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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการระบบอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมปลากระป๋อง บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด  โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
แบบหน้าต่อหน้า (Face-to-Face)  โดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง สัมภาษณ์ตัวแทนของบุคลากร
ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และคนงานทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มี
อายุงานไม่น้อยกว่า 5 ปี และสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย จ านวนรวมทั้งสิ้น 84 คน 
 ผลการศึกษาพบว่า บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด ได้ให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และปฏิบัติตามบทบัญญัติทาง
กฎหมาย แต่เนื่องด้วยสภาพโรงงานเก่าและพ้ืนที่จ ากัด จึงไม่สามารถขยายอาณาบริเวณโรงงานได้  
ในขณะเดียวกัน การส่งออกปลากระป๋องไปยังต่างประเทศประสบปัญหาการกีดกันทางการค้า อีกทั้ง
บทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศไทยอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนปลาสดและแรงงาน แต่
ผู้บริโภคมีความภักดีในตราสินค้า (Brand Royalty) ซึ่งถ้าหากบริษัทได้ท าการวิจัยพัฒนาเพ่ือผลิตเนื้อ
ปลากระป๋องประเภทอ่ืนหรือเนื้อสัตว์ประเภทอ่ืนบรรจุกระป๋อง และพัฒนาบรรจุภัณฑ์แล้ว จะท าให้มี
แหล่งรายได้เพ่ิมขึ้นเพ่ือน าไปปรับปรุงระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน รวมทั้งน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อลดมลพิษจากขบวนการผลิต และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต นอกจากนี้ พนักงานในฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการบางด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดท างบประมาณ  จึงควรจัดหลักสูตร
อบรมความรู้ดังกล่าว  รวมทั้งปรับปรุงวิธีการ จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้งาน ตลอดจนประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือติดลูกระนาดบนถนนซอย และ
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณปากทางเข้าโรงงาน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยแก่คนงานและชุมชนใน
การเดินทาง ดังนั้น กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท 
รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด จึงสมควรด าเนินการใน 6 ประเด็น ดังนี้ 
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Abstract 
 This research aimed to study the strategy of occupational health and safety 
management in canned fish industry in the case study of Royal Foods Co., Ltd. The 
qualitative method by using a face-to-face in-depth interview with the semi-structure 
questionnaire was the main technique. Eighty four personnel, consisting of 
administrators, supervisors, and office workers who worked in this factory for more 
than 1 year, were questioned. All of them were more than 20 years of age. 

 The result showed that the Royal Foods Co., Ltd. had realized the 
importance of the management in safety, occupational health and environment, as 
well as the compliance of related regulations. Due to the dated physical condition 
and limited space of the factory, the company was not able to expand its working 
area. Meanwhile, the exporting of canned fish was facing some trouble regarding 
trade barriers. Moreover, Thai regulations might cause a shortage of the raw material 
of fresh fishes and production labors. Fortunately, its customers were strong on the 
brand royalty of this company.  Should the company have conducted R&D for 
canned products from other fish or meat and their packaging, the revenue would be 
increased and the company would be able to improve its occupational health and 
safety management, as well as to bring in up-to-date production technology in order 
to reduce pollution from production process and to increase production efficiency. 
Moreover, staffs in the safety, occupational health and environment department 
were short of some management skills.  The company should have arranged training 
course according to their needed working skills. To provide safety for workers and 
community, the company should also have worked with its local administration to 
install speed bumps on side streets, and traffic lights on the main street at the 
factory entrance. Therefore, the company should precede with occupational health 
and safety management, as well as 6 others management strategies as the following:  

Strategy 1: The plant efficiency improvement. 
Strategy 2:  The product research and development. 
Strategy 3:  The management efficiency improvement. 
Strategy 4:  The improvement of advertising pattern and distribution 

channels. 
Strategy 5:  The new raw materials supplies. 
Strategy 6: The collaboration with external organizations. 

Keywords : safety, occupational health and environment 
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ความส าคัญของปัญหา 
อุตสาหกรรมปลากระป๋องและปลาแปรรูปของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการ

ส่งออกสูง ในปีพ.ศ. 2554 มีมูลค่าการส่งออก 2,937.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นเป็น 3,435.43 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2554 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.94 ในปี พ.ศ. 2555 หลังจากนั้นมูลค่า
การส่งออกได้ลดลงตามล าดับเหลือ 3,388.47  3,060.08  2,658.40 และ 2,565.61 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2556 – 2559 ตามล าดับ หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 6.91 ต่อปี โดยมีตลาดหลักได้แก่ 
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในช่วงปีดังกล่าวเฉล ี่ยร้อยละ 45.27 ของมูลค่า
การส่งออกปลากระป๋องและปลาแปรรูปทั้งหมด ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญต่อระบบความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety, Occupational Health and 
Environment:SHE) อย่างมาก  

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด ผู้ผลิตปลากระป๋องตรา “สามแม่ครัว” เป็นอุตสาหกรรมผลิตปลา
กระป๋องรายใหญ่ มีการจ้างงานในโรงงานรวมทั้งสิ้น 731 คน เป็นคนงานในฝ่ายผลิตจ านวน 522 คน 
ซึ่งประกอบด้วย 8 แผนก ได้แก่ แผนกตัดปลา แผนกบรรจุปลา แผนกคุมเครื่อง แผนกเตรียม
เครื่องปรุง แผนกบรรจุภัณฑ์ แผนกฆ่าเชื้อ แผนกแพ็คกิ้ง และแผนกประสานงาน (ข้อมูลจากบริษัท 
รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด ณ ปี พ.ศ. 2559) ซึ่งนอกจากอาจประสบอันตรายจากการท างานแล้ว ยังได้รับ
มลพิษทางด้านเสียงที่เกิดจากเสียงกระทบจากการล าเลียงกระป๋อง การท างานของเครื่องจักร และพัด
ลมขนาดใหญ่ที่ติดตั้งเพ่ือระบายความร้อนภายในโรงงาน เกิดเสียงดังประมาณ 84.5 เดซิเบลเอ ซึ่งทาง
โรงงานก าหนดให้คนงานต้องสวมใส่ปลั๊กเสียบหู (Ear Plug) เพ่ือลดระดับความดังของเสียงที่ได้รับเหลือ
ประมาณ 25 เดซิเบลเอ แต่คนงานในแผนกตัดปลาและแผนกบรรจุปลาที่ลักษณะการท างานต้องยืน
ตลอดทั้งวัน จะท าให้เกิดความเครียดของกล้ามเนื้อและความเมื่อยล้า อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
คนงาน อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางโรงงานได้จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( Personal 
Protective Equipment) และก าหนดมาตรการป้องกันอันตรายให้คนงานต้องปฏิบัติตาม แต่ถ้าหาก
คนงานไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยและรับรู้ถึงสภาพการท างานที่เป็นอันตรายแล้ว ก็มีโอกาสประสบ
อุบัติเหตุจากการท างานได้เช่นกัน นอกจากนี้ระบบการบริหารจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพยังมีความส าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นบรรษัทภิบาล 
(Corporative Governance) อีกด้วย 

ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
โรงงานผลิตปลากระป๋อง บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการระบบอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีในการท างาน ลดความสูญเสีย ลดภาระของ
ครอบครัวและสังคมที่ต้องดูแลรักษา ซึ่งอาจต้องเยียวยาเป็นระยะเวลานานหรือตลอดชีวิตของคนงานท่ี
ประสบอุบัติเหตุ อีกทั้งยังเป็นการขจัดอุปสรรคที่ประเทศคู่ค้าที่มีข้อก าหนดมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 เพ่ือศึกษากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการระบบอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของอุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋อง 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตของการศึกษาก าหนดไว้ดังนี้ 
1. ศึกษากลยุทธ์เพื่อใช้บริหารจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงานผลิต

ปลากระป๋อง บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “สามแม่ครัว” ตั้งอยู่ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

2. เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยการคัดเลือกตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ในบริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด ซึ่งประกอบด้วย
พนักงานระดับบริหาร หัวหน้างาน และคนงานที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงที่
มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และมีอายุงานมากกว่า 5 ปี 

3. ช่วงระยะเวลาการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรของบริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด คือระหว่างเดือน
มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
วิธีการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยมีข้ันตอนดังนี ้
1. การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) 
2. การรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ด้วยการสัมภาษณ์ตัวแทนของบุคลากรทุกระดับของบริษัท รอแยลฟู้ดส์ 
จ ากัด และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเพ่ือตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

3. น าข้อมูลจากการตรวจสอบเอกสารและการรวบรวมภาคสนามท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด เพ่ือก าหนดกลยุทธ์
การบริหารจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรของโรงงานผลิตปลากระป๋อง บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด ประกอบด้วยพนักงาน
ระดับบริหาร หัวหน้างาน และคนงานทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 731 คน ได้ท าการคัดเลือก
ตามสัดส่วนของประชากรเป็นตัวแทนจ านวนรวม 84 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 

1.  กลุ่มผู้บริหารและหัวหน้างาน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 68 คน คัดเลือกเป็นตัวแทนร้อย
ละ 25 คิดเป็นจ านวนตัวแทน 17 คน จ าแนกออกเป็นดังนี้ 

- ผู้บริหารที่มีบทบาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของโรงงานโดยตรง จ านวน 3 คน ผู้แทนนายจ้างและคนงานใน
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ฝ่ายละ 1 คน รวม
จ านวน 5 คน 
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-  ตัวแทนในกลุ่มผู้บริหารและหัวหน้างานอื่นอีกจ านวน 12 คน โดยเน้นหัวหน้างานที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2.  กลุ่มพนักงานและคนงาน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 663 คน คัดเลือกเป็นตัวแทนร้อยละ 
10 ของจ านวนคนงานในแต่ละฝ่ายงาน โดยก าหนดให้แต่ละฝ่ายงานมีตัวแทนอย่างน้อย 1 คน จะได้
จ านวนตัวแทนจ าแนกตามลักษณะของฝ่ายงานเป็นจ านวน 67 คน (ตาราง 1) โดยการขอความร่วมมือ
จากบริษัทในการจัดส่งพนักงานและคนงานที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 5 ปี มาให้สัมภาษณ์
เพ่ือให้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้าน SHE ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์  

ตาราง 1  
จ านวนตัวแทนในกลุ่มพนักงานและคนงานจ าแนกตามฝ่ายงานของบริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด 

หน่วย : คน 
ฝ่ายงาน จ านวนพนักงานและคนงาน1/ จ านวนตัวแทน 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 31 3 
ฝ่ายผลิต 522 52 
ฝ่ายบัญชี/ตรวจสอบ 4 1 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 14 1 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 2 1 
ฝ่ายคลังสินค้า 52 5 
ฝ่ายจัดซื้อ 4 1 
ฝ่ายวิศวกรรม 20 2 
ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย 

14 1 

และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

  

รวม 663 67 

ที่มา :  1/ บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559) 
 
ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์เอกสาร 
บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 เพ่ือว่าจ้างโรงงานผลิตอาหารกระป๋องท า

การผลิตปลาแมคเคอเรลกระป๋องและปลาซาร์ดีนกระป๋องในซอสมะเขือเทศตรา “สามแม่ครัว” ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2517 จึงได้ก่อตั้งโรงงานขึ้นเองที่อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันมีพนักงานและคนงาน
จ านวนรวม 731 คน  และเฉพาะคนงานในสายงานการผลิตมีจ านวน 522 คน เนื่องจากบริษัทมีจ านวน
คนงานมากกว่า 100 คน จึงต้องด าเนินการตามกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549  โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) ระดับ
วิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) ระดับบริหาร เพ่ือท าหน้าที่ตามที่กฎกระทรวง
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ก าหนด รวมทั้งจัดท าข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัยในการท างาน  นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มี
ห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ตลอดจนได้
ด าเนินการก าจัดของเสีย สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

ในระยะแรก ปลากระป๋องของบริษัทได้ส่งออกผ่านบริษัทการค้า (Trading Company) ไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม ทวีปยุโรป อาฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ และในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา 
บริษัทได้ส่งออกเองไปยังประเทศอิสราเอล ออสเตรเลีย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สปป. ลาว กัมพูชา และ
เมียนมาร์ ซึ่งได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ในการน าเข้าของประเทศคู่ค้า และกฎระเบียบต่างๆ 
ที่รัฐบาลไทยประกาศใช้ นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่  ISO 9001  
HACCP   HALAL  อย. และ Thailand Brand ตลอดจนได้รับคัดเลือกเป็น Most Powerful Brand 
Thailand จ านวน 3 ปี ได้แก่ ปี พ.ศ. 2514 ปี พ.ศ. 2515 และปี พ.ศ. 2516 และได้รับยกย่องเป็น
ปลากระป๋องน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 1 จาก Thailand Most Admired Brand 2017 

ส าหรับสถิติผู้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายเนื่องจากการท างานระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีจ านวน 29 คน ลดลงเหลือ 14 คนในปี พ.ศ. 2556 หรือลดลงร้อยละ 51.72 
แต่กลับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเป็น 15 18 และ 20 คนในปี พ.ศ. 2557 2558 และ 2559 ตามล าดับ ส่วน
ด้านจ านวนวันหยุดงานรวมได้ลดลงตามล าดับจาก 124 วันในปี พ.ศ. 2555 เหลือ 49 วันในปี พ.ศ. 2559 
หรือลดลง 2.53 เท่า โดยอุบัติเหตุหรืออันตรายส่วนใหญ่ ได้แก่ มีดบาด ลื่นล้ม พาเลตบรรจุปลาหล่น
ทับ ฯลฯ 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด สร้างโรงงานผลิตปลากระป๋องที่อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 

เมื่อปี พ.ศ. 2517  ซึ่งเดิมเป็นท้องทุ่ง ปัจจุบันชุมชนได้ขยายตัวจนติดอาคารโรงงาน ท าให้ไม่สามารถ
ขยายพ้ืนทีข่องโรงงาน จึงต้องขยายโรงงานด้วยการปรับปรุงอาคารที่มีอยู่และขยายพ้ืนที่ในแนวสูง ซึ่ง
มีโครงการรื้อถอนอาคารเดิมขนาดชั้นเดียวแล้วก่อสร้างเป็นอาคารสูง 3 ชั้น 

การบริหารจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด เริ่ม
ตั้งแต่คัดเลือกคนงานเข้าท างาน บริษัทจะตรวจสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ที่มาสมัครงาน และ
ระหว่างที่ท างานอยู่จะตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง โดยคนงานที่ท างานในแผนกที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
จะจัดให้ตรวจสุขภาพมากครั้งขึ้น หากพบการเสื่อมสมรรถภาพจะให้ย้ายแผนกงาน และก่อนที่จะเข้า
ท างานในสายงานการผลิต บริษัทยังจัดให้มีการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ด้านระบบและกลไกการบริหารจัดการ บริษัทได้ด าเนินการตามกฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วย
ก าหนดมาตรฐานการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2549 และยังมอบหมายให้ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของบริษัทจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนประเมินความเสี่ยงตามหลัก Job Safety Analysis 
(JSA) เพ่ือก าหนดมาตรฐานการป้องกันและมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ส่วนแผนศึกษา
สิ่งแวดล้อมได้จัดท าโครงการ Carbon Footprint และโครงการ Water Footprint จนได้รับ           
ใบประกาศนียบัตร Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม ส าหรับฝ่ายวิศวกรรมได้จัดท าแผน 
Preventive Maintenance และคู่มือการตรวจเช็คอุปกรณ์และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ นอกจากนี้           
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ยังได้จัดหลักสูตรอบรมประจ าปีให้แก่พนักงานทุกคน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน และหลักสูตรจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งการ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟแก่พนักงานทุกคน และได้ท าการประเมินผลทั้งการเข้าอบรม
หลักสูตรและการฝึกซ้อมดังกล่าวด้วย อีกทั้งได้จัดส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น 

บริษัทได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และประกาศเสียงตาม
สายและฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานได้จัดท ารายงานการ
ประชุมคณะ กรรมการความปลอดภัยฯ แจกแก่ทุกฝ่ายงาน ผู้จัดการแต่ละฝ่ายจะน าส่วนที่เกี่ยวข้อง
ไปประชาสัมพันธ์หรือประชุมพนักงานภายในฝ่าย ส่วนการแจ้งข่าวสารแก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
กับโรงงานได้ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายหรือส่งพนักงานเข้าไปชี้แจ้ง 

จากการสัมภาษณ์พนักงาน/คนงานเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัท พบว่า คนงานได้รับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ตามภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ เช่น ผ้าปิดจมูก-ปาก ปลั๊กเสียบหู ถุงมือกันบาด รองเท้าบู๊ทกันลื่น            
ที่คาดเอว ฯลฯ รวมทั้งแนะน าให้คนงานในแผนกตัดปลาและแผนกบรรจุปลาที่ต้องยืนท างาน
ตลอดเวลา จนเกิดความเครียดของกล้ามเนื้อและเมื่อยล้าให้เปลี่ยนอิริยาบถในการท างานอยู่เสมอ 
และคนงานที่มีรูปร่างเตี้ย บริษัทได้จัดแท่นยืนเสริมเพ่ือให้ตัดปลาได้สะดวกและไม่ปวดเมื่อยบริเวณ
หัวไหล่ ในสถานที่ท างานมีป้ายแสดงความปลอดภัย/เครื่องหมายเตือนทุกจุดเสี่ยง ในแต่ละวันก่อน
เริ่มเข้าท างานจะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) ระดับหัวหน้างานเดินตรวจตราความ
ปลอดภัยในแผนกที่รับผิดชอบ หัวหน้าแผนกตรวจตราการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ตลอดเวลาการท างาน และ จป. ระดับวิชาชีพเน้นตรวจตราจุดเสี่ยง ในส่วนของการรักษา
สภาพแวดล้อม บริษัทได้ลงทุนสร้างระบบบ าบัดเขม่าและระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบพัดลมดูดอากาศ
และระบบจ่ายลมเย็นเพ่ือลดความร้อนในสถานที่ท างาน ว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ก าจัด
ภาชนะเปื่อย ตะกอนของเสีย ตรวจวัดระดับของแสง เสียง ความร้อน ความเข้มของสารเคมีในชั้น
บรรยากาศ และปริมาณมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากหม้อไอน้ า (Boiler) และบริษัทยังได้จัดซื้อ
อุปกรณเ์พ่ือสุ่มตรวจวัดเองอีกด้วย 

ในกรณีที่คนงานประสบอุบัติเหตุจากการท างาน หัวหน้างานและคนงานในแผนกจะน า
ผู้บาดเจ็บส่งห้องปฐมพยาบาล ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพประจ า 1 คนท าการประเมินอาการ และ
รักษาพยาบาล หากอาการบาดเจ็บรุนแรงจะน าส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครที่บริษัทได้ท าข้อตกลงไว้ 
และในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง กรรมการความปลอดภัยฯ และ จป. ระดับวิชาชีพจะเข้าถึงสถานที่
เกิดอุบัติเหตุในทันที เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ แล้วก าหนดมาตรการป้องกันเบื้องต้น
และมาตรการป้องกันถาวร และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้ก าหนดให้น าผลงานด้านความปลอดภัยในการท างานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงปลายปี 
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ส าหรับแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในปี 
พ.ศ. 2560 บริษัทมีแผนงานติดตั้งระบบจ่ายลมเย็นในห้องฆ่าเชื้อ ย้ายแผนกตัดปลาและแผนกบรรจุ
ปลาไปยังอาคารคลังสินค้าเดิมที่ท าการปรับปรุงเป็นสายงานการผลิต และบริษัทยังได้อนุมัติ
งบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานใน
ปี พ.ศ. 2560 เป็นวงเงิน 10,980,000 บาท เพ่ิมขึ้นจาก 10,400,000 บาทในปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 5.58 

ผลการสังเกตตามรายการตรวจสอบ 
ในการสังเกต (Observation) ตามรายการตรวจสอบ (Check List) ด้วยการเดินส ารวจ

โดยรอบโรงงาน และขอตรวจดูเอกสาร/อุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียง ความร้อนและเอกสารต่าง  ๆ ที่
กฎหมายก าหนด พบว่า บริษัทได้ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม          
ในการท างานตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ 
พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะจากรายการตรวจสอบดังนี้ 

1. การจัดเก็บสิ่งของ แม้ว่าทั้งคลังสินค้าปลาสด คลังสินค้าปลากระป๋อง และคลังจัดเก็บวัสดุ
ไม่ใช้แล้วมีการจัดเก็บสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ แต่ในคลังสินค้า 1 ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องมีการ
ตีเส้นเพ่ือก าหนดบริเวณจัดเก็บสิ่งของ เพ่ือก าหนดบริเวณจัดเก็บสิ่งของที่ปลอดภัยและเป็นสัดส่วน 

2. ห้องน้ าคนงาน เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนคนงานเพศชายต่อเพศหญิงในอัตรา 30:70           
จึงสมควรเพ่ิมจ านวนห้องน้ าหญิงให้สอดคล้องกับจ านวนคนงานเพศหญิง เพ่ือให้เกิดความสะดวกใน
การใช้บริการช่วงหยุดพัก และควรอยู่ใกล้กับสายงานการผลิต 

3. ห้องปฐมพยาบาล แม้ว่าห้องปฐมพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร
อยู่ประจ าตลอดช่วงเวลาท างาน มีความสะอาด และมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่สถานที่ท าการของ
ห้องปฐมพยาบาลอยู่ห่างจากสายงานการผลิต จึงไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายคนงานที่ประสบ
อุบัติเหตุ/อันตรายเนื่องจากการท างานหรือเกิดอาการเจ็บป่วยกะทันหัน 

4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัสดุ การใช้โฟล์คลิฟเพ่ือเคลื่อนย้ายปลากระป๋อง
จากสายงานการผลิตไปจัดเก็บในคลังสินค้าเพ่ือรอจ าหน่าย ควรติดตั้งสัญญาณถอยหลังให้โฟล์คลิฟ 
เพ่ือให้ผู้ที่ยืนหรือเดินผ่านไปมาได้ยินเสียงสัญญาณและหลบหลีก 

5. สถานที่พักผ่อน เนื่องจากโรงงานสร้างมาเป็นระยะเวลามากกว่า 40 ปี  และชุมชนปลูก
สร้างที่อยู่อาศัยติดอาคารโรงงาน จนไม่สามารถขยายอาณาบริเวณโรงงานออกไปได้อีก แม้ว่าทาง
บริษัทได้พยายามเจรจาขอซื้อพ้ืนที่จากชุมชนข้างเคียง  แต่ได้รับการปฏิเสธด้วยการเรียกร้องค่าที่ดิน
ในราคาสูง ท าให้ไม่สามารถจัดสถานที่พักผ่อนให้แก่คนงาน ดังนั้น การที่บริษัทมีโครงการจะรื้อถอน
อาคารเก่าเพ่ือก่อสร้างอาคารใหม่นั้น จึงสมควรจัดสรรพ้ืนที่บางส่วนเป็นสถานที่พักผ่อนให้แก่คนงาน
ในช่วงหยุดพัก 

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น แม้ว่าบริษัทได้ติดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็นจากคนงาน แต่ตู้รับฟัง
ความคิดเห็นที่ติดตั้งไว้ทั้งสองแห่งล้วนอยู่ในรัศมีของกล้องวงจรปิด ท าให้คนงานไม่กล้าแสดงความ
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คิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ดังนั้น บริษัทจึงควรติดตั้งตู้แสดงความคิดเห็นในบริเวณที่อยู่นอกรัศมี
ของกล้องวงจรปิด เพ่ือจะได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคนงานไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 

การวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
เมื่อน าผลจากการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – 

depth Interview) บุคลากรทุกระดับของบริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด แบบหน้าต่อหน้า (Face-to-
Face) และการสังเกตตามรายการตรวจสอบ (Check List) ดังกล่าวมาวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Analysis) หรือที่เรียกว่า SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal 
Environment) เพ่ือทราบจุดแข็ง (Strengths : S) และจุดอ่อน (Weaknesses : W) และ
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เพ่ือทราบโอกาส (Opportunities : O) และภัย
คุกคาม (Threats : T) เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการของบริษัท ปรากฏผลดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของบริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด มีจุดแข็งด้านการบริหาร
จัดการ ดังนี้ 

1.  ได้ด าเนินการตามบทบัญญัติทางกฎหมายอย่างครบถ้วน  
2.  ให้ความส าคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมทั้งภายในโรงงาน

และโดยรอบโรงงาน  
3.  ได้จัดสรรงบประมาณโครงการเพ่ือพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 

แวดล้อมในการท างานเป็นวงเงินสูง กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้อนุมัติวงเงินในการพัฒนาด้าน
ดังกล่าวสูงถึง 10,980,000 บาท เพ่ิมข้ึนจาก 10,400,000 บาทในปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 5.58  

4.  สินค้าของบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหลายสถาบัน  ได้แก่ ISO 9001  
HACCP  HALAL  เครื่องหมาย อย. และ THAILAND BRAND  

5.  สินค้ามีความหลากหลาย กล่าวคือ นอกจากท าการผลิตปลากระป๋องหลากหลายรสชาติ
แล้ว ยังได้ว่าจ้างผลิตผักกาดดอง ซีอ๊ิวขาว ซอสหอยนางรม ซอสปรุงรส และน้ าปลาไส้ตัน  

6.  มีแผนงาน ระบบและกลไกในการรักษาสภาพแวดล้อม จนได้รับใบประกาศนียบัตร 
Green Industry  จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 

ส่วนจุดอ่อน (W) ของการด าเนินงานในด้านดังกล่าว ได้แก่  
1.  สภาพพ้ืนที่โรงงานจ ากัดและเป็นโรงงานเก่า ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และชุมชน

ขยายตัวจนติดอาคารโรงงาน จึงเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2.  ระบบการบริหารจัดการในบางด้านขาดประสิทธิภาพที่ดี ที่ส าคัญ ได้แก่ 
 2.1 ขาดการสร้างระบบจูงใจในการเข้าเป็นกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
2.2 ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในอย่างเป็นเอกภาพ เช่น การจัดซื้อ

รองเท้าบู๊ทของฝ่ายงาน 2 ฝ่ายที่มีคุณภาพแตกต่างกัน ท าให้คนงานเกิดความรู้สึกที่ได้รับการปฏิบัติไม่
เท่าเทียมกัน 

2.3 การจัดท างบประมาณในบางด้านไม่มีประสิทธิภาพ เพราะบุคลากรบางคนขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบงบประมาณ 
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3.  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร เช่น ข้อมูลใน Website ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน การโฆษณาสินค้าผ่านสื่อต่างๆ ยังไม่เข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีแท้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ท าให้ทราบถึงโอกาส (0 ) ที่จะท าให้บริษัทสามารถ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและอยู่รอดอย่างยั่งยืนจากปัจจัยต่อไปนี้ 

1.  ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ รายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค            
ขั้นสุดท้ายของภาคเอกชน (Private Final Consumption Expenditure) ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) และดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภค (CCI) ส่งผลให้ความสามารถในการจับจ่าย
ใช้สอยของผู้บริโภคเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย  

2.  ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ท าให้บริษัทมีแหล่งรายได้ที่จะน ามาปรับปรุง
ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

3.  การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ท าให้บริษัทสามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือลด
มลพิษจากขบวนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

4.  วิถีการด าเนินชีวิตที่มุ่งให้ความส าคัญต่อสุขภาพและความสะดวกสบาย ท าให้บริษัท           
มีรายได้จากการจ าหน่ายปลากระป๋องเพ่ิมขึ้น เพ่ือน ามาพัฒนาหรือขยายงาน  

4.1 ในปัจจุบัน คนไทยได้ให้ความส าคัญด้านโภชนาการ โดยรับประทานอาหารประเภท
เสริมสุขภาพ ซ่ึงเนื้อปลาเป็นอาหารโปรตีนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไขมันโอเมก้า - 3 แร่แคลเซียม สังกะสี 
เหล็ก และวิตามินต่างๆ  

4.2 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่รัดตัว ท าให้ทุกครัวเรือนต้องออกท างานนอกบ้าน และ
สภาพจราจรที่แออัด จึงไม่มีเวลาปรุงอาหารเอง ดังนั้น ปลากระป๋องจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของ
ครัวเรือนต่าง ๆ 

ส่วนด้านภัยคุกคาม (T) นั้น ในการด าเนินงานของบริษัทได้รับภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อม
โดยรอบโรงงาน บทบัญญัติทางกฎหมาย และมาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้า ดังนี้ 

1. การขยายตัวของชุมชนจนอยู่ติดอาคารโรงงาน ท าให้โรงงานไม่สามารถขยายพ้ืนที่ และ
บริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่าง                    
มีประสิทธิภาพ 

2. บทบัญญัติทางกฎหมายไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการในบางด้าน เช่น การติดลูกระนาดบน
พ้ืนถนนสาธารณะ เพ่ือชะลอความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งผ่านโรงงาน การสร้างอาคารสูงที่ต้องมี
ระยะถอยร่นจากถนน ท าให้มีพ้ืนที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าท่ีควร 

3. ปริมาณปลาที่จับได้มีแนวโน้มลดลงและราคามีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ก าหนดให้เรือที่ใช้ท าการประมงและเรือสนับสนุนการ
ประมงต้องติดตั้งระบบติดตามเรือ และห้ามกรมประมงออกใบอนุญาตท าประมงนอกน่านน้ าไทย           
ท าให้ผู้ประกอบการบางรายต้องเลิกกิจการ  

4.  การขาดแคลนแรงงานที่ใช้จับปลาและในโรงงาน เนื่องจากสหรัฐอเมริกาคงให้ประเทศ
ไทยอยู่ในระดับ 2 แบบถูกจับตามอง (Tier 2 Watch List) ทางด้านสถานการณ์การค้ามนุษย์               
จนรัฐบาลไทยต้องออกพระราชก าหนดบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ท าให้
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แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศเป็นจ านวนมาก จนเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานทุกภาคส่วน 
(Sectors) 
 การวิเคราะห์ SWOT 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัท รอแยลฟู้ดส์ 
จ ากัด ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถน ามาสรุปเป็นการวิเคราะห์ SWOT ได้ดังตาราง 1 
ตาราง 2   
การวิเคราะห์ SWOT ของบริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด 

จุดแข็ง(S) 
1. ได้ด าเนินการตามบทบัญญัติทางกฎหมายอย่าง  
     ครบถ้วน 
2. ให้ความส าคัญด้านความปลอดภัย อาชีว - 
     อนามัย และสภาพแวดล้อมทั้งภายในโรงงาน 
     และโดยรอบโรงงาน 
3. จัดสรรงบประมาณโครงการเพ่ือพัฒนาด้าน 
    ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย  แ ล ะ 
    สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นวงเงินสูงถึง  
    10,980,000 บาท 
4.  สินค้าได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก 
    หลายสถาบัน แสดงถึงความมีประสิทธิภาพใน 
    การบริหารจัดการและการผลิต  
5. สินค้ามีความหลากหลาย ซึ่งนอกจากผลิตปลา 
    กระป๋องหลากหลายรสชาติแล้ว ยังได้ว่าจ้าง 
    ผลิตผักกาดดอง ซีอ้ิว ซอสปรุงรส และน้ าปลา 
    ไส้ตัน 
6. มีแผนงาน ระบบและกลไกในการรั กษา 
    สภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพจนได้รับใบ 
    ประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

จุดอ่อน (W) 
1. พ้ืนที่โรงงานจ ากัดและเป็นโรงงานเก่า ซึ่งก่อตั้ง 
    ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และไม่สามารถขยาย 
    พ้ืนที่ได ้ 
2. ระบบการบริหารจัดการในบางด้ านขาด   
     ประสิทธิภาพที่ดี เข่น ขาดการประสานงาน 
     ระหว่างหน่วยงานภายในอย่างเป็นเอกภาพ  
     ก า ร จั ดท า งบประมาณในบางด้ าน ไม่ มี 
     ประสิทธิภาพ 
3. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไม่ดึ งดูดความ  

 สนใจของผู้บริโภคเท่าที่ควร ทั้งนี้ ข้อมูลใน 
Website ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ครบถ้วน 
และการโฆษณาไม่เข้าถึงผู้บริโภคที่แท้จริงอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

โอกาส (O) 
1. สามารถน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เ พ่ือลด

มลพิษและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
2. ผู้ บ ริ โ ภ ค มี ค ว า ม ภั ก ดี ใ น ต ร า สิ น ค้ า  

(Brand Loyalty) ท าให้มีแหล่งรายได้เพ่ือน ามา
ปรับปรุงระบบ SHE 

3. ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
แสดงถึงให้ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย
ของผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน  

ภัยคุกคาม (T) 
1. ไม่สามารถขยายพ้ืนที่โรงงาน ท าให้การบริหาร

จัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานขาดประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

2. บทบัญญัติทางกฎหมายไม่เอ้ือต่อการบริหาร  
    จัดการในบางด้าน โดยเฉพาะการขยายพ้ืนที่ใช้ 
    สอยด้วยการก่อสร้างอาคารสูง 
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ตาราง 2  (ต่อ) 

 
 TOWS Matrix 

 จากการวิเคราะห์ SWOT ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถน ามาจับคู่กันในรูปแมทริกซ์ 
(Matrix) เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกของบริษัท  รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด ได้ดังนี้ 

 
  SO : จุดแข็ง-โอกาส 

 1.  บริษัทให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน จึงสามารถน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการ
ท างานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

2.  สินค้าของบริษัทมีคุณภาพมาตรฐาน มีความหลากหลาย และยอดขายของบริษัทมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น  จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถน ามาใช้ปรับปรุงระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 WO : จุดอ่อน - โอกาส 

1. พ้ืนที่โรงงานจ ากัดและมีสภาพเก่า แต่บริษัทมีแนวโน้มจ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น จึงมีความ
เป็นไปได้ที่จะน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน 

2. การบริหารจัดการบางด้านขาดประสิทธิภาพที่ดี แต่สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด และ
ระบบเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางท่ีดี  

โอกาส (O) 
4. วิถีการด าเนินชีวิตเน้นให้ความส าคัญต่อสุขภาพ

และความสะดวกสบาย และปลากระป๋องเป็น
อาหารโปรตีนที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ เป็น
โอกาสให้บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า
เพ่ิมข้ึน 

ภัยคุกคาม (T) 
3. ปริมาณปลาที่จับได้มีแนวโน้มลดลง และ 
    ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น อันเป็นผลจากมาตรการ 
    ขจัด IUU Fishing  
4. ขาดแคลนแรงงานที่ใช้จับปลาและในโรงงาน  

เนื่ อ งจากประเทศไทยถูกจับตามองด้ าน
สถานการณ์การค้ามนุษย์จากสหรัฐอเมริกา จน
รัฐบาลไทยต้องออก พรก. บริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.  2560 ท าให้
แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศเป็น
จ านวนมาก 
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 ST : จุดแข็ง-ภัยคุกคาม 

1. บริษัทให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน แต่ขาดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในบางด้านและติดขัด
ด้านข้อกฎหมาย 

2. สินค้าของบริษัทมีคุณภาพมาตรฐาน แต่มีแนวโน้มขาดแคลนวัตถุดิบปลาสดและราคามี
แนวโน้มสูงขึ้น 
  
 WT : จุดอ่อน-ภัยคุกคาม 

1. สภาพพ้ืนที่โรงงานจ ากัด และบทบัญญัติทางกฎหมายไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการในบางด้าน 
2. การบริหารจัดการบางด้านขาดประสิทธิภาพที่ดี มีแนวโน้มขาดแคลนวัตถุดิบและราคา         

มีแนวโน้มสูงขึ้น  
 

 กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เมื่อน าผลการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix มาก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ

ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงานปลากระป๋อง บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด ผู้วิจัยขอน าเสนอ
เป็น 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 
   กลยุทธ์ที่ 1  การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน 

1. การเร่งปรับปรุงสภาพอาคารโรงงาน อาคารส านักงาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ตลอดจนการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้มีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ดี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และใช้แรงงานในการผลิตน้อยลง 

2. การจัดหาที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่ เพ่ือขยายก าลังการผลิต และยังสามารถปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 

การด าเนินกลยุทธ์ดังกล่าวย่อมส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น และต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยลดลง ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อีกด้วย 
 

 กลยุทธ์ที่ 2  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
1. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือผลิตเนื้อปลากระป๋องประเภทอ่ืน สัตว์น้ ากระป๋องอ่ืน หรือ

เนื้อสัตว์ประเภทอ่ืนบรรจุกระป๋อง  รวมทั้งการพัฒนารสชาติใหม่ ๆ หรือแปรรูปในรูปแบบอ่ืน (เช่น 
ทอดกรอบ ต้มย า เป็นต้น) 

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค รวมทั้งการปรับเปลี่ยนไปใช้ถุง
เป็นบรรจุภัณฑ์ 

การด าเนินกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย อันจะท าให้มีแหล่งรายได้เพ่ิมขึ้นเพ่ือน าไปปรับปรุงระบบ
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนบรรจุ
ภัณฑ์เป็นชนิดถุง จะช่วยลดมลพิษทางเสียง และสะดวกต่อการพกพา 
 

กลยุทธ์ที่ 3   การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ  
1. การปรับปรุงวิธีการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตราย ด้วยการส ารวจความต้องการประเภท

และคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากทุกฝ่าย แล้วมอบหมายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ด าเนินการจัดซื้อ จะท าให้เกิดอ านาจต่อรองในการซื้อ และลดต้นทุนลงได้ 

2. การให้ความส าคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ด้วยการก าหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

3. การจัดหลักสูตรอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการแก่พนักงานระดับกลาง 
 
กลยุทธ์ที่ 4  การปรับปรุงรูปแบบการโฆษณาและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1. การเลือกสื่อโฆษณาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง และรูปแบบการโฆษณาที่

กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค 
2. การพัฒนา Website ของบริษัทให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และน่าสนใจ 
3. การเปิดช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่ ๆ  
การด าเนินกลยุทธ์ข้างต้นจะเป็นวิธีการหนึ่งของการเพ่ิมยอดขายและรายได้ เพ่ือน ารายได้

ส่วนหนึ่งมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 
กลยุทธ์ที่ 5  การจัดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ 
การติดต่อซื้อปลาสดจากผู้จัดจ าหน่ายทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมากแห่งขึ้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่จะเกิดขึ้น และเตรียมการเพ่ือรองรับยอดขายที่จะเพ่ิมขึ้นอัน
สืบเนื่องจากการด าเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  

 
กลยุทธ์ที่ 6  การประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
การประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยแก่คนงานและชุมชน  

เช่น การติดตั้งลูกระนาดบนถนนซอย การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณปากทางเข้าโรงงาน เป็นต้น 
โดยบริษัทอาจเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแล้วติดป้ายประชาสัมพันธ์การให้การสนับสนุน ซึ่งเป็นหนทางหนึ่ง
ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทด้วย 
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สรุป 
 บริษัท รอแยลฟู้ดส์  จ ากัด ได้ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานตามที่กฎหมายก าหนดอย่างครบถ้วน อันได้แก่ กฎกระทรวงแรงงานว่า
ด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยมาตรฐานในการ
บริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพในการท างาน พ.ศ. 2554 และยังได้
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนประเมินความเสี่ยง แผนศึกษาสิ่งแวดล้อม แผน Preventive Maintenance 
และคู่มือการตรวจเช็คอุปกรณ์และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ตลอดจนได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเกณฑ์
มาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์ในการน าเข้าของประเทศคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่ระบบการคัดเลือกคนงานเข้าท างาน การปฐมนิเทศและ
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดหลักสูตรอบรมปีละ 2 
หลักสูตร และจัดส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น รวมทั้งให้
ความส าคัญด้านสภาพแวดล้อมของชุมชนใกล้เคียง แต่เนื่องจากเป็นโรงงานเก่าและพ้ืนที่จ ากัด ท าให้
การปรับปรุงระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นค่อนข้างยากล าบาก สิ่งที่สามารถด าเนินการได้ภายใต้สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ก็คือ การ
ปรับปรุงอาคารที่มีอยู่และขยายพ้ืนที่ในแนวสูง รวมทั้งปรับปรุงระบบการท างานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่คนงาน เช่น ก าหนดบริเวณจัดเก็บสิ่งของที่ปลอดภัยและเป็นสัดส่วน เพ่ิมจ านวนห้องน้ า
หญิง ติดตั้งระบบสัญญาณถอยหลังให้โฟล์คลิฟ จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่คนงานในช่วงหยุดพัก 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แสดงออกถึงการให้ความส าคัญต่อระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัทคือ ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน 
10,980,000 บาทแก่ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือ
ด าเนินการและปรับปรุงระบบดังกล่าว 

  เมื่อน าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายอกและสภาพแวดล้อมภายในของบริษัทมาพิจารณาแล้ว 
การบริหารจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จะต้องใช้
งบประมาณในการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก บริษัทจึงสมควรด าเนินการร่วมกับการบริหารจัดการ
องค์กรใน 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 กลยุทธ์ที่ 3  การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบการโฆษณาและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ 
 กลยุทธ์ที่ 6 การประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
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ข้อเสนอแนะ 
 

นอกจากบริษัทควรด าเนินการตามกลยุทธ์ทั้ง 6 ประเด็นดังกล่าวแล้ว ยังควรเร่งด าเนินการ
ปรับปรุงสภาพโรงงานจากพ้ืนที่ที่มีอยู่ในขณะนี้  โดยจัดท าแผนการศึกษาและแผนด าเนินการอย่าง
ชัดเจน เช่น จัดท าแผนรื้อถอนอาคารเดิมขนาดชั้นเดียวเพ่ือก่อสร้างเป็นอาคารสูง แผนการน า
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้ อาจต้องเริ่มจัดหาพ้ืนที่ใหม่ในจังหวัดที่ท าการประมงเพ่ือรองรับการ
ขยายงานหรือขยายสู่สายผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต เพ่ือสร้างความเป็นหนึ่งในการเป็นผู้น าทางด้าน
อาหารแปรรูปต่อไป 
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