีวิธีการในการกระตุ�นให�พนักงานในองค�กร ทุ(มเทและ
ปฏิบัติงานต(างๆ ตามเป�าประสงค�ขององค�การ 

    

25. เป=ดใจกว�างในการสนับสนุนความคิดใหม(ๆ และวางแผนในการ
ปฎิบัติ โดยไม(กลัวต(อความล�มเหลว 

    

26. ยอมรับและให�ความสนใจต(อความคิดใหม(ๆ และวิธีการใหม(ๆ 
หรือการกระทําท่ีแตกต(าง 

    

27. เป=ดโอกาสให�ผู�ร(วมงานได�ใช�ความรู� ความสามารถอย(างเต็ม
ศักยภาพในการคิดค�นวิธีการหรือสิ่งใหม(ๆ 

    

28. มีสามารถในการปรับตัว การใฝ�รู� การคิดสร�างสรรค� การจัดการ
ความเสี่ยง การคิดระดับสูงและการใช�เหตุผลท่ีดี ซ่ึงทําให�เกิด
นวัตกรรม (Innovation) 
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ท�านมีความเห็นต�อสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

คะแนน IOC ข�อเสนอแนะ 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� (Vision) -1 0 1  
29. มีการกําหนดวิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

โดยนําเป�าหมาย พันธกิจ ความท�าทายท้ังภายในและภายนอก
องค�กร ความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการและ     
ผู�มีส(วนได�ส(วนเสยี รวมท้ังกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย
ท่ีเก่ียวข�องมาประกอบ และเป=ดโอกาสให�บุคลากรมีส(วนร(วมใน
การกําหนดทิศทางขององค�กรด�วย 

    

30. มีการประเมินสภาพความเป/นจริงในป�จจุบัน โดยใช�เครืองมือ 
SWOT Analysis เพ่ือสะท�อนให�เห็นจุดแข็งและจุดอ(อนของ
องค�กรในด�านการบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
รวมท้ังสถิติการเกิดอุบัติเหตุ มาประกอบในการกําหนด
วิสัยทัศน�  

    

31. มีมุมมองว(าวิสัยทัศน�เป/นภาพฝ�นในอนาคต ท่ีมีการดึงดูดความ
สนใจจากผู�ท่ีเก่ียวข�อง ได�แก( พนักงาน และลูกค�า และสามารถ
ทําให�เกิดข้ึน หรือเป/นจริงได� มีความชัดเจนในประเด็นท่ีใส(ใจ 
สามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
และสามารถสื่อสารได�อย(างชัดเจน ตรงประเด็น และเข�าใจง(าย 

    

32. วิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป/นภาพ
เป�าหมายรวมขององค�กรท่ีจะทําให�ทุกคนใส(ใจและร(วมมือใน
การทําให�บรรลุ  

    

33. การกําหนดนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป/นการ
นําวิสัยทัศน�ไปสู(การปฏิบัติได�จริง  

    

34. นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป/นการแสดง
เจตจํานงค�ของผู�นําอย(างชัดเจนท่ีแสดงถึงความจริงใจในการ
ดูแลพนักงานให�ได�รับความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย�สิน 
รวมถึงสุขภาพอนามัยโดยรวมของทุกคน 

    

35. นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ควรมีการกําหนด
วัตถุประสงค�และเป�าหมายด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในการทํางาน รวมถึงการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

    

36. นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ควรแสดงถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับ และมาตรฐานท่ีเก่ียวข�องกับ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ในการทํางาน อย(างเคร(งครัด 
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ท�านมีความเห็นต�อสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

คะแนน IOC ข�อเสนอแนะ 

37. นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ช(วยในการ
เสริมสร�างวัฒนธรรมองค�กร ซ่ึงผู�บริหาร พนักงาน และ
ผู�เก่ียวข�อง มีความเข�าใจและมุ(งม่ัน ให�ความสําคัญต(อการ
บริหารจัดการด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการ
ทํางาน 

    

38. นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ควรมีการสื่อสารให�
พนักงานและผู�เก่ียวข�องทราบ รวมท้ังมีปรับปรุงให�เหมาะสม
กับสถานการณ�อยู(เสมอ 

    

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการ (Imagination) -1 0 1  
39. มีความท่ีกล�าคิด กล�าฝ�น กล�าทําในสิ่งใหม(ๆ ท่ีไม(เหมือนกับคน

อ่ืน ซ่ึงสามารถนําไปสู(การวางแผนท่ีดี และนําไปสู(ความเป/น
จริงและบรรลุเป�าหมายท่ีวางไว�ได� ซ่ึงสามารถนํามาใช�ในการ
ผลักดันมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรมได� 

    

40. กิจกรรมหรือโครงการใหม(ๆท่ีแตกต(างจากเดิม มีส(วนช(วยใน
การส(งเสริมการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม 

    

41. การเกิดอุบัติเหตุจากการสะดุด หกล�มหรือการตก ถือว(าเป/น
สาเหตุหลักของอุบัติเหตุในโรงแรม 

    

42. ความสะอาด และเป/นระเบียบเรียบร�อย เป/นการปฎิบัติท่ีเป/น
พ้ืนฐานในการสร�างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ทํางาน ท้ังนี้เพราะช(วยในการป�องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการ
สะดุด หกล�มหรือการตกได� 

    

43. การกําจัดสิ่งท่ีไม(จําเป/นหรือไม(ต�องการออกจากของท่ีจําเป/น 
เช(น อุปกรณ�ท่ีชํารุดหรือเสื่อมสภาพ ออกจากอุปกรณ�ท่ีดี เป/น
การป�องกันไม(ให�หยิบอุปกรณ�ผิดในการใช�งานซ่ึงจะก(อให�เกิด
อันตรายได�  

    

44. การเก็บอุปกรณ�ให�เป/นท่ีและจัดทําท่ีเก็บแยกประเภท ทําให�
สะดวกและรวดเร็วในการใช�งาน เพ่ือคุณภาพของงานและ
ป�องกันการเกิดอุบัติเหตุได� 

    

45. การดูแลท่ีทํางานให�สะอาดอยู(เป/นประจํา ช(วยทําให�สถานท่ี
ทํางาน และอุปกรณ�ต(างๆอยู(ในสภาพท่ีดี มีสภาพแวดล�อมท่ีดี 
มีบรรยากาศร(มรื่น และสะอาด 
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ท�านมีความเห็นต�อสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

คะแนน IOC ข�อเสนอแนะ 

46. ให�ความรู�พนักงานด�านสุขลักษณะและเป/นข�อกําหนดให�
พนักงานทุกคนทําความสะอาดร(างกายหลังเลิกงานหรือก(อนไป
ทํากิจกรรมอ่ืนๆ เช(นพักรับประทานอาหาร ด่ืมน้ํา เป/นการ
ป�องกันการปนเป��อนของสารเคมีหรือเชื้อโรคจากการ
ปฎิบัติงานได� 

    

47. การสร�างนิสัยให�พนักงานทําตามกฎระเบียบ และมาตรฐาน
การทํางาน และมีใบตรวจสอบและมีคู(มือในการทํางานทุก
ข้ันตอน ช(วยในการป�องกันอุบัติเหตุได� 

    

48. การดูแลสิ่งแวดล�อม และการช(วยเหลือสังคม เป/นการช(วยใน
การส(งเสริมสภาพแวดล�อมท่ีดี และสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีต(อ
ชุมชน ซ่ึงย(อมส(งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดีให�แก(องค�กร  

    

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการ
ปฎิบัติงาน(Process Improvement) 

-1 0 1  

49. มีการใช�กลไกการทํางานร(วมกันระหว(างการคิดสร�างสรรค� และ
การคิดวิจารณญาณ ทําให�คิดในหลายมิติและหลากหลาย 

    

50. มีกระบวนการคิดวิจารณญาณในการประเมินการปรับปรุง
กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงานและเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด เพ่ือให�งาน
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

    

51. มีการช(วยสนับสนุนให�พนักงานได�คิดปรับปรุงกระบวนการหรือ
วิธีปฎิบัติงานในสถานการณ�ท่ีหลากหลาย เพ่ือนําในสู(
กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงานท่ีสร�างสรรค� แปลกใหม( 
แตกต(างจากเดิม รวดเร็ว ปลอดภัย และมีคุณค(าต(อองค�กร 

    

52. สามารถนําความรู�การปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงาน
อย(างสร�างสรรค�มาใช�ในการป�องกันและแก�ไขอุบัติเหตุจากการ
ทํางานส(วนใหญ(ในโรงแรม ได�แก(การลื่น หกล�มและการตก 
การถูกตัด แผลไหม�จากความร�อน และโรคจากท(าการทํางานท่ี
ไม(เหมาะสมหรือไม(ถูกหลักการยศาสตร� (Ergonomics) 

    

53. มีการใช�หลักการยศาสตร� ในการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� โดยมีการประเมินความเสี่ยงของ
งาน อบรมให�ความรู�ทางด�านการยศาสตร� จัดทําข�อปฎิบัติของ
งานแต(ละประเภท และจัดหาอุปกรณ�ท่ีเหมาะสม เพ่ือป�องกัน
และลดการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ กับผู�ปฎิบัติงาน 
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ท�านมีความเห็นต�อสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

คะแนน IOC ข�อเสนอแนะ 

54. มีการจัดทําวิธีการปฎิบัติท่ีถูกหลักการยศาสตร� ของงานแต(ละ
ประเภท เช(น งานปูและจัดเตียง ทําความสะอาดห�องน้ํา การ
ยกของ การเตรียมอาหารและปรุงอาหาร และงานต�อนรับและ
งานสํานักงาน 

    

55. มีการวิเคราะห�และปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงานใน
การแก�ป�ญหาการลื่น หกล�มและการตก จากการทํางานต(างๆ
ในโรงแรม ได�แก( น้ํา สารเคมีหรือของเหลวหกรั่วไหลสายไฟฟ�า 
สายอุปกรณ�ต(างๆ พรมและอุปกรณ�ปูพ้ืน เช(น พรมดักฝุ�น 
รวมท้ังสภาพพ้ืนผิวท่ีต(างกันหรือต(างระดับ และแนวลาดเอียง 

    

56. มีการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงานและกําหนดแนว
ปฎิบัติในการป�องกันอันตรายจากการลื่น หกล�มและการตก 
จากการทํางานต(างๆในโรงแรม 

    

57. มีการวิเคราะห�อันตรายและการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงาน เพ่ือป�องกันอุบัติเหตุจากเกิดแผลไหม�หรือการลวก
จากการใช�ความร�อนในการปรุงอาหาร เช(น เตาไฟ ตู�อบ และ
หม�อต�ม และการสัมผัสหรือจับอุปกรณ�ท่ีร�อน รวมท้ังของเหลว
หรืออาหารท่ีร�อน 

    

58. มีมาตรการในการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงาน เพ่ือ
ป�องกันอุบัติเหตุจากการถูกตัดหรือถูกบาด ส(วนใหญ(เกิดจาก
การใช�มีด และอุปกรณ�เครื่องจักรในห�องครัว ห�องซักรีด และ
ห�องช(างซ(อมวิศวกรรม  

    

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการจูงใจ (Motivation) -1 0 1  
59. มีการจูงใจ คือ ให�พนักงานมีความเชื่อว(าเขาสามารถทํางานได�

บรรลุเป�าหมายเพ่ือผลท่ีได�รับทางบวก และมีคุณค(าต(อ
พนักงาน 

    

60. มีการกําหนดเป�าหมายท่ีต�องการเพ่ือเป/นแนวทางให�พนักงาน
แสดงพฤติกรรมตามเป�าหมายท่ีกําหนดซ่ึงสอดคล�องกับ
เป�าหมายของพนักงาน 

    

61. มีการให�รางวัลเพ่ือเป/นการกระตุ�นให�พนักงานมีพฤติกรรมการ
ทํางานท่ีดี และเป/นการจูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถเข�า
มาร(วมงานในองค�การเพ่ือรักษาบุคลากรให�ทํางานต(อไป และ
เพ่ือกระตุ�นให�พนักงานบรรลุเป�าหมายสูงสุด 
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ท�านมีความเห็นต�อสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

คะแนน IOC ข�อเสนอแนะ 

62. มีการนําทฤษฏีการจูงใจและวิธีการจูงใจแบบต(างๆ มาใช�ใน
การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมส(งเสริมเพ่ือเป/นการจูงใจให�
พนักงานได�มีส(วนร(วมและช(วยในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

    

63. การส(งเสริมความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ เป/นการทําให�
พนักงานมีความตระหนัก (Awareness) มีการยอมรับ 
(Acceptance) มีการปฏิบัติ (Application) และการรักษาไว� 
(Assimilation) 

    

64. กิจกรรมข�อเสนอแนะด�านความปลอดภัย เป/นการเป=ดโอกาส
ให�พนักงานทุกคนช(วยกันค�นหาวิธีการ และสภาพการณ�ทํางาน
ท่ีไม(ปลอดภัย และให�เสนอแนะวิธีในการปรับปรุงแก�ไขให�มี
ความปลอดภัย เพ่ือช(วยในการป�องกันอุบัติเหตุ 

    

65. กิจกรรมรณรงค�การใช�อุปกรณ�ป�องกันอันตรายส(วนบุคคล 
(PPE) เป/นการกระตุ�นและรณรงค�ให�พนักงานได�ใช�อุปกรณ�
ป�องกันอันตรายส(วนบุคคลได�ถูกต�องตามประเภทของอันตราย
ท่ีจะสัมผัสหรือตามงานท่ีทํา  

    

66. กิจกรรมรณรงค�อุบัติเหตุเป/นศูนย� (Zero Accident) เป/นการ
กระตุ�นให�ทุกคนปฎิบัติงานด�วยความปลอดภัย ปราศจากการ
เกิดอุบัติเหตุ โดยอาจมีการแข(งขันระหว(างฝ�ายต(างๆในโรงแรม 
หรือเป/นการรณรงค�รวมท้ังองค�กร 

    

67. กิจกรรม 5 ส เป/นกิจกรรมท่ีใช�ในการรณรงค�เรื่องความสะอาด
และความเป/นระเบียบเรียบร�อย มีการอบรมให�ความรู� 5 ส กับ
พนักงาน แต(งต้ังคณะกรรมการ 5 ส มีการตรวจประเมิน และ
มีมาตรฐานการทํางาน 

    

68. มีการพิจารณาให�รางวัลในการมีส(วนร(วมในกิจกรรมต(างๆ อาจ
เป/นตัวเงินและไม(เป/นตัวเงิน หรือใบประกาศเกียรติคุณ ท้ังนี้
ผู�บริหารสูงสุดควรเป/นผู�มอบรางวัลให�ผู�รับด�วยตัวเอง 

    

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร�วมมือ (Collaboration) -1 0 1  
69. การให�ความร(วมมือ เป/นการร(วมกันทํางานของบุคคลใน

ลักษณะเป/นกลุ(ม เป/นทีม มีการร(วมรู� ร(วมคิด มีส(วนร(วมในการ
ทํางาน ร(วมรับผิดชอบงานท้ังท่ีเป/นทางการและไม(เป/นทางการ 
และเป/นความสัมพันธ�ของบุคคลในกลุ(มทํางานร(วมกัน เพ่ือให�
การทํางานนั้นบรรลุเป�าหมายตามท่ีกําหนดไว� 
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ท�านมีความเห็นต�อสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

คะแนน IOC ข�อเสนอแนะ 

70. มีความสามารถในการสร�างความร(วมมือจากพนักงาน ซ่ึงถือ
เป/นยุทธศาสตร�สําคัญท่ีจะทําให�องค�กรประสบความสําเร็จใน
การดําเนินงานด�านการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน  

    

71. พนักงานมีความใกล�ชิดกับงานและป�จจัยเสี่ยงโดยตรง จึงมี
ความสําคัญมากในการดึงพนักงานให�มีส(วนร(วมในการชี้บ(ง
อันตราย และหามาตรการในการป�องกัน 

    

72. มีการชี้แจงให�พนักงานทราบถึงข�อกําหนดด�านกฎหมาย ท่ีมี
การระบุให�มีส(วนร(วมในความปลอดภัย เช(น พ.ร.บ.ความ
ปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 กําหนดให�ลูกจ�างมีหน�าท่ีร(วมมือกับ
นายจ�างในการดําเนินงานด�านความปลอดภัยในการทํางาน มี
หน�าท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และมาตรฐานด�านความปลอดภัย
ในการทํางาน มีหน�าท่ีดูแลสภาพแวดล�อมในการทํางานตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด ถ�าพบข�อบกพร(อง หรือชํารุดเสียหาย และ
ไม(สามารถแก�ไขได�ด�วยตนเอง ให�แจ�งเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย
ในการทํางาน หัวหน�างาน และต�องสวมใส(และดูแลรักษา
อุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัยส(วนบุคคลตลอดเวลา 

    

73. ผู�บริหารต�องเป=ดโอกาส ให�พนักงานเข�ามามีส(วนร(วม ด�วยการ
เข�าไปปรึกษาหารือในประเด็นความปลอดภัยในการทํางาน 
และเชิญให�มาร(วมประชุมกับฝ�ายบริหารในการดําเนินงานด�าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

    

74. มีแนวทางและเป=ดโอกาสให�พนักงานทุกคนมีส(วนร(วมและให�
ความร(วมมือในการดําเนินงานด�านความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในสถานประกอบการ 

    

75. มีการจัดอบรมให�ความรู�ด�านความปลอดภัยแก(พนักงานทุกคน
ทุกระดับ และ มีการพัฒนากิจกรรมหรือแผนการปฎิบัติท่ีต(อ
ยอดจากการอบรมให�ความรู�  

    

76. มีการพัฒนาแผนการอบรมความปลอดภัยประจําปXแก(พนักงาน 
โดยปฎิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดและป�จจัยเสี่ยงของงานแต(ละ
ประเภท 

    

77. มีการปฎิบัติตามแผนการอบรมและประเมินผลการอบรม     
78. มีการพัฒนากิจกรรมท่ีทําให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและให�ความ

ร(วมมือในการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยใช�ความรู�ท่ี
ได�รับจากการอบรมต(างๆ เช(นการประเมินความเสี่ยง และการ
เสนอแนะด�านความปลอดภัย 
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ท�านมีความเห็นต�อสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

คะแนน IOC ข�อเสนอแนะ 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ�น (Flexibility) -1 0 1  
79. มีความสามารถในการคิดและมองป�ญหาในหลายมุมมอง หลาย

ทิศทาง หลายมิติ รวมท้ังเห็นทางออกของป�ญหาได�หลากหลาย
วิธ ี

    

80. มีความสามารถในการคิดหาคําตอบได�อย(างอิสระ ไม(ตกอยู(
ภายใต�กฏเกณฑ�หรือความคุ�นเคย มีความสามารถในการ
ปรับตัวตามสถานการณ�ต(างๆ และ เป=ดกว�างรับความคิดใหม(ๆ 
อย(างอิสระ 

    

81. เป=ดโอกาสให�พนักงานในองค�กรได�มีการแสดงความคิดอย(าง
อิสระในการเสนอความคิดในป�จจัยเสี่ยง และอันตรายต(างๆ 
ของงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนําไปสู(การปรับปรุงแก�ไขให�มีความ
ปลอดภัยมากข้ึน  

    

82. มีการประเมินความเสี่ยงในการทํางาน เพ่ือพิจารณาโอกาสท่ี
งานนั้นๆ จะเกิดอันตรายต(อผู�ปฎิบัติงาน และเม่ือเกิดข้ึนแล�ว 
ผลกระทบหรือความรุนแรงมีมากน�อยแค(ไหน 

    

83. มีการประเมินระดับความเสี่ยงของงานแต(ละงาน เพ่ือให�เห็น
ภาพรวมของระดับความเสี่ยงท้ังหมด เพ่ือนําไปสู(การหา
มาตรการในการลดหรือควบคุมความเสี่ยง โดยเฉพาะระดับ
ความท่ีสูงมาก และความเสี่ยงสูง 

    

84. มีการติดตามข�อมูลข(าวสาร ข�อกําหนดมาตรฐาน รวมท้ัง
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องด�านความปลอดภัย และมีแผนงานในการ
ปฎิบัติตาม เพ่ือให�เกิดความปลอดภัย และป�องกันไม(ให�เกิด
การถูกลงโทษทางกฎหมาย 

    

85. มีการเตรียมพร�อมและพัฒนาแผนฉุกเฉินของเหตุการณ�ต(างๆ 
เพ่ือตอบสนองได�อย(างรวดเร็ว และลดความสูญเสียท้ังชีวิตและ
ทรัพย�สิน เช(น อัคคีภัย แผ(นดินไหว น้ําท(วม สึนามิ การก(อการ
ร�าย การประชุมประท�วง การก(อจราจล การขู(วางระเบิด 
โรคติดต(อ เช(น ไข�หวัดนก โรคซาร� 

    

86. มีการเป=ดกว�างรับความคิดใหม(ๆ อย(างอิสระ โดยเป=ดโอกาสให�
พนักงานมีการเสนอแนะป�จจัยความเสี่ยงและความไม(
ปลอดภัยต(างๆในท่ีทํางาน รวมท้ังวิธีการปรับปรุงแก�ไขให�
ปลอดภัยข้ึน 
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ท�านมีความเห็นต�อสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

คะแนน IOC ข�อเสนอแนะ 

87. มีการนําระบบข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน 
(Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) มาใช� เพ่ือมุ(งเน�นให�
พนักงานได�มีส(วนร(วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุง
งานในเรื่องต(างๆ เช(น การสร�างคุณภาพ การลดต�นทุน และ
การสร�างความปลอดภัยในการทํางาน 

    

88. มีการสนับสนุนทรัพยากรต(างๆ รวมท้ังงบประมาณ เพ่ือให�
ป�จจัยเสี่ยงและป�ญหาด�านความปลอดภัย ได�มีจัดการแก�ไข
อย(างแท�จริง 

    

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นส่ิงใหม� (Invention) -1 0 1  
89. มีการนําแนวความคิดใหม(ๆหรือการใช�ประโยชน�จากสิ่งท่ีมีอยู(

แล�วมาใช�ในรูปแบบใหม( เพ่ือทําให�เกิดประโยชน�ทางการ
จัดการความปลอดภัย  

    

90. มีกระบวนการคิดท่ีเป/นข้ันเป/นตอน (Systematic) หรือ Step-
by-Step มาประยุกต�ใช�ในการแก�ป�ญหาในวงกว�างกับเรื่อง
ความปลอดภัย 

    

91. มีการผสมผสานระหว(างความคิดยืดหยุ(น (flexibility) ท่ี
สามารถคิดหาคําตอบได�หลายประเภท และดัดแปลงให�เข�ากับ
สถานการณ�ต(างๆได� กับความคิดวิจารณญาณ (elaboration) 
ท่ีมีการใช�วิจารณญาณอย(างรอบคอบ ละเอียด หลายข้ันตอนท่ี
สามารถอธิบายหรือขยายความคิดเดิมให�ชัดเจนและสมบูรณ�
ยิ่งข้ึน 

    

92. มีการนําไคเซ็น (Kaizen) มาใช�ในการการปรับปรุงงาน และ
ส(งเสริมให�พนักงานทุกคนได�เสนอแนวคิด เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานป�จจุบันให�ดีข้ึน และความปลอดภัย 
(Safety) ข้ึน 

    

93. จัดให�มีการระดมสมอง (Brain Strom) โดยจัดทํารายการ
คําถามเพ่ือกระตุ�นให�เกิดจินตนาการและความคิดใหม(ๆ ในการ
ส(งเสริมความปลอดภัย 

    

94. มีการประยุกต�ใช�ไคเซ็นกับการระดมสมอง (Kaizen and 
Brain Storming) ในการกระตุ�นให�เกิดจินตนาการและ
ความคิดใหม(ๆในการปรับปรุงงานให�ปลอดภัยมากข้ึน 

    



279 
 

 

ท�านมีความเห็นต�อสมรรถนะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

คะแนน IOC ข�อเสนอแนะ 

95. มีการส(งเสริมให�พนักงานมีการระดมสมอง เพ่ือเป/นแรงกระตุ�น
ระหว(างกันทําให�เกิดความคิดใหม(ๆ โดยเน�นสภาพแวดล�อมท่ี
เป/นอิสระปราศจากการวิพากษ�วิจารณ� ซ่ึงจะทําให�เกิดพลัง
ความคิดสร�างสรรค�ในระดับสูงสุด 

    

96. มีการนําแบบรายการหรือเช็คลิสต�ของออสบอร�นมาใช� ซ่ึงเป/น
รายการคําถามเพ่ือกระตุ�นให�เกิดจินตนาการและเสนอแนะการ
คิดค�นใหม(ๆ เพ่ือการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

    

97. มีการเป=ดโอกาสและส(งเสริมในการคิดสิ่งใหม(ๆด�านความ
ปลอดภัย ตามเช็คลิสต�ของออสบอร�น 9 หัวข�อ ได�แก( ไม(มี
วิธีการใช�แบบอ่ืนหรือ ไม(สามารถยืมไอเดียอ่ืนท่ีมีความคล�ายกัน
ได�หรือ สามารถเปลี่ยนได�หรือไม( สามารถแทนท่ีได�หรือไม( หาก
ขยายให�ใหญ(ข้ึน หากย(อให�เล็กลง ตัวแทน (นํามาใช�แทน) หาก
เปลี่ยนถ(าย หากสลับด�าน และหากนํามาเชื่อมกัน 

    

98. มีการสนับสนุนในการปรับปรุงให�งานปลอดภัยข้ึนอย(างจริงจัง 
หลังจากมีการใช�เช็คลิสต�ของออสบอร�นและการทําไคเซ็น 
(Kaizen) 

    

 
 
ข�อเสนอแนะอ่ืนๆ จากผู�เชี่ยวชาญ 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 3 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหาร
เชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
นาย สมชาย รุ(งเรือง 

นศ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

ข�อเสนอแนะอ่ืนๆจากผู�เชี่ยวชาญ (โดยรวม) 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 

ลงนาม………………………… 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพ่ือหาองค�ประกอบของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหาร

เชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการ
จัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค�เพื่อหาองค�ประกอบของการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในธุรกิจโรงแรม โดยแบบสอบถามแบ(งออกเป/น 3 ส(วนดังนี้ 
 ส(วนท่ี 1 ความเห็นเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ส(วนท่ี 2 ความเห็นต(อองค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีสําคัญในการมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
 ส(วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
ผู�วิจัยขอขอบคุณเป/นอย(างสูง ในความอนุเคราะห�และเสียสละเวลาเพ่ือแนะนําและ

ถ(ายทอดองค�ความรู�และข�อมูลท่ีมีประโยชน�ต(อการวิจัยในครั้งนี้ 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
นายสมชาย รุ(งเรือง 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการ
จัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
………………………………………………………………………… 

คําช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ(งหมายเพ่ือการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�าง

แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ(งออกเป/น 3 ตอน คือ 
2.1 แบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
2.2 แบบสอบถามเพ่ือหาองค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีสําคัญเพ่ือมุ(งสู(วิธีการ

จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
2.3 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3. แบบสอบถามฉบับนี้ใช�สําหรับการศึกษาวิจัยเท(านั้น การตอบแบบสอบถามนี้จะไม(มี
ผลกระทบต(อท(านแต(อย(างใด 

………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช(อง ( ) ท่ีตรงกับสภาพเป/นจริงของท(าน 
 1. เพศ ( ) ชาย   ( ) หญิง 
 2. อายุ ___ ปX 

3. ระดับการศึกษา ( ) ตํ่ากว(าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโทข้ึนไป 
4. อายุการทํางาน ___ ปX 
5. ตําแหน(งงาน ( ) ผู�บริหารระดับฝ�าย ( ) ผู�บริหารระดับแผนก 

 6. หน(วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ( ) งานบริหารท่ัวไป 
  ( ) แผนกบริการส(วนหน�า  
  ( ) แผนกแม(บ�าน 
  ( ) แผนกอาหารและเครื่องด่ืม 
  ( ) แผนกห�องครัว 
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  ( ) แผนกช(าง 
  ( ) แผนกขายและการตลาด 
  ( ) แผนกบุคคล 
  ( ) แผนกบัญชี 
  ( ) แผนกจัดเลี้ยง 
  ( ) แผนกรักษาความปลอดภัย 
 ( ) อ่ืนๆ (ระบุ)_______________________ 

 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือหาองค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค�ท่ีสําคัญในการมุ�งสู�วิธีการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช(องท่ีตรงกับความรู�สึก/ความคิดเห็นของท(านมากท่ีสุด 

ท�านมีความเห็นลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

ระดับการเห็นด�วย 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

ลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�      
1. มีจินตนาการ และกล�านําเสนอความคิดใหม(ๆ เพ่ือพัฒนา

งาน 
     

2. เป=ดโอกาสให�บุคลากรมีส(วนร(วมและกระตุ�นให�เกิดความ
ริเริ่มสร�างสรรค�สิ่งใหม( 

     

3. ให�ความเป/นอิสระในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนความ
คิดเห็นท่ีแตกต(าง 

     

4. มีความเชื่อม่ัน และท�าทายต(อการทํางานท่ีมุ(งการ
เปลี่ยนแปลงและสร�างสรรค� 

     

5. มีวิสัยทัศน� สามารถมองเห็นภาพในอนาคตขององค�การท่ี
ต�องการจะให�เป/นไปได�อย(างชัดเจน 

     

6. ยึดม่ันในทิศทางและเป�าหมายท่ีกําหนด และทุ(มเทเพ่ือให�
บรรลุผล 

     

7. คิดวางแผนอนาคตของทีมงาน เพ่ือจะกําหนดทิศทาง
และจุดหมายท่ีชัดเจน ในการท่ีจะมุ(งสู(ความสําเร็จใน
อนาคต 

     

8. มีความสามารถในการเชื่อมต(อภาพแห(งความปรารถนา
ขององค�กรไปสู(อนาคตท่ีตั้งเป�าหมายไว� และเสริมพลังให�
ทีมงานเพ่ือให�บรรลุเป�าหมายนั้น 

     

9. มีความยืดหยุ(น และปรับเปลี่ยนแผนงานหรือเป�าหมาย
ตามสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนไป 
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ท�านมีความเห็นลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

ระดับการเห็นด�วย 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

10. มีความยืดหยุ(นในการปรับตัวใหม( ถ�ารู�ว(าสิ่งท่ีทําไม(
สามารถบรรลุตามเป�าหมายท่ีวางไว� หรือวิธีการทํางาน 
ไม(ถูกต�อง 

     

11. สร�างบรรยากาศการทํางานท่ีไม(เครียดและเป/นกันเอง      
12. มีความสามารถในการคิดหาคําตอบได�หลายประเภทและ

หลายทิศทาง เป/นการคิดนอกกรอบไม(ตกอยู(ภายใต�
กฎเกณฑ�หรือความคุ�นเคย 

     

13. มีความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� โดยมีการนําหลักวิชาการและ
ทฤษฏีมาบูรณาการในการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงาน ให�มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

     

14. มีทักษะและความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการ
หรือวิธีปฎิบัติงานให�ดีข้ึนหรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน
อย(างเป/นระบบ 

     

15. มีการฝ�กคิดและหาวิธีปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงานอยู(เสมอ ทําให�มีประสบการณ�และสามารถ
กําหนดกลยุทธิ์ในการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงานได�อย(างรวดเร็ว เหมาะสม และปลอดภัย 

     

16. มีความสามารถในใช�ความรู� เทคโนโลยี หรือวิธีการแบบ
ก�าวหน�ามาใช�ในการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงาน 

     

17. ให�ความร(วมมือในการทํางาน เพ่ือจุดประกายความคิด
สร�างสรรค�และความรู�ใหม(ๆ 

     

18. ยอมรับฟ�งความคิดเห็นและข�อเสนอะจากบุคคลอ่ืนอย(าง
เต็มใจ 

     

19. ให�การสนับสนุนความคิดเห็นใหม(ๆและวางแผนการนําไป
ปฎิบัติอย(างจริงจัง 

     

20. สร�างบรรยากาศการทํางานเป/นทีม ทุกคนมีความรู�สึก
เป/นส(วนหนึ่งของทีม มีความไว�วางใจ ทุ(มเทเพ่ือให�งาน       
มีประสิทธิภาพ  

     

21. มีทักษะและการจัดการในการสร�างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให�กับบุคลากร 
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ท�านมีความเห็นลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

ระดับการเห็นด�วย 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

22. ส(งเสริมสนับสนุนให�บุคลากรเกิดความกระตือรือร�นใน
การปฏิบัติงาน ก(อให�เกิดความริเริ่มสร�างสรรค�ท�าทายต(อ
การเกิดข้ึนของสิ่งใหม(ๆ 

     

23. กล�าเสี่ยงในวิธีการใหม(ๆ ท่ีแตกต(างจากแบบเดิมๆ โดย 
ไม(กลัวความผิดพลาด 

     

24. มีวิธีการในการกระตุ�นให�พนักงานในองค�กร ทุ(มเทและ
ปฏิบัติงานต(างๆ ตามเป�าประสงค�ขององค�การ 

     

25. เป=ดใจกว�างในการสนับสนุนความคิดใหม(ๆ และวางแผน
ในการปฎิบัติ โดยไม(กลัวต(อความล�มเหลว 

     

26. ยอมรับและให�ความสนใจต(อความคิดใหม(ๆ และวิธีการ
ใหม(ๆ หรือการกระทําท่ีแตกต(าง 

     

27. เป=ดโอกาสให�ผู�ร(วมงานได�ใช�ความรู� ความสามารถอย(าง
เต็มศักยภาพในการคิดค�นวิธีการหรือสิ่งใหม(ๆ 

     

28. มีสามารถในการปรับตัว การใฝ�รู� การคิดสร�างสรรค� การ
จัดการความเสี่ยง การคิดระดับสูงและการใช�เหตุผลท่ีดี 
ซ่ึงทําให�เกิดนวัตกรรม (Innovation) 

     

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� (Vision)      

29. มีการกําหนดวิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย และอาชีวอนา
มัย โดยนําเป�าหมาย พันธกิจ ความท�าทายท้ังภายในและ
ภายนอกองค�กร ความต�องการและความคาดหวังของ
ผู�รับบริการและผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย รวมท้ังกฎหมายและ
มาตรฐานความปลอดภัยท่ีเก่ียวข�องมาประกอบ และเป=ด
โอกาสให�บุคลากรมีส(วนร(วมในการกําหนดทิศทางของ
องค�กรด�วย 

     

30. มีการประเมินสภาพความเป/นจริงในป�จจุบัน โดยใช�
เครืองมือ SWOT Analysis เพ่ือสะท�อนให�เห็นจุดแข็ง
และจุดอ(อนขององค�กรในด�านการบริหารความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย รวมท้ังสถิติการเกิดอุบัติเหตุ มา
ประกอบในการกําหนดวิสัยทัศน�  
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ท�านมีความเห็นลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

ระดับการเห็นด�วย 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

31. มีมุมมองว(าวิสัยทัศน�เป/นภาพฝ�นในอนาคต ท่ีมีการดึงดูด
ความสนใจจากผู�ท่ีเก่ียวข�อง ได�แก( พนักงาน และลูกค�า 
และสามารถทําให�เกิดข้ึน หรือเป/นจริงได� มีความชัดเจน
ในประเด็นท่ีใส(ใจ สามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนให�ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และสามารถสื่อสารได�อย(าง
ชัดเจน ตรงประเด็น และเข�าใจง(าย 

     

32. วิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป/นภาพ
เป�าหมายรวมขององค�กรท่ีจะทําให�ทุกคนใส(ใจและ
ร(วมมือในการทําให�บรรลุ  

     

33. การกําหนดนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
เป/นการนําวิสัยทัศน�ไปสู(การปฏิบัติได�จริง  

     

34. นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป/นการแสดง
เจตจํานงค�ของผู�นําอย(างชัดเจนท่ีแสดงถึงความจริงใจใน
การดูแลพนักงานให�ได�รับความปลอดภัยท้ังชีวิตและ
ทรัพย�สิน รวมถึงสุขภาพอนามัยโดยรวมของทุกคน 

     

35. นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ควรมีการ
กําหนดวัตถุประสงค�และเป�าหมายด�านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในการทํางาน รวมถึงการตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

     

36. นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ควรแสดงถึง
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับ และมาตรฐานท่ี
เก่ียวข�องกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ในการ
ทํางาน อย(างเคร(งครัด 

     

37. นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ช(วยในการ
เสริมสร�างวัฒนธรรมองค�กร ซ่ึงผู�บริหาร พนักงาน และ
ผู�เก่ียวข�อง มีความเข�าใจและมุ(งม่ัน ให�ความสําคัญต(อ
การบริหารจัดการด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในการทํางาน 

     

38. นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ควรมีการ
สื่อสารให�พนักงานและผู�เก่ียวข�องทราบ รวมท้ังมี
ปรับปรุงให�เหมาะสมกับสถานการณ�อยู(เสมอ 
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ท�านมีความเห็นลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

ระดับการเห็นด�วย 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการ (Imagination)      
39. มีความท่ีกล�าคิด กล�าฝ�น กล�าทําในสิ่งใหม(ๆ ท่ีไม(

เหมือนกับคนอ่ืน ซ่ึงสามารถนําไปสู(การวางแผนท่ีดี และ
นําไปสู(ความเป/นจริงและบรรลุเป�าหมายท่ีวางไว�ได� ซ่ึง
สามารถนํามาใช�ในการผลักดันมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� 

     

40. กิจกรรมหรือโครงการใหม(ๆท่ีแตกต(างจากเดิม มีส(วนช(วย
ในการส(งเสริมการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยในธุรกิจโรงแรม 

     

41. การเกิดอุบัติเหตุจากการสะดุด หกล�มหรือการตก ถือว(า
เป/นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุในโรงแรม 

     

42. ความสะอาด และเป/นระเบียบเรียบร�อย เป/นการปฎิบัติท่ี
เป/นพ้ืนฐานในการสร�างความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการทํางาน ท้ังนี้เพราะช(วยในการป�องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการสะดุด หกล�มหรือการตกได� 

     

43. การกําจัดสิ่งท่ีไม(จําเป/นหรือไม(ต�องการออกจากของท่ี
จําเป/น เช(น อุปกรณ�ท่ีชํารุดหรือเสื่อมสภาพ ออกจาก
อุปกรณ�ท่ีดี เป/นการป�องกันไม(ให�หยิบอุปกรณ�ผิดในการ
ใช�งานซ่ึงจะก(อให�เกิดอันตรายได�  

     

44. การเก็บอุปกรณ�ให�เป/นท่ีและจัดทําท่ีเก็บแยกประเภท  
ทําให�สะดวกและรวดเร็วในการใช�งาน เพ่ือคุณภาพของ
งานและป�องกันการเกิดอุบัติเหตุได� 

     

45. การดูแลท่ีทํางานให�สะอาดอยู(เป/นประจํา ช(วยทําให�
สถานท่ีทํางาน และอุปกรณ�ต(างๆอยู(ในสภาพท่ีดี มี
สภาพแวดล�อมท่ีดี มีบรรยากาศร(มรื่น และสะอาด 

     

46. ให�ความรู�พนักงานด�านสุขลักษณะและเป/นข�อกําหนดให�
พนักงานทุกคนทําความสะอาดร(างกายหลังเลิกงานหรือ
ก(อนไปทํากิจกรรมอ่ืนๆ เช(นพักรับประทานอาหาร ด่ืมน้ํา 
เป/นการป�องกันการปนเป��อนของสารเคมีหรือเชื้อโรคจาก
การปฎิบัติงานได� 

     

47. การสร�างนิสัยให�พนักงานทําตามกฎระเบียบ และ
มาตรฐานการทํางาน และมีใบตรวจสอบและมีคู(มือใน
การทํางานทุกข้ันตอน ช(วยในการป�องกันอุบัติเหตุได� 
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ท�านมีความเห็นลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

ระดับการเห็นด�วย 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

48. การดูแลสิ่งแวดล�อม และการช(วยเหลือสังคม เป/นการ
ช(วยในการส(งเสริมสภาพแวดล�อมท่ีดี และสร�าง
ความสัมพันธ�ท่ีดีต(อชุมชน ซ่ึงย(อมส(งเสริมภาพลักษณ�ท่ีดี
ให�แก(องค�กร  

     

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการหรือ
วิธีการปฎิบัติงาน (Process Improvement) 

     

49. มีการใช�กลไกการทํางานร(วมกันระหว(างการคิด
สร�างสรรค� และการคิดวิจารณญาณ ทําให�คิดในหลายมิติ
และหลากหลาย 

     

50. มีกระบวนการคิดวิจารณญาณในการประเมินการ
ปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงานและเลือกวิธีท่ีดี
ท่ีสุด เพ่ือให�งานมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

     

51. มีการช(วยสนับสนุนให�พนักงานได�คิดปรับปรุง
กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงานในสถานการณ�ท่ี
หลากหลาย เพ่ือนําในสู(กระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงานท่ี
สร�างสรรค� แปลกใหม( แตกต(างจากเดิม รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีคุณค(าต(อองค�กร 

     

52. สามารถนําความรู�การปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค�มาใช�ในการป�องกันและแก�ไข
อุบัติเหตุจากการทํางานส(วนใหญ(ในโรงแรม ได�แก(การลื่น 
หกล�มและการตก การถูกตัด แผลไหม�จากความร�อน 
และโรคจากท(าการทํางานท่ีไม(เหมาะสมหรือไม(ถูก
หลักการยศาสตร� (Ergonomics) 

     

53. มีการใช�หลักการยศาสตร� ในการปรับปรุงกระบวนการ
หรือวิธีปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� โดยมีการประเมิน
ความเสี่ยงของงาน อบรมให�ความรู�ทางด�านการยศาสตร� 
จัดทําข�อปฎิบัติของงานแต(ละประเภท และจัดหาอุปกรณ�
ท่ีเหมาะสม เพ่ือป�องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ และการ
บาดเจ็บ กับผู�ปฎิบัติงาน 

     

54. มีการจัดปรับปรุงและกําหนดวิธกีารปฎิบัติท่ีถูกหลัก             
การยศาสตร� ของงานแต(ละประเภท เช(น งานปูและจัดเตียง 
ทําความสะอาดห�องน้ํา การยกของ การเตรียมอาหาร
และปรุงอาหาร และงานต�อนรับและงานสํานักงาน 
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ท�านมีความเห็นลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

ระดับการเห็นด�วย 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

55. มีการวิเคราะห�และปรับปรุงกระบวนการหรือวิธี
ปฎิบัติงานในการแก�ป�ญหาการลื่น หกล�มและการตก 
จากการทํางานต(างๆในโรงแรม ได�แก( น้ํา สารเคมีหรือ
ของเหลวหกรั่วไหลสายไฟฟ�า สายอุปกรณ�ต(างๆ พรม
และอุปกรณ�ปูพ้ืน เช(น พรมดักฝุ�น รวมท้ังสภาพพ้ืนผิวท่ี
ต(างกันหรือต(างระดับ และแนวลาดเอียง 

     

56. มีการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงานและกําหนด
แนวปฎิบัติในการป�องกันอันตรายจากการลื่น หกล�มและ
การตก จากการทํางานต(างๆในโรงแรม 

     

57. มีการวิเคราะห�อันตรายและการปรับปรุงกระบวนการ
หรือวิธีปฎิบัติงาน เพ่ือป�องกันอุบัติเหตุจากเกิดแผลไหม�
หรือการลวกจากการใช�ความร�อนในการปรุงอาหาร เช(น 
เตาไฟ ตู�อบ และหม�อต�ม และการสัมผัสหรือจับอุปกรณ�
ท่ีร�อน รวมท้ังของเหลวหรืออาหารท่ีร�อน 

     

58. มีมาตรการในการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฎิบัติงาน 
เพ่ือป�องกันอุบัติเหตุจากการถูกตัดหรือถูกบาด ส(วนใหญ(
เกิดจากการใช�มีด และอุปกรณ�เครื่องจักรในห�องครัว 
ห�องซักรีด และห�องช(างซ(อมวิศวกรรม  

     

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการจูงใจ (Motivation)      

59. มีการจูงใจ คือ ให�พนักงานมีความเชื่อว(าเขาสามารถ
ทํางานได�บรรลุเป�าหมายเพ่ือผลท่ีได�รับทางบวก และมี
คุณค(าต(อพนักงาน 

     

60. มีการกําหนดเป�าหมายท่ีต�องการเพ่ือเป/นแนวทางให�
พนักงานแสดงพฤติกรรมตามเป�าหมายท่ีกําหนดซ่ึง
สอดคล�องกับเป�าหมายของพนักงาน 

     

61. มีการให�รางวัลเพ่ือเป/นการกระตุ�นให�พนักงานมี
พฤติกรรมการทํางานท่ีดี และเป/นการจูงใจบุคลากรท่ีมี
ความสามารถเข�ามาร(วมงานในองค�การเพ่ือรักษา
บุคลากรให�ทํางานต(อไป และเพ่ือกระตุ�นให�พนักงาน
บรรลุเป�าหมายสูงสุด 
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ท�านมีความเห็นลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

ระดับการเห็นด�วย 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

62. มีการนําทฤษฏีการจูงใจและวิธีการจูงใจแบบต(างๆ มาใช�
ในการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมส(งเสริมเพ่ือเป/นการ
จูงใจให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและช(วยในการผลักดันเพ่ือ
มุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม 

     

63. การส(งเสริมความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ เป/นการทํา
ให�พนักงานมีความตระหนัก (Awareness) มีการยอมรับ 
(Acceptance) มีการปฏิบัติ (Application) และการ
รักษาไว� (Assimilation) 

     

64. กิจกรรมข�อเสนอแนะด�านความปลอดภัย เป/นการเป=ด
โอกาสให�พนักงานทุกคนช(วยกันค�นหาวิธีการ และ
สภาพการณ�ทํางานท่ีไม(ปลอดภัย และให�เสนอแนะวิธีใน
การปรับปรุงแก�ไขให�มีความปลอดภัย เพ่ือช(วยในการ
ป�องกันอุบัติเหตุ 

     

65. กิจกรรมรณรงค�การใช�อุปกรณ�ป�องกันอันตรายส(วน
บุคคล (PPE) เป/นการกระตุ�นและรณรงค�ให�พนักงานได�
ใช�อุปกรณ�ป�องกันอันตรายส(วนบุคคลได�ถูกต�องตาม
ประเภทของอันตรายท่ีจะสัมผัสหรือตามงานท่ีทํา  

     

66. กิจกรรมรณรงค�อุบัติเหตุเป/นศูนย� (Zero Accident) 
เป/นการกระตุ�นให�ทุกคนปฎิบัติงานด�วยความปลอดภัย 
ปราศจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยอาจมีการแข(งขันระหว(าง
ฝ�ายต(างๆในโรงแรม หรือเป/นการรณรงค�รวมท้ังองค�กร 

     

67. กิจกรรม 5 ส เป/นกิจกรรมท่ีใช�ในการรณรงค�เรื่องความ
สะอาดและความเป/นระเบียบเรียบร�อย มีการอบรมให�
ความรู� 5 ส กับพนักงาน แต(งต้ังคณะกรรมการ 5 ส มี
การตรวจประเมิน และมีมาตรฐานการทํางาน 

     

68. มีการพิจารณาให�รางวัลในการมีส(วนร(วมในกิจกรรมต(างๆ 
อาจเป/นตัวเงินและไม(เป/นตัวเงิน หรือใบประกาศเกียรติ
คุณ ท้ังนี้ผู�บริหารสูงสุดควรเป/นผู�มอบรางวัลให�ผู�รับด�วย
ตัวเอง 
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ท�านมีความเห็นลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

ระดับการเห็นด�วย 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร�วมมือ 
(Collaboration) 

     

69. การให�ความร(วมมือ เป/นการร(วมกันทํางานของบุคคลใน
ลักษณะเป/นกลุ(ม เป/นทีม มีการร(วมรู� ร(วมคิด มีส(วนร(วม
ในการทํางาน ร(วมรับผิดชอบงานท้ังท่ีเป/นทางการและ 
ไม(เป/นทางการ และเป/นความสัมพันธ�ของบุคคลในกลุ(ม
ทํางานร(วมกัน เพ่ือให�การทํางานนั้นบรรลุเป�าหมาย
ตามท่ีกําหนดไว� 

     

70. มีความสามารถในการสร�างความร(วมมือจากพนักงาน ซ่ึง
ถือเป/นยุทธศาสตร�สําคัญท่ีจะทําให�องค�กรประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานด�านการจัดการความ
ปลอดภัยในการทํางาน  

     

71. พนักงานมีความใกล�ชิดกับงานและป�จจัยเสี่ยงโดยตรง จึง
มีความสําคัญมากในการดึงพนักงานให�มีส(วนร(วมในการชี้
บ(งอันตราย และหามาตรการในการป�องกัน 

     

72. มีการชี้แจงให�พนักงานทราบถึงข�อกําหนดด�านกฎหมาย 
ท่ีมีการระบุให�มีส(วนร(วมในความปลอดภัย เช(น พ.ร.บ.
ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 กําหนดให�ลูกจ�างมีหน�าท่ี
ร(วมมือกับนายจ�างในการดําเนินงานด�านความปลอดภัย
ในการทํางาน มีหน�าท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และ
มาตรฐานด�านความปลอดภัยในการทํางาน มีหน�าท่ีดูแล
สภาพแวดล�อมในการทํางานตามมาตรฐานท่ีกําหนด ถ�า
พบข�อบกพร(อง หรือชํารุดเสียหาย และไม(สามารถแก�ไข
ได�ด�วยตนเอง ให�แจ�งเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางาน หัวหน�างาน และต�องสวมใส(และดูแลรักษา
อุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัยส(วนบุคคลตลอดเวลา 

     

73. ผู�บริหารต�องเป=ดโอกาส ให�พนักงานเข�ามามีส(วนร(วม 
ด�วยการเข�าไปปรึกษาหารือในประเด็นความปลอดภัยใน
การทํางาน และเชิญให�มาร(วมประชุมกับฝ�ายบริหารใน
การดําเนินงานด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

     

74. มีแนวทางและเป=ดโอกาสให�พนักงานทุกคนมีส(วนร(วม
และให�ความร(วมมือในการดําเนินงานด�านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
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ท�านมีความเห็นลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

ระดับการเห็นด�วย 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

75. มีการจัดอบรมให�ความรู�ด�านความปลอดภัยแก(พนักงาน
ทุกคนทุกระดับ และ มีการพัฒนากิจกรรมหรือแผนการ
ปฎิบัติท่ีต(อยอดจากการอบรมให�ความรู�  

     

76. มีการพัฒนาแผนการอบรมความปลอดภัยประจําปXแก(
พนักงาน โดยปฎิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดและป�จจัย
เสี่ยงของงานแต(ละประเภท 

     

77. มีการปฎิบัติตามแผนการอบรมและประเมินผลการอบรม      

78. มีการพัฒนากิจกรรมท่ีทําให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและให�
ความร(วมมือในการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยใช�
ความรู�ท่ีได�รับจากการอบรมต(างๆ เช(นการประเมินความ
เสี่ยง และการเสนอแนะด�านความปลอดภัย 

     

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ�น (Flexibility)      
79. มีความสามารถในการคิดและมองป�ญหาในหลายมุมมอง 

หลายทิศทาง หลายมิติ รวมท้ังเห็นทางออกของป�ญหาได�
หลากหลายวิธี 

     

80. มีความสามารถในการคิดหาคําตอบได�อย(างอิสระ ไม(ตก
อยู(ภายใต�กฏเกณฑ�หรือความคุ�นเคย มีความสามารถใน
การปรับตัวตามสถานการณ�ต(างๆ และ เป=ดกว�างรับ
ความคิดใหม(ๆ อย(างอิสระ 

     

81. เป=ดโอกาสให�พนักงานในองค�กรได�มีการแสดงความคิด
อย(างอิสระในการเสนอความคิดในป�จจัยเสี่ยง และ
อันตรายต(างๆ ของงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนําไปสู(การ
ปรับปรุงแก�ไขให�มีความปลอดภัยมากข้ึน  

     

82. มีการประเมินความเสี่ยงในการทํางาน เพ่ือพิจารณา
โอกาสท่ีงานนั้นๆ จะเกิดอันตรายต(อผู�ปฎิบัติงาน และ
เม่ือเกิดข้ึนแล�ว ผลกระทบหรือความรุนแรงมีมากน�อย 
แค(ไหน 

     

83. มีการประเมินระดับความเสี่ยงของงานแต(ละงาน เพ่ือให�
เห็นภาพรวมของระดับความเสี่ยงท้ังหมด เพ่ือนําไปสู(การ
หามาตรการในการลดหรือควบคุมความเสี่ยง โดยเฉพาะ
ระดับความท่ีสูงมาก และความเสี่ยงสูง 
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ท�านมีความเห็นลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

ระดับการเห็นด�วย 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

84. มีการติดตามข�อมูลข(าวสาร ข�อกําหนดมาตรฐาน รวมท้ัง
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องด�านความปลอดภัย และมีแผนงาน
ในการปฎิบัติตาม เพ่ือให�เกิดความปลอดภัย และป�องกัน
ไม(ให�เกิดการถูกลงโทษทางกฎหมาย 

     

85. มีการเตรียมพร�อมและพัฒนาแผนฉุกเฉินของเหตุการณ�
ต(างๆ เพ่ือตอบสนองได�อย(างรวดเร็ว และลดความ
สูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย�สิน เช(น อัคคีภัย แผ(นดินไหว 
น้ําท(วม สึนามิ การก(อการร�าย การประชุมประท�วง การ
ก(อจราจล การขู(วางระเบิด โรคติดต(อ เช(น ไข�หวัดนก 
โรคซาร� 

     

86. มีการเป=ดกว�างรับความคิดใหม(ๆ อย(างอิสระ โดยเป=ด
โอกาสให�พนักงานมีการเสนอแนะป�จจัยความเสี่ยงและ
ความไม(ปลอดภัยต(างๆในท่ีทํางาน รวมท้ังวิธีการ
ปรับปรุงแก�ไขให�ปลอดภัยข้ึน 

     

87. มีการนําระบบข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน 
(Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) มาใช� เพ่ือมุ(งเน�นให�
พนักงานได�มีส(วนร(วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ปรับปรุงงานในเรื่องต(างๆ เช(น การสร�างคุณภาพ การลด
ต�นทุน และการสร�างความปลอดภัยในการทํางาน 

     

88. มีการสนับสนุนทรัพยากรต(างๆ รวมท้ังงบประมาณ 
เพ่ือให�ป�จจัยเสี่ยงและป�ญหาด�านความปลอดภัย ได�มี
จัดการแก�ไขอย(างแท�จริง 

     

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคดิค�นส่ิงใหม� (Invention)      

89. มีการนําแนวความคิดใหม(ๆหรือการใช�ประโยชน�จากสิ่งท่ี
มีอยู(แล�วมาใช�ในรูปแบบใหม( เพ่ือทําให�เกิดประโยชน�
ทางการจัดการความปลอดภัย  

     

90. มีกระบวนการคิดท่ีเป/นข้ันเป/นตอน (Systematic) หรือ 
Step-by-Step มาประยุกต�ใช�ในการแก�ป�ญหาในวงกว�าง
กับเรื่องความปลอดภัย 
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ท�านมีความเห็นลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

ระดับการเห็นด�วย 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

91. มีการผสมผสานระหว(างความคิดยืดหยุ(น (flexibility) ท่ี
สามารถคิดหาคําตอบได�หลายประเภท และดัดแปลงให�
เข�ากับสถานการณ�ต(างๆได� กับความคิดวิจารณญาณ 
(elaboration) ท่ีมีการใช�วิจารณญาณอย(างรอบคอบ 
ละเอียด หลายข้ันตอนท่ีสามารถอธิบายหรือขยาย
ความคิดเดิมให�ชัดเจนและสมบูรณ�ยิ่งข้ึน 

     

92. มีการนําไคเซ็น (Kaizen) มาใช�ในการการปรับปรุงงาน 
และส(งเสริมให�พนักงานทุกคนได�เสนอแนวคิด เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานป�จจุบันให�ดีข้ึน และความ
ปลอดภัย (Safety) ข้ึน 

     

93. จัดให�มีการระดมสมอง (Brain Strom) โดยจัดทํา
รายการคําถามเพ่ือกระตุ�นให�เกิดจินตนาการและ
ความคิดใหม(ๆ ในการส(งเสริมความปลอดภัย 

     

94. มีการประยุกต�ใช�ไคเซ็นกับการระดมสมอง (Kaizen and 
Brain Storming) ในการกระตุ�นให�เกิดจินตนาการและ
ความคิดใหม(ๆในการปรับปรุงงานให�ปลอดภัยมากข้ึน 

     

95. มีการส(งเสริมให�พนักงานมีการระดมสมอง เพ่ือเป/นแรง
กระตุ�นระหว(างกันทําให�เกิดความคิดใหม(ๆ โดยเน�น
สภาพแวดล�อมท่ีเป/นอิสระปราศจากการวิพากษ�วิจารณ� 
ซ่ึงจะทําให�เกิดพลังความคิดสร�างสรรค�ในระดับสูงสุด 

     

96. มีการนําแบบรายการหรือเช็คลิสต�ของออสบอร�นมาใช� 
ซ่ึงเป/นรายการคําถามเพ่ือกระตุ�นให�เกิดจินตนาการและ
เสนอแนะการคิดค�นใหม(ๆ เพ่ือการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจ
โรงแรม 

     

97. มีการเป=ดโอกาสและส(งเสริมในการคิดสิ่งใหม(ๆด�านความ
ปลอดภัย ตามเช็คลิสต�ของออสบอร�น 9 หัวข�อ ได�แก( ไม(
มีวิธีการใช�แบบอ่ืนหรือ ไม(สามารถยืมไอเดียอ่ืนท่ีมีความ
คล�ายกันได�หรือ สามารถเปลี่ยนได�หรือไม( สามารถแทนท่ี
ได�หรือไม( หากขยายให�ใหญ(ข้ึน หากย(อให�เล็กลง ตัวแทน 
(นํามาใช�แทน) หากเปลี่ยนถ(าย หากสลับด�าน และหาก
นํามาเชื่อมกัน 
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ท�านมีความเห็นลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ในประเด็นต�อไปนี้ในระดับใด 

ระดับการเห็นด�วย 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

98. มีการสนับสนุนในการปรับปรุงให�งานปลอดภัยข้ึนอย(าง
จริงจัง หลังจากมีการใช�เช็คลิสต�ของออสบอร�นและการ
ทําไคเซ็น (Kaizen) 

     

 
ตอนท่ี 3 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหาร
เชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
นาย สมชาย รุ(งเรือง 

นศ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือเชิญผู�เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอทําการสนทนากลุ�ม (Focus Group)  

และดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ช 
ผลการวิเคราะห�ความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยค�าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) 
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ตารางแสดงค�าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการคํานวณค�าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

 
Reliability 

[DataSet1] F:\ \DataPtop.sav 
Scale: ALL VARIABLES 

 
 

 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

v1 448.57 110.047 .273 .803 
v2 448.27 112.961 .228 .805 
v3 448.23 109.357 .706 .798 
v4 448.30 110.010 .543 .799 
v5 448.23 113.633 .164 .806 
v6 448.30 113.528 .151 .806 
v7 448.43 111.013 .372 .802 
v8 449.27 116.064 -.096 .813 
v9 448.43 112.737 .204 .805 
v10 448.47 113.292 .147 .806 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a: Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.807 98 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

v11 448.40 113.697 .115 .807 
v12 448.37 110.240 .474 .800 
v13 448.60 114.455 .036 .808 
v14 448.47 109.775 .486 .800 
v15 448.90 113.197 .108 .807 
v16 448.43 111.633 .311 .803 
v17 448.30 111.459 .380 .802 
v18 448.37 111.964 .296 .803 
v19 448.53 111.637 .299 .803 
v20 448.53 110.395 .417 .801 
v21 448.23 111.151 .476 .801 
v22 448.63 111.137 .349 .802 
v23 448.47 110.051 .358 .801 
v24 448.67 107.333 .523 .797 
v25 448.27 109.995 .579 .799 
v26 448.20 111.476 .480 .802 
v27 448.53 111.706 .292 .803 
v28 448.47 112.740 .199 .805 
vi29 448.63 110.516 .408 .801 
vi30 448.87 109.844 .293 .803 
vi31 448.70 111.252 .349 .802 
vi32 448.33 109.954 .524 .799 
vi33 448.40 113.145 .169 .806 
vi34 448.37 113.620 .105 .807 
vi35 448.40 115.076 -.020 .809 
vi36 448.67 113.678 .067 .809 
vi37 448.60 115.559 -.066 .810 
vi38 448.17 115.040 -.005 .808 
im39 448.40 110.110 .473 .800 
im40 448.47 112.257 .246 .804 
im41 448.40 111.766 .306 .803 
im42 448.30 112.355 .281 .804 
im43 448.83 115.868 -.103 .810 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

im44 448.53 115.775 -.085 .811 
im45 448.40 115.766 -.087 .810 
im46 448.63 116.999 -.198 .813 
im47 448.27 113.168 .204 .805 
im48 448.33 111.885 .316 .803 
ps49 448.33 114.437 .048 .808 
ps50 448.43 115.151 -.028 .809 
ps51 448.43 114.875 -.002 .809 
ps52 448.73 109.099 .576 .798 
ps53 448.60 109.628 .491 .799 
ps54 448.57 116.116 -.116 .811 
ps55 448.67 116.161 -.122 .811 
ps56 448.30 111.597 .365 .802 
ps57 448.43 111.702 .305 .803 
ps58 448.43 110.530 .420 .801 
mo59 448.10 114.093 .249 .806 
mo60 448.27 113.857 .124 .806 
mo61 448.20 113.614 .185 .805 
mo62 448.33 111.609 .346 .803 
mo63 448.47 112.464 .226 .805 
mo64 448.43 114.116 .071 .807 
mo65 448.43 113.909 .091 .807 
mo66 448.37 112.861 .204 .805 
mo67 448.47 114.533 .030 .808 
mo68 448.57 114.116 .067 .808 
co69 448.43 111.564 .318 .803 
co70 448.23 110.461 .564 .800 
co71 448.27 113.375 .180 .805 
co72 448.53 111.982 .266 .804 
co73 448.50 111.983 .268 .804 
co74 448.43 112.116 .264 .804 
co75 448.40 112.041 .279 .804 
co76 448.50 110.948 .367 .802 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

co77 448.30 113.872 .113 .807 
co78 448.53 111.361 .325 .803 
fl79 448.40 119.352 -.428 .816 
fl80 448.30 118.907 -.426 .815 
fl81 448.30 118.217 -.353 .814 
fl82 448.43 114.461 .038 .808 
fl83 448.50 113.500 .125 .806 
fl84 448.50 116.259 -.130 .811 
fl85 448.30 117.045 -.229 .812 
fl86 448.57 111.564 .305 .803 
fl87 448.77 111.289 .365 .802 
fl88 448.50 112.052 .262 .804 
in89 448.10 114.921 .037 .807 
in90 448.20 114.097 .120 .806 
in91 448.60 112.110 .195 .805 
in92 448.60 117.076 -.186 .813 
in93 448.13 113.499 .284 .805 
in94 448.27 115.030 -.011 .808 
in95 448.53 116.533 -.143 .812 
in96 448.37 113.482 .141 .806 
in97 448.47 114.602 .023 .808 
in98 448.37 114.171 .071 .807 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

453.07 115.099 10.728 98 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
คู�มือมาตรฐานโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการ

จัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
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(ปกหน�า) 

(ฉบับร(างวันท่ี 21 มีนาคม 2560) 

������ 

มาตรฐานโปรแกรมเสริมสร�าง 
แรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค�

เพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

ลิขสิทธ์ิของ 

มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 
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คู�มือมาตรฐานโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

สมชาย รุ�งเรือง 
 
 
 

ข�อมูลทางบรรณานุกรม 
สมชาย รุ(งเรือง พ.ศ. - 2560 

คู(มือมาตรฐานโปรแกรมเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� 
เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
Xx หน�า 
พิมพ�ครั้งท่ี 1 
จํานวนการพิมพ� …………. 
จัดพิมพ�ท่ี ………………………………………………. : 
………………………………………………………………… 

ISBN  ……………………… 
 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. การพิมพ� พ.ศ. 2537 
เจ�าของ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ปกรอง) 
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คํานํา 
เอกสารชุดนี้ เป/นคู(มือมาตรฐานท่ีได�พัฒนาข้ึนเพ่ือใช�เป/นเอกสารประกอบโปรแกรม

เสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม  โดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือพัฒนาความรู� ความเข�าใจผู�นําเชิงสร�างสรรค�ในด�าน
ต(างๆ เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ได�อย(างมีประสิทธิภาพ 
และยั่งยืน 

คู(มือมาตรฐานนี้ประกอบด�วยชุดคู(มือสมรรถนะและลักษณะของผู�นําเชิงสร�างสรรค� เพ่ือ
ใช�ในการพัฒนาและเรียนรู�ให�กับผู�บริหารของโรงแรม เพ่ือให�มีความรู�และความเข�าใจ มีทัศนคติและ
ทักษะในการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ประกอบด�วย 7 ชุดหลักได�แก( 

1. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� (Vision) 
2. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการ (Imagination) 
3. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement)  
4. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการจูงใจ (Motivation) 
5. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือ (Collaboration) 
6. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ(น (Flexibility) 
7. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) 
ผู�วิจัยหวังเป/นอย(างยิ่งว(า คู(มือมาตรฐานนี้จะเป/นประโยชน�ต(อผู�บริหารของโรงแรม และ

ผู�สนใจท่ัวไปในการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอ่ืนๆ 

สุดท�ายนี้ ขอขอบคุณผู�ทรงคุณวุฒิ อาจารย�ท่ีปรึกษา และผู�เขียนตํารา หนังสือทุกเล(มท่ี
นํามาอ�างอิงในเอกสารฉบับนี้ ซ่ึงถือได�ว(าเป/นเอกสารท่ีเป/นประโยชน�อย(างยิ่งต(อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู�บริหารของโรงแรม เพ่ือให�มีความรู�และความเข�าใจในการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิง
สร�างสรรค� เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม  

สมชาย รุ(งเรือง 
นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทนํา 
ในป�จจุบัน อุตสาหกรรมท(องเท่ียวมีความสําคัญต(อเศรษฐกิจโลกและมีการขยายตัวอย(าง

ต(อเนื่อง รวมท้ังในประเทศไทยท่ีอุตสาหกรรมการท(องเท่ียวมีการเจริญเติบโตโดยมีมูลค(าผลิตภัณฑ�
มวลรวมทางตรงทางการท(องเท่ียว ไตรมาสท่ี 3 ปX 2558 ประมาณร�อยละ 5.45 เม่ือเทียบกับ GDP 
รวมของประเทศ และก(อให�เกิดการจ�างงานประมาณ 4.45 ล�านคน หรือร�อยละ 11.64 ของการจ�าง
งานของประเทศโดยรวม ซ่ึงส(งผลให�ธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการท(องเท่ียวรวมท้ังธุรกิจโรงแรม มีการ
พัฒนาและเจริญเติบโตมากข้ึน  

อย(างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสถิติการประสบอันตรายจากการทํางาน จากข�อมูลของ
สํานักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน ระหว(างปX  พ.ศ. 2553 – 2557 โดยแยกตามประเภท
กิจการท่ีมีการประสบอันตรายสูงสุด 5 อันดับแรก พบว(า ประเภทกิจการประเภทภัตตาคาร 
ร�านอาหาร โรงแรม อยู(ในอันดับท่ี 4 โดยในปX 2557 มีจํานวน 4,937 ราย ซ่ึงมีลักษณะตรงกันกับ
รายงานของประเทศออสเตรเลียทางตอนใต�ท่ีรายงานว(าอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการมีการใช�เงิน
ทดแทนอยู(ในอันดับท่ี 4 ของอุตสาหกรรมท้ังหมด ในขณะท่ี ในสหรัฐอเมริกาพบว(าพนักงานธุรกิจ
โรงแรมมีอัตราการประสบอันตรายและการบาดเจ็บสูงกว(าพนักงานในธุรกิจบริการอ่ืนๆเกือบ 40% 
รวมท้ังความรุนแรง และการหยุดงานเนื่องการบาดเจ็บก็สูงกว(าด�วย รวมท้ัง รายงานปX 2002 ในส
หราชอณาจักร (UK) การบาดเจ็บท่ีไม(ถึงข้ันเสียชีวิตของพนักงานในธุรกิจบริการสูงเป/นอันดับ 1 
จํานวน 15,604 ราย ซึ่งสูงมากกว(าอุตสาหกรรมอื่นๆมาก เช(น อุตสาหกรรมการผลิต และ
อุตสาหกรรมก(อสร�างท่ีมีการบาดเจ็บ จํานวน 6,879 รายและ 3,959 ราย ตามลําดับ ซ่ึงอุบัติเหตุจาก
การทํางานในธุรกิจโรงแรมส(วนใหญ(เก่ียวกับ การลื่น หกล�มและการตก การถูกตัดจากของมีคม แผลไหม�
จากอาหารและอุปกรณ�ท่ีร�อน และการบาดเจ็บจากท(าทางการทํางานหรือการยศาสตร� (Ergonomics)  

ซ่ึงสิ่งเหล(านี้แสดงให�เห็นว(าการปฎิบัติงานในธุรกิจโรงแรมย(อมมีความเสี่ยงท่ีจะก(อให�เกิด
อุบัติเหตุ การบาดเจ็บและโรคจากการทํางานต(อผู�ปฏิบัติงาน ดังนั้นองค�กรจึงจําเป/นต�องมีการบริหาร
จัดการความปลอดภัย ในการขจัดและควบคุมความเสี่ยงต(างๆ ท้ังนี้เพราะถ�าขาดระบบการบริหาร
จัดการความปลอดภัยท่ีดี ทําให�ไม(มีระบบหรือมาตรฐานการทํางาน ส(งผลให�ผู�ปฏิบัติงานบกพร(องหรือ
ขาดความรู� แล�วก(อให�เกิดสาเหตุโดยตรงคือการปฏิบัติงานท่ีไม(ปลอดภัยและสภาพของงานท่ีไม(ปลอดภัย 
อันนําไปสู(การเกิดอุบัติเหตุ และส(งผลให�เกิดการบาดเจ็บ พิการ โรคจากการทํางานหรือเสียชีวิต 
รวมท้ังอาจส(งผลให�ทรัพย�สินเสียหาย การผลิตหยุดชะงัก รวมท้ังสูญเสียภาพพจน�ท่ีดีขององค�กร  

การดําเนินการบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในองค�กรนั้น จําเป/นอย(างยิ่งท่ีต�อง
อาศัยคําม่ันสัญญา และสนับสนุนจากผู�บริหาร ในการกําหนดนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซ่ึงถือ
ว(าเป/นหัวใจสําคัญ รวมท้ังให�การสนับสนุนและมีส(วนร(วมในกิจกรรมต(างๆด�านความปลอดภัย และด�วย
เหตุผลท่ีโลกในป�จุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็วและตลอดเวลา รวมท้ังผู�เชี่ยวชาญด�านผู�นํายุคใหม(
มองว(าความคิดสร�างสรรค�เป/นทักษะท่ีสําคัญของผู�นําในการตอบสนองต(อการเปลี่ยนแปลงได�อย(างมี
ประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนเชิงรุกต(อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู�นําจึงต�องมีความคิดสร�างสรรค�อย(างต(อเนื่อง 
ในการบริหารงานท่ัวไปและการบริหารความปลอดภัย 
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ในอดีตและป�จจุบัน มีการเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการความปลอดภัยหลายรูปแบบ 
รวมท้ังระบบลีน (Lean) และระบบไคเซ็น (Kaizen) ท่ีเน�นการส(งเสริมให�บุคลากรทุกคนได�เสนอแนวคิด เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานป�จจุบันให�ดีข้ึน ลดความสูญเปล(าต(างๆท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน และ
ส(งผลให�คุณภาพ (Quality) และ ความปลอดภัย (Safety) ดีข้ึน แต(ระบบดังกล(าวจะเหมาะกับอุตสาหกรรม
หรือธุรกิจท่ีมีกระบวนการผลิต มากกว(าธุรกิจด�านบริการและโรงแรม 

ด�วยเหตุนี้ จากการสังเคราะห�ข�อมูลและผลการวิจัย ผู�วิจัยจึงได�เสนอรูปแบบโมเดล “VIP-
MCFI” เพ่ือใช�เป/นคู(มือมาตรฐานในการพัฒนาผู�นําเชิงสร�างสรรค� เพ่ือเสริมสร�างแรงผลักดันในการบริหาร
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม รวมท้ังสามารถนําไปใช�กับธุรกิจบริการและอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ได� โดย VIP-MCFI Model ประกอบด�วย 

1. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� (Vision) 
2. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการ (Imagination) 
3. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน (Process Improvement)  
4. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการจูงใจ (Motivation) 
5. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือ (Collaboration) 
6. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ(น (Flexibility) 
7. ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นสิ่งใหม( (Invention) 
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ภาพโมเดลคู�มือมาตรฐานการเสริมสร�างแรงผลักดันทางการบริหารเชิงสร�างสรรค� เพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม  

VIP-MCFI 
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VIP-MCFI Model มีองค�ประกอบดงันี ้

V-Vision: ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู�นํา
ในการมองเห็นภาพอนาคตขององค�การท่ีต�องการจะให�เป/นไปได�อย(างชัดเจน มีความสอดคล�องกับ
เป�าหมายขององค�การ มีความเป/นไปได�และสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะนําองค�กรให�บรรลุ
จุดหมายนั้น เป/นการมองการณ�ไกลและมีภาพในอนาคต เป/นจินตนาการท่ีเด(นชัด มีเหตุผล รวมท้ังมี
การให�ความอิสระ เสรีภาพกับทีมงาน และดําเนินการเปลี่ยนแปลงเพ่ือมุ(งสู(ความเป/นเลิศ ซ่ึงผู�นํา
สามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� 
โดยการกําหนดวิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยเพื่อเป/นการสร�างภาพอนาคตของ
องค�การ และทําการเชื่อมโยงและแปลงวิสัยทัศน�ไปสู(การปฎิบัติ โดยการกําหนดนโยบายความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพ่ือเป/นการแสดงถึงเจตจํานงค�ของผู�นําอย(างชัดเจน และจริงใจในการ
ดูแลพนักงานและผู�ท่ีเก่ียวข�องให�ได�รับความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย�สิน รวมถึงสุขภาพอนามัย
โดยรวมของทุกคน 

I-Imagination: ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการ หมายถึงคุณลักษณะและการ
แสดงออกของผู�นําท่ีผสมผสานระหว(างจินตนาการสัมฤทธิ์ผล กับข�อเท็จจริงจากประสบการณ�ของ
ชีวิตและการทํางาน มีความคิดสร�างสรรค� มีความเป/นเองและไม(เครียด กล�าคิดและท�าทายในการ
ริเริ่มสิ่งใหม(ๆท่ีไม(เหมือนใคร และ มีสติป�ญญาเฉลียวฉลาดในการตอบสนองต(อป�ญหาหรือการ
ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค�และอย(างรวดเร็ว ซ่ึงคุณสมบัติเหล(านี้ ผู�นําสามารถ
นํามาใช�ในการผลักดันการบริหารความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงแรมได�โดยการริเริ่มโครงการ
ใหม(ๆท่ีสร�างสรรค�เช(น “โครงการ 8 ส”  

P-Process Improvement: ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการประยุกต�ใช�จินตนาการ ความคิดสร�างสรรค� สัญชาตญาณ 
แนวคิดใหม(ๆ อย(างเป/นกระบวนการเป/นข้ันตอน ร(วมกับข�อเท็จจริงท่ีมีอยู(มาใช�ในการแก�ป�ญหาและ
ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน รวมท้ังผู�บริหารต�องช(วยสนับสนุนให�พนักงานได�คิดแก�ป�ญหาและ
ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานในสถานการณ�ท่ีหลากหลาย มีความสร�างสรรค� แปลกใหม( แตกต(าง
จากเดิม เพ่ือให�การทํางานดีข้ึนและความปลอดภัยมากข้ึน โดยเฉพาะกระบวนการปฎิบัติงานท่ีเป/น
สาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุส(วนใหญ(ในโรงแรม ได�แก( การลื่น หกล�มและการตก การถูกตัด แผลไหม�
จากความร�อน และโรคจากท(าการทํางานท่ีไม(เหมาะสมหรือไม(ถูกหลักการยศาสตร� (Ergonomics) 
เพ่ือหามาตรการในการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� และช(วยในการป�องกันและ
แก�ไขไม(ให�เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 

M-Motivation: ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการจูงใจ (Motivation) หมายถึงสมรรถนะ
ของผู�นําท่ีมีความเข�าใจในพฤติกรรมของพนักงาน และวิธีการแรงจูงใจท่ีดีและสร�างสรรค� เพ่ือเป/นแรง 
(Forces) แรงขับ (Drives) ความต�องการ (Needs) หรือกลไก (Mechanism) ให�พนักงานแสดง
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พฤติกรรมในลักษณะท่ีมีเป�าหมาย ทําให�เกิดการกระทําด�วยความเต็มใจ และไปสู(ความสําเร็จ
ตามเป�าหมายของบุคคล และขององค�กร ซ่ึงผู�นําสามารถนําวิธีการจูงใจรูปแบบต(างๆมาใช�ในการ
พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมส(งเสริมเพ่ือเป/นการจูงใจให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและช(วยในการผลักดัน
เพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� 

C-Collaboration: ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร�วมมือ (Collaboration) 
หมายถึงคุณสมบัติของผู�นําท่ีเป=ดโอกาสให�พนักงานได�ทํางานร(วมกัน หรือเป/นทีม เพ่ือได�แสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู�หรือทํางานร(วมกันในการค�นหาวิธีการแก�ป�ญหาหรือปรับปรุงการทํางาน
ต(างๆ เป/นการสร�างความรู�สึกผูกพันในการทํางาน มีความไว�วางใจ และกําหนดเป�าหมายความสําเร็จ
ร(วมกัน ซ่ึงจะเป/นการช(วยขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือมุ(งสู(เป�าหมายร(วมกัน และก(อให�เกิดความคิด
สร�างสรรค�ในการทํางาน ท้ังนี้ ในการให�ความร(วมมือนั้น ผู�นําจําเป/นต�องมีการช(วยในด�านการให�รู�เพ่ือ
เป/นฐานความรู�ในการทํางานและให�ความร(วมมือ ซ่ึงผู�นําสามารถนํามาใช�ในการบริหารความปลอดภัยได� 
เช(น จัดอบรมให�ความรู�ด�านความปลอดภัยแก(พนักงานทุกคนทุกระดับ และพัฒนากิจกรรมหรือ
แผนการปฎิบัติท่ีต(อยอดจากการอบรมให�ความรู� เพ่ือกระตุ�นให�ทุกคนให�ความร(วมมือ 

F-Flexibility: ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ�น (Flexibility) หมายถึง 
ความสามารถของผู�นําในการคิดนอกกรอบและมองป�ญหาในหลายมุมมอง มีอิสระและไม(ตกอยู(
ภายใต�กฏเกณฑ�หรือความคุ�นเคย มีอิสระในการคิดและเป=ดกว�างรับความคิดใหม(ๆ สามารถปรับตัว
เข�ากับสถานการณ�ท่ีคลุมเคลือหรือไม(แน(นอน และพร�อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการกระทําตาม
สถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน และสามารถนําไปสู(การพัฒนาความคิดเชิงสร�างสรรค�ในการสร�างสิ่งใหม(ๆได� ซ่ึง
สิ่งเหล(านี้สามารถช(วยให�ผู�นํามีความสร�างสรรค�และใช�ในการบริหารท้ังด�านงานท่ัวไป และการบริหาร
จัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยได� 

I-Invention: ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นส่ิงใหม� (Invention) หมายถึงทักษะ
ของผู�นําในการคิดค�นสิ่งใหม( (inventive thinking) มีการปรับตัว ใฝ�รู� การคิดสร�างสรรค� การจัดการ
ความเสี่ยง การคิดระดับสูงและการใช�เหตุผลท่ีดี ซ่ึงทําให�เกิดนวัตกรรม (Innovation) รวมท้ังมีการ
ส(งเสริมและสนับสนุนให�พนักงานมีความคิดใหม(ๆ และเป=ดใจกว�างในการยอมรับความคิดนั้นๆ ซ่ึง
ผู�นําสามารถประยุกต�ใช�ระบบข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน (Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) 
ร(วมกับการระดมสมอง (Brain Strom) ของออสบอร�น โดยใช�รายการคําถามเพ่ือกระตุ�นให�เกิด
จินตนาการและความคิดใหม(ๆ เพ่ือนําไปใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
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 V-Vision 
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� 

 
วิสัยทัศน� (Vision) 

การมีวิสัยทัศน� หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมองภาพในอนาคตอย(างชัดเจน
นําไปสู(การเปลี่ยนแปลงท่ีมุ(งสู(ความเป/นเลิศ คนท่ีมีวิสัยทัศน�จะเป/นคนท่ีมองไกล กล�าท่ีจะปรับเปลี่ยน 
เรียนรู� เป=ดรับสิ่งใหม(ๆ ให�กับตัวเอง เป=ดใจกว�างและมองภาพรวมเป/นส(วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลง 
และมีการกระทําให�เกิดข้ึนได�ในอนาคต ท้ังนี้ มาจากการเข�าใจองค�การอย(างลึกซ้ึงท้ังในอดีตและใน
อนาคต ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน�จะกล�าคิด กล�าเปลี่ยนแปลง กล�าตัดสินใจ เชื่อม่ันและต้ังม่ันในวิสัยทัศน�ท่ี
กําหนดข้ึน  

การมีวิสัยทัศน� ยังรวมถึงการสร�างคน สร�างทีมงาน โดยมองคนในทีมท่ีมีความคิดความอ(าน 
และมองการณ�ไกล ผู�นําจะต�องอดทน รู�จักใช�เวลาในการสร�างสรรค�คนให�มีวิสัยทัศน� รวมท้ังการคิด
วางแผนอนาคตของทีมงาน เพื่อจะกําหนดทิศทางและจุดหมายที่ชัดเจน ในการที่จะมุ(งสู(ภาพ
ความสําเร็จขององค�การในอนาคต  
 
ทําไมต�องมีวิสัยทัศน� 

การเปลี่ยนแปลงท่ีสลับซับซ�อน รวดเร็ว และรุนแรง ของสภาพแวดล�อมในสังคมโลกเป/น
แรงผลักดันสาคัญท่ีทําให�หน(วยงานต�องมีวิสัยทัศน� เพราะช(วยให�องค�การมองการณ�ไกลและทํานายสิ่ง
ท่ีจะเกิดข้ึนและกระทบ ท้ังด�านดีและไม(ดีต(อองค�การได�ดี และมีประโยชน�อย(างมากในการวางแผน
เชิงกลยุทธิ์ในการบริหารจัดการกับเหตุการณ�หรือสภาพแวดล�อมต(างๆ ได�อย(างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ  เพ่ือความได�เปรียบท้ังทางเชิงธุรกิจ และการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
รวมท้ังช(วยลดความเสี่ยงต(างๆ ด�วยเหตุนี้ วิสัยทัศน�เปรียบเหมือนเข็มทิศนําทาง เพ่ือไปสู(เป�าหมายท่ี
กําหนดไว� ท้ังนี้ เพราะวิสัยทัศน�ทําให�มองไปข�างหน�าและอนาคต ซ่ึงต�องสร�างให�เกิดข้ึนกับพนักงาน
ทุกคน โดยเฉพาะผู�บริหารหรือผู�นําขององค�การที่จําเป/นต�องสนับสนุนและแนะนําให�พนักงานมี
วัฒนธรรมท่ีสร�างสรรค� เพ่ือนําไปสู(การร(วมมือร(วมใจกันในการสร�างความเจริญเติบโตแก(องค�การ และ
ช(วยให�บุคลากรมีความรู�สึกผูกพันและมุ(งม่ัน ในการมีส(วนร(วมเชิงสร�างสรรค�ในการกําหนดวิสัยทัศน�
และทิศทางขององค�การต(อไป 

 
ลักษณะของวิสัยทัศน� 

วิสัยทัศน�ท่ีพบในป�จจุบันมีรูปแบบหลากหลายแตกต(างกันออกไปตามเป�าหมาย ขนาด
และความสลับซับซ�อนขององค�การ กล(าวคือ ถ�าเป/นองค�การธุรกิจขนาดใหญ( ก็จะมีวิสัยทัศน�ท่ีเน�น
การแข(งขันสูงมีความต�องการเป/นผู�นําและเป/นเลิศในด�านต(างๆ เช(นด�านการตลาด ด�านเทคโนโลยี 
ด�านนวัตกรรม รวมท้ังด�านความรับผิดชอบต(อสังคม ด�านสิ่งแวดล�อม และด�านความปลอดภัย ท้ังนี้ 
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ข�อความวิสัยทัศน�แสดงถึงความมุ(งหวัง การสร�างภาพที่ต�องการจะเป/นในอนาคต และมีความ
ทะเยอทะยานสูงในการท่ีจะบรรลุเป�าหมาย 
 
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� 

ลักษณะและสมรรถนะภาพของผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� ประกอบด�วยการ
มองเห็นภาพในอนาคตขององค�การท่ีต�องการจะให�เป/นไปได�อย(างชัดเจน โดยภาพนั้นต�องสอดคล�อง
กับเป�าหมายขององค�การ มีความเป/นไปได�และสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติท่ีจะนําองค�กรให�บรรลุ
จุดหมายนั้น เป/นการมองการณ�ไกลและมีภาพในอนาคต เป/นจินตนาการท่ีเด(นชัด มีเหตุผล รวมท้ังมี
การให�ความอิสระ เสรีภาพกับทีมงาน ในการท่ีจะช(วยส(งเสริมและกระตุ�นให�เกิดความคิดสร�างสรรค� 
และสร�างแรงบันดาลใจให�ผู�อ่ืนมุ(งม่ันสู(เป�าหมายท่ีกําหนดไว�และเปลี่ยนแปลงเพ่ือมุ(งสู(ความเป/นเลิศ  
 
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน�ในการผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม 

จากคุณสมบัติของผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน� สามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือ
มุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม โดยผู�นํากําหนดวิสัยทัศน�ด�าน
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และกําหนดนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพ่ือนํา
วิสัยทัศน�ไปสู(การปฎิบัติอย(างแท�จริง 

1. การสร�างวิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน 
ในการกําหนดวิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยนั้น ควรนําเป�าหมาย 

พันธกิจ ความท�าทายท้ังภายในและภายนอกองค�การ ความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการ
และผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย ประเมินสภาพความเป/นจริงในป�จจุบัน โดยใช�เครืองมือ SWOT Analysis เพ่ือ
สะท�อนให�เห็นจุดแข็งและจุดอ(อนขององค�การในด�านการบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
เช(นสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเก่ียวข�อง มาประกอบการ
ดําเนินการ และควรเป=ดโอกาสให�บุคลากรภายในองค�การเข�ามามีส(วนร(วมในการกําหนดทิศทางของ
องค�การด�วย เช(น การจัดให�มีการประชุม Shared Vision Session และการสํารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรเป/นต�น ด�วยเหตุท่ีการระบุองค�ประกอบของวิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
เป/นการสร�างภาพอนาคตขององค�การ ดังนั้นผู�บริหารต�องกําหนดหลักเกณฑ�ท่ีสําคัญเพ่ือใช�ประกอบ
เนื้อหาในถ�อยแถลงวิสัยทัศน� เช(น กําหนดตําแหน(ง/อันดับ/ท(าที ในการแข(งขันกับคู(แข(งขององค�กร 
เป�าหมายความปลอดภัยหรือการบริหารความปลอดภัยท่ีจะให�เป/นในอนาคต สภาพความเปลี่ยนแปลงท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต และระบุทักษะการทํางานที่เป/นแกนหลักในการพัฒนาองค�การเพ่ือให�บรรลุ
วิสัยทัศน� นอกจากนี้ควรมีการทบทวนองค�ประกอบของวิสัยทัศน�ท้ังในแง(จุดมุ(งหมายหลัก ความสามารถ
เฉพาะ และคุณค(าหลักขององค�การเป/นระยะ 

เม่ือมีการสร�างวิสัยทัศน�แล�ว ผู�นําต�องมีการเผยแพร(วิสัยทัศน� โดยการสื่อสารให�
พนักงานและผู�เก่ียวข�องมีความเข�าใจวิสัยทัศน�ได�อย(างชัดเจน ยอมรับและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติ มีการ
โน�มน�าว จูงใจ หรือกระตุ�นให�พนักงานร(วมมือกันเพ่ือบรรลุเป�าหมายขององค�การ 
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ตัวอย�างวิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน 
1. กระทรวงแรงงาน วิสัยทัศน�คือ  

 
2. บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย วิสัยทัศน�คือ  

 
3. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด วิสัยทัศน�ด�านความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยคือ  

 
4. บริษัท เอสโซ� (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) วิสัยทัศน�คือ  

 
 

2. การกําหนดนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน 
เม่ือมีวิสัยทัศน�ด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางานแล�ว ในการท่ี

องค�กรจะนําวิสัยทัศน�ไปสู(การปฏิบัติได�จริงนั้น องค�กรต�องทําการเชื่อมโยงและแปลงวิสัยทัศน�ไปสู(
นโยบาย ซ่ึงการกําหนดนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เป/นการแสดงเจตจํานงค�ของผู�นํา
อย(างชัดเจนท่ีแสดงถึงความจริงใจต(อการดูแลพนักงานให�ได�รับความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย�สิน 
รวมถึงสุขภาพอนามัยโดยรวมของทุกคน ผู�นํามีหน�าท่ีควบคุมดูแล รวมถึงต�องส(งเสริมให�พนักงานทุก
คนมีส(วนร(วมในการรับผิดชอบด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน ซ่ึงนโยบายด�าน
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน ต�องมีการลงนามโดยผู�บริหารสูงสุดขององค�การ 
สามารถนําไปปฏิบัติได�จริง และมีการเผยแพร(ให�พนักงาน ลูกค�าและผู�เก่ียวข�องทราบ ซ่ึงสาระสําคัญ
ของนโยบาย อย(างน�อยควรครอบคลุมในเรื่องต(อไปนี้ 

1. การกําหนดวัตถุประสงค�และเป�าหมายด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน
การทํางาน รวมถึงการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับ และมาตรฐานท่ีเก่ียวข�องกับความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในการทํางาน อย(างเคร(งครัด 

“แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” 

“บริษัทช้ันนําของโลกด!านธุรกิจอาหารท่ีมีการดําเนินงานด!านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล!อมและพลังงานท่ีเป)นเลิศ ควบคู,กับ

การสร!างคุณค,าท่ีย่ังยืนต,อบริษัท ลูกค!า คู,ธุรกิจ และชุมชน” 

“การจัดหาผลิตภัณฑ2ด!านพลังงานท่ีมีความสําคัญอย,างย่ิงยวดต,อการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบย่ังยืนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ท่ัวโลก 

โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเป)นหลัก” 

“ต!องไม,มีใครบาดเจ็บ (Nobody Gets Hurt)” 
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3. การเสริมสร�างวัฒนธรรมองค�กร ซ่ึงผู�บริหาร พนักงาน และผู�เก่ียวข�อง มีความ
เข�าใจและมุ(งมั่นให�ความสําคัญต(อการบริหารจัดการด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการ
ทํางาน 

นอกจากนี้นโยบายความปลอดภัย ควรมีการปรับปรุงให�เหมาะสมกับสถานการณ�อยู(เสมอ 
ตัวอย�างนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน 

1. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 

 
 
ภาพท่ี 17 นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 

จํากัด (มหาชน) 
ท่ีมา: บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน), หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในการดําเนิน
ธุรกิจ (กรุงเทพฯ: บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน), 2557). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน 
            บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 

กําหนดให�มีการปฏิบัติตามกฏหมาย ข�อกําหนดและระเบียบอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเพ่ือความปลอดภัยสําหรับพนักงานรวมถึงลูกค�าท่ีเราให�บริการโดยจัดให�มีการทบทวน 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช(น การลดความเส่ียง
จากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานหรือความเจ็บป�วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานไม(ถูกวิธี เพ่ือ
นําไปสู(กระบวนการปรับปรุงอย(างต(อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให�มีการฝ�กอบรมแก(บุคลากร
อย(างต(อเนื่อง และสมํ่าเสมอในด�านการเตรียมความพร�อมเพ่ือรับมือต(อเหตุการณ�วิกฤตต(างๆ ท่ี
สามารถเกิดขึ้น 
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2. บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 

 
 
ภาพท่ี 17 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล�อม และพลังงาน 
ท่ีมา: บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อาหาร จํากัด (มหาชน), วิสัยทัศน� พันธกิจ และนโยบายด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล�อมและพลังงาน (กรุงเทพฯ:  บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อาหาร จํากัด 
(มหาชน), 2558). 
 

 

นโยบายด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล�อม และพลังงาน 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 

CPF มีความมุ(งมั่นท่ีจะดําเนินงานด�วยความเป/นเลิศด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ส่ิงแวดล�อม และพลังงาน ตามวิสัยทัศน�ของบริษัท จึงได�กําหนดนโยบาย เพ่ือให�ผู�บริหารและพนักงาน
ทุกระดับยึดถือ ปฎิบัติอย(างเคร(งครัดดังน้ี 

1. ประยุกต�ใช�และธํารงไว�ซึ่งระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด�านความปลอดภัย 
อาชีวอามัยส่ิงแวดล�อมและพลังงานของ CPF (CPF Safety Health 
Environment and Energy Management System: CPF SHE&En MS) ใน
ทุกหน(วยงานภายใต�สังกัดของ CPF เพ่ือยกระดับและพัฒนาประสิทธิผลการ
ดําเนินงานด�าน SHE&En อย(างต(อเน่ืองท่ัวทั้งองค�กร 

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อกําหนดของลูกค�า และข�อกําหนดอ่ืนๆ ตลอดจน
ข�อตกลงต(างๆด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล�อมและพลังงาน ท่ีมีต(อ
ผู�มีส(วนเก่ียวข�องทุกภาคส(วน 

3. ดําเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต(อส่ิงแวดล�อมและสังคมในด�านการใช�
ทรัพยากรธรรมชาติอย(างรู�คุณค(า เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบ
ต(อส่ิงแวดล�อมและต(อผู�มีส(วนได�ส(วนเสีย ลดการปล(อยมลพิษและก�าซเรือน
กระจกและปกป�องพนักงานให�ทํางานอย(างปลอดภัย โดยทุกหน(วยงานมีการ
กําหนดเป�าหมายและแผนงานท่ีชัดเจน 

4. ปลูกฝ�งและสร�างเสริมวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ดีด�าน SHE&En ท่ัวทั้งองค�กร 
โดยมุ(งเน�นการมีส(วนร(วมจากผู�บริหารและพนักงานทุกระดับ 

5. บริหารและสร�างความร(วมมือและพัฒนาด�าน SHE&En ให�แก(ผู�รับเหมา ผู�
จําหน(ายและคู(ค�าท่ีสําคัญ 

ดังนั้น บริษัทถือว(าเป/นความรับผิดชอบและหน�าท่ีของพนักงานทุกคนในทุกระดับ และ
ทุกหุ�นส(วนธุรกิจท่ีจะต�องปฏิบัติตามนโยบายข�างต�นอย(างจริงจัง 
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3. ฝxายอสังหาริมทรัพย� เทสโก�โลตัส 

 
 
ภาพท่ี 17 นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน บริษัท เทสโก�โลตัส  
ที่มา: เทสโก�โลตัส, นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (กรุงเทพฯ: ฝ�ายอสังหาริมทรัพย� 
เทสโก�โลตัส, 2559). 

 
 
 
 
 
 

นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
ฝxายอสังหาริมทรัพย� เทสโก�โลตัส 

ความมุ�งม่ันของเรา:  
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดีของพนักงานคือคุณค�าที่สําคัญของเรา เรามีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจ
ภายใต�ความปลอดภัยเพ่ือป�องกันไม(ให�ลูกค�า พนักงาน ร�านค�าเช(า และผู�รับเหมาของเรา ประสบอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บจากการทํางาน 

เราให�ความสําคัญต�อ: 
ปฏิบัติตามกฎหมายและข�อกําหนด  ปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับและข�อกําหนดอ่ืนๆ ด�านความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย  
การส่ือสาร ให�ความรู� และการ
อบรม  

เราจะสร�างวัฒนธรรมความปลอดภัยให�เกิดข้ึนโดย  
- การให�ความรู� และการอบรม ให�กับพนักงาน เพ่ือให�ม่ันใจว(าเขาสามารถ
หลีกเลี่ยงสถานการณ�ที่ไม(ปลอดภัยได�ด�วยตัวเขาเอง และตอบสนองต(อ
สถานการณ�ที่ไม(คาดหมายได�อย(างรวดเร็ว  
- ควบคุมให�มีการอบรมสําหรับผู�รับเหมาและร�านค�าเช(า  

ปuองกันอุบัติเหตุ  เราจะปuองกันอุบัติเหตุ อันตรายจากการทํางาน และลดความเสี่ยงท่ีอาจ
ก(อให�เกิดการบาดเจ็บ หรือส(งผลกระทบต(อการทํางาน เพ่ือไปสู(เป�าหมาย
อุบัติเหตุเป*นศูนย� 

มีส�วนร�วมทั้งองค�กร  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยถือเป*นความรับผิดชอบของพนักงานทุก
คน เราจะสร�างความแข็งแกร(งให�กับธุรกิจโดยการนําความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัยเป/นส(วนหนึ่งในการปฏิบัติงานประจําวัน  

ปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง  ประเมินประสิทธิผลของระบบการจัดการด�านความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยเป/นประจําเพ่ือปรับปรุงอย�างต�อเน่ือง  

พนักงานผู�รับเหมาและร�านค�าเช�ามีหน�าที่ปฏิบัติ ดังน้ี : 
• ปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับกฎและระเบียบปฏิบัติด�านความปลอดภัยอย(างเคร(งครัด และมั่นใจว(าได�มีการ

ควบคุมและการนําสู(การปฏิบัติอย(างถูกต�องและเหมาะสม  
• รายงานเหตุการณ�ผิดปกติที่ส(งผลให�เกิดการบาดเจ็บ หรือมีโอกาสที่จะก(อให�เกิดการบาดเจ็บ  
• หยุดการปฏิบัติงานทันทีเม่ือพิจารณาแล�วเห็นว(าอาจจะทําให�ตัวเขาเองหรือบุคคลอ่ืนได�รับอันตรายจาก

การปฏิบัติดังกล(าว  
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ข้ันตอนการปฏิบัติการและตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัดภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านวิสัยทัศน�ใน
การผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

องค�ประกอบ ข้ันตอนการปฏิบัติการ ตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัด 
1.1 วิสัยทัศน� (Vision) • ผู�นํามีความเข�าใจและเห็นความ 

สําคัญของการบริหารเชิงสร�างสรรค�
ในการกําหนดวิสัยทัศน�ขององค�กร 
• ผู�นําสามารถใช�การบริหารเชิงสร�าง 

สรรค�ในการวิเคราะห�สภาพการณ�
ท้ังภายในและภายนอกองค�การ 
โดยการทํา SWOT Analysis เพ่ือ
กําหนดทิศทางและเป�าหมายเพ่ือ
สร�างอนาคตผ(านวิสัยทัศน�ของ
องค�กร รวมท้ังมีความท�าทาย 
กระตุ�นให�เกิดความคิดสร�างสรรค�
และคิดนอกกรอบในการทํางาน 
และสร�างบรรยากาศท่ีสนับสนุน
ความคิดสร�างสรรค� 

• ผู�นํามีความเข�าใจคุณสมบัติของผู�นํา
เชิงสร�างสรรค�กับวิสัยทัศน�ในการ
สร�างวิสัยทัศน�และเผยแพร(วิสัยทัศน�  

1. มีการเป=ดใจกว�างต(อความคิด
ใหม(ๆ มองภาพกว�างและใน
อนาคต มีการยอมรับ 
ความคิดใหม(ๆ กระตุ�นและ
สนับสนุนความคิดใหม(ๆ 

2. สามารถเข�าใจวิธีการและ
วิเคราะห�ข�อมูลในการกําหนด
วิสัยทัศน�ขององค�กร 

3. ผู�นํามีความเข�าใจคุณสมบัติ
ของผู�นําเชิงสร�างสรรค�กับ
วิสัยทัศน� 

 

1.2 ผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านวิสัยทัศน�ในการ
ผลักดันเพ่ือมุ�งสู�
วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในธุรกิจ
โรงแรม 

ผู�นําสามารถนําคุณสมบัติของผู�นํา
เชิงสร�างสรรค�ในการสร�างวิสัยทัศน� 
และการเผยแพร(วิสัยทัศน� ในการ
ผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัย และอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรมได� 

1. สามารถสร�างวิสัยทัศน�การจัด 
การความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรมได� 

2. สามารถเผยแพร(วิสัยทัศน�โดย
การสื่อสารให�พนักงานและ
ผู�เก่ียวข�องมีความเข�าใจ
วิสัยทัศน�ได�อย(างชัดเจน 

3. สามารถโน�มน�าว จูงใจ หรือ
กระตุ�นให�พนักงานร(วมมือกัน
และปฎิบัติตามวิสัยทัศน�
เพ่ือให�บรรลุเป�าหมายของ
องค�การ 

1.3 นโยบายความ
ปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในการ
ทํางาน 

มีการนําวิสัยทัศน�ไปสู(การปฏิบัติได�
จริง โดยการเชื่อมโยงและแปลง
วิสัยทัศน�ไปสู(การกําหนดนโยบาย
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ซ่ึง

สามารถกําหนดนโยบายความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน
การทํางานขององค�กรได� และ
เผยแพร(ให�ผู�เก่ียวข�องได�ทราบ 
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องค�ประกอบ ข้ันตอนการปฏิบัติการ ตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัด 
เป/นการแสดงเจตจํานงค�ของผู�นํา
อย(างชัดเจน และจริงใจต(อการดูแล
พนักงานและผู�ท่ีเก่ียวข�องให�ได�รับ
ความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย�สิน 
รวมถึงสุขภาพอนามัยโดยรวม 

รวมท้ังมีการปฎิบัติตาม 

 
สรุป 

จะเห็นได�ว(าผู�นําเชิงสร�างค�สรรค�ด�านวิสัยทัศน� เป/นผู�ที่มองเห็นภาพในอนาคตของ
องค�การท่ีต�องการจะให�เป/นไปได�อย(างชัดเจน มีความสอดคล�องกับเป�าหมายขององค�การ มีความ
เป/นไปได�และสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติท่ีจะนําองค�กรให�บรรลุจุดหมายนั้น เป/นการมองการณ�ไกล
และมีภาพในอนาคต เป/นจินตนาการท่ีเด(นชัด มีเหตุผล รวมท้ังมีการให�ความอิสระ เสรีภาพกับ
ทีมงาน และดําเนินการเปลี่ยนแปลงเพ่ือมุ(งสู(ความเป/นเลิศ ซ่ึงผู�นําสามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือ
มุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� โดยการกําหนดวิสัยทัศน�ด�าน
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยเพ่ือเป/นการสร�างภาพอนาคตขององค�การ และทําการเชื่อมโยงและ
แปลงวิสัยทัศน�ไปสู(การปฎิบัติ โดยการกําหนดนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพ่ือเป/นการ
แสดงถึงเจตจํานงค�ของผู�นําอย(างชัดเจน และจริงใจในการดูแลพนักงานและผู�ท่ีเก่ียวข�องให�ได�รับ
ความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย�สิน รวมถึงสุขภาพอนามัยโดยรวมของทุกคน 
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I-Imagination 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการ 
จินตนาการ (Imagination) 

จินตนาการ หมายถึงการแสดงออกของผู�บริหารถึงการมีความคิดเชิงสร�างสรรค� มี
ความคิดจินตนาการเชิงสัมฤทธิ์ผล เป/นกันเองไม(เครียด และมีสติป�ญญาในการแก�ป�ญหาอย(าง
สร�างสรรค� ตัวบ(งชี้ของการมีจินตนาการ ได�แก( 1) อารมณ�ขัน (humor) ในการทํางาน เป/นการสร�าง
บรรยากาศการทํางานให�เป/นกันเองและไม(เครียด 2) ความคิดเชิงสร�างสรรค� (creative thinking) 
และ 3) สติป�ญญา (intellect) ในการแก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� 
เป/นกระบวนการสร�างภาพท่ีเด(นชัดไว�ในใจอย(างมีเหตุมีผล เพ่ือนําไปสู(การวางแผนและเป�าหมาย และ
ลงมือดําเนินการเพื่อให�บรรลุ ซึ่งการมีจินตนาการ เป/นทักษะเบื้องต�นของความคิดสร�างสรรค� 
(creativity) การสร�างจินตนาการข้ึนในสมองจะช(วยทําให�เกิดความม่ันใจ มีความท�าทาย กล�าคิด มี
ทักษะและกระบวนการคิดท่ีดีเป/นสิ่งท่ีสําคัญในการพัฒนาความคิดสร�างสรรค� ดังเช(นท่ี Einstein มี
แนวคิดว(า  จินตนาการสําคัญกว(าความรู� (imagination is more important than knowledge) 

จินตนาการ เป/นความเชื่อ ความศรัทธา ความคาดหวัง ซ่ึงก(อให�เกิดมโนภาพในจิตใจ 
และมีความเชื่อม่ันว(ามีความเป/นไปได� จินตนาการเป/นวิสัยทัศน�รวมกับความคิดเชิงสร�างสรรค� เป/น
พฤติกรรมในการแสดงออกถึงกระบวนการสร�างมโนภาพท่ีเด(นชัดไว�ในจิตใจ มีเหตุผล โดยบุคคลท่ีจะ
มีคุณสมบัติการมีจินตนาการจะมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกดังต(อไปนี้ 

1. มีอารมณ�ขันและไม(เครียด มีความเรียบง(าย เป/นกันเอง ซ่ึงช(วยเสริมสร�างบรรยากาศท่ี
ไม(เคร(งเครียดเกินไป การมีอารมณ�ขันช(วยผ(อนคลายจากความตึงเครียด รู�จักปล(อยวาง มองโลกในแง(ดี 
ให�โอกาสและให�อภัย ยอมท้ังเป=ดใจกว�างรับฟ�งความคิดเห็นจากผู�อ่ืน 

2. มีความคิดเชิงสร�างสรรค� มองโลกในแง(ดี คิดนอกกรอบ คิดสิ่งใหม(ๆ มีความสามารถ
ในการประสานและบูรณาการทักษะและความรู�เพ่ือก(อให�เกิดสิ่งใหม(ๆ ซ่ึงสภาพแวดล�อมและบรรยากาศ
ท่ีสร�างสรรค� ที่มีความไว�วางใจ มีการยอมรับความคิด ให�โอกาสในการแสดงความคิด จะช(วย
สนับสนุนให�เกิดความคิดใหม(ๆในเชิงสร�างสรรค�ได� 

3. มีสติป�ญญาเฉลียวฉลาด ซ่ึงได�มาจากสติป�ญญาท่ีติดตัว ประสบการณ� และการคิด
ไตร(ตรอง ทําให�ตอบสนองต(อป�ญหาอย(างสร�างสรรค�และรวดเร็ว ซึ่งมีประโยชน�อย(างมากในการ
แก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน  

ดังนั้น สรุปได�ว(าจินตนาการเป/นรูปแบบหนึ่งของการคิดสร�างสรรค� ท่ีผสมผสานระหว(าง
จินตนาการหรือการวาดฝ�น กับข�อเท็จจริงจากประสบการณ�ของชีวิต เป/นคุณลักษณะท่ีกล�าคิด กล�าฝ�น 
กล�าทําในสิ่งใหม(ๆ ท่ีไม(เหมือนกับคนอ่ืน ซ่ึงสามารถนําไปสู(การวางแผนท่ีดี และนําไปสู(ความเป/นจริง
และบรรลุเป�าหมายท่ีวางไว�ได� โดยผู�นําท่ีมีจินตนาการมีองค�ประกอบ ได�แก( 1) มีความคิดสร�างสรรค� 
2) กล�าคิดและท�าทายในการริเริ่มสิ่งใหม(ๆท่ีไม(เหมือนใคร และ 3) มีสติป�ญญาเฉลียวฉลาดในการ
ตอบสนองต(อป�ญหาอย(างสร�างสรรค�และอย(างรวดเร็ว 
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ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการในการผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และ     
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

จากความหมายและองค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการ ท่ีแสดงถึงการ
คิดท่ีแปลกใหม( และสามารถทําให�เป/นจริงได�นั้น สามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได�  

ด�วยเหตุผลท่ีความสะอาด และเป/นระเบียบเรียบร�อย เป/นพื้นฐานในการสร�างความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน ท้ังนี้เพราะช(วยในการป�องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสะดุด 
หกล�มหรือการตก ซ่ึงเป/นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุในโรงแรม ดังนั้นมีหลายโครงการหรือกิจกรรมใน
การตอบสนองในด�านนี้ ได�แก( 

1. กิจกรรม 5 ส ท่ีประกอบด�วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร�างนิสัย ซ่ึง
มีการนํามาใช�อย(างกว�างขวางในหลายองค�การและได�ผลดีในการปฎิบัติ 

2. กิจกรรม 7 ส เป/นการพัฒนาต(อยอดจากกิจกรรม 5 ส ซึ่งยังถือว(าเป/นกิจกรรม
พ้ืนฐานท่ีมุ(งเน�นในการปรับปรุงสภาพแวดล�อมของการทํางานให�เป/นระเบียบเรียบร�อย เพ่ือให�เกิด
ความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภัย และได�งานท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังเสริมสร�างความสามัคคี 
ความเป/นน้ําหนึ่งใจเดียวของคนในองค�กร กิจกรรม 7 ส มีหลายองค�กรท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงมีความเหมือน
และแตกต(างกันในรายละเอียดและการปฎิบัติ เช(น 

2.1 มาตรฐานกิจกรรม 7 ส ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด�วย 
7 ส วัตถุประสงค� 

ส1: สะสาง เพ่ือป�องกันไม(ให�มีวัสดุอุปกรณ� ท่ีไม(จําเป/นในการทํางาน อยู(ในท่ีทํางาน ทําให�
หยิบใช�สะดวก และเพ่ิมพ้ืนท่ีการทํางาน รวมท้ังเพ่ือคัดแยกสิ่งของท่ีจําเป/นและ
ไม(จําเป/นออกจากกัน 

ส2: สะดวก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยลดเวลาท่ีไม(มีคุณค(า รวมท้ังทําให�เกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน มีหลักการจัดวางของโดยคํานึงถึงคุณภาพ 
ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการทํางาน 

ส3: สะอาด เ พ่ือคุณภาพของงานและป�อง กันเชื้ อ โรคต( างๆทําให�สถานท่ี ทํางานมี
สภาพแวดล�อมท่ีดี มีบรรยากาศร(มรื่น และสะอาด  

ส4: สุขลักษณะ กําหนดหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความปลอดภัยและการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานมีความปลอดภัย อีกท้ังมีสุขภาพดีท้ังทาง
ร(างกายและจิตใจ 

ส5: สร�างนิสัย ทําตามกฎระเบียบ และมาตรฐานการทํางาน ซ่ึงในการทํางานทุกข้ันตอนต�อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทํางาน โดยมีใบตรวจสอบและมีคู(มือในการทํางาน
ทุกข้ันตอน รวมท้ังส(งเสริมให�พนักงานปฏิบัติตาม 5ส แรกจนเป/นนิสัย 

ส6: สวยงาม เพ่ือความสวยงามของหน(วยงานและองค�กร 
ส7: สิ่งแวดล�อม ประหยัดพลังงานและอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม 
 
ท่ีมา: ศูนย�บรรณสารสนเทศ, กิจกรรม 7 ส. (สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ, 2559). 
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2.2 มาตรฐาน 7ส ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ประกอบด�วย 
7 ส วัตถุประสงค� 

ส1: สะสาง (Sort: Seiri)  เพ่ือจัดระบบองค�กรท้ังทางกายภาพและข้ันตอนการทํางานให�มี
ความพอดี เพ่ือลดความสูญเปล(าหรือความซํ้าซ�อน 

ส2: สะดวก (Set-in-order: 
Seiton)  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานด�วยความเป/นระเบียบเรียบร�อย
และการปรับปรุงอย(างต(อเนื่อง 

ส3: สะอาด (Shine: Seisou)  เพ่ือตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ� ค�นหาสิ่งผิดปกติและแก�ไขให�
พร�อมใช�งาน 

ส4: สร�างมาตรฐาน 
(Standardize: Seiketsu)  

เพ่ือให�มีมาตรฐานในการทํางาน อันจะนําไปสู(คุณภาพและลดความ
ผันแปรในการทํางาน 

ส5: สร�างวินัย (Self-
discipline and Training: 
Shitsuke)  

เพ่ือความมีวินัยและทัศนคติท่ีดีต(อการทํา 7ส เคารพและปฏิบัติตาม
มาตรฐานในการทํางาน ทุกคน ทุกท่ี ทุกเวลา 

ส6: สิ่งแวดล�อม (Save the 
Earth: Sekai)  

เพ่ืออนุรักษ�สิ่งแวดล�อมและประหยัดการใช�พลังงาน 

ส7: สู(สังคม (Socialize: 
Shakai)  

เพ่ือเป/นแบบอย(างของการจัดการท่ีดี และเผยแพร(องค�ความรู� 7ส สู(
สังคม 

 
ท่ีมา: คณะบริหารธุรกิจ, โครงการ 7ส AccBA Style (เชียงใหม(: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม(,  
2557). 

 
จากปรากฎการณ�ดังกล(าวข�างต�น จะเห็นได�ว(าการจินตนาการทําให�เกิดแนวความคิดใหม(

และสามารถนํามาใช�ในการผลักดันการบริหารความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรมได� และจากกิจกรรม 5 ส 
และกิจกรรม 7 ส ท่ีมีการใช�ในองค�กรเพ่ือสร�างความเป/นระเบียบเรียบร�อย สะอาด มีวินัย สร�างความ
ร(วมมือ และส(งผลดีต(อองค�กร ดังนั้น ผู�วิจัยจึงเสนอแนวคิดใหม(เชิงสร�างสรรค�ได�แก( “โครงการ 8 ส” 
เพ่ือให�ผู�นํามาใช�ในการผลักดันการบริหารความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงแรม โดยโครงการ 8 ส 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

3. แนวคิดและหลักการ “โครงการ 8 ส” 
โครงการ 8 ส เป/นการต(อยอดและพัฒนาจากกิจกรรม 5 ส และ 7 ส ประสานกับองค�

ความรู�ด�านการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และความคิดสร�างสรรค�ด�าน
จินตนาการ ซ่ึงโครงการ 8 ส ได�มีการเพ่ิมเติมความปลอดภัยในการทํางานด�วย ท้ังนี้เพราะประโยชน�ท่ี
ได�รับจากกิจกรรม 5 ส และ กิจกรรม 7 ส ล�วนส(งผลต(อความปลอดภัยในการทํางาน แต(เป/นแค(
ผลประโยชน�พลอยได� ดังนั้น โครงการ 8 ส จะเป/นโครงการท่ีช(วยเน�นย้ํา ส(งเสริม และทําให�เห็น
ประโยชน�ของความปลอดภัยในการทํางานโดยตรง 
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รายละเอียดโครงการ 8 ส และการดําเนินงาน 
8 ส วัตถุประสงค�และแนวปฎิบัติ 

ส1: สะสาง เพ่ือกําจัดสิ่งท่ีไม(จําเป/นหรือไม(ต�องการออกจากของท่ีจําเป/น เช(น 
- อุปกรณ�ท่ีชํารุดหรือเสื่อมสภาพ ออกจากอุปกรณ�ท่ีดี เป/นการป�องกันไม(ให�หยิบ

อุปกรณ�ผิดในการใช�งานและก(อให�เกิดอันตรายได� 
- เม่ือมีเฉพาะอุปกรณ�ท่ีจําเป/นสภาพดี ทําให�เพ่ิมพ้ืนท่ีในการทํางานมากข้ึน เป/น

การป�องกันการสะดุด หกล�ม 
ส2: สะดวก เป/นผลจากการสะสาง เม่ือมีเฉพาะอุปกรณ�ท่ีจําเป/นและมีสภาพท่ีปลอดภัย มีการ

จัดทําท่ีเก็บแยกประเภท ทําให�สะดวกและรวดเร็วในการใช�งาน เพ่ือคุณภาพของ
งานและป�องกันการเกิดอุบัติเหตุได� 

ส3: สะอาด เพ่ือเป/นการดูแลสถานท่ีทํางาน และอุปกรณ�ต(างๆให�อยู(ในสภาพท่ีดีและปลอดภัย 
ไม(มีฝุ�นเกาะ ซ่ึงจะทําให� 

- เป/นการป�องกันเชื้อโรคต(างๆ 
- ป�องกันโรคหรือจากการรําคาญจากฝุ�น 
- เป/นการยืดอายุการใช�งานของเครื่องมืออุปกรณ� 
- ทําให�เห็นสภาพท่ีผิดปกติหรือชํารุดของอุปกรณ�ได�ดีข้ึน 
- ทําให�สถานท่ีทํางานมีสภาพแวดล�อมท่ีดี มีบรรยากาศร(มรื่น และสะอาด  

ส4: 
สุขลักษณะ 

เพ่ือกําหนดหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความปลอดภัยและการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เช(น 

- ให�ความรู�พนักงานและเป/นข�อกําหนดให�พนักงานทุกคนทําความสะอาด
ร(างกายหลังเลิกงานหรือก(อนไปทํากิจกรรมอ่ืนๆ เช(นพักรับประทานอาหาร น้ํา
ด่ืม เป/นการป�องกันการปนเป��อนของสารเคมีหรือเชื้อโรคจากการปฎิบัติงาน 

- มีการส(งเสริมให�พนักงานมีกิจกรรมท่ีผ(อนคลายเพ่ือลดความเครียด เช(น การ
ออกกําลังกายก(อนทํางาน การนั่งสมาธิในช(วงพัก และกิจกรรมนันทนาการ 
เช(นมุมอ(านหนังสือพิมพ�หรือวารสารร(วมท้ังมีการให�ความรู�ในการจัดการ
ความเครียด  

ส5: สร�างนิสัย เพ่ือให�พนักงานได�ปฎิบัติกิจกรรม 4 ส แรก และ กฎระเบียบท่ีกําหนดอย(างต(อเนื่อง 
โดย 

- กําหนดกฎระเบียบ และสร�างมาตรฐานการทํางาน ซ่ึงในการทํางานทุกข้ันตอน
ต�องปฏิบัติตามมาตรฐานในการทํางาน โดยมีใบตรวจสอบและมีคู(มือในการ
ทํางานทุกข้ันตอน 

- มีกิจกรรมส(งเสิรมการปฎบัติงาน เช(น การประกวดสถานท่ีทํางาน การรณรงค� 
Big Clean Up Day รวมท้ังนํากิจกรรมข�อเสนอแนะและ Kaizen มาใช�ในการ
ปรับปรุงงานอย(างต(อเนื่อง 

- มีการพิจารณาการให�ความร(วมมือในกิจกรรมนี้ ใช�ประกอบในการประเมินผล
งานประจําปXของพนักงานแต(ละคน 
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8 ส วัตถุประสงค�และแนวปฎิบัติ 
ส6: ใส�ใจ
ส่ิงแวดล�อม 

เพ่ือให�มีการปฎิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด�านสิ่งแวดล�อม เช(น 
- มีการรรณรงค�เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย มีการลดการก(อให�เกิดขยะ การนํา

ขยะมาใช�ใหม( การคัดแยกขยะ และการกําจัดขยะท่ีถูกต�อง 
- การจัดการน้ําท้ิง มีการรนณรงค�การประหยัดน้ํา นําน้ําท้ิงมาใช�ใหม( เช(นใช�ลด

น้ําต�นไม� การบําบัดน้ําท้ิงให�ได�มาตรฐานท่ีกําหนดก(อนปล(อยสู(สาธารณะ 
- การจัดการมลพิษอากาศ เช(นการรณรงค�การไม(สูบบุหรี่ในโรงแรม 
- การปลูกต�นไม�และดูแลสวนให�สวยงาม เพราะนอกจากเป/นการเพ่ิมภูมิทัศน�ท่ีดี

แล�ว ต�นไม�ยังสามารถช(วยลดภาวะโลกร�อนได�ด�วย 
ส7: 
สร�างสรรค�
สังคม 

คิดแผนงานและดําเนินการในการช(วยเหลือสังคม โดยทําการศึกษาความต�องการ
ของสังคมท่ีมีส(วนได�ส(วนเสียกับธุรกิจโรงแรมก(อน เช(นชุมชนหรือโรงเรียนท่ีอยู(ใกล�
กับโรงแรม โครงการท่ีควรพิจารณาได�แก( 

- การส(งเสริมช(วยเหลือโครงการส(วนรวม เช(นกองทุนหมู(บ�านหรือโรงเรียน 
- โครงการส(งเสริมอาชีพชุมชน เช(นให�ความรู�ในการทําของชําร(วย แล�วโรงแรม

ช(วยในการประชาสัมพันธ�หรือขายให�แขกท่ีมาพัก 
ส8: ส�งเสริม
ความ
ปลอดภัย 

เป/นการส(งเสริมและสร�างให�เกิดความปลอดภัยกับพนักงานและแขกท่ีมาพัก 
โครงการประกอบด�วย 

- กําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
- กําหนดบทบาทผู�นําในองค�กร 
- มีการวางแผนงานความปลอดภัยและการนําไปปฏิบัติ 
- มีการชี้บ(งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง  
- มีการทําตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ

ทํางาน 
- มีการกําหนดวัตถุประสงค� เป�าหมายและแผนงานด�านความปลอดภัย 
- มีแผนการฝ�กอบรมด�านความปลอดภัย 
- พัฒนาระบบการสื่อสารด�านความปลอดภัย 
- มีการจัดทําคู(มือและข�อปฎิบัติด�านความปลอดภัย 
- มีการประเมิน ตรวจสอบ และติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน 
- มีแผนเตรียมความพร�อมและการตอบโต�ภาวะฉุกเฉิน 
- มีการประเมินผลการดําเนินงานเป/นระยะและประจําปX 
- มีมาตรการในการปรับปรุงพัฒนาอย(างต(อเนื่อง 
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โดยสามารถสรุปแผนภาพโมเดลโครงการ 8 ส ได�ดังนี้ 
 

แผนภาพโมเดลโครงการ 8 ส 
 

 
 

 

ส 
5:

 ส
ร�า

งนิ
สัย

 

ส 7: สร�างสรรค�สังคม 

 

ส 3: สะอาด 

 

 

ส 1: สะสาง -แนว
ปฎิบัติ 
• คัดแยกของท่ีจาํเป/นกับ

ไม(จําเป/นออกจากกัน 

• กําจัดของท่ีไม(จําเป/น 

• จัดเก็บของท่ีจําเป/นให�
ใช�งานได�รวดเร็ว 

ส 1: สะสาง 

8 ส 

ส 2: สะดวก-แนวปฎิบัติ 
• จัดเก็บของท่ีใช�งานให�เป/นระเบียบ 

แยกประเภท 
• ของทุกอย(างย(อมมีที่อยู( ใช�งานเสร็จ

ให�เก็บเข�าท่ี 
• มีป�ายช่ือแสดงรายการเป/นหมวดหมู( 

ส 3: สะอาด-แนวปฎิบัติ 
• วางแผนตรวจสอบอุปกรณ� 

และทําความสะอาดเป/น
ประจํา 

• จัดท่ีทํางานให�สะอาดสวยงาม 

ส 4: สขุลักษณะ-แนวปฎิบัติ 
• รักษาและทําตามมาตรฐาน 

• ทําความสะอาดร(างกายหลังเลิก
งาน หรือก(อนทํากจิกรรมอื่นๆ 

• ส(งเสริมให�มีกิจกรรมผ(อนคลาย
และลดความเครียด 

• ให�ความรู�ด�านสุขอนามัย 

• ทําตามมาตรฐาน 3 ส แรก 
อย(างต(อเน่ือง  

ส 5: สร�างนิสัย-แนวปฎิบัติ 

• รักษาและทําตามมาตรฐานของ ส 4 ตัว
แรกอย(างต(อเน่ือง 

• พัฒนาคู(มือและมาตรฐานการทํางาน 
และติดตามให�มีการปฎิบัติ 

• มีกิจกรรมส(งเสริมการปฎิบัติงาน เช(น 
Big Clean Up Day และนําระบบ 
Kaizen มาใช�ในการทํางาน  

ส 6: ใส�ใจสิ่งแวดล�อม-แนวปฎิบัติ 
• ทําตามกฎหมายและมาตรฐานด�าน

ส่ิงแวดล�อม 

• ให�ความรู�การจัดการด�านส่ิงแวดล�อม 

• มีกิจกรรมส(งเสริมด�านส่ิงแวดล�อม 
เช(น การคัดแยกขยะ การประหยัด
พลังงาน และการไม(สูบบุหร่ี 

• ปลูกต�นไม�และรณรงค�ด�านส่ิงแวดล�อม 

• รณรงค�ภาวะโลกร�อน 

ส 7: สร�างสรรค�
สังคม-แนวปฎิบัติ 
• จัดทําแผนและ

โครงการด�าน
ช(วยเหลือสังคม  

• มีส(วนร(วมในโครงการ
ต(างๆของชุมชน 

ส 8: ส�งเสริมความปลอดภัย-แนวปฎิบัติ 
• ผู�บริหารให�คําม่ันสัญญาในการจัดการความ

ปลอดภัย เช(น ทําตามกฎหมาย ประกาศ
นโยบาย มีแผนงานและงบประมาณ 

• พนักงานทุกคนต�องให�ความร(วมมือ 
• การอบรมให�ความรู� ประเมินความเส่ียง การ

ส่ือสารท่ีดี และประเมินผลงานเป/นประจํา                                     
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ข้ันตอนการปฏิบัติการและตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัดภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�าน
จินตนาการในการผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

องค�ประกอบ ข้ันตอนการปฏิบัติการ ตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัด 
2.1 จินตนาการ 

(Imagination) 
การแสดงออกของผู�นําต(อ
คุณสมบัติการมีจินตนาการ 
ได�แก(มีความคิดเชิงสร�างสรรค� มี
อารมณ�ขันในการทํางาน และ
สติป�ญญาในการแก�ป�ญหาและ
ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน
อย(างสร�างสรรค� 

1) พฤติกรรมความคิดเชิงสร�างสรรค� 
2) การแสดงออกของการมีอารมณ�ขันใน

การทํางาน 
3) ความสามารถในการใช�สติป�ญญาใน

การแก�ป�ญหาและปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงานอย(าง
สร�างสรรค� 

2.2 ผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ด�านจิต
นาการในการ
ผลักดันเพ่ือมุ�งสู�
วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในธุรกิจ
โรงแรมได� 

การแสดงออกของผู�นําในการ
พัฒนาระบบหรือริเริ่มกิจกรรม
ใหม(ๆในการส(งเสริมและผลักดัน
การจัดการความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� 
เช(นกิจกรรมหรือโครงการ 8 ส 

- สามารถอธิบายและเข�าใจโครงการ
ใหม(ๆด�านความปลอดภัย เช(นโครงการ 
8 ส ได� 

- ความสามารถในการนําโครงการ 8 ส 
มาใช�ในองค�กรอย(างแท�จริง 

- ให�การสนันสนุนการดําเนินตาม
โครงการ 8 ส 

- ความสามารถในการติดตามและ
ประเมินการดําเนินงานโครงการ 8 ส 

 
สรุป 

จะเห็นว(า ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านจินตนาการมีการแสดงออกถึงการคิดจินตนาการ
ท่ีสร�างสรรค�และแปลกใหม( และสามารถทําให�เป/นจริงได� ประกอบกับอุบัติเหตุจากการทํางานส(วน
ใหญ(ในโรงแรม ได�แก( การลื่น หกล�มและการตก ดังนั้น โครงการ 8 ส สามารถนําไปปฎิบัติเพ่ือช(วยใน
การป�องกันอุบัติเหตุเหล(านี้ได� ท้ังนี้เพราะ โครงการ 8 ส เป/นการส(งเสริมการกําจัดของท่ีไม(จําเป/น
ออกจากท่ีทํางาน มีการแยกประเภทหมวดหมู(สิ่งของ อุปกรณ�และเครื่องมือเพ่ือใช�งานได�สะดวก งาน
มีประสิทธิภาพข้ึน มีการวางแผนทําความสะอาดอุปกรณ�และสถานท่ีทํางานเป/นประจํา ส(งเสริมความ
มีวินัยและทําตามมาตรฐานในการทํางาน รวมท้ังมีการดําเนินงานด�านความปลอดภัยอย(างแท�จริง ซ่ึง
จะเป/นการผลักดันให�เกิดความปลอดภัยได� นอกจากนี้ กิจกรรม 8 ส ยังใส(ใจด�านสิ่งแวดล�อม และ
ช(วยเหลือสังคม ซ่ึงจะทําให�สร�างภาพลักษณ�ท่ีดีแก(ธุรกิจโรงแรมต(อไป 
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P-Process Improvement 
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน 

 
การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย�างสร�างสรรค� (Creative Process Improvement)  

การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� หมายถึง กระบวนการมุ(งหาคําตอบ
และแก�ป�ญหา เพ่ือนําไปสู(การพัฒนาสภาวะท่ีเป/นอยู(ให�ดีข้ึน เป/นกลไกการทํางานร(วมกันระหว(างการ
คิดสร�างสรรค� และการคิดวิจารณญาณ การคิดสร�างสรรค�ทําได�โดยการคิดในหลายมิติท่ีหลากหลาย 
โดยไม(มีการตัดสินความคิดต(างๆ จนกว(าจะมีการพิจารณาความคิดเหล(านั้นด�วยการคิดวิจารณญาณ
ในการประเมินวิธีการแก�ป�ญหาหรือการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานและเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด เพ่ือ
นํามาวางแผนการแก�ป�ญหาหรือการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน ซึ่งทําให�เกิดความเชื่อม่ันใน
วิธีการแก�ป�ญหาหรือการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานท่ีมีความรอบคอบและสมบูรณ� 

 การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� นับเป/นลักษณะหนึ่งของการ
สร�างสรรค�ท่ีเกิดจากกระบวนการคิดของสมองซ่ึงมีความสามารถในการคิดได�หลากหลายและแปลกใหม( 
จนนําไปสู(การคิดค�นและสร�างสิ่งประดิษฐ�ท่ีแปลกใหม(หรือรูปแบบความคิดใหม( เช(น การมีความคิด
สร�างสรรค�ในการทํางาน การเรียน หรือกิจกรรมท่ีต�องอาศัยความคิดสร�างสรรค� นับเป/นลักษณะหนึ่ง
ของการสร�างสรรค�ท่ีเก่ียวเนื่องกับความสามารถในการแก�ป�ญหา ท่ีอาศัยความแปลกใหม(หลากหลาย
ท่ีได�จากการคิดสร�างสรรค�ท้ังในด�านการคิดคล(อง ริเริ่ม ยืดหยุ(น ละเอียดลออ และจากการคิดท่ีเป/น
ระบบ ซ่ึงนับว(าเป/นกระบวนการท่ีประกอบด�วยทักษะหลายๆด�าน และต�องมีการพัฒนาฝ�กฝนอย(าง
สมํ่าเสมอเพ่ือให�เกิดความชํานาญ  

ดังนั้น สรุปได�ว(าความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� 
เป/นความสามารถอย(างหนึ่งของผู�นํา โดยมีกระบวนการปฏิบัติอย(างเป/นข้ันตอน มีการประยุกต�ใช�
จินตนาการ ความคิดสร�างสรรค� สัญชาตญาณ แนวคิดใหม(ๆ ร(วมกับข�อเท็จจริงท่ีมีอยู(มาใช�ในการ
แก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน รวมท้ังมีการเลือกและประเมินทางเลือกท่ีมีคุณค(าใน
การแก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานนั้นๆ 
 
องค�ประกอบของความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย�างสร�างสรรค�  

ผู� ท่ีมีความสามารถในการแก�แก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(าง
สร�างสรรค� ต�องมีองค�ประกอบท่ีสําคัญ ได�แก( 1) ความสามารถในการเข�าใจป�ญหาและกระบวนการ
ปฎิบัติงาน โดยได�จากการอ(าน และการฟ�ง ประสบการณ� และข�อเท็จจริงต(างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับป�ญหา
และกระบวนการปฎิบัติงาน 2) ความสามารถ และทักษะในการแก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงาน ซ่ึงได�มาจากสังเกตุและฝ�กคิดเพ่ือปรับปรุงงานให�ดีข้ึนและปลอดภัยข้ึนอยู(เสมอ 3) ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห�และการให�เหตุผล ซ่ึงมีส(วนที่สําคัญในการปฏิบัติตามแผนหรือข�อปฎิบัติท่ีวางไว�  
4) มีความยืดหยุ(น ไม(ยึดติดกับรูปแบบหรือวิธีการท่ีคุ�นเคย รวมท้ังยอมรับรูปแบบและวิธีการใหม(ๆ
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เสมอ 5) มีความรู�พ้ืนฐานในงานท่ีทําดี 6) ระดับสติป�ญญาและการฝ�กฝน 7) การช(วยเหลือจาก
ผู�บริหาร โดยการให�คําแนะนํา ส(งเสริม และเป=ดโอกาสให�มีการคิดอย(างอิสระ  

ดังนั้น สามารถสรุปได�ว(าองค�ประกอบของการแก�ป�ญหาและการปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงานเป/นสิ่งท่ีสําคัญและจําเป/นท่ีผู�นําต�องมีการส(งเสริมและพัฒนาเพ่ือนําไปสู(ความสามารถใน
การแก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานเชิงสร�างสรรค� ซ่ึงจะช(วยในการพัฒนาความสามารถ 
เกิดความท�าทาย กระตุ�นให�เกิดการค�นคว�า เรียนรู�และฝ�กปฏิบัติ รวมท้ังผู�บริหารต�องช(วยสนับสนุนให�
พนักงานได�คิดแก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานในสถานการณ�ท่ีหลากหลาย เพ่ือนําในสู(
การแก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน อย(างสร�างสรรค� แปลกใหม( แตกต(างจากเดิม 
หลากหลาย เพ่ิมความปลอดภัย และมีคุณค(าต(อโรงแรม 
 
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานในการผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

จากกระบวนการและคุณสมบัติของผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงาน ซึ่งทําให�ได�กระบวนการปฎิบัติงานที่แปลกใหม( มีคุณค(าและมีความปลอดภัยท้ังต(อ
พนักงานและองค�กร รวมท้ังอุบัติเหตุในงานโรงแรมส(วนใหญ(เก่ียวกับการลื่น หกล�มและการตก การ
ถูกตัด แผลไหม�จากความร�อน และโรคจากท(าการทํางานท่ีไม(เหมาะสมหรือไม(ถูกหลักการยศาสตร� 
(Ergonomics) ด�วยเหตุนี้ ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานสามารถ
นํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� 
โดยเฉพาะกระบวนการปฎิบัติงานท่ีเป/นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุส(วนใหญ(ในโรงแรม เพ่ือหา
มาตรการในการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� และช(วยในการป�องกันและแก�ไข
ไม(ให�เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 

1. การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานจากท�าทางการทํางานหรือการยศาสตร� 
(Ergonomics) 

1.1 ความหมายของการยศาสตร� (Ergonomics) 
   การยศาสตร� (Ergonomics) เป/นศาสตร�ท่ีศึกษากฎเกณฑ�ในการทํางาน โดยมี
เป�าหมายท่ีจะปรับปรุงงานหรือสภาวะของงานให�เหมาะกับแต(ละบุคคล  หรือสรุปได�ว(า การยศาสตร�
เป/นความรู�หรือการจัดการสภาพการทํางานให�เหมาะกับบุคคลหรือป�จเจกบุคคล โดยมุ(งท่ีความสําคัญ
ของคนทํางาน และทําการจัดการออกแบบ สร�างเครื่องมืออุปกรณ� และจัดระบบงานให�เหมาะสม
สอดคล�องกับความสามารถและสมรรถนะของแต(ละบุคคล ซ่ึงถือเป/นสหวิทยาการ คือนําความรู�
วิชาการจากหลายสาขามาเป/นประโยชน�ในการศึกษาการยศาสตร� เช(น ความรู�ทางวิศวกรรม ความรู�
วิชาสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร� โดยนําหลักวิชาต(างๆ เหล(านี้มาประยุกต�ใช�กับธุรกิจโรงแรมหรือ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆได� เช(น 

1. การออกแบบ การเปลี่ยนแปลง การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนทํางาน 

2. การออกแบบ การวางผังโรงงานหรือสถานประกอบการ การเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให�เกิดความสะดวกสบาย ความรวดเร็วของการทํางาน รวมท้ังการซ(อมบํารุงรักษา 
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3. การออกแบบเพ่ือการเปลี่ยนแปลงอย(างเป/นระบบในการทํางานโดยใช�อุปกรณ�
เครื่องอํานวยความสะดวกต(างๆ อย(างถูกต�องเหมาะสมกับสมรรถนะและสรีระของบุคคลในโรงแรม 

4. การออกแบบเพ่ือการควบคุมป�จจัยต(างๆ ให�ทํางานได�อย(างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย เช(น ความสั่นสะเทือน เสียง แสง เป/นต�น 
  1.2 หลักการของการยศาสตร� (Ergonomics) 
   การยศาสตร�เป/นเรื่องของความเก่ียวข�องระหว(างคนกับเครื่องจักรและเครื่องมือ
อุปกรณ� เครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางานท่ีมีองค�ประกอบท้ังลักษณะท(าทางในการทํางานและ
ขนาดรูปร(างของคนงาน 

1.2.1 ลักษณะท(าทางการทํางาน 
 ในการทํางานโดยท่ัวไปนั้นร(างกายของคนท่ีทํางานจาเป/นจะต�องอยู(ใน

ลักษณะท(าทางท่ีม่ันคงและสบายไม(ขัดหรือฝ�นไปในทางท่ีไม(ปกติ (Awkward Posture) โดยเฉพาะ
ขณะท่ีมีการออกแรง ดังนั้น หากมีการคํานึงถึงการรักษาท(าทางของการเคลื่อนไหวในการทํางานให�มี
มาตรฐานท่ีดีได�ก็จะช(วยลดการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายจากการทํางานลงได� โดยความสําคัญของ
ลักษณะท(าทางท่ีเหมาะสมกับการทํางานในแต(ละลักษณะงาน ได�แก( 

1. การยืนทํางาน พ้ืนท่ีท่ียืนต�องมีความม่ันคงและคงท่ี ทําให�การออกแรง
และการทํางานมีความเหมาะสม สะดวกและมีประสิทธิภาพ ถ�าพ้ืนท่ีท่ีทํางานไม(แข็งแรงและไม(ม่ันคง 
เช(นมีการสั่นหรือลื่น ทําให�คนทํางานต�องกังวลกับการยืนและต�องพยายามรักษาสมดุลของร(างกายอยู(
ตลอดเวลา จะทําให�สูญเสียพลังงานของร(างกายไปโดยไม(จําเป/นและยังเป/นสาเหตุของการเกิดความ
ผิดพลาด หรือประสิทธิภาพของ การทํางานลดลงได� 

2. ลักษณะท(าทางการทํางานท่ีมีความเหมาะสมจะช(วยให�สามารถทํางาน
ได�อย(างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใช�น้ําหนักของร(างกายเป/นหลักในการออกแรง คือ
วิธีการท่ีร(างกายมีท่ีพักในขณะออกแรง 

3. ลักษณะท(าทางการทํางานของร(างกายท่ีดี ต�องช(วยสร�างความสมดุล
ของกระบวนการทํางานของอวัยวะต(างๆ ของร(างกาย เช(น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ หรือ
ระบบการย(อยอาหาร 

4. ลักษณะท(าทางการทํางานของร(างกายท่ีดีและเหมาะสมนั้น จะช(วยให�
มีการแลกเปลี่ยนความร�อนระหว(างร(างกายและสิ่งแวดล�อมในการทํางานอย(างเหมาะสม โดยมีการขับ
เหง่ือท่ีเหมาะสมกับความหนักของงานหรือความร�อนท่ีเกิดจากงาน 

5. ลักษณะท(าทางการทํางานจะต�องสัมพันธ�กับการมองเห็นของสายตา 
โดย จะต�องให�มีการมองเห็นของสายตาในระดับราบ เพื่อลดการเมื่อยล�าของกล�ามเนื้อคอและ
หลังจากการเงยหน�าหรือก�มหน�า 

1.2.2 หลักการจัดลักษณะท(าทางในการทํางานสําหรับงานท่ีต�องยืนทํางาน 
1. ควรมีท่ีปรับระดับความสูงของพ้ืนท่ีการทํางานให�เหมาะสมกับ

ผู�ปฏิบัติงานท่ีมีความสูงแตกต(างกัน  
2. ควรจัดให�มีท่ีวางพักเท�าให�ผู�ปฏิบัติงานสามารถปรับเปลี่ยนอิริยาบถได�

หรือสับเปลี่ยนน้ําหนักในการยืนเป/นครั้งคราวเพ่ือช(วยลดความเครียดท่ีบริเวณหลังและขา 
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3. ควรจัดให�มีแผ(นปูรองพ้ืนท่ีเป/นวัสดุท่ีมีความยืดหยุ(น ไม(ลื่น สะอาดและ
ได�ระดับ หรือจัดทําแท(นรองรับชิ้นงานหรือยกพื้นสําหรับผู�ปฏิบัติงานที่มีความสูงมากหรือเตี้ยให�
สามารถยืนทํางานได�อย(างเหมาะสม 

4. ควรจัดให�มีบริเวณสําหรับการเคลื่อนเท�าไปข�างๆ ไปข�างหน�าและถอย
หลังในแนวราบได�โดยไม(มีสิ่งของกีดขวาง เป/นการเปลี่ยนหรือขยับเท�าและขา 

5. ไม(ควรให�ผู�ปฏิบัติงานต�องเอนตัวไปด�านข�างหรือด�านหลัง หรือต�องหมุน
ลําตัวหรือเอียงไปด�านข�าง อาจทําให�เกิดการบาดเจ็บและขัดยอกได� 

6. ไม(ควรให�ผู�ปฏิบัติงานต�องเอ้ือมมือสูงกว(าระดับความสูงของไหล(หรือตํ่ากว(า
ระดับท่ีมือจะหยิบได�ในขณะยืน และไม(ควรให�มีการแหงนศีรษะหรือก�มศีรษะมากเกิน งานต(างๆควร
ให�อยู(ในระดับท่ีมือเอ้ือมถึงในภาวะปกติ 

7. ควรให�ผู�ปฏิบัติงานสวมรองเท�าท่ีมีความเหมาะสมพอดีเพ่ือรองรับและ
พยุงบริเวณท่ีเป/นส(วนโค�งของเท�า 

8. ควรจัดเวลาการพักเป/นครั้งคราว และให�มีเก�าอี้หรือที่นั่งพักเพื่อให�
ผู�ปฏิบัติงานได�นั่งพักในระหว(างช(วงพักได�ด�วย 

1.2.3 หลักการจัดลักษณะท(าทางการทํางานสําหรับบุคคลท่ีนั่งเก�าอ้ีทํางาน เช(น
งานเอกสารหรือการใช�คอมพิวเตอร� ควรจัดเก�าอ้ีนั่งท่ีมีความเหมาะสมเป/นสิ่งจําเป/นสําหรับผู�ปฏิบัติงาน
จะทําให�สามารถปฏิบัติงานได�อย(างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีข�อเสนอแนะดังนี้ 

1. ศีรษะอยู(ในลักษณะสมดุลคืออยู(ก่ึงกลางบนไหล(ท้ังสองข�างและสายตา
มองในระดับเดียวกับหน�าจอคอมพิวเตอร� โดยห(างประมาณ 1 ไม�บรรทัด 

2. ไหล(ท้ังสองข�างอยู(ในลักษณะธรรมชาติ ขนานกับแป�นพิมพ� และควร
วางบนท่ีพักแขนของเก�าอ้ี 

3. ลําตัวต้ังตรงหรือเอนไปข�างหลังเล็กน�อย โดยมีพนักเก�าอ้ีรองรับใน
ระดับเอวอย(างเหมาะสม 

4. ขาส(วนบน (ต�นขา) และแขนส(วนล(างท้ังสองข�างควรอยู(ในระดับราบ 
ท้ังนี้เก�าอ้ีควรเป/นแบบท่ีปรับข้ึนลงได� เพ่ือให�เท�าแตะพ้ืน หรืออาจใช�ท่ีรองหรือพักเท�าช(วย 

5. ต�นแขนและขาท(อนล(างทั้งสองข�างควรทํามุมกับแนวดิ่งประมาณ 0 
และ 45 องศา 

6. ควรมีบริเวณท่ีว(างสาหรับสอดเข(าเข�าไปได�อย(างเหมาะสม ควรมีพ้ืนท่ี
วางเท�าอย(างเหมาะสม 

7. การนั่งทํางาน โดยปกติโต�ะทํางานควรตํ่ากว(าระดับความสูงขอข�อศอก
พอสมควร แต(ถ�าเป/นงานท่ีต�องการความละเอียด ความสูงของโต�ะทํางานก็สามารถปรับให�เหมาะสม
กับการทํางานให�ได�ระดับกับการทํางานของสายตา ซ่ึงโดยปกติแล�วความสูงของโต�ะควรสูงประมาณ
ความสูงของเข(าหรือสูงมากกว(านั้นอีกประมาณ 2-4 เซนติเมตร สําหรับผู�หญิงท่ีสวมรองเท�าส�นสูง 
ดังนั้นความสูงของโต�ะจากพ้ืนถึงขอบล(างควรจะสูงประมาณ 61 เซนติเมตรสําหรับผู�หญิง และ 64 
เซนติเมตรสําหรับผู�ชาย สําหรับการทํางานโดยทั่วไป ส(วนโต�ะสําหรับการนั่งอ(านหนังสือ จะต�อง
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สามารถวางแขนและข�อศอกบนพื้นโต�ะได�อย(างสบาย และเก�าอี้ควรเป/นแบบที่สามารถปรับระดับ
ความสูง-ตํ่าได� มีท่ีพักเท�าสามารถเคลื่อนไหวเท�าได�อย(างสบาย ดังตัวอย(างภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงการจัดอุปกรณ�และการนั ่งสําหรับงานคอมพิวเตอร�ให�ถ ูกหลักการยศาสตร� 
(Ergonomics) 

 
  1.3 การบริหารจัดการปjญหาด�านการยศาสตร�ของงานประเภทต�างๆในโรงแรม 

   งานในโรงแรมมีหลายประเภทที่อาจทําให�เกิดป�ญหาด�านการยศาสตร� เช(น 
พนักงานดูแลห�องพัก จะมีป�ญหาการเจ็บปวดหรือเคล็ดของร(างกายและกล�ามเนื้อจากการยก การดึง
หรือผลัก การก�ม เอ้ือมและงอตัวในขณะปูเตียง ซ่ึงจากลักษณะการทํางานดังกล(าว อาจทําให�เกิด
ป�ญหาการยกของหนัก หรือไม(ถูกวิธี ท(าทางการทํางานท่ีผิดปกติ หรือไม(ถูกต�อง รวมท้ังเป/นการ
ทํางานซํ้าๆ ซ่ึงเป/นผลกระทบให�เกิดการเคล็ด เจ็บปวด หรือบาดเจ็บของหลัง เอว หัวไหล( แขน มือ
และข�อมือได� ซ่ึงลักษณะป�ญหาทางการยศาสตร�ต(างๆดังกล(าวของงานพนักงานดูแลห�องพัก มีลักษณะ
และโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนกับงานประเภทอ่ืนๆได�เช(นกัน  

 ดังนั้นผู�บริหารต�องมีมาตรการในการแก�ป�ญหาอย(างสร�างสรรค� โดยการวิเคราะห�
ถึงลักษณะและองค�ประกอบของป�ญหา มีการประเมินความเสี่ยงของงาน มีการอบรมให�ความรู�
ทางด�านการยศาสตร�เพ่ือสร�างองค�ความรู�ด�านความปลอดภัยและการยศาตร�จัดทําข�อปฎิบัติของงาน
แต(ละประเภท และจัดหาอุปกรณ�ท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ เพ่ือป�องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ และการ
บาดเจ็บ กับผู�ปฎิบัติงาน โดยมาตรการในการบริหารจัดการด�านการยศาสตร�ในงานต(างๆในโรงแรม 
สามารถแสดงได�ตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงการบริหารจัดการป�ญหาด�านการยศาสตร�ของงานประเภทต(างๆในโรงแรม 
ประเภท
ของงาน 

รูปแสดงการทํางาน
ท่ีไม�ถูกหลัก 

การยศาสตร� 

รูปแสดงการทํางานท่ี
ถูกหลักการยศาสตร� 

วิธีการปฎิบัติท่ีถูกหลักการยศาสตร� 

1.งานปู
และจัด
เตียง 

  

 

- ทําการย(อขา หรือคุกเข(าห�ามก�มหลัง 

- ย(อตัวหรือคุกเข(าให�น้ําหนักอยู(ท่ีขา 
และให�จัดเตียงท่ีละด�าน 

- ห�ามก�มหรืองอหลังเวลาเปลี่ยน
ปลอกหมอน 

2.ทําความ
สะอาด
เฟอร�นิ 
เจอร� และ
ทําความ
สะอาด
พรหม 

  - ใช�อุปกรณ�หรือเครื่องมือท่ียาว 
หรือยืนบนบันได กรณีทําความ
สะอาดอุปกรณ� หรือหลอดไฟท่ีอยู(สูง 

- ทําการนั่งย(อตัว หรือคุกเข(า โดยให�
ขารับน้ําหนักร(างกาย ในการทํา
ความสะอาดท่ีอยู(ระดับพ้ืน 

- ใช�เครื่องดูดฝุ�นท่ีเบาและใช�งานง(าย 

- ห�ามก�มหรืองอหลัง ให�ทําการย(อขา
หรือคุกเข(ากรณีทําการดูดฝุ�นข�าง
ใต�เฟอร�นิเจอร� 

3. ทํา
ความ
สะอาด
ห�องน้ํา 

  
 
 

- ทําการย(อเข(าในการทําความ
สะอาดพ้ืน เพ่ือหลีกเลี่ยงการก�ม
หลังมากเกินไป 

- ให�ย(อเข(าด�านของท่ีอ(างอาบน้ํา 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการก�มหลังมาก
เกินไป และให�มือถึงบริเวณท่ีจะ
ทําความสะอาด เป/นการลดความ
เม่ือยล�าของแขน 

- ใช�อุปกรณ�ท่ีด�ามยาวช(วยในบริเวณ
ท่ีมือไปไม(ถึง 
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ตารางท่ี 1 แสดงการบริหารจัดการป�ญหาด�านการยศาสตร�ของงานประเภทต(างๆ ในโรงแรม (ต(อ) 
ประเภท
ของงาน 

รูปแสดงการทํางาน
ท่ีไม�ถูกหลัก 

การยศาสตร� 

รูปแสดงการทํางานท่ี
ถูกหลักการยศาสตร� 

วิธีการปฎิบัติท่ีถูกหลักการยศาสตร� 

4. การยก
ของ 

 

  
 

 

- ให�พิจารณาน้ําหนักและรูปร(าง 
ของอุปกรณ�ท่ีจะยก รวมท้ัง
ความสามารถในการยกของแต(ละ
คนด�วย ถ�ายกคนเดียวไม(ไหว ให�
หาคนช(วย หรือใช�อุปกรณ�ในการ
ช(วยยก เช(นรถเข็น 

- ในการยกของด�วยกําลังคน ให�นั่ง
ยองๆ ใกล�ของท่ีจะยก จับของด�วย
สองมือให�ม่ันคง หลังตรงห�ามงอ 
ให�ใช�กําลังขาในการยกข้ึน และให�
ของชิดลําตัวให�มากท่ีสุด เพ่ือให�
ลําตัวช(วยประคองของ 

- ในการยกเก�าอ้ี ห�ามซ�อนรวมกัน
มากชั้นเกินไป เพราะเกิดป�ญหาท้ัง
น้ําหนักท่ีมากเกินไป และทําให�
หล(นได� 

5. งานใน
ห�องครัว 
- งานยก
ของ เก็บ
ของ และ
ขนถ�าย
อาหาร 

 
 
 

 

 

- ให�นั่งยองๆ หรืองอเข(าในการยก
ของ ห�ามก�มและงอหลัง 

- หาคนช(วยหรือใช�อุปกรณ�ในการ
ช(วยยก 

- ในการเก็บของในชั้นวางของ ให�
เก็บของท่ีมีน้ําหนักมาก และใช�
บ(อยๆ ไว�บริเวณชั้นกลางๆ ของ
ชั้นวางของ 

- ในการขนถ(ายอาหารท่ีมีน้ําหนัก
มาก ให�ใช�รถเข็น หรือโต�ะท่ีมีล�อ 
และสูงระดับเอว เพ่ือป�องกันการ
ก�มหรืองอหลังมากเกินไป 
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ตารางท่ี 1 แสดงการบริหารจัดการป�ญหาด�านการยศาสตร�ของงานประเภทต(างๆ ในโรงแรม (ต(อ) 
ประเภท
ของงาน 

รูปแสดงการทํางาน
ท่ีไม�ถูกหลัก 

การยศาสตร� 

รูปแสดงการทํางานท่ี
ถูกหลักการยศาสตร� 

วิธีการปฎิบัติท่ีถูกหลักการยศาสตร� 

-การเตรียม
อาหารและ
ปรุงอาหาร 

 

 

 

 
 

- ให�ใช�โต�ะท่ีสูงระดับเอวในงานท่ีใช�แรง
มาก เช(นการตัด 

- ใช�โต�ะท่ีสูงระดับข�อศอก หรือใช�ช้ันวาง
อาหารตั้งบนโต�ะ สําหรับงานท่ีต�องการ
ความปราณตี เช(นแต(งหน�าเค�ก 

- ใช�อุปกรณ�อัตโนมัติช(วยในการเตรียม
อาหาร ท่ีต�องออกแรงมาก และทํางาน
ซ้ําๆ เช(นการนวดแป�ง 

- การปรุงอาหาร ให�วางเครื่องปรุง ท่ีใช�
บ(อยๆ ใกล�ตัว เพ่ือป�องกันการเอ้ือมมือ
ไกลๆ 

- เลือกอุปกรณ�และภาชนะท่ีใช�ในครัวท่ี
ออกแบบในการลดท(าทางการทํางานท่ี
ผิดปกติ และออกแรงมากเช(น มีท่ีจับท่ี
มั่นคง 

- ใช�ช(องในตู�อบท่ีอยู(ระดับเอวและหัวไหล( 

- งานล�าง
จาน 

 

 

 

 
 

- ยืนใกล�กับท่ีล�างจาน 
- หลีกเล่ียงการเอี้ยวตัว และก�มหรือ          

งอหลัง 
- ให�สายท(อน้ําท่ีใช�ล�างอยู(ระดับ

ส(วนกลางของร(างกาย และเป/นท(อ      
ท่ียืดหยุ(นได� 

- ใช�ชั้นวางช(วยกรณีที่อ(างล�างลึก  เพ่ือ
ป�องกนัการก�ม 

6. งานยก
กระเป�า
สัมภาระ 

 

 

 

 
 

- ห�ามก�มในการยกกระเป²าสัมภาระ 
- หาคนช(วยกรณียกคนเดียวไม(ไหว 
- ใช�อุปกรณ�ช(วยยก กรณีของหนกั หรือ

หลายช้ิน 
- ทําทางลาดเอียงเพ่ือช(วยในการใช�

รถเข็น และช(วยลดแรงในการเขน็ขึ้น 
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ตารางท่ี 1 แสดงการบริหารจัดการป�ญหาด�านการยศาสตร�ของงานประเภทต(างๆ ในโรงแรม (ต(อ) 
ประเภท
ของงาน 

รูปแสดงการทํางาน
ท่ีไม�ถูกหลัก 

การยศาสตร� 

รูปแสดงการทํางานท่ี
ถูกหลักการยศาสตร� 

วิธีการปฎิบัติท่ีถูกหลักการยศาสตร� 

7. งาน
ต�อนรับ
และงาน
สํานักงาน 
และการใช�
โทรศัพท� 
มือถือ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

- ใช�โต�ะท่ีสูงระดับเอว เพ่ือป�องกัน
การก�มหลังเวลาจดหรือบันทึก
ข�อมูล 

- จัดหน�าจอคอมพิวเตอร�ให�อยู(ใน
ระดับสายตา หรือสูงกว(านิดหน(อย 
เพ่ือป�องกันการก�ม และป�องกัน
แสงจ�าจากหน�าจอ 

- ใช�แผ(นปูพ้ืนท่ีลดความเม่ือยล�า 
(Anti-fatigue Mats) หรือพรหมท่ี
มีความหนาเพ่ือช(วยลดการ
กระแทก ในกรณีท่ียืนนานๆ 

- ใช�รองเท�าท่ีส�นไม(สูงมาก 

- ไม(ควรวางโทรศัพท�ค�างไว�ระหว(าง
คอกับหัวไหล( 

- การใช�โทรศัพท�มือถือ ไม(ควรเดิน
และใช�โทรศัพท� ควรจะหยุดข�าง
ทางและคุย รวมท้ังการส(งข�อความ
ด�วย (No Walk and Talk, No 
Texting While Walking) เพ่ือ
ป�องกันการสะดุด หกล�ม และการ
ชนหรือถูกชนจากผู�อ่ืน  รวมท้ังชน
สิ่งของ เช(น เสาหรือถูกรถชนได� 

 

 

หมายเหตุ: ปรับปรุงและพัฒนาจากแนวทางการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ใน
อุตสาหกรรมโรงแรม ของกระทรวงแรงงาน ประเทศสิงคโปร� (2003) 
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2. การบริหารจัดการอันตรายจากการล่ืน หกล�มและการตก 

 อุบัติเหตุส(วนใหญ(ท่ีเกิดในงานโรงแรม ได�แก( การลื่นหรือการสะดุดหกล�ม และการตก 
โดยมีสาเหตุหลักๆได�แก( 

1. การลื่นหรือการสะดุดหกล�ม ลักษณะท่ีเกิดจะมีท้ังลื่นล�มในบริเวณท่ีทํางาน พ้ืนท่ีปู
พรมตรงตําแหน(งรอยต(อของพรม การสะดุดหกล�มมักจะเกิดจากมีสิ่งของวางขวางทางเดิน เช(น 
สายไฟจากปลั๊กต(อท่ีพ้ืนหรือเต�าเสียบ หรือสายไฟท่ีลากยาวไปตามพ้ืน โดยมิได�ติดเทป มักทําให�มีการ
เตะหรือสะดุดหกล�ม รวมท้ังบันไดข้ึนลงก็มีการลื่นและสะดุดหกล�มเสมอๆ ผู�ปฏิบัติงานท่ีเป/นพนักงาน
ผู�หญิงท่ีใส(รองเท�าส�นสูง ซ่ึงอาจเป/นต�นเหตุทําให�เกิดการสะดุดและหกล�มได� 

2. เก�าอ้ีล�ม หรือตกจากเก�าอ้ี มักจะเกิดข้ึนจากการท่ีผู�ปฏิบัติงานนั่ง หรือเลื่อนเก�าอ้ีท่ี
หมุน โดยการใช�เท�าดันออกให�ไหลลื่นแรงเกินไป ในบางกรณีเกิดจากการเอนไปข�างหลังมากเกินไปจน
เกิดการหงายไปข�างหลัง บางครั้งผู�ปฏิบัติงานใช�เท�าพาดบนโต�ะ และเกิดความไม(สมดุลย� จากการ
เอียงตัว บางครั้งพบว(าผู�ปฏิบัติงานใช�เก�าอ้ีโดยไม(สมดุลย� ทําให�เก�าอ้ีเลื่อนหนีและร(างกายผู�ปฏิบัติงาน
จะล�มตกจากเก�าอ้ี 

3. การตกจากท่ีสูง มักจะมีสาเหตุจากการยืนบนโต�ะหรือเก�าอ้ีท่ีไม(สมดุลย� หรือไม(ม่ันคง 
เช(น เก�าอ้ีมีล�อ โต�ะหรือกล(องท่ีวางรองรับไม(แข็งแรง เม่ือผู�ปฏิบัติงานยืนข้ึนไปหยิบของลงมาอาจทํา
ให�ผู�ปฏิบัติงานหกล�มตกลงมาเป/นอันตรายได� ในสถานท่ีบางแห(งเป=ดช(องไว� แล�วไม(ป=ดให�เรียบร�อย 
ผู�ปฏิบัติงานอาจพลาดตกลงไปเป/นอันตราย 

 การป�องกันและแก�ไขป�ญหาอันตรายจากหกล�ม ลื่นล�มในสถานท่ีทํางาน การจัดการท่ีดี
จะช(วยให�สามารถแยกแยะบริเวณท่ีมีป�ญหาช(วยในการพิจารณาวิธีแก�ไขป�ญหา ข้ันตอนการดําเนินการและ
การตรวจสอบสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินการ โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. สํารวจหาจุดท่ีอาจเกิดป�ญหาลื่นล�มและการสะดุดในบริเวณท่ีทํางาน เช(น บริเวณท่ี
ระดับพ้ืนท่ีท่ีไม(เท(ากัน มีการเดินสายไฟขวางทางเดิน หรือบริเวณท่ีมักมีการหกของของเหลวหรือน้ํา 
รวมถึงบริเวณภายนอกอาคารด�วย 

2. พิจาณาว(าบริเวณนั้นอาจเกิดอันตรายกับใครได�บ�าง และอย(างไร 

3. พิจารณาท่ีป�ญหาและหาแนวทางแก�ไขหรือมาตรการป�องกัน 

4. ทําการประมวลผลและออกเป/นมาตรการให�ผู�ปฏิบัติงานได�รับทราบ 

5. ดําเนินการติดตามตรวจสอบเป/นประจํา ให�ม่ันใจว(ามาตรการและแนวทางท่ีวางไว�
ยังสามารถดําเนินการได�อย(างดี 

 ด�วยเหตุผลและความจําเป/นในการป�องกันและแก�ป�ญหาอันตรายจากการลื่น หกล�ม
และการตก จากการทํางานต(างในโรงแรม สามารถสรุปได� ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แนวปฏิบัติสําหรับการป�องกันป�ญหาการลื่นล�ม สะดุดล�ม และตกในสถานท่ีทํางาน 
 

อันตราย แนวปฎิบัติ 
น้ํา สารเคมีหรือ
ของเหลวหกรั่วไหล (ท้ัง
แบบเป*นของเหลวและ
ของแข็ง) 

ทําความสะอาดบริเวณท่ีหก รั่วไหลทันที ถ�าหากเป/นของเหลวท่ีมีความ
มัน ให�ใช�สารทําความสะอาดท่ีเหมาะสม หากพ้ืนยังเปXยกหลังการทํา
ความสะอาด ให�ก้ันเขต หรือทําทางเดินเลี่ยงบริเวณดังกล(าว หากจัดให�มี
การทําความสะอาดประจําวันอยู(แล�ว ควรพิจารณาให�มีการดําเนินการ
ตอนกลางคืนเพ่ิมข้ึน เพ่ือให�พ้ืนแห�งทันในช(วงเช�า 

สายไฟฟuา สายอุปกรณ�
ต�างๆ 

การลากสายไฟฟ�า และสายอุปกรณ�ต(างๆ ให�หลีกเลี่ยงการพาดไปบน
อุปกรณ�ต(างๆ และหากต�องเดินสายผ(านบริเวณทางเดินให�จัดทําท่ีครอบ
สายท่ียึดติดกับพ้ืน หากไม(สามารถทําได�ให�พิจารณาใช�อุปกรณ�ไร�สาย
แทน 

พรมและอุปกรณ�ปูพ้ืน 
เช�น พรมดักฝุxน 

มีการตรวจสอบให�วัสดุเหล(านี้ติดอยู(กับพ้ืนอย(างแน(นหนา ไม(ขยับหรือ
เลื่อนขณะใช�งาน และอย(าให�เกิดรอยเผยอตามมุม เพราะจะทําให�สะดุด
ได� 

สภาพพ้ืนผิวท่ีต�างกัน
หรือต�างระดับ และแนว
ลาดเอียง 

พยามยามทําการแก�ไขบริเวณพ้ืนต(างระดับให�เป/นระดับเดียวกัน หาก     
ไม(สามารถจัดการได� ให�ดําเนินการทําป�ายสัญลักษณ�เตือน หรือเสียงเตือน 
เม่ือเข�าในบริเวณนั้น จัดวางพรมดักฝุ�นเช็ดเท�าไว�บริเวณท่ีมีพ้ืนต(างระดับ 
และให�จัดแสงสว(างท่ีเพียงพอ  

ขยะและเศษวัสดุต�างๆ 
เช�น ถุงพลาสติก 

ต�องรักษาความสะอาดในบริเวณท่ีทํางาน กําจัดขยะ เศษกระดาษ เศษ
ไม� เศษพลาสติก เป/นประจําสมํ่าเสมอ 

ควัน ไอน้ํา ท่ีบดบัง 
ทัศนวิสัย เช�นควันและ
ไอน้ําจากการปรุงอาหาร
ในห�องครัว 

ติดต้ัง และตรวจสอบการทํางานของระบบระบายอากาศ เพ่ือทําการ
ระบาย กําจัด หรือควบคุม ควัน ไอ ออกจากบริเวณท่ีทํางาน มี
สัญลักษณ�เตือน รวมท้ังจัดหาอุปกรณ� โดยเฉพาะรองเท�าท่ีเหมาะสมกับ
สภาพงาน  
 

การทํางานท่ีสูง เช�น
เปล่ียนหลอดไฟฟuา เช็ด
กระจก 

ทําการประเมินความเสี่ยงของงาน ให�ความรู�กับพนักงานท่ีต�องทํางานท่ี
สูง จัดหาอุปกรณ�ในการทํางาน และป�องกันอันตรายจากการตก เช(น ใช�
อุปกรณ�ช(วยในการทํางานท่ีสูง โดยท่ีคนไม(จําเป/นต�องข้ึนไป เช(น อุปกรณ�
เปลี่ยนหลอดไฟ อุปกรณ�ท่ีต(อให�ยาวข้ึนเพ่ือให�ทําความสะอาดถึงบริเวณ
สูงๆ ทําการติดต้ังนั่งร�าน ใช�บันได รถกระเช�า เข็ดขัดและท่ีรัดตัวป�องกัน
การตก (Safety Belt or Harness) 
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1. การบริหารจัดการอันตรายจากแผลไหม�จากความร�อน 

 ในบริเวณห�องครัวของโรงแรม มีการใช�ความร�อนในการปรุงอาหาร เช(น เตาไฟ ตู�อบ 
และหม�อต�ม ซ่ึงสามารถท่ีจะให�เกิดแผลไหม�หรือการลวกได� ดังนั้น พนักควรจะได�รับการอบรมในเรื่อง
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน และมีมาตรการในการป�องกันในกรณีท่ีมีการสัมผัส หรือจับต�องอุปกรณ�หรือ
ของเหลวหรืออาหารท่ีร�อน ซ่ึงแนวทางในการป�องกันและแก�ไขป�ญหา สามารถแสดงได�ตามตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 แนวทางปฎิบัติในการจัดการแก�ไขและป�องกันอันตรายจากแผลไหม�และการลวกจากความร�อน 

อันตรายจาก
ความร�อน 

รูปแสดงการทํางาน 

ท่ีถูกวิธี 
วิธีการปฎิบัติ 

การสัมผัสหรือ
จับอุปกรณ�ท่ีร�อน 
รวมท้ังของเหลว
หรืออาหารท่ีร�อน 
และการบริการ
อาหารร�อน ชา
และกาแฟกับ
ลูกค�า 

 

 
 
 

- จัดสถานท่ีทํางานให�เหมาะสม ป�องกันไม(ให�มีการ
สัมผัสกับเปลวไฟและอุปกรณ�ท่ีร�อน  

- ใช�ถุงมือกันความร�อนในการจับต�องอุปกรณ�ท่ีร�อน 

- มีการตรวจระดับของเหลวท่ีร�อน เช(นน้ํามัน หรือ
น้ําร�อน ให�อยู(ในระดับท่ีปลอดภัย 

- ห�ามใช�ผ�าท่ีเปXยกในการยกฝาออกจากภาชนะท่ี
ร�อน 

- ท่ีจับของหม�อ หรือกระทะห�ามยื่นออกจากเตา 
หรือท่ีบริเวณท่ีใช�งาน 

- เตาอบ ต�องมีอุปกรณ�ความปลอดภัย เช(น ตัว
ควบคุมอุณหภูมิ และInterlock 

-ห�ามทําให�ล�นจากหม�อหรือกระทะ 
- ห�ามเป=ดเตาหรือตู�อบท่ีอยู(ภายใต�แรงดัน 
- เป=ดก็อกน้ําร�อนอย(างช�า เพ่ือป�องกันการกระเด็น

ใส( 
- กรณีบริการอาหารร�อนกับลูกค�าต�องเพ่ิมความ

ระมัดระวัง โดยมีการแจ�งลูกค�าให�ทราบก(อนวาง
ว(า “ระวังอาหารร�อน” 

- กรณีรินกาแฟหรือน้ําชาท่ีร�อน ให�ลูกค�าวางถ�วย
บนโต�ะ หรือวางบนถาดรองท่ีจัดไว�ให� โดย
แนะนําไม(ให�ลูกค�าหรือแขกจับถ�วยระหว(างริน 
เพราะอาจจะทําให�โดนลวกได� 
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ตารางท่ี 3 แนวทางปฎิบัติในการจัดการแก�ไขและป�องกันอันตรายจากแผลไหม�และการลวกจากความร�อน 
(ต(อ) 

อันตรายจาก
ความร�อน 

รูปแสดงการทํางาน 

ท่ีถูกวิธี 
วิธีการปฎิบัติ 

สัมผัสหรือจับ
ภาชนะท่ีร�อน
หรือบรรจุของ
ร�อน โดยไม�รู� 

- ภาชนะท่ีร�อนหรือบรรจุของร�อนหรือน้ําร�อน ต�อง
มีการป=ดฉลากหรือป�ายเตือน 

- อุปกรณ�และภาชนะหลังใช�งานแล�ว ต�องมีการ
จัดเก็บท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 

 

หมายเหตุ: ปรับปรุงและพัฒนาจากแนวทางการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในอุตสาหกรรม
โรงแรม ของกระทรวงแรงงาน ประเทศสิงคโปร� (2003) 

 
2. การแก�ไขปjญหาอุบัติเหตุจากการถูกตัด 

 อุบัติเหตุในการถูกตัดหรือถูกบาด ส(วนใหญ(เกิดจากการใช�มีด และอุปกรณ�เครื่องจักร
ในห�องครัว ห�องซักรีด และห�องช(างซ(อมวิศวกรรม นอกจากนี้อาจเกิดจากการจับเศษแก�วและเซรามิก
ท่ีแตก ซ่ึงมาตรการในการแก�ป�ญหาและป�องกันอุบัติเหตุจากการถูกตัด แสดงได�ตามตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 แสดงมาตรการในการแก�ป�ญหาและป�องกันอุบัติเหตุจากการถูกตัด 
อันตรายจากการ
ถูกตัด 

รูปแสดงการทํางานท่ีถูก
วิธี 

วิธีการปฎิบัติ 

การสัมผัสหรือ
จับอุปกรณ�ท่ี
แหลมคม หรือ
หมุนได� 

 
 

- จัดทําท่ีครอบหรือการ�ด (Safety Guard) ครอบ
หรือป=ดจุดท่ีแหลมคม หรือหมุนได�  

-  จัดทําคู(มือการทํางานท่ีถูกวิธีกับอุปกรณ�หรือ
เครื่องจักรต(างๆ  

-  ต�องมีอุปกรณ�ความปลอดภัย เช(น ตัวควบคุมหรือ
หยุดเครื่องกรณีมีอวัยวะคนเข�าไปในขณะเครื่อง
ทํางาน  

- มีปุ�มหยุดเครรื่องจักรฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
(Emergency Switch Button)  

- หยุดหรือป=ดอุปกรณ�ทุกค้ัง หลังทํางานเสร็จ หรือ
ไม(ได�ใช�งาน  

- มีป�ายเตือนให�พนักงานระวังอันตราย 
 



349 

 

ตารางท่ี 4 แสดงมาตรการในการแก�ป�ญหาและป�องกันอุบัติเหตุจากการถูกตัด (ต(อ) 
อันตรายจากการ
ถูกตัด 

รูปแสดงการทํางานท่ีถูก
วิธี 

วิธีการปฎิบัติ 

สัมผัสหรือใช�ของ
มีคม เช�น มีด 

 - จัดทําคู(มือการใช�งานท่ีถูกต�องเกียวกับของมีคม 
เช(น มีด 

-  จัดหาและให�ใช�อุปกรณ�ป�องอันตรายส(วนบุคคล 
(PPE) เช(นถุงมือป�องกันการบาดหรืดตัด (Cut 
Resistance Golves) 

- เก็บของมีคมในท่ีเก็บทุกครั้งหลังใช�งาน 

 
หมายเหตุ: การปรับปรุงและพัฒนาจากแนวทางการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ใน
อุตสาหกรรมโรงแรม ของกระทรวงแรงงาน ประเทศสิงคโปร� (2003) 
 
ข้ันตอนการปฏิบัติการและตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัดภาวะผู�นําการปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงานอย�างสร�างสรรค�ในการผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในธุรกิจโรงแรม 

องค�ประกอบ ข้ันตอนการปฏิบัติการ ตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัด 

 3.1 การปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงาน
อย�างสร�างสรรค� 
(Creative Process 
Improvement) 

- ผู�นํามีความเข�าใจและเห็น
ความสําคัญของการ 
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค�  

- ผู�นําสามารถใช�คุณสมบัติของ
ผู�นําในการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงานอย(าง
สร�างสรรค� และกระบวนการ
คิดแก�ป�ญหาอย(างสร�างสรรค� 
สร�างสรรค� เพ่ือทําการส(งเสริม
ให�มีการคิดแก�ไขป�ญหาอย(าง
สร�างสรรค�ในองค�กร  

1. มีกระบวนการปฏิบัติอย(างเป/น
ข้ันตอน มีการประยุกต�ใช�
จินตนาการ ความคิดสร�างสรรค� 
สัญชาตญาณ แนวคิดใหม(ๆ 
ร(วมกับข�อเท็จจริงท่ีมีอยู(มาใช�ใน
การแก�ป�ญหา เพ่ือค�นหาทางเลือก
ท่ีมีคุณค(าในการแก�ป�ญหานั้นๆ 

2. ผู�นํามีการสนับสนุนให�พนักงานได�
คิดแก�ป�ญหาในสถานการณ�ท่ี
หลากหลาย แก�ป�ญหาอย(าง
สร�างสรรค� แปลกใหม( แตกต(าง
จากเดิม และมีคุณค(าต(อองค�กร 
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องค�ประกอบ ข้ันตอนการปฏิบัติการ ตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัด 

 3.2 ผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านการปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงาน
อย�างสร�างสรรค� ในการ
ผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธีการ
จัดการความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยใน
ธุรกิจโรงแรม 

- ผู�นํามีการใช�กระบวนการ
ปรับปรุงการปฎิบัติงานอย(าง
สร�างสรรค� ในการแก�ป�ญหา
ท่ีเป/นสาเหตุหลักของการเกิด
อุบัติเหตุส(วนใหญ(ในโรงแรม 
เพ่ือหามาตรการในการแก�ไข
ป�ญหาอย(างสร�างสรรค� ใน
การป�องกันและแก�ไขไม(ให�
เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการ
ทํางาน 

1. ผู�นําสามารถระบุสาเหตุหลักของ
การเกิดอุบัติเหตุส(วนใหญ(ใน
โรงแรมได� 

2. ผู�นํามีการบริหารจัดการในการหา
มาตรการในการแก�ไขป�ญหาและ
การปรับปรุงกระบวนการ
ปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� เพ่ือ
ป�องกันและแก�ไขไม(ให�เกิดอุบัติเหตุ
และโรคจากการทํางาน 

3. ผู�นําแสดงออกถึงการสนับสนุนใน
การแก�ป�ญหาด�านการยศาสตร� 
(Ergonomics) การลื่น หกล�มและ
การตก การถูกตัด และแผลไหม�
จากความร�อน 

 
สรุป 

ความสามารถในการแก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค�ของ
ผู�นํามีความสําคัญมาก ในการท่ีจะเข�าใจป�ญหาจากกระบวนการปฎิบัติงาน และหาวิธีการแก�ป�ญหา
และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย(างสร�างสรรค� โดยมีกระบวนการปฏิบัติอย(างเป/นข้ันตอน มีการ
ประยุกต�ใช�จินตนาการอย(างสร�างสรรค� สัญชาตญาณ แนวคิดใหม(ๆ ร(วมกับข�อเท็จจริงท่ีมีอยู(มาใช�ใน
การแก�ป�ญหาและปรับปรุงการปฎิบัติงาน เพ่ือค�นหาทางเลือกท่ีมีคุณค(าและมีความปลอดภัยในการ
แก�ป�ญหาและปรับปรุงการปฎิบัติงานนั้นๆ รวมท้ัง ผู�นํามีส(วนสําคัญในการส(งเสริมและพัฒนาเพ่ือ
นําไปสู(ความสามารถในการแก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานเชิงสร�างสรรค�ของคนใน
องค�กร ซ่ึงจะช(วยให�เกิดการพัฒนาการและความสามารถ กระตุ�นให�เกิดการค�นคว�า การมีส(วนร(วม
และเรียนรู�และฝ�กปฏิบัติ รวมท้ังผู�บริหารต�องช(วยสนับสนุนให�พนักงานได�คิดแก�ป�ญหาและปรับปรุง
กระบวนการปฎิบัติงานในสถานการณ�ท่ีหลากหลาย เพ่ือนําในสู(การแก�ป�ญหาและปรับปรุงการทํางาน
อย(างสร�างสรรค� แตกต(างจากเดิม และมีความปลอดภัยมากข้ึน ด�วยเหตุนี้ ผู�นําเชิงสร�างสรรค�กับการ
ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค�สามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� โดยเฉพาะป�ญหาและการปฎิบัติงานท่ีเป/นสาเหตุหลัก
ในการเกิดอุบัติเหตุส(วนใหญ(ในโรงแรม ได�แก(การลื่น หกล�มและการตก ถูกตัด แผลไหม�จากความร�อน 
และโรคจากท(าการทํางานท่ีไม(เหมาะสมหรือไม(ถูกหลักการยศาสตร� (Ergonomics) เพ่ือหามาตรการ
ในการแก�ไขป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอย(างสร�างสรรค� ท่ีจะนําไปสู(การป�องกันและ
แก�ไขไม(ให�เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานแก(ผู�ปฎิบัติงาน 
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M-Motivation 

ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการจูงใจ 
การจูงใจ (Motivation) 

การจูงใจ หมายถึง แรง (Forces) แรงขับ (Drives) ความต�องการ (Needs) หรือกลไก 
(Mechanism) ท่ีทําให�เกิดการกระทําด�วยความเต็มใจ และกระทํากิจกรรมนั้นต(อไปในทิศทางท่ีไปสู(
ความสําเร็จตามเป�าหมายของบุคคล นอกจากนี้ แรงจูงใจเป/นการแสดงออกของบางสิ่งบางอย(างท่ีอยู(
ภายในบุคคล ท่ีมีผลให�บุคคลต�องกระทําหรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะท่ีมีเป�าหมาย 
หรือกล(าวอีกนัยหนึ่งแรงจูงใจ ก็คือเหตุผลของการกระทํานั่นเอง 
 
ความสําคัญในการจูงใจ 

การจูงใจเป/นสิ่งสําคัญในการทําให�องค�การประสบความสําเร็จโดยการตอบสนองต(อ
ความต�องการของพนักงาน และตอบสนองต(อวัตถุประสงค�ขององค�การ การจูงใจเป/นองค�ประกอบ
สําคัญต(อการจัดการต้ังแต(สมัยด้ังเดิมจนถึงป�จจุบันและต(อไปในอนาคต ท้ังนี้การจูงใจเป/นพลังผลักดัน
จากภายในจิตใจของพนักงานท่ีกระตุ�นให�แสดงพฤติกรรมท่ีทําให�องค�การบรรลุเป�าหมายท่ีต�องการ 
ดังนั้นผู�บริหารจําเป/นต�องทําความเข�าใจในพฤติกรรมรวมท้ังหาวิธีการจูงสมาชิกในองค�การเพ่ือให�
องค�การบรรลุเป�าหมาย 

การจูงใจเป/นป�จจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต(อผลสําเร็จของงาน การจูงใจท่ีดีและเหมาะสมจะ
ทําให�ผลผลิตและประสิทธิภาพของงานมากข้ึน ดังนั้นผู�บริหารต�องเข�าใจวิธีการแรงจูงใจท่ีจะทําให�
บุคลากรทํางานอย(างเต็มท่ี โดยความสําคัญของการจูงใจ มีดังนี้ 

1. พลัง (Energy) เป/นแรงขับที่สําคัญต(อการกระทํา ถ�าบุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ทํางานสูง ย(อมทําให�เกิดความมุ(งม่ัน ขยันขันแข็ง กระตือรือร�น ทุ(มเท และต�องการทํางานให�สําเร็จ  

2. ความพยายาม (Persistence) ทําให�คนมีความมานะบากบั่น คิดหาวิธีการนําความรู�
ความสามารถและประสบการณ�ของตนมาใช�ให�เป/นประโยชน�ต(องานให�มากท่ีสุด และเม่ือประสบ
ผลสําเร็จแล�ว ก็มักหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาให�ดีข้ึนอย(างต(อเนื่อง 

3. การเปลี่ยนแปลง (Variability) รูปแบบการทํางานหรือวิธีการทํางานในบางครั้ง
ก(อให�เกิดการค�นพบช(องทางการดําเนินงานท่ีดีกว(า หรือประสบผลสําเร็จมากกว(า บุคคลท่ีมีแรงจูงใจ
ในการทํางานสูงจึงด้ินรนเพื่อจะให�บรรลุวัตถุประสงค� หากไม(สําเร็จก็มักจะพยายามค�นหาสิ่งท่ี
ผิดพลาดและพยายามแก�ไขให�ดีข้ึนในทุกวิถีทางซ่ึงทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางาน จนในท่ีสุดทํา
ให�ค�นพบแนวทางท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจจะต(างจากแนวเดิมหรือดีกว(าเดิม 

4. บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการทํางาน (Motive person) จะเป/นบุคคลท่ีมุ(งม่ันทํางานให�
เกิดความเจริญก�าวหน�าและมุ(งม่ันท่ีจะทํางานท่ีตนเองรับผิดชอบให�เจริญก�าวหน�า จัดว(าบุคคลผู�นั้นมี
จรรยาบรรณในการทํางาน เป/นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ ม่ันคงในหน�าท่ี และมีวินัยในการทํางาน 
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ทฤษฎีการจูงใจ 
มีหลายทฤษฏีท่ีอธิบายถึงการจูงใจ เช(น 1) ทฤษฎีการกําหนดเป�าหมาย (Goal setting 

theory) โดยผู�บริหารกําหนดเป�าหมายท่ีต�องการเพ่ือเป/นแนวทางให�พนักงานแสดงพฤติกรรมตาม
เป�าหมายท่ีกําหนดซ่ึงสอดคล�องกับเป�าหมายของพนักงาน การกําหนดเป�าหมายท่ีสามารถจูงใจได�ดี
คือ เป/นท่ียอมรับของพนักงาน (Acceptable) มีความท�าทาย (Challenging) เฉพาะเจาะจงชัดเจน 
(Specific) สามารถวัดได� (Measurable) กําหนดปริมาณได� (Quantifiable) เช(นการเพ่ิมผลผลิต 
หรือการทํางานให�เร็วข้ึน หรือปลอดภัยข้ึน 2) ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Performance) 
โดยมีการกระตุ�นให�แสดงพฤติกรรมท่ีเรียกว(าการเสริมแรง (Reinforcement) ซ่ึงมีหลายแบบได�แก( 
การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) มีการตอบแทนเพ่ิมข้ึนเม่ือเนื้องานเพ่ิมข้ึน การ
เสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) เป/นการลงโทษเม่ือแสดงพฤติกรรมท่ีไม(ดี  

นอกจากนี้ ยังมีทฤษฏีเนื้อหาของการจูงใจ (Content Theories of motivation: 
Human Needs) ท่ีมุ(งเน�นการทําความเข�าใจความความต�องการของบุคคล เช(น 1) ทฤษฏีลําดับข้ัน
ของความต�องการของมาสโลว� มีการจัดลําดับของความต�องการ (Hierarchy of Needs) มี 5 ข้ันคือ 
ความต�องการทางร(างกาย (Physiological needs) ความต�องการความม่ันคงปลอดภัย (Safety of 
security needs) ความต�องการทางสังคม (Social needs) ความต�องการได�รับการยกย(องยอมรับ
จากสังคม (Esteem needs) และความต�องการบรรลุผลสําเร็จสูงสุด (Self-Actualization) 2) ทฤษฏี      
อี อาร� จี ของ Alderfer ท่ีแบ(งความต�องการ 3 ด�าน ได�แก( ความต�องการดํารงชีวิตอยู(ต(อไป 
(Existence) ความต�องการความสัมพันธ� (Relatedness) และความต�องการเจริญเติบโตก�าวหน�า 
(Growth) 3) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด� (McClelland’s needs) โดยมองความ
ต�องการเป/น 3 ด�านคือ ความต�องการบรรลุความสําเร็จ (Need to Achieve) ความต�องการทาง
สังคม (Need for Affiliation) และความต�องการอํานาจ (Need for Power) 4) ทฤษฎีสองป�จจัย 
(Herzberg’s Two Factor theory) มีแนวคิดด�านป�จจัยท่ีมีผลต(อการทํางาน ได�แก( ป�จจัยสุขอนามัย 
(Hygiene Factors) หรือ Maintenance factors และป�จจัยจูงใจ (Motivating Factors) และ 
5) ทฤษฏี X และทฤษฏี Y โดยทฤษฏีเอกซ� (Theory X) มีความเชื่อว(าพนักงานมักจะไม(ชอบการ
ทํางานและหลีกเลี่ยงการทํางานอยู(เสมอ ทฤษฏีวาย (Theory Y) มีความเชื่อว(าพนักงานมีความ
รับผิดชอบในการทํางานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การได�  

จากข�อมูลข�างต�น จะเห็นได�ว(าการจูงใจเป/นองค�ประกอบท่ีสําคัญในการบริหารงานของ
ผู�บริหาร เพราะการนําเอารูปแบบการจูงใจแบบต(างๆมาใช� จะทําให�ประสบความสําเร็จในการทํางาน
และบรรลุเป�าหมายขององค�การ ด�วยเหตุนี้ ผู�บริหารจึงควรทราบวิธีการจูงใจในรูปแบบต(างๆ และทํา
ความเข�าใจในความต�องการของบุคลากร เพราะบุคลากรแต(ละคนมีความต�องการแตกต(างกัน และมี
องค�ประกอบในการจูงใจแตกต(างกันตามทฤษฏีการจูงใจต(างๆ ซ่ึงผู�บริหารต�องเลือกใช�ให�เหมาะสม 

และมีการเสริมสร�างความพึงพอใจในการทํางานให�แก(บุคลากร จะทําให�การบรรลุผลสําเร็จได�ตาม
เป�าหมายท่ีต�องการ 
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ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการจูงใจในการผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม 

จากความสําคัญของการจูงใจท่ีมีผลต(อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน รวมท้ังทฤษฏี
การจูงใจและวิธีการจูงใจแบบต(างๆ ผู�นําสามารถนํามาใช�ในการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมส(งเสริม
เพ่ือเป/นการจูงใจให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและช(วยในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� โดยการพัฒนากิจกรรมส(งเสริมความปลอดภัยเพ่ือจูงใจให�
พนักงานได�เข�าร(วมและปฎิบัติเพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จได�ตามเป�าหมายความปลอดภัยท่ีต�องการ 
 
กิจกรรมหรือโครงการส�งเสริมความปลอดภัยและจูงใจด�านความปลอดภัย 

การส(งเสริมความปลอดภัยในการทํางานเป/นการจูงใจอย(างหนึ่งท่ีทําให�พนักงานได�เห็น
ความสําคัญของการทํางานท่ีปลอดภัย และมีส(วนร(วมเพ่ือช(วยให�องค�กรมีความปลอดภัย ดังนั้นผู�นํา
ต�องมีการคิดค�นหรือพัฒนากิจกรรมหรือโครงการส(งเสริมความปลอดภัย เพ่ือจูงใจให�พนักงานมีส(วน
ร(วมและปฎิบัติตาม โดยกิจกรรมหรือโครงการส(งเสริมความปลอดภัยต(างๆ ผู�บริหารต�องมีการจูงใจ
เพ่ือให�พนักงานได�มีความตระหนัก (Awareness) เห็นประโยชน�ของกิจกรรมต(างๆว(าสามารถช(วย
ป�องกันอุบัติเหตุและทําให�การทํางานมีความปลอดภัย ซ่ึงจะกระตุ�นให�มีการยอมรับ (Acceptance) 
และปฏิบัติตาม (Application) ข�อกําหนดและวิธีการทํางานท่ีปลอดภัย รวมท้ังให�ความร(วมมือใน
กิจกรรมเหล(านั้น และผู�นําต�องมีการจูงใจให�พนักงานช(วยกันรักษาไว� (Assimilation) ของพฤติกรรม
ท่ีความปลอดภัย 

 
ตัวอย�างกิจกรรมการส�งเสริมและจูงใจด�านความปลอดภัย 

กิจกรรมหรือโครงการความ
ปลอดภัย 

รายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการ วิธีการจูงใจ 

กิจกรรมข�อเสนอแนะด�าน
ความปลอดภัย 
 

- เป=ดโอกาสให�พนักงานทุกคนช(วยกัน
ค�นหาวิธีการ และสภาพการณ�ทํางานท่ี
ไม(ปลอดภัย และให�เสนอแนะวิธีในการ
ปรับปรุงแก�ไขให�มีความปลอดภัย และ
ช(วยในการป�องกันอุบัติเหตุ 

- เป/นเครื่องมือท่ีช(วยกระตุ�นในเชิงบวก
ได�เป/นอย(างดี ด�วยการวางแผนการจัด
องค�กรการประชาสัมพันธ� และการ
ติดตามท่ีเหมาะสม  

- รางวัลอาจมีท้ังเป/นตัว
เงินและไม(เป/นตัวเงิน 
เช(น รางวัลข�อเสนอ 
แนะดีเด(นประจําเดือน 
(XX บาท) หรือ ใบ
ประกาศเกียรติคุณ 

- ผู�บริหารสูงสุดควรเป/นผู�
มอบรางวัลให�ผู�รับด�วย
ตัวเอง 
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กิจกรรมหรือโครงการความ
ปลอดภัย 

รายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการ วิธีการจูงใจ 

กิจกรรมรณรงค�การใช�
อุปกรณ�ปuองกันอันตราย
ส�วนบุคคล (PPE) 
 
 

- เป/นการกระตุ�นและรณรงค�ให�พนักงาน
ได�ใช�อุปกรณ�ป�องกันอันตรายส(วนบุคคล
ได�ถูกต�องตามประเภทของอันตรายท่ีจะ
สัมผัสหรือตามงานท่ีทํา เช(น ใช�ถุงมือ
กันความร�อนในการสัมผัสกับภาชนะท่ี
บรรจุความร�อน 

- ใช�แบบประเมินและมอบหมายให�
หัวหน�างานหรือคณะกรรมความ
ปลอดภัย ทําการตรวจและให�คะแนน 

- ผู�ชนะเลิศประจําเดือน 
หรือประจําปX  

- รางวัลอาจมีท้ังเป/นตัว
เงินและไม(เป/นตัวเงิน 

- กล(าวยกย(องในการ
ประชุมของบริษัท หรือ
พิมพ�เผยแพร(ใน
วารสารของบริษัท 

กิจกรรมรณรงค�อุบัติเหตุ
เป*นศูนย� (Zero 
Accident) 
 

 

- เป/นกระตุ�นให�ทุกคนปฎิบัติงานด�วย
ความปลอดภัย ปราศจากการเกิด
อุบัติเหตุ 

- อาจมีการแข(งขันระหว(างฝ�ายต(างๆใน
โรงแรม หรือเป/นการรณรงค�รวมท้ัง
องค�กร 

- รางวัลมอบให�แก(
พนักงานในฝ�ายท่ีไม(
เกิดอุบัติเหตุ หรือเกิด
น�อยท่ีสุด 

- กรณีรณรงค�ท้ังโรงแรม 
เม่ือครบหรือบรรลุ
เป�าหมายท่ีตั้งไว� เช(น 1 
ล�านชั่วโมง หรือ 365 
วัน โดยไม(มีอุบัติเหตุ 
รางวัลท่ีเป/นสิ่งของ 
เช(น เสื้อ หรืออุปกรณ�
ความปลอดภัย เช(นถัง
ดับในรถยนต� หรือถัง
ดับเพลิงไว�ใช�ท่ีบ�าน 
แจกให�กับพนักงาน  
ทุกคน หรืออาจจะเป/น
การจัดเลี้ยงฉลอง
ร(วมกัน 

กิจกรรม 8 ส - เป/นกิจกรรมท่ีใช�ในการรณรงค�เรื่อง
ความสะอาดและความเป/นระเบียบ
เรียบร�อยในบริเวณท่ีทํางาน 

- จัดอบรมให�ความรู� 8 ส กับพนักงานทุก
คนในโรงแรม 

- แต(งต้ังคณะกรรมการ 8 ส 
- ทําการแบ(งพ้ืนท่ี 

- การตรวจประเมิน
กิจกรรม 8ส เป/นส(วน
หนึ่งของกิจกรรม 8ส 
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ติดตาม ผลงานของ
ผู�เก่ียวข�องในการ
ดําเนินกิจกรรม 8 ส 
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กิจกรรมหรือโครงการความ
ปลอดภัย 

รายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการ วิธีการจูงใจ 

 

- มีแบบประเมินในการตรวจ รวม
มาตรฐานการทํางาน 

โดยมีแบบการ
ประเมินผลการ
ตรวจสอบกิจกรรม 8ส 
ซ่ึงมีคณะอนุกรรมการ
ฯ ทําการตรวจสอบ
และประเมินผล 

- จัดทําประกาศนียบัตร
และจัดหารางวัล
สําหรับกลุ(มพ้ืนท่ีเพ่ือ
เป/นกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติการและตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัดภาวะผู�นําเชิงการจูงใจในการผลักดันเพ่ือ
มุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

องค�ประกอบ ข้ันตอนการปฏิบัติการ ตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัด 
4.1 การจูงใจ 

(Motivation) 
- พฤติกรรมการแสดงออกของผู�นํา

ในการใช�ความรู� ทฤษฏีการจูงใจ
และวิธีการจูงใจแบบต(างๆให�เกิด
ประโยชน� ในการจูงใจให�พนัก
เปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน และ
ให�เกิดความสําเร็จตามเป�หมาย
ขององค�การ  

- ผู�นําสามารถใช�ความรู� ทฤษฏีการ
จูงใจและวิธีการจูงใจแบบต(างๆ ใน
การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรม
ส(งเสริมเพ่ือเป/นการจูงใจให�
พนักงานได�มีส(วนร(วมและช(วยใน
การผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในธุรกิจโรงแรมได�  

1. มีความเข�าใจในความต�องการ
ของบุคลากร และเลือกวิธีการ
จูงใจท่ีเหมาะสม 

2. มีการพัฒนาโครงการหรือ
กิจกรรมในการจูงใจให�
พนักงานมีส(วนร(วมและช(วยใน
การผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัย และ  
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม
ได�  
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องค�ประกอบ ข้ันตอนการปฏิบัติการ ตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัด 
4.2 การพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรม
ส�งเสริมเพ่ือเป*นการจูง
ใจให�พนักงานได�มีส�วน
ร�วมและช�วยในการ
ผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธี 
การจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม
ได� 

- การแสดงออกของผู�นําในการ
พัฒนาโครงการเพ่ือส(งเสริมและจูง
ใจให�พนักงานมีส(วนร(วมในการ
จัดการความปลอดภัย  

1. ผู�นํามีความเข�าใจและสามารถ
พัฒนาโครงการหรือกิจกรรม
ในการจูงใจพนักงานให�มีส(วน
ร(วมในการจัดการความ
ปลอดภัย อย(างน�อย 3 
โครงการ 

2. ผู�นําได�มีการนําโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีพัฒนาไปปฎิบัติและ
ผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรมได� 

 
สรุป 

จะเห็นได�ว(าการจูงใจเป/นองค�ประกอบท่ีสําคัญยิ่งในการบริหารงานของผู�บริหาร ท้ังนี้
เพราะการจูงใจมีผลต(อพฤติกรรมการทํางาน และความสําเร็จของโรงแรม ผู�บริหารจึงควรทราบ
วิธีการจูงใจในรูปแบบต(างๆ และทําความเข�าใจในความต�องการของบุคลากร เพราะบุคลากรแต(ละคน
มีความต�องการแตกต(างกัน และมีองค�ประกอบในการจูงใจแตกต(างกัน ดังนั้นผู�บริหารต�องมีการเลือก
ทฤษฏีและวิธีการจูงใจท่ีเหมาะสม เพ่ือการเสริมสร�างความพึงพอใจในการทํางานให�แก(บุคลากร และ
ทําให�บรรลุผลสําเร็จได�ตามเป�าหมายท่ีต�องการ รวมท้ังการจูงใจในการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรม
ส(งเสริมเพ่ือเป/นการจูงใจให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและช(วยในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ท้ังนี้ ผู�บริหารอาจมีการแต(งต้ังทีมงานหรือคณะกรรมการ
ด�านกิจกรรมส(งเสริมมความปลอดภัย โดยทําหน�าท่ีในการคิดค�นกิจกรรมส(งเสริมความปลอดภัยต(างๆ 
เช(น กิจกรรมเสนอแนะด�านความปลอดภัย กิจกรรมรณรงค�อุบัติเหตุเป/นศูนย� กิจกรรมส(งเสริม
การส(วมใส(อุ)กรณืป�องกันอันตรายส(วนบุคคล (PPE) และกิจกรรม 8 ส รวมท้ังพิจารณาในการให�
รางวัล ท้ังเป/นตัวเงินและไม(ใช(ตัวเงิน เพ่ือเป/นการจูงใจให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและให�ความร(วมมือใน
กิจกรรมส(งเสริมความปลอดภัยต(างๆ ซ่ึงเป/นการสร�างจิตสํานึกด�านความปลอดภัย และช(วยในการ
สร�างวัฒนธรรมความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรมต(อไปอย(างยั่งยืน 
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C-Collaboration 
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร�วมมือ 

การให�ความร�วมมือ (Collaboration) 
การให�ความร(วมมือร(วมใจ (Collaborate) หมายถึง ความรู�สึกผูกพันในการทํางาน และ

มีความไว�วางใจ เป/นรูปแบบการทํางานท่ีท้ังสองฝ�ายมีการตกลง ทําความเข�าใจ และกําหนดเป�าหมาย
ความสําเร็จร(วมกัน ซ่ึงจะเป/นการช(วยขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อมุ(งสู(เป�าหมายร(วมกัน และมี
ความสําคัญในการก(อให�เกิดความคิดสร�างสรรค�ในการทํางาน ท้ังนี้เพราะในการทํางานย(อมมีป�ญหา
และบางครั้งไม(สามารถแก�ไขป�ญหาได�ด�วยตัวเอง ดังนั้นจึงต�องมีการได�พูดคุยหรือทํางานร(วมกันในการ
ค�นหาวิธีการแก�ป�ญหาต(างๆ นอกจากนี้ การร(วมมือกันทํางานก็สามารถจุดประกายความคิด
สร�างสรรค�และความรู�ใหม(ๆ ได� เพราะมีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ�จากหลายคน  

สภาวะการให�ความร(วมมือ คือสภาวะการทํางานร(วมกันกับผู�อ่ืน หรือทํางานกันเป/นทีม 
เพ่ืออาศัยความ สามารถอันหลากหลายของคนเป/นหมู(คณะในการสร�างสรรค�งานให�สําเร็จลุล(วง และ
บรรลุเป�าหมายร(วมกัน เป/นการเป=ดโอกาสให�พนักงานได�มีกิจกรรมร(วมกันเพ่ือสร�างสรรค�งานให�สําเร็จ
บรรลุเป�าหมายร(วมกัน เช(น การทํางานเป/นกลุ(ม การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการประชุม 
 
แนวคิดและหลักการการให�ความร�วมมือ  

การให�ความร(วมมือในการทํางาน เป/นความรู�สึกผูกพันในการกระทํางาน มีความเชื่อถือ
ไว�วางใจ ซ่ึงอาจเป/นผลจากการอบรมเลี้ยงดูต้ังแต(ตอนเด็กๆ โดยพฤติกรรมของการร(วมมือมากหรือ
น�อยข้ึนอยู(กับกลไกทางสังคม ในตอนต�นจะปรับแต(งพฤติกรรมเด็กด�วยการใช�หลักเง่ือนไขการ
เสริมแรงและเง่ือนไขการลงโทษ เช(น การฝ�กเด็กให�ความร(วมมือกันประหยัดพลังงานไฟฟ�า เม่ือเด็ก
ป=ดไฟทุกครั้งท่ีออกจากห�อง การชมเชยจากพ(อแม(จะเป/นการเสริมแรงบวกให�เด็กให�ความร(วมมือใน
การป=ดไฟ ในเง่ือนไขของการทํางาน เม่ือพนักงานให�ความร(วมมือในการทํางานให�เสร็จสมบูรณ� การ
ให�รางวัลเพ่ิมข้ึนเป/นการเสริมแรงบวกให�กับพนักงานท่ีให�ความร(วมมือในการทํางาน อย(างไรก็ตาม
การให�ความร(วมมือนั้นมีท้ังผลดีและผลเสีย ในแง(ผลดีของการร(วมมือท่ีเห็นชัดเจน คือ ช(วยให�การ
ทํางานกลุ(มมีประสิทธิภาพสูง สมาชิกมีขวัญและกําลังใจ และมีสุขภาพจิตดี แต(ผลเสียคือการร(วมมือ
อาจทําให�สมาชิกขาดความกระตือรือร�นและเกียจคร�านเพราะเห็นคนอ่ืนทําเสร็จแล�ว 

การให�ความร(วมมือ จึงเป/นการร(วมกันทํางานท่ีรับผิดชอบให�เสร็จบรรลุเป�าหมายท่ีวางไว� 
เป/นการสร�างการยอมรับซ่ึงกันและกัน ทําให�พนักงานมีความรู�สึกเป/นส(วนหนึ่งของทีมและพร�อมท่ีจะ
ทุ(มเทเพ่ือให�งานสําเร็จ และบรรลุเป�าหมาย ดังนั้นผู�นํามีส(วนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
บริหารท่ีให�พนักงานได�มีส(วนร(วมในการวางแผนงานหรือโครงการและตัดสินใจร(วมกัน ทําให�เกิดความ
ไว�วางใจ และทําให�งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ดังนั้น สรุปได�ว(าการให�ความร(วมมือ เป/นการร(วมกันทํางานของบุคคลในลักษณะเป/น
กลุ(ม เป/นทีม มีการร(วมรู� ร(วมคิด มีส(วนร(วมในการทํางาน ร(วมรับผิดชอบ เพ่ือให�การทํางานนั้นบรรลุ
เป�าหมายตามท่ีกําหนดไว� ซ่ึงต�องมีการวางแผนและเป�าหมายร(วมกัน มีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
ให�โอกาสสมาชิกทุกคนมีส(วนร(วมในการแสดงความคิดเห็น และสนองตอบต(อสัญญาของสมาชิกและ
ของทีม 

 
การให�ความร�วมมือกับการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ลักษณะอย(างหนึ่งท่ีสําคัญของการเป/นผู�นําท่ีดีในการบริหารจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการทํางานคือต�องสามารถสร�างความร(วมมือจากพนักงานให�ได� ท้ังนี้เพราะการมี        
ส(วนร(วมของพนักงาน ถือเป/นยุทธศาสตร�สําคัญท่ีจะทําให�องค�กรประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน
ด�านการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน นอกจากนี้ เหตุผลสําคัญท่ีจําเป/นต�องให�พนักงานมีส(วน
ร(วมและให�ความร(วมมือในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได�แก(  

1. ถือว(าพนักงานมีความใกล�ชิดกับงานและป�จจัยเสี่ยงโดยตรง ทําให�รู�ว(ามีอะไรบ�างท่ี
เป/นอันตรายและมีความเสี่ยง ดังนั้นหากสามารถดึงพนักงานในการให�ร(วมคิดเพ่ือการชี้บ(งอันตรายก็
ย(อมจะทําให�ได�ความละเอียดรอบคอบและได�รายการอันตราย (Hazard list) ท่ีสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน 

2. เป/นหลักจิตวิทยาพ้ืนฐาน ในการท่ีถือว(าการมีส(วนร(วมคิด ร(วมแสดงความคิดเห็น มี
แนวโน�มท่ีจะได�รับการยอมรับเป/นมติของกลุ(ม และนําเอามตินั้นไปถือปฏิบัติ ดังนั้นเม่ือพนักงานได�
เข�ามาร(วมมือร(วมทํากิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน เช(นร(วมชี้บ(งอันตรายร(วมประเมินความ
เสี่ยง ร(วมคิดวิธีการป�องกันและควบคุมอันตราย ก็ย(อมจะนําเอามติท่ีประชุมไปถือปฏิบัติ 

3. ในเชิงกฎหมาย มีกฎหมายหลายฉบับท่ีกําหนดให�นายจ�างดําเนินการให�ลูกจ�างให�
ความร(วมมือในด�านความปลอดภัย เช(น 

3.1 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด�านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน พ.ศ.2549 มีการกําหนดให�พนักงานมีส(วนร(วม เช(น
กําหนดให�ลูกจ�างอยู(ในโครงสร�างของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมใน
การทํางาน (คปอ.) กําหนดให�หัวหน�างานเป/นเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยระดับหัวหน�างาน และผู�บริหาร 
เป/นเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยระดับบริหาร  

3.2 พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 กําหนดไว�ในหลายมาตราให�ลูกจ�างมีหน�าท่ีท่ี
เก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน เช(น มาตรา 6) ลูกจ�างมีหน�าท่ีร(วมมือกับนายจ�างในการ
ดําเนินงานด�านความปลอดภัยในการทํางาน มาตรา 8) ลูกจ�างมีหน�าท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และ
มาตรฐานด�านความปลอดภัยในการทํางาน มาตรา 21) ลูกจ�างมีหน�าท่ีดูแลสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานตามมาตรฐานท่ีกําหนด ถ�าพบข�อบกพร(อง หรือชํารุดเสียหาย และไม(สามารถแก�ไขได�ด�วย
ตนเอง ให�แจ�งเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน หัวหน�างาน หรือผู�บริหาร มาตรา 22) ลูกจ�าง
ต�องสวมใส(และดูแลรักษาอุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัยส(วนบุคคลตลอดเวลา  
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4. แนวคิดจากต(างประเทศ เช(น องค�กรความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
ของกลุ(มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Agency for Safety and Health at Work (EU-
OSHA)) เสนอแนวทางท่ีใช�สร�างความร(วมมือจากพนักงานต(อการจัดการความปลอดภัย มีดังนี้ 

4.1 ผู�บริหารต�องเป=ดโอกาส ให�พนักงานเข�ามามีส(วนร(วม ด�วยการเข�าไปปรึกษาหารือ
ในประเด็นความปลอดภัยในการทํางาน และเชิญให�มาร(วมประชุมกับฝ�ายบริหารในการดําเนินงาน
ด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4.2 ฝ�ายลูกจ�างต�องสามารถซักถามฝ�ายบริหารได�ตลอดเวลาตามต�องการ รวมท้ัง
สามารถจะเสนอมาตรการป�องกันแก�ไขได� 

4.3 ใช�วิธีการปรึกษาหารือแบบเป/นทางการและไม(เป/นทางการ 
4.4 มีการชี้แนะให�พนักงานเข�ามามีส(วนร(วมในงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

เช(น 1) มีการทํางานท่ีรับผิดชอบด�วยความปลอดภัย และคํานึงถึงความปลอดภัยของคนอ่ืนท่ีอาจ
ได�รับผลกระทบจากการทํางานท่ีทํา 2) ให�ความร(วมมือกับฝ�ายบริหาร/นายจ�าง ในการจัดการความ
ปลอดภัย เช(น ให�ความร(วมมือและเข�าร(วมกิจกรรมความปลอดภัยท่ีองค�กรจัดข้ึน 3) เข�ารับการอบรม
ด�านความปลอดภัย และนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ในการทํางาน 4) รายงานต(อผู�บริหาร และหรือ
หัวหน�างานทันที เม่ือเจออันตรายในท่ีทํางาน และยังไม(มีมาตรการป�องกันหรือไม(เพียงพอท่ีจะให�
ความคุ�มครองความปลอดภัย และ 5) ร(วมเสนอแนะเรื่องนโยบาย และการกําหนดวิธีปฏิบัติงานท่ี
ปลอดภัย (Safe work instruction) 

สรุป จะเห็นได�ว(าองค�กรโดยผู�นําจําเป/นอย(างยิ่งในการหาแนวทางและเป=ดโอกาสให�
พนักงานทุกคนมีส(วนร(วมและให�ความร(วมมือในการดําเนินงานด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในสถานประกอบการ โดยสามารถทําได�ดังนี้ 1) การจัดอบรมให�ความรู�ด�านความปลอดภัยแก(
พนักงานทุกคนทุกระดับ เพ่ือเป/นฐานความรู�ในการทํางานและให�ความร(วมมือ 2) พัฒนากิจกรรมหรือ
แผนการปฎิบัติท่ีต(อยอดจากการอบรมให�ความรู� เช(นหลังการอบรมเทคนิคการชี้บ(งอันตราย ควรจะ
จัดกิจกรรมการชี้บ(งอันตรายในสถานที่ทํางาน หรือให�พนักงานเริ่มทําการชี้บ(งอันตรายในงานท่ี
รับผิดชอบ รวมท้ังอาจมีรางวัลเพ่ือกระตุ�นให�ทุกคนให�ความร(วมมือมากข้ึน 
 
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความร�วมมือในการผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

จากกระบวนการและองค�ประกอบของการให�ความร(วมมือ โดยเฉพาะในการบริหาร
จัดการความปลอดภัยในท่ีทํางาน ได�แก( 1) การจัดอบรมให�ความรู�ด�านความปลอดภัยแก(พนักงานทุกคน
ทุกระดับ และ 2) พัฒนากิจกรรมหรือแผนการปฎิบัติท่ีต(อยอดจากการอบรมให�ความรู� ผู�นําเชิง
สร�างสรรค�ด�านการให�ความร(วมมือสามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมได� ดังนี้ 
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1. การอบรมหลักสูตรความปลอดภัย 
 ในการจักอบรมหลักสูตรความปลอดภัย ผู�นําต�องมีการพิจารณาถึงความจําเป/นใน

หลักสูตรด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต(างๆ เช(น มีกฎหมายบังคับ มีมาตรฐานด�านโรงแรม
กําหนด หรือจากความจําเป/นหรือต�องการของงานแต(ละประเภทหรือพนักงานในแต(ระดับท่ีอาจเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุได�บ(อย 

 
ตัวอย�างแผนงานอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในธุรกิจโรงแรม 

ช่ือหลักสูตร ผู�เข�าอบรม ความถ่ี กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
ความปลอดภัย
สําหรับพนักงานใหม( 

พนักงานใหม(ทุกคน 1 ครั้ง พระราชบัญญัติความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน
การทํางาน พ.ศ. 2554 

ความปลอดภัย
สําหรับพนักงาน
เปลี่ยนงาน 

พนักงานท่ีเปลี่ยน
งาน 

1 ครั้ง กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล�อมในการทํางาน พ.ศ.2559 

เจ�าหน�าท่ีความ
ปลอดภัยระดับ
หัวหน�างาน 

พนักงานระดับ
หัวหน�างานทุกคน 

1 ครั้ง กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน พ.ศ.
2559 

เจ�าหน�าท่ีความ
ปลอดภัยระดับ
บริหาร 

พนักงานระดับ
บริหารทุกคน 

1 ครั้ง กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล�อมในการทํางาน พ.ศ.2559 

คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ 

พนักงานท่ีเป/น
คณะกรรมการ
ความปลอดภัยทุก
คน 

1 ครั้ง (วาระ 
2 ปX) 

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล�อมในการทํางาน พ.ศ.2559 

ฝ�กอบรมการ
ดับเพลิงข้ันต�น 

ไม(น�อย 40% ของ
จํานวนลูกจ�างในแต(
ละหน(วยงาน 

ครั้งเดียวหรือ 
กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง
พนักงาน 

กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการและดําเนินการด�าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับ
การป�องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 
2555 

การดับเพลิงข้ันต�น
และการอพยพหนีไฟ 

พนักงานทุกคน 1 ครั้ง/ปX กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการและดําเนินการด�าน
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ช่ือหลักสูตร ผู�เข�าอบรม ความถ่ี กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับ
การป�องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 
2555 

วิธีการชี้บ(งอันตราย
และประเมินความ
เสี่ยง 

พนักงานท่ีต�องทํา
การประเมินความ
เสี่ยง 

1 ครั้ง ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม    
ว(าด�วยหลักเกณฑ�การชี้บ(งอันตราย 
การประเมินความเสี่ยงและการจัดทํา
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
พ.ศ. 2543 
*แต(โรงแรมไม(เข�าข(ายของกฎหมาย 
ดังนั้น จึงเป/นการปฎิบัติท่ีดีในการ
ประเมินความเสี่ยง 

การยศาสตร� 
(Ergonomic) 

พนักงานท่ีเก่ียวข�อง
กับอันตรายจาก
ท(าทางการทํางาน 

1 ครั้ง พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2554 
*เหมือนกับพนักงานใหม( โดยเป/น
หัวข�อหนึ่งของหลักสูตร แต(แนะนําให�
จัดอบรมการยศาสตร�เฉพาะ 

วิธีการป�องกัน
อุบัติภัยต(างๆจาก
การฏิบัติงานใน
โรงแรม 

พนักงานทุกคน 1 ครั้ง พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีว 
อนามัยและสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2554 *เหมือนกับ
พนักงานใหม( 

ปฐมพยาบาล
เบื้องต�นและการ
ช(วยเหลือเม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

พนักงานท่ีเก่ียวข�อง
หรือเป/นทีมฉุกเฉิน 

1 ครั้ง กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการและดําเนินการด�าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน
เก่ียวกับไฟฟ�า พ.ศ. 2558 

ความปลอดภัยใน
การทํางานเก่ียวกับ
ไฟฟ�า 

พนักงานท่ี
ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ไฟฟ�า 

1 ครั้ง กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการและดําเนินการด�าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับ
ไฟฟ�า พ.ศ. 2558 
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2. พัฒนากิจกรรมหรือแผนการปฎิบัติด�านการให�ความร�วมมือ 
 การพัฒนากิจกรรมท่ีทําให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและให�ความร(วมมือในการบริหาร

จัดการความปลอดภัย นับว(าเป/นสิ่งท่ีมีความสําคัญมาก ท้ังนี้เพราะลําพังการให�ความรู� เม่ือผ(านการ
อบรมต(างๆ พนักงานอาจจะลืมหรือไม(ดําเนินการต(อเพราะองค�กรไม(มีกิจกรรมที่จะกระตุ�นในการ
ปฎิบัติ กิจกรรมท่ีสามารถนํามาใช�เพ่ือให�พนักงานได�มีส(วนร(วมและให�ความร(วมมือ ได�แก( 

2.1 การประเมินความเสี่ยงของงานท่ีทํา 
2.2 การเสนอแนะด�านความปลอดภัย โดยนําระบบไคเซ็นมาใช�ในการปรับปรุงงานให�

มีความปลอดภัยมากข้ึน 
2.3 การทํากิจกรรม 8 ส 
2.4 การซ�อมอพยพเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน เช(น อัคคีภัย แผ(นดินไหว 
2.5 จัดต้ังกลุ(มหรือกรรมการเฉพาะเรื่อง เช(นกรรมการด�านการยศาสตร� (Ergonomics 

Committee) คณะกรรมการความปลอดภัย (Safety Committee) คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ 
(Accident Investigation Committee) 

2.6 การตรวจความปลอดภัยในท่ีทํางาน 
2.7 การศึกษาดูงานในธุรกิจโรงแรมอื่นๆ เพื่อได�มีการเรียนรู�และแลกเปลี่ยนการ

ดําเนินงานด�านความปลอดภัย 
2.8 ระบบพ่ีสอนน�อง โดยให�พนักงานท่ีมีประสบการณ�เป/นพ่ีเลี้ยงและชี้แนะด�านความ

ปลอดภัยกับพนักงานเข�าใหม( 
นอกจากนี้ มีผู�เชี่ยวแนะนํากิจกรรมส(งความปลอดภัยท่ีสามารถนํามาใช�เพ่ือให�พนักงาน

ได�มีส(วนร(วมและให�ความร(วมมือและสร�างจิตสํานึกด�านความปลอดภัย ได�แก( “โครงการสร�าง
จิตสํานึกความปลอดภัยผ�านโรงอาหาร” โดยมีแนวทางในการปฎิบัติดังนี้ 

1. มีการกําหนดให�พนักงานทุกคนมารับประทานอาหารท่ีโรงอาหารของสถาน
ประกอบการฟรีทุกวันพุธ เหตุผลท่ีเลือกวันพุธเพราะวันพุธเป/นวันกลางสัปดาห�ท่ีพนักงานทํางานเป/น
วันท่ีสาม ซ่ึงอาจทําให�พนักงานเริ่มเหนื่อยล�าและอาจจะละเลยในเรื่องความปลอดภัย ดังนั้นจึงเป/น
โอกาสท่ีดีท่ีจะได�มีการกระตุ�นให�เกิดความตระหนักในการทํางานให�ปลอดภัย 

2. ภายในโรงอาหารจะมีการติดภาพโปสเตอร� และAnimations ด�านความปลอดภัย  
โดยในแต(ละสัปดาห�จะมีการกําหนดหัวข�อเรื่องความปลอดภัยท่ีไม(ซํ้ากัน ซ่ึงมีทีมงานหรือคณะกรรมการ
ความปลอดภัยเป/นผู�รับผิดชอบในการเตรียมและเปลี่ยนหัวข�อเรื่องในแต(ละสัปดาห� 

3. มีการกําหนดและหมุนเวียนให�พนักงานต้ังแต(ระดับหัวหน�างานข้ึนไปรับผิดชอบและ
พูดเรื่องความปลอดภัยกับพนักงานในแต(ละสัปดาห� รวมทั้งเป=ดโอกาสให�พนักงานได�ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด�านความปลอดภัย 
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4. มีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆร(วมด�วยในบางสัปดาห� เช(นการตอบป�ญหาความปลอดภัย การ
ประกวดร�องเพลง ซ่ึงมีการให�รางวัลกับผู�ท่ีชนะ 

ข้ันตอนการปฏิบัติการและตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัดภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการให�ความ
ร�วมมือในการผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

องค�ประกอบ ข้ันตอนการปฏิบัติการ ตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัด 
5.1 การให�ความ
ร�วมมือ 
(Collaboration) 

การแสดงออกของผู�นํามีความเข�าใจและ
เห็นความสําคัญของการให�ความร(วมมือ
และสามารถใช�องค�ประกอบของการให�
ความร(วมมือมาใช�ในการดําเนินงานให�
บรรลุเป�าหมายได�  

1. มีกระบวนการในการเป=ด
โอกาสให�พนักงานให�ความ
ร(วมมือในการปฎิบัติงานเพ่ือ
บรรลุผลขององค�กร 

2. มีการสนับสนุนให�พนักงานได�
ให�ความร(วมมือในการทํางาน 

5.2 ผู�นํามีการ
ประยุกต�การให�
ความร�วมมือมาใช�
ในการผลักดันเพ่ือ
มุ�งสู�วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย 
และอาชีว อนามัย
ในธุรกิจโรงแรม 

1. พฤติกรรมของผู�นําท่ีแสดงออกในการ
ใช�องค�ประกอบของให�ความร(วมมือมาใช�
ในการส(งเสริมความปลอดภัย 
2. มีการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมท่ี
เป=ดโอกาสและสนับสนุนให�เกิดความ
ร(วมมือในจัดการความปลอดภัย และอาชี
วอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

1. ผู�นําสามารถพัฒนาโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีเป=ดโอกาสและ
สนับสนุนให�เกิดความร(วมมือ
ในจัดการความปลอดภัยได� 

2. ผู�นํามีการปฎิบัติตามโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีพัฒนามาใช�ให�
เกิดความร(วมมือในจัดการ
ความปลอดภัยอย(างแท�จริง 

 
สรุป 

จะเห็นได�ว(าลักษณะอย(างหนึ่งท่ีสําคัญของการเป/นผู�นําท่ีดีในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานคือต�องสามารถสร�างความร(วมมือจากพนักงานให�ได� ท้ังนี้
เพราะการมีส(วนร(วมของพนักงาน ถือเป/นยุทธศาสตร�สําคัญท่ีจะทําให�องค�กรประสบความสําเร็จใน
การดําเนินงานด�านการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน ท้ังนี้ เพราะพนักงานมีความใกล�ชิดกับ
งานและป�จจัยเสี่ยงโดยตรง จึงจําเป/นในการให�พนักงานร(วมกันหาแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง
นั้นๆ และแนวทางปฎิบัติท่ีเกิดจากการร(วมกันพัฒนาย(อมได�รับการยอมรับท่ีดี ดังนั้น ผู�นําจําเป/น
อย(างยิ่งในการหาแนวทางและเป=ดโอกาสให�พนักงานทุกคนมีส(วนร(วมและให�ความร(วมมือในการ
ดําเนินงานด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ โดยจัดอบรมให�ความรู�ด�าน
ความปลอดภัยแก(พนักงานทุกคนทุกระดับ เพ่ือเป/นฐานความรู�ในการทํางานและให�ความร(วมมือ และ
พัฒนากิจกรรมหรือแผนการปฎิบัติท่ีต(อยอดจากการอบรมให�ความรู� เพ่ือกระตุ�นให�พนักงานได�ปฎิบัติ
และให�ความร(วมมือด�านความปลอดภัยอย(างต(อเนื่อง 

 



364 

 

F-Flexibility 
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ�น 

ความยืดหยุ�น (Flexibility) 
ความยืดหยุ(น หมายถึง ความสามารถในการคิดและมองป�ญหาในหลายมุมมอง โดยการ

คิดนอกกรอบ มีอิสระและไม(ตกอยู(ภายใต�กฏเกณฑ�หรือความคุ�นเคย มีอิสระในการคิดและมีปฏิกิริยา
แปลกใหม(ในการตอบสนองต(อสิ่งเร�า ซ่ึงลักษณะนิสัยพ้ืนฐานท่ีช(วยเสริมให�เกิดความยืดหยุ(นคือการ
เป=ดใจกว�าง สามารถรับฟ�งความคิดเห็นแตกต(างได�หลายทิศทาง หลายมิติ รวมท้ังเห็นทางออกของ
ป�ญหาได�หลากหลายวิธี สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีการได�ตลอดเวลาเมื่อได�รับข�อมูล
สารสนเทศและข�อเท็จจริงใหม(ๆ ท่ีน(าเชื่อถือ สามารถปรับตัวเข�ากับสถานการณ�ท่ีคลุมเคลือ และไม(
แน(นอนได�อย(างดี ไม(ยึดติดกับความรู�หรือกรอบแนวคิดแบบเดิมๆ พร�อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและ
การกระทําตามสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน โดยมองเป/นเรื่องท่ีท�าทายและสนุกสนาน เป/นคนมองโลกในแง(ดี 
ไม(ยึดม่ันกับความคิดหรือแนวทางท่ีต้ังไว� รู�จักผ(อนปรน ไม(จริงจังและเคร(งเครียดกับสิ่งท่ีกระทํามาก
จนเกินไป มีความพอดีพอเหมาะ เป/นคนเรียบง(าย อารมณ�ดี และเป=ดใจกว�างสําหรับสิ่งใหม(ๆ และ
สามารถนําไปสู(การพัฒนาความคิดเชิงสร�างสรรค�ในการสร�างสิ่งใหม(ๆได� 

ดังนั้นสามารถสรุปได�ว(า องค�ประกอบของผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ(นได�แก( 
1) ความสามารถในการคิดหาคําตอบได�อย(างอิสระ ไม(ตกอยู(ภายใต�กฏเกณฑ�หรือความคุ�นเคย  
2) ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ�ต(างๆ และ 3) การเป=ดกว�างรับความคิดใหม(ๆ อย(างอิสระ 
ซ่ึงคุณสมบัติเหล(านี้สามารถช(วยให�ผู�นํามีความสร�างสรรค�และใช�ในการบริหารท้ังด�านงานท่ัวไป และ
การบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยได� 
 
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ�นในการผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และ   
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

จากคุณสมบัติของผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ(น ได�แก( 1) ความสามารถในการคิด
หาคําตอบได�อย(างอิสระ ไม(ตกอยู(ภายใต�กฏเกณฑ�หรือความคุ�นเคย 2) ความสามารถในการปรับตัว
ตามสถานการณ�ต(างๆ และ 3) การเป=ดกว�างรับความคิดใหม(ๆ อย(างอิสระสามารถนํามาใช�ในการ
ผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ได�ดังนี้ 

1. ความสามารถในการคิดหาคําตอบได�อย�างอิสระ ไม�ตกอยู�ภายใต�กฏเกณฑ�หรือ
ความคุ�นเคย 

 ผู�นําควรเป=ดโอกาสให�พนักงานในโรงแรมได�มีการแสดงความคิดอย(างอิสระในการ
เสนอความคิดในป�จจัยเสี่ยง และอันตรายต(างๆ ของงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนําไปสู(การปรับปรุงงาน
แก�ไขให�มีความปลอดภัยมากข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือป�องกันไม(ให�เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคจากการ
ทํางาน ท้ังต(อพนักงานเอง ลูกค�า และผู�เก่ียวข�อง ซ่ึงสามารถทําได�โดยการประเมินความเสี่ยง 
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 1.1 การประเมินความเส่ียง 
 ความเสี่ยงในการทํางานหมายถึง โอกาสที่งานนั้นๆ จะเกิดอันตรายต(อผู�

ปฎิบัติงาน และเม่ือเกิดข้ึนแล�ว ผลกระทบหรือความรุนแรงมีมากน�อยแค(ไหน ดังนั้น จึงมีความสําคัญ
ท่ีโรงแรมจะต�องมีการวิเคราะห�และประเมินความเสี่ยงของงานต(างๆ และนําไปสู(การบริหารความ
เสี่ยง เพ่ือกําจัด หรือลดโอกาสและความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยแก(ผู�
ปฎิบัติงาน และจะส(งผลให�สามารถบรรลุเป�าหมายของโรงแรมได�อย(างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ 

1.1.1 จัดทําข้ันตอนการชี้บ(งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 
1.1.2 มีการชี้บ(งอันตรายและประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม และสภาพแวดล�อมใน

การทํางานของผู�ปฏิบัติงานภายในโรงแรม ให�ครอบคลุมท้ังกิจกรรมท่ีทําเป/นประจําและไม(เป/นประจํา 
รวมท้ังมีการชี้บ(งอันตรายท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรมท่ีไม(ปลอดภัยของ ผู�ปฏิบัติงาน ขีดความสามารถ
ของร(างกาย และจิตใจ 

1.1.3 มีการชี้บ(งอันตรายที่เกี่ยวข�องกับการออกแบบพื้นที่ สถานที่ทํางาน 
เครื่องจักรอุปกรณ� และท(าทางในการทํางานท่ีไม(เหมาะสม 

1.1.4 มีการจัดทําการชี้บ(งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและ
สภาพ แวดล�อมในการทํางานครอบคลุมถึงลูกค�า ผู�รับเหมา และผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

1.1.5 กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โรงแรมจะต�องชี้บ(งอันตรายและประเมินความ
เสี่ยงก(อนท่ีจะทําการเปลี่ยนแปลง และทําการทบทวนการชี้บ(งอันตรายและประเมินความเสี่ยงตาม
ช(วงเวลาท่ีกําหนด หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

1.1.6 มีการสื่อสารความเสี่ยงไปยังผู�ที่เกี่ยวข�อง เพื่อให�ตระหนักรู�และป�องกัน
ไม(ให�เกิดอันตราย และจัดทําและเก็บบันทึกการชี้บ(งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 

 1.2 จัดทําบัญชีงานท่ีรับผิดชอบท้ังหมด ดังนี้ 
1.2.1 จัดทําบัญชีงาน โดยระบุรายการตําแหน(งงานและรายการงานท่ีรับผิดชอบ

ท้ังหมด 
1. ระบุรายการตําแหน(งงาน เช(น พนักงานฝ�ายต�อนรับ พนักงานฝ�าย

อาหารและเค่ืองด่ืม ฝ�ายห�องพัก ฝ�ายทําความสะอาด ฝ�ายช(างซ(อมบํารุง เป/นต�น 
2. ระบุรายการงานท่ีรับผิดชอบของแต(ละตําแหน(งงานท้ังหมด เช(น งาน

ต�อนรับลูกค�า งานยกสําภาระ งานห�องครัว งานทําความสะอาดและจัดห�องพัก งานไฟฟ�า เป/นต�น 
1.2.2 จัดทําแบบสํารวจสภาพแวดล�อมในการทํางานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล�อมในการทํางาน โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล�อมท่ีทําให�เกิดอันตรายต(อผู�ปฏิบัติงาน
ได� เช(น ความร�อน ลื่นหกล�ม ไฟฟ�า เป/นต�น 
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 1.3 ทําการช้ีบ�งอันตราย 
 โรงแรมทําการชี้บ(งอันตรายจากบัญชีงาน และผลการสารวจสภาพแวดล�อมด�าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน โดยพิจารณาดังนี้ 
1.3.1 มีแหล(งกําเนิดของอันตรายหรือไม( 

1. แหล(งท่ีเป/นเครื่องจักร อุปกรณ� เช(น ส(วนท่ีหมุนหรือเคลื่อนไหว ไฟฟ�า 
เป/นต�น 

2. แหล(งท่ีเก่ียวข�องกับวัสดุหรือสารเคมีต(างๆ เช(น วัตถุดิบ สารเคมีอันตราย  
1.3.2 ใครจะเป/นผู�ได�รับอันตราย เช(น พนักงาน ลูกค�า ผู�รับเหมา เป/นต�น 
1.3.3 อันตรายจะเกิดข้ึน และลักษณะของอันตราย เช(น การตกจากท่ีสูง การลื่น 

หกล�ม การถูกกระแทก/ถูกตี การถูกหนีบ/ถูกบีบ ถูกบดหรือกดทับ ถูกของแหลมมีคม ตัดบาด ท่ิมแทง 
สัมผัสสารเคมี (ทางการหายใจ ผิวหนัง และทางปาก) ไฟฟ�าดูด สัมผัสความร�อน ความเย็น รังสี เสียง
ดัง การเกิดไฟไหม� และการระเบิด 

 1.4 ทําการประเมินความเส่ียง 
 ในการประเมินความเสี่ยง เป/นการใช�ข�อมูลต(างๆ ที่ได�จากการชี้บ(งอันตราย

ท้ังหมดมาพิจารณาในด�านโอกาสท่ีจะเกิดอันตราย และผลกระทบ หรือความรุนแรง ได�แก( 
1.4.1 โอกาสท่ีจะเกิดอันตราย เป/นลักษณะหรือระดับโอกาสท่ีจะเกิดของ

อันตราย ซ่ึงมีหลายแบบและหลายวิธีในการให�ความหมายของโอกาสแต(ละระดับ ตัวอย(างในท่ีนี้
สามารถแบ(งออกเป/น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. โอกาสสูงมาก เป/นเหตุการณ�ท่ีสามารถเกิดข้ึนได�บ(อยมาก มีความถ่ีใน
การเกิดมากกว(า 1 ครั้งใน 1 ปX 

2. โอกาสสูง เป/นเหตุการณ�ท่ีสามารถเกิดข้ึนได�บ(อย มีความถ่ีในการเกิด
มากกว(า 1 ครั้งใน 1-2 ปX 

3. โอกาสเกิดปานกลาง มีความถ่ีในการเกิด 1 ครั้งในช(วง 1-5 ปX 
4. โอกาสเกิดน�อย ไม(น(าจะเกิดหรือเกิดยาก ความถ่ีของเหตุการณ�       

ไม(เกิดข้ึนเลยในช(วง 10 ปX 
1.4.2 ระดับความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน เป/นลักษณะหรือระดับความรุนแรงหรือ

การสูญเสียทางด�านร(างกายหรือทางการเงินท่ีจะเกิดจากอันตรายหรือความเสี่ยง ซ่ึงมีหลายแบบและ
หลายวิธีในการให�ความหมายของความรุนแรงแต(ละระดับ ตัวอย(างในท่ีนี้สามารถแบ(งออกเป/น 4 ระดับ 
ดังนี้ 

1. ระดับความรุนแรงสูงมาก การบาดเจ็บ/เจ็บป�วยในระดับรุนแรงสูงมาก 
เช(น การบาดเจ็บท่ีทําให�เสียชีวิต หรือโรคจากการทํางานท่ีทําให�เสียชีวิต หรือ ทรัพย�สินเสียหายมี
มูลค(ามากกว(า 500,000 บาท 

2. ระดับความรุนแรงสูง การบาดเจ็บ/เจ็บป�วยในระดับรุนแรงสูง เช(น การ
พิการของอวัยวะต(างๆ อวัยวะได�รับการบาดเจ็บมากกว(า 1 อย(าง/ส(วน หรือ เสียหายของทรัพย�สิน มี
มูลค(า 200,000 แต(ไม(เกิน 500,000 บาท 
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3. ระดับความรุนแรงระดับปานกลาง ได�แก( การเจ็บปวดของการบาดเจ็บ
อยู(ในระดับท่ีไม(รุนแรง ตัวอย(างเช(น ผิวหนังถูกของมีคมเป/นแผลไม(ลึกมาก ผิวหนังพองเพราะโดน
ความร�อน การเคล็ดของข�อต(างๆ หรือมูลค(าเสียหายของทรัพย�สิน 50,000 แต(ไม(เกิน 200,000 บาท 

4. ความรุนแรงระดับเล็กน�อย ได�แก( ระดับการเจ็บปวดจากการบาดเจ็บอยู(
ในระดับท่ีไม(มาก ตัวอย(างเช(น ผิวหนังถลอก ผิวหนังถูกของมีคมบาดเล็กน�อย  ฝุ�นกระเด็นเข�าตา หรือ
ทรัพย�สินเสียหายเล็กน�อย มีมูลค(าไม(เกิน 50,000 บาท 

ซ่ึงแบบฟอร�มในการชี้บ(งอันตรายและประเมินความเสี่ยง สามารถใช�ตัวอย(าง
แบบฟอร�มชี้บ(งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 

งานที่
รับผิดชอบ 

แหล�งกําเนิด 
ของอันตราย 

ใคร (หรืออะไร) 
เป*นผู�ได�รับ
อันตราย 

ลักษณะการ
เกิดอันตราย 

โอกาสที่จะเกิด
อันตราย 

ระดับความรุนแรง ระดับ
ความ 
เสี่ยง น�อย 

ปาน 
กลาง 

มาก น�อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 

           
           
           
           
           

 
 1.5 การประเมินระดับความเส่ียง หลังได�ทําการประเมินความเสี่ยงของงานแต(ละงาน

แล�วก็จะได�ระดับความเสี่ยงของแต(ละงาน ดังนั้นเพ่ือท่ีจะให�โรงแรมสามารถเห็นภาพรวมของระดับ
ความเสี่ยงท้ังหมด โดยแยกตามระดับ เพ่ือนําไปสู(การหามาตรการในการลดหรือควบคุมความเสี่ยง 
โดยเฉพาะระดับความท่ีสูงมาก และความเสี่ยงสูง ดังนั้นสามารถใช�ตารางแสดงระดับความเสี่ยง ดังนี้ 

 
ความรุนแรง 

โอกาส 
สูงมาก สูง ปานกลาง เล็กน�อย 

สูงมาก     

สูง     

ปานกลาง     

เล็กน�อย     

 
  1.6 จัดทําทะเบียนความเส่ียง 

 โดยการนําผลการประเมินระดับความเสี่ยงของทุกกิจกรรมไปบันทึกในทะเบียน
ความเสี่ยง โดยเรียงลําดับระดับความเสี่ยงจากความเสี่ยงท่ียอมรับไม(ได� ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง 
ความเสี่ยงยอมรับได� และความเสี่ยงเล็กน�อย เพ่ือใช�พิจารณาความเร(งด(วนในการนําไปวางแผนการ
ควบคุมความเสี่ยงต(อไป 
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2. ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ�ต�างๆ 
 ป�จจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็ว ตลอดจนการมีข�อกําหนดและมาตรฐาน

ต(างๆมากมาย รวมท้ังการบริหารจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน ดังนั้นโรงแรม
ต�องมีการติดตามข�อมูลข(าวสาร ข�อกําหนดมาตรฐาน รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�โรงแรมมีการ
ปฎิบัติตาม และป�องกันไม(ให�เกิดการถูกลงโทษทางกฎหมาย 

2.1 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
2.1.1 จัดทําข้ันตอนการดําเนินงาน ในการชี้บ(งและติดตามกฎหมายความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ให�เป/นป�จจุบันอยู(เสมอ 
2.1.2 กําหนดผู�รับผิดชอบในการนํากฎหมายไปปฏิบัติและติดตาม 
2.1.3 มีการประเมินความสอดคล�องในการปฏิบัติตามกฎหมายด�านความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานเป/นประจํา รวมท้ังต�องจัดทําและเก็บบันทึก
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
  2.2 ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

 โรงแรมต�องมีการดําเนินด�านเหตุฉุกเฉินต(างๆ รวมท้ังอัคคีภัย โดยโรงแรมต�อง
ปฎิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากลในการป�องกันและระงับอัคคีภัย มีมาตรการในการป�องกัน 
เช(นมีการตรวจสอบจุดเชื่อมของระบบไฟฟ�าและเครื่องมือเครื่องใช�ต(างๆ โดยแผนฉุกเฉินการป�องกัน
และระงับอัคคีภัย ต�องมี 4 แผน ได�แก( แผนป�องกัน แผนเตรียมพร�อม แผนตอบสนอง และแผนฟ��นฟู 
นอกจากนี้ ต�องมีมาตรการท่ีสําคัญ ได�แก( 

2.2.1 การป�องกันอัคคีภัย (Fire Prevention) ถือว(าเป/นเรื่องท่ีทุกคนต�อง
รับผิดชอบ การป�องกันอัคคีภัยเก่ียวข�องกับกิจกรรมการบํารุงรักษา ห�องครัวเป/นพ้ืนท่ีเสี่ยงต(อการเกิด
อัคคีภัยมากท่ีสุด ต�องมีตรวจสอบอุปกรณ�ในห�องครัวเป/นประจํา เช(น ท(อแก�ส และน้ํามัน  

2.2.2 ระบบตรวจจับอัคคีภัย (Fire Detection) โดยเฉพาะในบริเวณท่ีไม(มีคนอยู( 
อุปกรณ�ได�แก( เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ตรวจจับความร�อน (Heat Detector) และ
ระบบฉีดน้ําอัตโนมัติ 

2.2.3 ระบบการแจ�งอัคคีภัย (Fire Notification) และการฝ�กซ�อมเหตุเกิดอัคคีภัย 
(Fire Evacuation Drill) รวมท้ังมีการฝ�กอบรมพนักงานให�มีความรู�พ้ืนฐานอัคคีภัย มีการให�ความรู�
กับแขกท่ีมาพักเก่ียวกับข�อแนะนําเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินท่ีติดไว�ท่ีประตูห�องพัก แจ�งให�แขกทราบทางหนีไฟ 
ห�ามใช�ลิฟท�เม่ือเกิดอัคคีภัย นอกจากนี้ต�องมีการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย ประตูหนีไฟ ไม(วาง
สิ่งของกีดขวางทางหนีไฟ  

2.2.4 ระบบดับเพลิง (Fire Suppression) ท้ังแบบใช�คน เช(นถังดับเพลิง สาย
ดับเพลิง แบบอัตโนมัติ เช(น ระบบ Sprinkle ต�องมีอย(างเพียงพอ และบุคลากรต�องรู�จักใช�เครื่องมือ
ดังกล(าว รวมการตรวจสอบให�อยู(ในสภาพท่ีพร�อมในการใช�งาน 

2.2.5 ทีมควบคุมเหตุอัคคีภัย (Fire Control Team) โรงแรมควรมีทีมฉุกเฉินใน
การเข�าระงับเหตุ ก(อนท่ีจะขอความช(วยเหลือจากหน(วยงานภายนอก  
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 นอกจากนี้ โรงแรมจัดอยู(ในประเภทอาคารสูง ซึ่งดูแลโดยสํานักควบคุมและ
ตรวจสอบอาคาร สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง มีข�อกําหนดความปลอดภัยด�านอัคคีภัยภายใน
อาคารสูง (Fire Safety in the Building) ดังนี้  

1. ท่ีว(างโดยรอบอาคารท่ีมีความสูงต้ังแต( 23 เมตร หรือประมาณ 7 ชั้น ต�องจัด
ให�มีความกว�างของผิวการจราจรโดยรอบอาคารไม(ต่ํากว(า 6 เมตร เพ่ือความสะดวกให�รถดับเพลิงและ
รถกู�ภัยต(างๆ เข�าไปควบคุมเพลิง และช(วยเหลือผู�บาดเจ็บอย(างทันท(วงที 

2. การติดต้ังแผนผังในตัวอาคาร โดยต�องติดต้ังแผนผังในแต(ละชั้นของอาคาร ท่ี
ระบุถึงตําแหน(งของห�องทุกห�อง เส�นทางหนีไฟ ตู�สายฉีดน้ํา อุปกรณ�ดับเพลิงและลิฟท�สําหรับ
พนักงานดับเพลิงอย(างชัดเจน 

3. ระบบจ(ายพลังงานไฟฟ�าสํารอง จะต�องแยกเป/นอิสระจากระบบอ่ืนๆ เพราะ
เม่ือเกิดไฟไหม� ไฟสํารองจะส(งไฟไปยังระบบต(างๆท่ีจําเป/นในการดับเพลิงและการหนีไฟได�นานกว(า 2 
ชั่วโมง และจําเป/นต�องมีไฟสํารองตลอดเวลาสําหรับเครื่องสูบน้ํา ลิฟท�ดับเพลิง ห�องไอซียูและ
ระบบสื่อสาร 

4. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม� โดยอาคารสูงจําเป/นจะต�องมีระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม�ทุกชั้น ซ่ึงประกอบด�วยอุปกรณ� 2 ชนิดคือ ตัวดักจับ (Detector) ควัน หรือความร�อน
และสัญญาณเตือน (Alarm) ในลักษณะของแสง หรือเสียง 

5. ติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือทุกชั้นของอาคาร เพ่ือการควบคุมเพลิงเบื้องต�น 
และต�องจัดให�มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติเช(น Sprinkle System 

6. ระบบเก็บน้ําสํารองและสายล(อฟ�า ปริมาณน้ําสํารองต�องไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ส(วนสายล(อฟ�าช(วยป�องกันไม(ให�เกิดความเสียหายจากฟ�าผ(า 

7. บันไดหนีไฟ ต�องมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดลงสู(พ้ืนดินอย(างน�อย 2 แห(ง มีป�าย
บอกตําแหน(ง และไม(มีสิ่งกีดขวางและท่ีสําคัญต�องไม(เป/นบันไดเวียน สําหรับตึกท่ีมีชั้นใต�ดินต้ังแต( 3 
ชั้นข้ึนไป หรือลึกกว(า 7 เมตร ต�องจัดให�มีบันไดหนีไฟสู(พ้ืนดินด�วย ในกรณีท่ีเกิดไฟไหม�ไม(ควรใช�บันได
ภายในอาคารและบันไดเลื่อน เพราะบันไดเหล(านี้ไม(สามารถป�องกันควันไฟและเปลวไฟได� และห�าม
ใช�ลิฟท�เด็ดขาด เพราะลิฟท�จะหยุดทํางาน 

8. ผนังและประตูช(องบันไดหนีไฟภายในตัวอาคารสูงต�องทําจากวัสดุทนไฟและ
ต�องเป/นวัสดุท่ีไม(ก(อให�เกิดควันไฟ เช(น ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือผนังอิฐทนไฟ เพ่ือป=ดก้ันไม(ให�
เปลวไฟ หรือควันไฟเข�าไปในบริเวณช(องบันได 

9. ระบบควบคุมควันในช(องบันได จะต�องมีช(องหน�าต(างเพื่อระบายควันหรือ
ระบบแรงดันอากาศเพ่ือช(วยเพ่ิมความดันในช(องบันไดให�สูงกว(าภายนอก เป/นการป�องกันควันไม(ให�
เข�าไปในช(องบันได 

10. ประตูหนีไฟหรือบันไดหนีไฟที่อยู(ในตัวอาคาร จะต�องจัดให�มีผนังกันไฟ
โดยรอบ โดยเฉพาะตรงบานประตู เป/นลักษณะแบบผลักเข�าสู(ด�านในของบันไดหนีไฟ เพ่ือความสะดวก
ในการถ(ายเทผู� ยกเว�นประตูทางออกชั้นล(างสุด หรือดาดฟ�า ต�องเป/นแบบชนิดผลักออก เพ่ือให�หนี
ออกจากตัวอาคารได�สะดวกรวดเร็ว ประตูทุกบานควรติดตั้งอุปกรณ�บังคับให�ประตูป=ดได�อัตโนมัติ 
เพ่ือป�องกันไม(ให�ควันและไฟลุกลามเข�ามา 
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11. ป�ายบอกชั้นและป�ายบอกทางหนีไฟ ช(องบันไดหนีไฟภายในตัวอาคารจะต�อง
จัดให�มีแสงสว(างจากระบบไฟฟ�าฉุกเฉิน พร�อมท้ังมีป�ายบอกชั้นและป�ายบอกทางหนีไฟท่ีมองเห็นได�
อย(างชัดเจน ท้ังด�านในและด�านนอกของบันไดหนีไฟทุกชั้น เพ่ือป�องกันการออกผิดชั้นโดยเฉพาะใน
ตึกสูงท่ีมีชั้นใต�ดิน  

12. ดาดฟ�าบนอาคารสูง ดาดฟ�าสามารถใช�เป/นทางหนีไฟท่ีต(อเนื่องมาจากบันได
หนีไฟในตัวอาคาร โดยจัดให�เป/นท่ีโล(งและมีความกว�าง 10 X 10 เมตร 
  2.3 การปuองกันและควบคุมเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ 

 นอกจากแผนการป�องกันและระงับเหตุอัคคีภัยแล�ว โรงแรมต�องมีการวิเคราะห�
และประเมินเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆท่ีจะเกิดข้ึนและอาจจะกระทบกับการดําเนินธุรกิจของโรงแรม เช(น น้ําท(วม  
สึนามิ การก(อการร�าย การประชุมประท�วง การก(อจราจล การขู(วางระเบิด แผ(นดินไหว โรคติดต(อ 
เช(น ไข�หวัดนก โรคซาร� และมีการเตรียมพร�อมในการพัฒนาแผนฉุกเฉินของแต(เหตุการณ�ต(างๆ 

3. การเป�ดกว�างรับความคิดใหม�ๆ อย�างอิสระ 
 ในการทํางาน พนักงานจะเป/นผู�ท่ีใกล�ชิดกับสภาพงาน เครื่องมืออุปกรณ�ต(างๆ รวมท้ัง

สภาพแวดล�อมในการทํางาน และพนักงานจะเป/นผู�ท่ีรู�ดีท่ีสุดว(าในท่ีทํางานมีอะไรท่ีไม(ปลอดภัย หรือ
ป�จจัยเสี่ยงต(างๆ นอกจากนี้พนักงานยังเป/นผู�ท่ีมีความคิดท่ีดีท่ีสุดว(าป�ญหา หรือความเสี่ยงต(างๆ จะมี
การปรับปรุงแก�ไขอย(างไรให�ดีหรือมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อย(างไรก็ตามในการแก�ป�ญหาหรือ
ป�จจัยเสี่ยงอาจไม(สามารถไขได�ด�วยตัวพนักงานเองท้ังหมด ท้ังนี้เพราะในการปรับปรุงแก�ไขป�ญหา
บางอย(างต�องใช�ทรัพยากร เช(นงบประมาณ ดังนั้นผู�บริหารจึงมีส(วนสําคัญมากในการท่ีจะเป=ดโอกาส
ให�พนักงานทุกคนมีการเสนอแนะความคิดใหม(ๆ ในงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังด�านความปลอดภัย และ
เสนอแนวคิดหรือวิธีการในการปรับปรุงแก�ไข โดยท่ีผู�บริหารพร�อมในการสนับสนุนทรัพยากรต(างๆ 
รวมท้ังงบประมาณ เพ่ือให�ป�ญหาเหล(านั้น ได�มีจัดการแก�ไขอย(างแท�จริง  
  3.1 กิจกรรมข�อเสนอแนะ (Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) 

 ระบบข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน (Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) 
Kaizen เป/นศัพท�ภาษาญ่ีปุ�น แปลว(า "การปรับปรุง" (Improvement) เป/นแนวคิดท่ีจะช(วยรักษา
มาตรฐานท่ีมีอยู(เดิม (Maintain) และปรับปรุงให�ดียิ่งข้ึน (Improvement) เน�นการส(งเสริมให�
บุคลากรทุกคนได�เสนอแนวคิด เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานป�จจุบันให�ดีข้ึน และลดความสูญ
เปล(าต(างๆท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน เช(น ลดของเสีย ลดการจัดเก็บเอกสารท่ีมากเกินไป ลด
เวลาการปฏิบัติงาน ลดเวลาการว(างงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางาน ลดการ
เคลื่อนย�ายท่ีไม(จําเป/น การเสียเวลาเป/นต�น ซ่ึงจะส(งผลให�คุณภาพ (Quality) ท่ีสูงข้ึน ลดของเสีย 
(Defect) การส(งมอบ (Delivery) ตรงเวลามากข้ึน ต�นทุนตํ่าลง (Cost Down) ความปลอดภัย 
(Safety) ท่ีสูงข้ึนเป/นต�น  

 ดังนั้น ระบบข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน (Suggestion) หรือ ไคเซ็น 
(Kaizen) เป/นแนวคิดในการทํางานท่ีมุ(งเน�นให�พนักงานได�มีส(วนร(วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ปรับปรุงงานในเรื่องต(างๆ เช(น การสร�างคุณภาพ การลดต�นทุน การสร�างความปลอดภัยในการทํางาน 
การดูแลรักษาเครื่องจักร การกําจัดข้ันตอนการทํางานท่ีไม(จําเป/นออกไป ซ่ึงผู�ปฏิบัติงานจะมีความ
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ภาคภูมิใจท่ีได�มีส(วนร(วมในการปรับปรุงสถานท่ีทํางานให�มีความปลอดภัยและให�งานมีคุณภาพมาก
ข้ึน ซ่ึงในการจัดทําระบบข�อเสนอแนะนั้นจะทําเป/นรายบุคคลหรือเป/นกลุ(มก็ได� 
  3.2 หลักการเสนอแนะด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and 
Occupational Health Suggestion) 
   เป/นวิธีการท่ีเป=ดโอกาสให�ผู�ปฏิบัติงานได�มีโอกาสท่ีจะเสนอความคิดเห็นในการ
ทํางานท่ีเป/นประโยชน�และมีความปลอดภัยมากข้ึน เป/นการทํางานจากล(างข้ึนบน ซ่ึงญ่ีปุ�นเรียกว(า 
Kaizen Activity การบริหารงานแบบประชาธิปไตยจะช(วยส(งเสริมให�กิจกรรมเสนอแนะประสบ
ผลสําเร็จได�ดี โดยผู�บริหารจะต�องยอมรับความคิดเห็น และป�ญหาท่ีเกิดข้ึน และต�องมีความมุ(งม่ันใน
การปรับปรุงวิธีการทํางาน เครื่องมือเค่ืองจักรและอุปกรณ� รวมท้ังสภาพแวดล�อมในการทํางานให�มี
ความปลอดภัยต(อผู�ปฎิบัติงานอย(างจริงจัง โดยมีหลักการดังนี้   

1. ต�องสร�างประโยชน�ในการปรับปรุงงานให�มีความปลอดภัยมากข้ึน  
2. สร�างบรรยากาศการทํางานแบบประชาธิปไตย มีการยอมรับความคิดเห็น

ซ่ึงกันและกัน มีการคิดพิจารณาหรือตัดสินใจด�วยข�อเท็จจริงและมีเหตุผล ยอมรับการตัดสินใจของคน
ส(วนใหญ( และปฏิบัติตามมติของกลุ(ม   

3. มีการประกาศอย(างเป/นทางการจากผู�บริหารในการทํากิจกรรมเสนอแนะ 
4. มีการให�ความรู�แก(พนักงานในวิธีการในการเสนอแนะ 
5. มีแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการข�อเสนอแนะ รวมท้ังมีแบบฟอร�ม

ให�พนักงานใช�เขียนข�อเสนอแนะ หรืออาจจะใช�เทคโนโลยีในการเสนอแนะด�านความปลอดภัย เช(น
ระบบไลน�  

6. มีการติดตามและรายงานให�พนักงานทุกคนทราบ 
7. มีการให�รางวัลกับพนักงานท่ีมีส(วนร(วม อาจเป/นตัวเงินหรือไม(ใช(ตัวเงิน 
 

ตัวอย�างแบบฟอร�มในการเสนอแนะด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
วันท่ี ช่ือผู�เสนอแนะ หน�วยงาน 

เรื่องท่ีเสนอแนะ  

รายละเอียดเรื่องท่ีเสนอ 
และสภาพปjญหา 

 

แนวทางการปรับปรุง  

ผลท่ีได�รับจากการ
ปรับปรุง 

 

ความเห็น
ผู�บังคับบัญชา 

   ผ�านการนําไปปฏิบัติได�เนื่องจาก 
    ไม�ผ�านท่ีจะนําไปปฏิบัติได�
เนื่องจาก 

การติดตาม 
     ได�รับการปฏิบัติตามเรียบร�อยแล�ว 

วันท่ี______________________________ 
ลงช่ือผู�ติดตาม 
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ข้ันตอนการปฏิบัติการและตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัดภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ�น
ในการผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

องค�ประกอบ ข้ันตอนการปฏิบัติการ ตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัด 
6.1 ความยืดหยุ�น 
(Flexibility) 

การแสดงออกของผู�บริหารถึง
การคิดหาคําตอบได�อย(างอิสระ  
ไม(ตกอยู(ภายใต�กฎเกณฑ� หรือ
ความไม(คุ�นเคย การปรับตัวเข�า
กับสถานการณ�ต(างๆ และการ
เป=ดกว�างรับความคิดใหม(ๆ
อย(างอิสระ 

1) ความสามารถในการคิดหา
คําตอบได�อย(างอิสระ ไม(ตกอยู(
ภายใต�กฏเกณฑ� ความคุ�นเคย 
2) ความสามารถในการปรับตัว
ตามสถานการณ�ต(างๆ 
3) การเป=ดกว�างรับความคิด
ใหม(ๆ อย(างอิสระ 

6.2 ภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�
ด�านความยืดหยุ�นในการ
ผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม 

การแสดงออกของผู�นําในการ
ส(งเสริมสนับสนุน และนํา
กิจกรรมสร�างสรรค�ด�านความ
ยืดหยุ(น มาใช�ในการการ
ผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และอาชีวอนา
มัยในธุรกิจโรงแรม 

1) ความสามารถในการ
ประเมินความเสี่ยง 
ความสามารถปฎิบัติตาม
กฎหมาย มาตรฐานและ       
2)ข�อกําหนดต(างๆ ท่ีเก่ียวข�อง
กับธุรกิจโรงแรม เช(น กฎหมาย
ความปลอดภัย มาตรฐานต(างๆ
เก่ียวกับโรงแรม การป�องกัน
และระงับเหตุฉุกเฉิน ต(างๆ 
เช(นอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน
อ่ืนๆ 
3)การเป=ดโอกาสให�พนักงาน   
ทุกคนทุกระดับมีการเสนอแนะ
ความคิดใหม(ๆ ในงานท่ี
รับผิดชอบ รวมท้ังด�านความ
ปลอดภัย และเสนอแนวคิด
หรือวิธีการในการปรับปรุง
แก�ไขผ(านกิจกรรมข�อเสนอแนะ 
(Suggestion) หรือ ไคเซ็น 
(Kaizen) 
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สรุป 
ดังนั้น จะเห็นว(าผู�นําท่ีมีความยืดหยุ(น เป/นผู�ท่ีมีความสามารถในการคิดและมองป�ญหา

ในหลายมุมมอง หลายทิศทาง หลายมิติ รวมท้ังเห็นทางออกของป�ญหาได�หลากหลายวิธี สามารถ
ปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีการได�ตลอดเวลาเม่ือได�รับข�อมูลสารสนเทศและข�อเท็จจริงใหม(ๆ ท่ีน(าเชื่อถือ 
สามารถปรับตัวเข�ากับสถานการณ�ท่ีคลุมเคลือ ท�าทาย หรือมีความไม(แน(นอนได�อย(างดี ไม(ยึดตึดกับ
ความรู�หรือกรอบแนวคิดแบบเดิมๆ พร�อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการกระทําตามสถานการณ�ท่ี
เกิดข้ึน รวมท้ังคุณสมบัติของผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านความยืดหยุ(น ได�แก( 1) ความสามารถในการคิด
หาคําตอบได�อย(างอิสระ ไม(ตกอยู(ภายใต�กฏเกณฑ�หรือความคุ�นเคย 2) ความสามารถในการปรับตัว
ตามสถานการณ�ต(างๆ และ 3) การเป=ดกว�างรับความคิดใหม(ๆอย(างอิสระ สามารถนํามาใช�ในการ
ผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ได�เป/นอย(างดี โดยมี
วิธีการได�แก( การประเมินความเสี่ยง การปฎิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและข�อกําหนดต(างๆท่ี
เก่ียวข�องกับธุรกิจโรงแรม เช(น กฎหมายความปลอดภัย มาตรฐานต(างๆเก่ียวกับโรงแรม การป�องกัน
และระงับเหตุฉุกเฉิน ต(างๆ เช(นอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ รวมท้ังการเป=ดโอกาสให�พนักงานทุกคน
ทุกระดับมีการเสนอแนะความคิดใหม(ๆ ในงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังด�านความปลอดภัย และเสนอ
แนวคิดหรือวิธีการในการปรับปรุงแก�ไขผ(านกิจกรรมข�อเสนอแนะ (Suggestion) หรือ ไคเซ็น 
(Kaizen) โดยท่ีผู�บริหารพร�อมในการสนับสนุนทรัพยากรต(างๆ รวมท้ังงบประมาณ เพ่ือให�ป�ญหา
เหล(านั้น ได�มีจัดการแก�ไขอย(างแท�จริง 
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I-Invention 
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคดิค�นส่ิงใหม� 

 

การคิดค�นส่ิงใหม� (Inventive Thinking) 
ทักษะการคิดค�นสิ่งใหม( (inventive thinking) หมายถึงความสามารถในการปรับตัว 

การจัดการความยุ(งยาก การควบคุมตนเอง การใฝ�รู� การคิดสร�างสรรค� การจัดการความเสี่ยง การคิด
ระดับสูงและการใช�เหตุผลท่ีดี ซ่ึงทําให�เกิดนวัตกรรม (Innovation) เป/นการนําแนวความคิดใหม(หรือ
การใช�ประโยชน�จากสิ่งท่ีมีอยู(แล�วมาใช�ในรูปแบบใหม( เพ่ือทําให�เกิดประโยชน�ทางเศรษฐกิจ หรือด�าน
การจัดการความปลอดภัย แสดงถึงการทําในสิ่งท่ีแตกต(างจากคนอ่ืน โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต(างๆ 
(Change) ท่ีเกิดข้ึนให�กลายเป/นโอกาส (Opportunity) และถ(ายทอดไปสู(แนวความคิดใหม(ท่ีทําให�
เกิดประโยชน�ต(อการบริหารจัดการความปลอดภัยต(อองค�กร โดยมีข�อกําหนด ดังนี้ 

1. จะต�องมีกระบวนการคิดท่ีเป/นข้ันเป/นตอน (Systematic) หรือ Step-by-Step 
2. สามารถใช�เป/นแนวทางในการแก�ป�ญหาและปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานด�าน

ความปลอดภัยและด�านอ่ืนๆได� และสามารถทําซํ้าได�  
3. สามารถเข�าถึงองค�ความรู� และต(อยอดทางความคิดสร�างสรรค� (Innovative) และ

เป/นแบบอย(างในการหาวิธีการแก�ป�ญหาและการปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานอ่ืนต(อๆ ไป 
ในการคิดค�นสิ่งใหม(ๆ นั้นจําเป/นต�องมีการสนับสนุนและยอมรับ โดยเฉพาะจากหัวหน�า

งานหรือผู�บริหาร รวมท้ังสภาพแวดล�อมแบบเป=ดจะช(วยสนับสนุนความคิดใหม(ๆ ได�เป/นอย(างดี  ท้ังนี้
เพราะการส(งเสริมและกล�าท่ีจะเสี่ยง ทําให�เกิดการยอมรับและให�ความสนใจต(อความคิดใหม(ๆ และ
วิธีการใหม(ๆ ทําให�เป=ดใจกว�าง อย(างมีเหตุมีผล ดังนั้นผู�นําเชิงสร�างสรรค�ต�องให�การสนับสนุนความคิด
ใหม(ๆ เป=ดโอกาสให�ผู�ร(วมงานได�ใช�ความรู� ความสามารถ ท่ีมีอยู(อย(างเต็มศักยภาพ เป=ดใจยอมรับใน
สิ่งท่ีแตกต(าง สนับสนุนให�กําลังใจ และให�ความเชื่อม่ันว(าเป/นความคิดท่ีดีและเป/นไปได�  

ดังนั้น สามารถสรุปได�ว(าทักษะการคิดค�นสิ่งใหม( (inventive thinking) เป/น
ความสามารถในการปรับตัว การจัดการความยุ(งยาก การใฝ�รู� การคิดสร�างสรรค� การจัดการความ
เสี่ยง การคิดระดับสูงและการใช�เหตุผลท่ีดี ซ่ึงทําให�เกิดนวัตกรรม (Innovation) ท่ีสามารถนํา
แนวความคิดใหม(หรือการใช�ประโยชน�จากสิ่งท่ีมีอยู(แล�วมาใช�ในรูปแบบใหม( เพ่ือทําให�เกิดประโยชน�
ทางเศรษฐกิจ รวมท้ังทางด�านการจัดการความปลอดภัย โดยได�รับการสนับสนุนจากผู�นําในการเป=ดใจ
กว�าง การยอมรับและ ใส(ใจในการส(งเสริมความคิดใหม(ๆ ซ่ึงสามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ได�ดังนี้ 
 
ผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นส่ิงใหม�ในการผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

จากทักษะการคิดค�นสิ่งใหม( (inventive thinking) ซ่ึงมีประโยชน�ในด�านการบริหารงาน
ในองค�กร ดังนั้น ผู�นําสามารถนํามาใช�ในการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และ      
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ได�ดังนี้ 
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1. ไคเซ็นกับการระดมสมอง (Kaizen and Brain Storming) 
 ไคเซ็น (Kaizen) เป/นศัพท�ภาษาญ่ีปุ�น แปลว(า "การปรับปรุง" (Improvement) เป/น

แนวคิดท่ีจะช(วยรักษามาตรฐานท่ีมีอยู(เดิม (Maintain) และปรับปรุงให�ดียิ่งข้ึน (Improvement) เน�น
การส(งเสริมให�บุคลากรทุกคนได�เสนอแนวคิด เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานป�จจุบัน ให�ดีข้ึน และ
ลดความสูญเปล(าต(างๆท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน เช(น ลดของเสียลดการจัดเก็บเอกสารท่ีมาก
เกินไป ลดเวลาการปฏิบัติงาน ลดเวลาการว(างงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางาน ลด
การเคลื่อนย�ายท่ีไม(จําเป/น เสียเวลา เป/นต�น ซ่ึงทําให� คุณภาพ (Quality) ท่ีสูงข้ึน ลดของเสีย 
(Defect) การส(งมอบ (Delivery) ตรงเวลามากข้ึน ต�นทุนตํ่าลง (Cost Down) และความปลอดภัย 
(Safety) ท่ีสูงข้ึน 

 การระดมสมอง (Brain Strom) เป/นวิธีท่ีให�พนักงานรวมตัวกัน เพ่ือกระตุ�นให�เกิด
จินตนาการและความคิดใหม(ๆ เนื่องจากมีแรงกระตุ�นระหว(างกันทําให�เกิดไอเดียออกมาเป/นจํานวนมาก 
โดยการแสดงความคิดเห็นของพนักงานแต(ละคนนั้น ต�องเป/นอิสระและปราศจากการวิพากษ�วิจารณ� 
ซ่ึงทําให�เกิดพลังความคิดสร�างสรรค�ในระดับสูงสุด โดยท่ัวไปมีหลัการ 4 ข�อ ได�แก( 
  1 ห�ามวิพากษ�วิจารณ� เม่ือมีการเสนอความคิดของสมาชิกท(านใดท(านหนึ่ง สมาชิก
ท(านอ่ืนไม(ควรวิจารณ� โดยเฉพาะในด�านท่ีไม(ดี เพราะอาจทําให�เกิดความอายและไม(กล�าแสดงความ
คิดเห็น และอาจไม(ได�ความคิดดีๆจากสมาชิก รวมท้ังอาจทําให�เกิดความขัดแย�ง  
  2 แสดงความคิดเห็นอย(างอิสระ ไม(มีการตัดสินความคิดเห็นว(าดีหรือไม(ดี ท้ังนี้เพราะ
ไม(มีความคิดใดๆท่ีไม(ดี เหมือนท่ีต(างชาตินิยมพูดว(า “No idea is a bad idea” ซ่ึงเป/นการเป=ด
โอกาสและยอมรับฟ�งความคิดเห็นของคนอ่ืน ทําให�มีการเสนอความคิดได�อย(างอิสระ  
  3 เน�นปริมาณมากกว(าคุณภาพ เพ่ือให�ได�ความคิดเห็นจํานวนมากๆเพราะมีโอกาสสูง
ท่ีจะได�ความคิดเห็นดีๆ 
  4 เลือกและพัฒนาความคิดเห็น โดยนําความคิดต(างๆมาแตกประเด็น เชื่อมต(อกัน 
ขยายให�กว�างข้ึน ทําให�ชัดเจนและลึกซ้ึง ซ่ึงนําไปสู(ความคิดท่ีดีและสร�างสรรค�สิ่งใหม(ๆท่ีเป/นประโยชน�
ต(อประเด็นท่ีศึกษาหรือต�องการ 

2. การประยุกต�ใช� ไคเซ็นกับการระดมสมอง (Kaizen and Brain Storming) 
 จะเห็นได�ว(า ระบบข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน (Suggestion) หรือ ไคเซ็น 

(Kaizen) เป/นแนวคิดในการทํางานที่มุ(งเน�นให�พนักงานได�มีส(วนร(วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ปรับปรุงงานในเรื่องต(าง ๆ ในขณะท่ี การระดมสมอง (Brain Stroming) ของออสบอร�น มีการจัดทํา
รายการคําถามเพ่ือกระตุ�นให�เกิดจินตนาการและความคิดใหม(ๆ โดยมีแนวคิดของการระดมสมอง ท่ี
เน�นการคิดเป/นกลุ(มดีกว(าการคิดด�วยตัวเองเพียงลําพังเนื่องจากมีแรงกระตุ�นระหว(างกันทําให�เกิด
ไอเดียออกมาเป/นจํานวนมาก และเน�นสภาพแวดล�อมท่ีเป/นอิสระปราศจากการวิพากษ�วิจารณ�จะทํา
ให�เกิดพลังความคิดสร�างสรรค�ในระดับสูงสุด ซ่ึงสามารถนํามาประยุกต�ใช�ร(วมกัน เพ่ือการผลักดันเพ่ือ
มุ(งสู(วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม ต(อไป 

ตัวอย(างการใช�แบบรายการหรือเช็คลิสต�ของออสบอร�น ซึ่งแสดงรายการคําถามเพื่อ
กระตุ�นให�เกิดจินตนาการและเสนอแนะการคิดค�นใหม(ๆ เพ่ือการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
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เช็คลิสต� 
ของออสบอร�นในการปรับปรุง

การทํางานให�ปลอดภัยข้ึน 

 

 

•  

3. สามารถเปล่ียนได�หรือไม� สามารถแทนท่ีได�หรือไม� 
• หากเปล่ียนอุปกรณ�ในการทํางานแล�ว 
• หากกําจัดแหล(งท่ีก(อให�เกิดอันตรายออกไป 
• หากเพ่ิมเติมอุปกรณ�บางส่ิงเข�าไป 
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ข้ันตอนการปฏิบัติการและตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัดภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค�ด�านการคิดค�นส่ิง
ใหม�ในการผลักดันเพ่ือมุ�งสู�วิธีการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 
องค�ประกอบ  นิยามเชิงปฏิบัติการ  ตัวบ�งช้ี/สาระหลักเพ่ือการวัด 
7.1 การคิดค�นส่ิงใหม�ๆ 

(Inventive Thinking) 
 

การแสดงออกของผู�นําในการ
เป=ดใจกว�าง ยอมรับความคิด
ใหม(ๆ มีการเอาใจใส( และ
สนับสนุนความคิดใหม(ๆ 
 

1) มีการเป=ดใจกว�างต(อการ
คิดค�นสิ่งใหม(ๆ 

2) มีการยอมรับการคิดค�นสิ่ง
ใหม(ๆ 

3) มีการเอาใจใส(และสนับสนุน
การคิดสิ่งใหม( 

7.2 ผู�นําส�งเสริมความคิด
ใหม�ๆ ในการผลักดันเพ่ือ
มุ�งสู�วิธีการจัด การความ
ปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในธุรกิจโรงแรม 

การแสดงออกของผู�นําในการ 
ประยุกต�ใช� ไคเซ็นกับการระดม
สมอง (Kaizen and Brain 
Storming) ในระบบ
ข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
งานด�านความปลอดภัย 
(Kaizen and Safety 
Suggestion)  

1) มีความเข�าใจในไคเซ็น 
(Kaizen) และการระดม
สมอง (Brain Strom) ของ
ออสบอร�น 

2) มีการใช�รายการหรือเช็คลิสต�
ของออสบอร�น เพ่ือกระตุ�น
ให�เกิดจินตนาการและ
ความคิดใหม(ๆ เพ่ือการ
ผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการ
จัดการความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 

 
สรุป 

จากปรากฎข�างต�น จะเห็นได�ว(าทักษะการคิดค�นสิ่งใหม( (inventive thinking) 
มีความสําคัญในการปรับตัว การคิดสร�างสรรค� การจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทางด�านการจัดการ
ความปลอดภัย โดยได�รับการสนับสนุนจากผู�นําในการเป=ดใจกว�าง การยอมรับและใส(ใจในการส(งเสริม
ความคิดใหม(ๆ รวมท้ังการประยุกต�ใช�ระบบข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน (Suggestion) หรือ   
ไคเซ็น (Kaizen) ร(วมกับการระดมสมอง (Brain Stroming) ของออสบอร�น โดยเฉพาะอย(างยิ่งแบบ
รายการหรือเช็คลิสต�ของออสบอร�นมีประโยชน�อย(างมากท้ังต(อผู�ท่ีใหม(และผู�ท่ีมีประสบการณ� โดย  
สามารถกระตุ�นให�เกิดจินตนาการและความคิดใหม(ๆ จากแนวคําถาม และสามารถต(อยอดความคิด
ใหม(ๆ ได�อย(างต(อเนื่อง ทําให�เกิดจินตนาการและเสนอแนะการคิดค�นใหม(ๆ เพ่ือการผลักดันเพ่ือมุ(งสู(
วิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรมท้ังนี้การผลักดันเพ่ือมุ(งสู(วิธีการจัดการ
ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัยในธุรกิจโรงแรม 



378 
 

 

ประวัติผู�วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล สมชาย รุ(งเรือง  
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ.2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ.2553 วิทยาศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร�สิ่งแวดล�อม จุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2545 สาธารณสุขศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล�อมอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ.2541  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 พ.ศ.2534  รัฐศาสตร�บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 พ.ศ.2531  สาธารณสุขศาสตร�บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
  
ประวัติการทํางาน  
 พ.ศ.2542  ผู�จัดการภูมิภาคเอเชียแปซิฟ=ก บริษัท เยเนอรัลอิเลคทริค จํากัด (General 

Electric (GE)) 
 พ.ศ.2538  Fire and Safety Engineer บริษัท สตาร� ป=โตรเลียม รีไฟน�นิ่ง จํากัด (มหาชน)  
 พ.ศ.2536  Fire Engineer บริษัท ไทยออยล� จํากัด (มหาชน)  
 พ.ศ.2531  Safety Engineer บริษัท สยามคราฟท�อุตสาหกรรม จํากัด ในเครือ            

ปูนซิเมนต�ไทย 
 พ.ศ.2531  Safety Engineer บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด� คอนสตรัคชั่น 

จํากัด (มหาชน) 
 
ผลงานวิชาการ 
 พ.ศ.2557 ป�จจัยจูงใจท่ีส(งผลต(อระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล�อมในองค�การผลิต

กระแสไฟฟ�า การประชุมวิชาการ CAPToR Conference on Tourism, 
Hospitality & Business 2014 

 พ.ศ.2560  ป�จจัยส(งเสริมการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางานในธุรกิจโรงแรม วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 2560 

 พ.ศ.2560  รูปแบบการพัฒนาผู�นําสู(การสร�างแรงผลักดันเชิงสร�างสรรค� Veridian 
E-Journal, มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560 

 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

