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บริษทั ปิโตรเคมีแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยองเป็นกรณีศึกษา การวิจยัดงักล่าวเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสาร และรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และท าการสัมภาษณ์เชิงลึกพนกังานระดบั
บริหาร 10 ท่าน แต่ละท่านมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท างานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์และสรุปผล 
 ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า การให้คะแนนตัวช้ีว ัด องค์ประกอบ ปัจจัยเข้า ( Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ไดค้ะแนนรวม 79.11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ซ่ึงเป็นช่วงคะแนนระดบั 2 จากทั้งหมด 4 ระดบั ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยพบว่าไม่มี
ประเด็นปัญหาดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนัยส าคญั รวมถึงมีการปฏิบติั
และสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนปัญหาและอุปสรรค พบว่า บุคลากรดา้นความ
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The objective of this research was to assess the effectiveness of safety, occupational health, 

and environmental management affecting employees’ safety behavior by selecting a petrochemical 
company in Rayong province as a case study. The qualitative approach was applied by this research 
which collects documentary information, relevant reports, and in-depth interviews with 10 
executive employees because their key responsibility was regularly involved in the work on safety, 
occupational health, and environmental management. These sources as mentioned above were 
critically taken into consideration of this research. 

This research found that the indicators consisting of Input, Process, and Output were scored 
as 79.11 out of 100 points, which can be arranged in level 2 out of 4. This level becomes moderate 
without any significant issues of Safety Occupational health and environment, including practice 
and compliance with laws. In relation to problems and obstacles, this research found there are just 
a few and insufficient safety workers in the workplace; moreover, the participation of employees 
in the safety work is minimal. They lack knowledge and comprehension of regulations of safety, 
occupational health, and environment. 

As found by this research, any relevant training and communication concerning safety 
information from the Department of Safety, Occupational Health and Environment should be 
provided for employees in order to encourage them to be aware of their safety and also foster them 
with sustainable knowledge. There should be also the concentration on employees’ duty of 
promoting safety behavior which must be widely recognized as an essential duty of all employees. 
Eventually, an increase in the great opportunity of participation in any activities promoting safety 
behavior of executive employees should be taken into account. 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 

1.1  ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
ในปัจจุบนัเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการพฒันา

อุตสาหกรรมและมีการขยายตวัต่อเน่ือง ถึงแมว้่าในช่วงเวลาปัจจุบนัเศรษฐกิจจะไดรั้บผลกระทบ
จากโรคระบาดโควิด-19 แต่ในภาคอุตสาหกรรมส่วนมากยงัมีการด าเนินการผลิตอย่างต่อเน่ืองปกติ 
และในปัจจุบนันั้นภาคอุตสาหกรรมไดมี้การน าเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ
สูงมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการบริโภคสินคา้ทั้งในประเทศ 
และเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ท าให้เกิดความตอ้งการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้เกิดปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัจากการท างานทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ท าให้ผูใ้ช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บอนัตรายต่อส่ิงคุกคามทาง
สุขภาพจากมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม และอุบติัเหตุ ท าให้เกิดการไดรั้บบาดเจ็บ การสูญเสียทางร่างกาย
และการสูญเสียชีวิตของพนกังานผูป้ฏิบติังาน  

สภาวะการท างานของผูป้ฏิบติังานในภาคอุตสาหกรรมท่ีตอ้งปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัรท่ีมี
ก าลงัการผลิตสูงและมีความซับซ้อนในการใชง้าน การปฏิบติังานดว้ยความรีบเร่ง เพื่อให้งานและ
ผลผลิตส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ประกอบกับการมองขา้มหรือไม่ให้ความส าคญักับการ
ปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยั เป็นเหตุให้เกิดอุบติัเหตุเกิดขึ้นในการท างาน ซ่ึง
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการท างานของผูป้ฏิบติังาน นอกจากน้ีอาจเกิดจาก
การช ารุดหรือเส่ือมสภาพของอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการท างาน ซ่ึงความรุนแรงท่ีเกิด
จากอุบัติเหตุจากการท างานในแต่ละคร้ังอาจส่งผลตั้ งแต่ให้ให้ผูป้ฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บขั้น
เล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรง กล่าวคือพนักงานอาจจะต้องหยุดงานเพื่อเข้ารับการรักษาอาการ
บาดเจ็บท่ีโรงพยาบาล เกิดทุพพลภาพจากการท างาน หรือเสียชีวิตจากการท างาน ดงันั้นเพื่อความ
ปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานไม่ว่าผูป้ฏิบติังานจะประกอบอาชีพใดก็ตามควรจะปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การท างานเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน 

จากสถิติการประสบอนัตรายหรือการเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานในระหวา่ง ปี พ.ศ. 2558-
2562 โดยส านักกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคมแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการ
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ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างานเพิ่มขึ้น ปี 2562 มีการวินิจฉัยเร่ืองการประสบอนัตราย
ทั้งหมด จ านวน 94,906 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 8,609 รายหรือร้อยละ 9.98 ดังภาพท่ี 1.1  
ซ่ึงสาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุหรือการสูญเสียดงักล่าวมากกว่าร้อยละ 90 มาจากพฤติกรรม
การท างานท่ีไม่ปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน ยกตวัอยา่งเช่น การปฏิบติังานลดัขั้นตอน การมีทศันคติท่ี
ไม่ถูกตอ้ง การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบของ ความปลอดภยั การใช้เคร่ืองมือไม่เหมาะสมในการ
ปฏิบติัติงาน การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลระหว่างปฏิบติัติงาน เป็นตน้ ดงันั้น
ถา้หากสามารถลดพฤติกรรมการท างานท่ีไม่ปลอดภยัและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภยั
ท่ีดี ส่งผลท าใหส้ามารถป้องกนัและลดสถิติการเกิดอุบติัเหตุได ้ 

จากภาพท่ี 1.1 แนวโนม้สถิติการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานจ าแนก
ตามความรุนแรง ตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้มาดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่กลบัพุ่งสูงขึ้นอีกคร้ัง 
ในปี 2562 จึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ความพยายามป้องกนัอนัตรายนั้นยงัไม่ต่อเน่ือง การวางมาตรการ
ป้องกนัการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยยงัไม่ดีพอ โดยผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บอนัตรายจากการท างาน 
ส่วนใหญ่มกัขาดความเอาใจใส่ ในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มทั้งในส่วนตวั
คนงานเอง และสถานประกอบการท่ีไม่มีนโยบายเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงการขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบ การอบรมความรู้ การบงัขบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
ดังนั้นการสร้างความรู้ความเขา้ใจและตระหนักถึงความปลอดภยัในการท างานจึงมีความส าคญั
อย่างยิ่งต่อการท างานให้ประสบความส าเร็จ และเพื่อให้การปฏิบติังานไดด้ าเนินไปอย่างราบร่ืน
และมีประสิทธิภาพ 

 

 

ภำพท่ี 1.1  แนวโนม้สถิติการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานจ าแนกตามความ 
                  รุนแรง ปี 2558 - 2562 
แหล่งท่ีมำ:  ส านกังานกองทุนเงินทดแทน ส านกังานประกนัสังคม, 2562. 
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ในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม การจดัการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม
ในการท างานนั้นมีผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานและเป็นพื้นฐานในการ
ปฏิบติังาน โดยในการปฏิบติังานจะตอ้งให้ความส าคญักบัการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัของ
พนักงานรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในองคก์รอย่างทัว่ถึง เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจ ขวญัก าลงัใจและ
การสร้างสุขภาพท่ีดีให้กบัพนกังาน ในปัจจุบนันั้นการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มและการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานให้เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของ
พนักงานในองค์กร เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงก่อให้เกิดความสมดุลทั้ ง
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื   

ในการน้ี ผูวิ้จยัจึงเลือก กรณีศึกษาของบริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยองมาศึกษา
วิเคราะห์โดยบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) ในการ
ด าเนินการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัมุ่งเนน้การบริการ
เชิงระบบมากกว่าการบริหารเชิงป้องกันท่ีมีการน าเทคโนโลยีทางวิศวกรรมมาช่วย โดยมี
แนวความคิด คือ หากมีการบริหารจดัการเชิงระบบจะท าใหก้ารจดัการความปลอดภยัไดค้รอบคลุม
มากกว่าเดิม ซ่ึงมีการน าระบบมาตรฐานต่างๆเขา้มาจดัการดา้นความปลอดภยั เช่น ระบบ Behavior 
Based Safety, ISO45001: 2018, PSM, ระบบ Safety and Housekeeping Audit, Permit to Work Audit 
โดยระบบมาตรฐานดงักล่าวเป็นมาตรฐานสากลด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และมาตรฐานท่ี
องค์จดัท าขึ้นมาเอง เป็นตน้  แมว้่าจะมีระบบมาตรฐานในการบริหารดา้นอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง แต่จากรายงานสถิติอุบติัเหตุท่ีผ่านมาของบริษทัพบว่ายงัมี
อุบติัเหตุอยู่เป็นประจ าทุกปี จ านวนคร้ังของการเกิดอุบติัเหตุก็ยงัไม่มีแนวโน้ท่ีจะลดลง แสดงให้
เห็นวา่การน าระบบมาตรฐานต่าง ๆ มาบริหารดา้นความปลอดภยั ไม่สามารถท่ีจะลดการเกิดอุบติัท่ี
เหตุได ้ 

จากปัญหาดงักล่าว จึงเป็นท่ีมาของผูว้ิจยัในการศึกษาประสิทธิผลการจดัการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน  ซ่ึงจะช่วยให้
ทราบแนวทางในการจัดการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และส่ิงแวดล้อม และการส่งเสริม
พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานท่ีถูกตอ้ง เพิ่มจิตส านึกดา้นความปลอดภยัในการท างาน ลด
การเกิดอุบติัเหตุ และการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัจากการท างานของพนกังานใหล้ดนอ้ยลง 

  

1.2  ค ำถำมงำนวิจัย 
 
สืบเน่ืองจากบริษทัท่ีท าการศึกษาไดเ้ดินระบบการผลิต และไดน้ าระบบการบริหารจดัการ

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มมาบริหารมาแลว้ 25 ปี (พ.ศ. 2538-พ.ศ. 2563)  
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แต่สถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานยงัมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยสาเหตุของการเกิด
อุบติัเหตุเกิดจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภยั ดงันั้นจึงท าการประสิทธิผลการจดัการความปลอดภยั   
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน 
ทั้งน้ีเพื่อน าปัญหาและอุปสรรค ไปด าเนินการพฒันาและปรับปรุงต่อไป 

 

 1.3  วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
 
1) เพื่อศึกษาแนวคิด หลกัการของการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานโดยประยกุตเ์ขา้กบับริบทของบริษทัปิโตรเคมีแห่ง
หน่ึงในจงัหวดัระยอง 

2) เพื่อศึกษาปัญหา  และอุปสรรคต่อการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานของบริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึง
ในจงัหวดัระยอง 

3) เพื่อประเมินประสิทธิผลการการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงานของบริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึงในจังหวดั
ระยอง 

 

1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

1.4.1  ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี  
พื้นท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี บริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จงัหวดัระยอง  
 

1.4.2  ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
1) ผูจ้ดัการอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  
2) ผูจ้ดัการส่ิงแวดลอ้ม  
3) ผูจ้ดัการแผนก PTA (Purified Terephthalic Acid)  
4) ผูจ้ดัการแผนก CTA (Crude Terephthalic Acid)   
5) ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง  
6) ผูจ้ดัการแผนกไฟฟ้า  
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7) ผูจ้ดัการแผนกเคร่ืองมือวดั 
8)  ผูจ้ดัการแผนกสาธารณูปโภค  
9)  ผูจ้ดัการแผนกระบบบ าบดัน ้ าเสีย  
10)  ผูจ้ดัการแผนกบริการทัว่ไปและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ

องคก์ร รวมทั้งส้ิน 10 ท่าน 
 

1.4.3  ขอบเขตด้ำนเวลำ  
การศึกษาคร้ังน้ีจะใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน 

มกราคม 2564 ดงัตารางท่ี 1.1  
 
ตำรำงท่ี 1.1  แผนงานและระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

ระยะเวลำ ปี 2563-2564 

แผนกำรด ำเนินงำน ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1. ทบทวนวรรณกรรม       

2. ศึกษาการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

      

3. สัมภาษณ์บุคลากรและวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS       

4. รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ผล       

5. จดัท ารายงานวิชาการคน้ควา้อิสระ       

 
1.4.4  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ   
ท าการศึกษาการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

ความปลอดภยัของพนกังาน โดยศึกษาถึงประสิทธิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยั ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวเป็นรูปแบบลกัษณะเฉพาะ
ของพนกังานบริษทัปริโตรเคมีแห่งหน่ึงท่ีท าการศึกษาเท่านั้น 
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1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
1) ทราบแนวคิด หลกัการของการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีมี

ผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานโดยประยกุตเ์ขา้กบับริบทของบริษทัปิโตรเคมี
แห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 

2) ทราบปัญหาและอุปสรรคต่อการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานของบริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 

3) ทราบผลการประเมินประสิทธิผลการการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั  และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานของบริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึง
ในจงัหวดัระยอง 

 

1.6  นิยำมศัพท์ 
 
กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน หมายถึง

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติพ.ศ. 2535 และกฎหมาย ความ
ปลอดภยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกตวัอย่าง เช่น 1) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 2) กฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2560  3) กฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัท่ีอบัอากาศ พ.ศ. 2562 4) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จดัการ และด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2556 5) กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ 
และหมอ้น ้ า พ.ศ. 2552 6) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 7) กฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ สภาพแวดลอ้ม
ในการท างานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 8) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบั
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การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 9) ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
เร่ือง ก าหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 10) ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 11) ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560     
12) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง ระบบเอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย พ.ศ.  2547 
13) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงปฏิกูล
หรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วจากโรงงาน โดยทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( Internet) พ.ศ. 2547 14) ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบติัและแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 

กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมควำมปลอดภัย  หมายถึง กระบวนการในการช้ีบ่งพฤติกรรม
เส่ียงจากการปฏิบติังาน เพื่อด าเนินการก าจดัหรือลดพฤติกรรมเส่ียงนั้น ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมและ
เป็นวิธีการเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัในการแสดงออกของพฤติกรรมความปลอดภยั รวมทั้งการกระตุน้
พฤติกรรมความปลอดภยัท่ีพึงประสงคด์ว้ยการเสริมแรง การใหร้างวลัหรือการชมเชย 

ควำมปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาวะการปราศจากภยัหรือพน้ภยั รวมถึงการปราศจาก
อนัตรายการบาดเจ็บ การเส่ียงภยั หรือการสูญเสีย อนัเน่ืองมาจากการท างาน 

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (Safety Occupational 
Health and Environment) หมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างานซ่ึงปลอดจากเหตุอนัจะท าให้
เกิดการประสบอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพอนามยัอนัเน่ืองจากการท างาน หรือเก่ียวกบั
การท างานการดูแลสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม ของผูป้ระกอบอาชีพ รวมถึงการ
ป้องกันอันตรายและส่งเสริมสุขภาพอนามัย  เพื่อคงไว้ซ่ึงสภาพร่างกายและ จิตใจท่ีสมบูรณ์
ตลอดจนสถานะความเป็นอยูท่ี่ดีของผูป้ระกอบอาชีพทั้งมวล (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) 

มาตรา 4 พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
พ.ศ. 2554  “ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน” การกระท าหรือสภาพ
การท างานซ่ึงปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตราย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอัน
เน่ืองจากการท างานหรือเก่ียวกบัการท างาน 

ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายและวิธีการป้องกนัตนเองจาก
อนัตรายท่ีเกิดเน่ืองจากการท างาน 

พฤติกรรมควำมปลอดภัย (Safe Behavior) หมายถึง การปฏิบติังานท่ีแสดงออกถึงความ
มุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบติัเพื่อ
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สนบัสนุนให้เกิดการท างานอย่างปลอดภยั รวมทั้งการดูแลให้เกิดความปลอดภยัของเพื่อนร่วมงาน 
เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความสูญเสีย การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย ต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน 

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ เม่ือเกิดขึ้นแลว้มีผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยจากการท างาน หรือเสียชีวิต หรือความสูญเสียต่อทรัพยสิ์น หรือส่ิงแวดลอ้ม 
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บทที ่2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน ของบริษทักรณีศึกษา มีวรรณกรรมและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบริษทักรณีศึกษา  
2.2  แนวคิดการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
2.3  แนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมความปลอดภยั 
2.5  แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ  
2.6  ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
2.7  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิผล 
2.8  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
2.9  งานศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง 
 

บริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึง ในจงัหวดัระยอง ตั้งอยูบ่นพื้นท่ี 150 ไร่ ภายในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง มีพนกังานทั้งหมด 212 คน พื้นท่ีการผลิตประกอบดว้ย 
ส่วนผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) ขนาด 119 ไร่  และส่วนสาธารณูปโภค (โรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วม) ขนาด 31 ไร่ โดยเปิดด าเนินการปี พ.ศ. 2538  โดยการผลิต Purified Terephthalic 
Acid (PTA) ซ่ึงเป็นวัตถุดิบส าคัญท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ Polyester และ 
Polyethylene Terephthalate (PET) ได้รับการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม จากส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม (ช่ือเดิมของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือ สผ.) ดว้ยก าลงัการผลิต 600,000 ตนั/ปี และโรงไฟฟ้า
ขนาด 55 เมกะวตัต ์ท่ีใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน ้ าเพื่อป้อนให้แก่ส่วน

 



10 

ผลิต PTA รวมทั้งโรงงานอ่ืน ๆ ภายในนิคมฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ทางโครงการไดรั้บการส่งเสริม
สิทธิประโยชน์จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มก าลงั
การผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA)  

บริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึง ในจงัหวดัระยองไดจ้ดัตั้งฝ่าย Management Servicer จะประกอบ
ไปดว้ย 3 แผนก แผนกแรก คือ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีในการพฒันา
นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม และติดต่องานใน
ส่วนของราชการท่ีเก่ียวขอ้ง แผนกท่ี สองคือ แผนกส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีในการพฒันานโยบาย  กลยทุธ์ 
และแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และแผนกสุดทา้ย คือ แผนกบริหารคุณภาพหรือ ISO มีหนา้ท่ีในการ
ก ากับดูแลให้การปฏิบติังานการปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนด โดยมุ่งเน้นการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย การบริหารจดัการคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มรวมถึง
การจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพและอยา่งย ัง่ยนื  

บริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึง ในจงัหวดัระยองมีระบบการจดัการตามมาตรฐานสากล เช่น 
ISO14001: 2015 หรือมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมประกอบไปด้วยข้อก าหนด 10 ข้อ และ
ข้อก าหนดท่ีส าคัญ เช่น การก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม การก าหนดวตัถุประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อม การประเมินความสอดคล้องกฎหมายส่ิงแวดล้อม การช้ีบงประเด็นปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม การวางแผน และควบคุมการปฏิบติัการ การเตรียมพร้อม และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 
และการติดตามตรวจประเมินภายใน  ISO45001: 2018 หรือมาตรฐานการจดัการความปลอดภยัอาชีว 
อนามยั ประกอบไปดว้ยขอ้ก าหนด 10  ขอ้ และขอ้ก าหนดท่ีส าคญั เช่น การก าหนดนโยบายความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยั การก าหนดวตัถุประสงคด์า้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั การประเมินความ
สอดคลอ้งกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั การประเมินความเส่ียงและโอกาส การวางแผน
และการควบคุมปฏิบติัการ การเตรียมความพร้อม และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน และ PSM (Process 
Safety Management) หรือ การจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต คือ การจดัการให้เกิดความ
ปลอดภยั การป้องกนัการเกิดอุบติัการณ์และการบาดเจ็บ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการผลิตท่ีมีการใช้
สารเคมีอนัตรายร้ายแรง ซ่ึงใชม้าตรการทางการจดัการ และพื้นฐานทางดา้นวิศวกรรมในการช้ีบ่ง 
ประเมิน และควบคุมอนัตรายจากกระบวนการผลิต รวมถึงการจดัเก็บ การออกแบบ การใช้ การ
ผลิต การบ ารุรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส่งหรือเคล่ือนยา้ยสารเคมีอันตราย
ร้ายแรงในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยไดใ้ห้ความส าคญักบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการ
ท างานเป็นอนัดับตน้ ๆ มีเป้าหมายท่ีจะด าเนินการลดพฤติกรรมความเส่ียงและอุบติัเหตุจากการ
ท างาน และไดพ้ฒันาระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ ดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยัและอาชีว 
อนามยั เพื่อน ามาใชใ้นองคก์รอยา่งต่อเน่ือง   
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2.2  แนวคิดกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย  
 
กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย (สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยั

ในการท างาน ( ประเทศไทย ) ในพระราชูปถมัภ,์ 2550) 
 
2.2.1  แนวคิดระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 
ระบบการจดัการความปลอดภยัในการท างาน เร่ิมตน้ขึ้นท่ีประเทศองักฤษ โดยในปี ค.ศ. 

1996 (พ.ศ. 2539) British Standard Institute (BSI) ได้ก าหนดมาตรฐานขึ้นภายใต้ช่ือว่า BS 8800 
Guide to Occupational Health and Safety Management Systems มีพื้นฐานมาจาก HSE Guidance 
Successful Health and Safety Management HS (G) 65 เรียกว่า ระบบการจดัการ  อาชีวอนามยั และ
ความปลอดภยั ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้จดัท ามาตรฐาน  เก่ียวกับระบบการจดัการ      
อาชีวอนามยั และความปลอดภยั คือ มอก.18000: 2540 (มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 18000: 
2540) ในปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Office 
หรือ ILO) ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัเร่ืองระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั คือ ILO-
OSHMS 2001 (International Labor Office Occupational Safety and Health Management Systems 
2001) ในปี พ.ศ. 2542 กระทรวงอุตสาหกรรมไดน้ ามาตรฐาน BS 8800 (British Standard 8800) มา
เป็นตน้แบบในการก าหนดมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัและประกาศ
เป็นมาตรฐาน  มอก. 18001: 2542 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 18001: 2542) ให้สถาน
ประกอบกิจการด าเนินการโดยสมคัรใจ ต่อมากระทรวงแรงงานไดด้ าเนินการยกร่างกฏกระทรวง
ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยน าแนวทาง
ของ ILO-OSHMS 2001 มาเป็นตน้แบบ เพื่อใหส้ถานประกอบกิจการน าไปปฏิบติัซ่ึงจะสามารถน า
ระบบการจดัการไปใช้ในการลดความเส่ียงต่ออนัตรายและอุบติัเหตุต่าง ๆ ของผูป้ฏิบติังานและ
ผูเ้ก่ียวข้อง ตลอดจนมีการปรับปรุงด าเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัย และช่วยสร้าง
ภาพพจน์ความรับผิดชอบขององคก์ร ต่อพนกังานภายในองคก์ร และสังคม   

ปัจจุบนับริษทัท่ีท าการศึกษา ไดน้ าระบบมาตรฐานการจดัการดา้นอาชีวอนามยั และความ
ปลอดภยัมาบริหารจดัการภายในองคก์ร (ISO45001: 2018) มีนโยบาย และแผนงานความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและดชันีช้ีวดัดา้นความปลอดภยั
และอาชีวอนามยั มีการจดัท าระบบเอกสารสารสนเทศ มีการจดัท าคู่มือปฏิบติังาน เอกสารบนัทึก   
มีการประเมินความเส่ียงของกิจกรรมการท างานเพื่อก าจดัความเส่ียงของระบบการจดัการอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั การประเมินความสอดคลอ้งของกฎหมาย และน ากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไปปฏิบติั 
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มีการการแสดงออกถึงความเป็นผูน้ าและความตั้งใจดว้ยการด าเนินตามระบบการจดัการอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั โดยมีวตัถุประสงคสู์งสุดเพื่อลดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และการถึงแก่ความ
ตายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน  

 
2.2.2  แนวคิดมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยของกระทรวง

แรงงำน 

1)  การจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในประเทศไทย 
ในปี 2546 กระทรวงแรงงานไดป้ระกาศก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-

2546) เร่ืองความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (ขอ้ก าหนด) เพื่อคุม้ครองสิทธิแรงงาน เป็น
มาตรฐานสมคัรแบบใจ  มาตรฐานการจดัการดา้นความปลอดภยัท่ีประกาศใชส้ าหรับประเทศไทย
แลว้ คือ มาตรฐานระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั มอก.18000 โดยส านักงาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ใชเ้ป็นแนวทาง และเป็นขอ้ก าหนดในการตรวจประเมินองคก์าร
เพื่อการรับรองระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั มาตรฐานโดยสมคัรใจ ในส่วน
ของกระทรวงแรงงาน มีการผลกัดนัใหมี้การพิจารณาก าหนดนโยบายระดบัชาติและพฒันาไปสู่การ
ออกกฎหมายใหส้ถานประกอบการมีระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัขึ้น โดยอาศยั
ตน้แบบจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO-OSHMS 2001 ซ่ึงสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ออกกฎกระทรวงโดยอาศยัอ านาจของ พรบ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

2)  ระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ILO-OSHMS 2001 
มีวตัถุประสงค์เพื่อการคุ ้มครองคนงานจากอันตรายและขจัดการบาดเจ็บ การ

เจ็บป่วย โรค อุบติัการณ์ และการเสียชีวิตจากการท างาน เพื่อใช้ในการจดัท ากรอบงานระดบัชาติ
ส าหรับระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัซ่ึงมกัจะสนับสนุนโดยกฎหมายของรัฐ 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการจดัท ามาตรฐานโดยสมคัรใจ เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัตามกฎหมายและ
มาตรฐานซ่ึงน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพื่อการบูรณาการส่วนต่าง ๆ ของระบบการจดัการ
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในองค์การให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายและการจดัการโดยรวม 
เพื่อจูงใจสมาชิกทั้งหมดขององคก์าร ในการประยกุตห์ลกัการและวิธีการจดัการความปลอดภยัและ
อาชีวอนามยัท่ีเหมาะสม ในการปรับปรุงการด าเนินงานความปลอดภยัและ  อาชีวอนามยัอย่าง
ต่อเน่ือง 

องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ILO-OSHMS 
2001 ในองคก์ร ไดแ้ก่  
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1)  นโยบาย 
1.1  นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
2.2  การมีส่วนร่วมของคนงาน 

2) การจดัองคก์าร 
2.1  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
2.2  ความสามารถเฉพาะและการฝึกอบรม 
2.3  การจดัท าเอกสารระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
2.4  การส่ือสาร  

3) การวางแผนและการน าไปปฏิบติั 
3.1  การทบทวนเบ้ืองตน้ 
3.2  การวางแผน การพฒันา และการน าระบบไปปฏิบติั  
3.3  วตัถุประสงคค์วามปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
3.4  การป้องกนัอนัตราย 

4) การประเมินผล 
4.1  การตรวจติดตามและการวดัผลการปฏิบติังาน  
4.2  การสอบสวนการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และอุบติัการณ์จากการท างานและ

ผลกระทบต่อการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
4.3  การตรวจสอบ  
4.4  การทบทวนการจดัการ 

5) การด าเนินการปรับปรุง 
5.1  การด าเนินการป้องกนัและการแกไ้ข 
5.2  การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ILO-OSHMS 
2001 ดงัภาพท่ี 2.1 
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ภำพท่ี 2.1  ระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ILO-OSH 2001 
แหล่งท่ีมำ:  สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย)  
                   ในพระราชูปถมัภ,์ 2550: 25. 
 

2.3  แนวคิดกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม  
 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มมีวตัถุประสงคส์ าคญั คือ การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี ท าใหมี้การใช้

ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและยงัยืนและมีการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษหรือลดมลพิษให้เหลือ
น้อยท่ีสุด ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น จ าเป็นตอ้งมี
องคป์ระกอบอย่างนอ้ย 3 ส่วน คือ นโยบายส่ิงแวดลอ้ม แผนและโครงการส่ิงแวดลอ้ม และการจดั
องคก์ร งบประมาณและบุคลากร ดงัภาพท่ี 2.2  
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ภำพท่ี 2.2  องคป์ระกอบของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
แหล่งท่ีมำ:  จ าลองโพธ์ิบุญ, 2559: 380. 
 

การจดัการส่ิงแวดลอ้มจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการเป็นกระบวนการ เช่นเดียวกบัการจดัการ
เร่ืองอ่ืน ๆ เช่นกนั โดยเร่ิมจาก 1) การตรวจสอบและระบุปัญหาและความตอ้งการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2) การก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้มีแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน 3) การก าหนดแผน
และโครงการส่ิงแวดลอ้ม 4) การน าแผนและโครงการไปปฏิบติัและ 5) การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง  ๆ (จ าลอง โพธ์ิบุญ,  2552ก: 3) กระบวนการการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัภาพท่ี 2.2 

การจดัการส่ิงแวดลอ้มจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการเป็นกระบวนการ เช่นเดียวกบัการจดัการ
เร่ืองอ่ืนๆ เช่นกนั โดยเร่ิมจาก 1) การตรวจสอบและระบุปัญหาและความตอ้งการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2) การก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้มีแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน 3) การก าหนดแผน
และโครงการส่ิงแวดลอ้ม 4) การน าแผนและโครงการไปปฏิบติัและ 5) การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ กระบวนการการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ดงัภาพท่ี 2.3 

 
 
 
 

การจดัการ

องคก์ร

งบประมาณ 

บคุลากร 

นโยบาย

ส่ิงแวดลอ้ม 

แผนและ

โครงการ

ส่ิงแวดลอ้ม 
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ภำพท่ี 2.3  กระบวนการการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
แหล่งท่ีมำ:  จ าลองโพธ์ิบุญ, 2559: 381. 
 

การจัดการส่ิงแวดลอ้มของบริษทัท่ีได้ท าการศึกษาได้มีการน าเอาระบบมาตรฐานการ
จัดการส่ิงแวดล้อม (ISO14001) มาบริการจัดการ มีการจัดท านโยบายการจัดการส่ิงแวดล้อม 
แผนงานด้านส่ิงแวดล้อม มีการจดัท าวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และดัชนีชีวดั มีการชีบ่งประเด็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีการน ากฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารมาบงัคบัใช ้มีการตรวจ
ประเมินภายใน และการติดตามผลการด าเนินงาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้องคก์รมีความตระหนกัถึง
ความส าคญัของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดการพฒันาส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบัการพฒันาธุรกิจ 
โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และลดตน้ทุนการผลิตในธุรกิจ 

 

2.4  แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมควำมปลอดภัย 
  

2.4.1  ควำมหมำยของพฤติกรรม 
ความหมายของค าวา่ “พฤติกรรม (Behavior)” มีผูใ้หค้  าจ ากดัความไว ้ดงัน้ี 
ชยัพร วิชชาวุธ (2523: 6-8) ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความของพฤติกรรม (Behavior) ว่าหมายถึง การ

กระท าของมนุษย ์ไม่วา่การกระท านั้น ผูก้ระท าจะท าโดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั และไม่วา่คนอ่ืนจะสังเกต
การกระท านั้นไดห้รือไม่ไดก้็ตาม การพูด การเดิน การกะพริบตา การไดย้ิน การเขา้ใจ การรู้สึก
โกรธการคิด เป็นตน้ ต่างเป็นพฤติกรรม 

ตรวจสอบและระบุปัญหาและ

ความตอ้งการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม 

ก าหนดแผนและโครงการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 

น าแผนและโครงการไปปฏิบติั 

ติดตามและประเมินผล 
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สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2529: 9-11) ให้ความหมายไวว้่า พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาทุก
ชนิดท่ีมนุษย์แสดงออกมาภายนอก โดยพฤติกรรมภายในอาจเป็นได้ทั้งส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม เช่น ปฏิกิริยาของอวยัวะภายในร่างกาย ความรู้สึก ทศันคติ ซ่ึงมกัจะเป็นพฤติกรรมท่ีไม่
สามารถสังเกตไดช้ดัเจน ส่วนพฤติกรรมภายนอกเป็นปฏิกิริยาท่ีคนเราแสดงออกตลอดเวลาของการ
ด ารงชีวิต เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาใหผู้อ่ื้นสามารถมองเห็นไดท้ั้งจากวาจาและการกระท า 

ดงันั้น จากท่ีกล่าวมาเม่ือพิจารณาความหมายของค าว่า “พฤติกรรม (Behavior)” จะเห็นได้
ว่ามีความหมายใกลเ้คียงกัน โดยสรุป คือ พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกทุก
อย่างของมนุษยเ์พื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า ทั้งในลกัษณะท่ีสังเกตได้ชัดเจนและสังเกตไม่ได้ โดย
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาขึ้นอยูก่บัธรรมชาติของแต่ละบุคคลดว้ย  

จากความหมายของพฤติกรรมโดยสรุป เห็นไดช้ดัเจนว่า พฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีแต่ละบุคคล
สามารถแสดงออกมาไดแ้ตกต่างกนั ขึ้นอยูก่บัส่ิงเร้า ธรรมชาติของแต่ละบุคคล  

อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัในเร่ืองค่านิยมและทศันคติ ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการแสดงออก
ของพฤติกรรมของแต่ละบุคคล มีผูใ้หค้วามหมายของทศันคติไว ้ดงัน้ี  

ทศันคติ หมายถึง ความโน้มเอียงในทางบวกหรือลบท่ีบุคคลจะตอบสนองต่อเป้าหมาย
บุคคลหรือเหตุการณ์ ทศันคติจะสะทอ้นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและอยู่
รอบตวัเขา เช่น ตนเอง ครอบครัว งาน เพื่อนร่วมงาน และสังคม เป็นตน้  

ความเช่ือและทศันคติ มีบทบาทส าคญัในการเป็นเคร่ืองมือก าหนดพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคล รวมถึงการแสดงออกของพฤติกรรมความปลอดภยัด้วย  เช่น หากผูบ้ริหารระดับสูงของ
องคก์รมีวิสัยทศัน์มุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน สร้างค่านิยมหลกัของ
องคก์รโดยใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัในการท างานเป็นอนัดบัแรก และเป็นแบบอยา่งในการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมความปลอดภยัให้กบัพนักงานอย่างชัดเจนและต่อเน่ือง  ย่อมท าให้คนใน
องค์กรมีค่านิยมในเร่ืองความปลอดภยัด้วย  ซ่ึงส่งผลไปยงัทศันคติของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร  มี
ความคิดท่ีจะปฏิบติังานดว้ยพฤติกรรมท่ีปลอดภยั ซ่ึงทศันคติในเร่ืองความปลอดภยัน้ีมีอิทธิพลใน
การแสดงออกถึงพฤติกรรมความปลอดภยัของคนในองคก์รดว้ย ความสัมพนัธ์ของค่านิยม ทศันคติ 
และพฤติกรรมสามารถแสดงได ้ดงัภาพท่ี 2.4 
 

 

 

ภำพท่ี 2.4  ความสัมพนัธ์ของค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรม 

สรา้ง 

อิทธิพล 
ความเชื่อ + คา่นิยม ทศันคต ิ พฤติกรรมที่แสดงออก 
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2.4.2  พฤติกรรมควำมปลอดภัย 
ความหมายของพฤติกรรมความปลอดภยั ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี หมายถึง “พฤติกรรม

ความปลอดภยัในการท างาน” ซ่ึงมีผูศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมน้ีอยา่งหลากหลาย เช่น 
การศึกษาเร่ืองการพฒันาพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงโดยใช้

หลกัการ Behavior Based Safety ในโรงงานผลิตปูนปลาสเตอร์ (ปฐมาภรณ์ ทศพล, 2551: 16 -17) 
ได้ศึกษาเก่ียวกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในงานของช่างซ่อมบ ารุงท่ีไม่ปลอดภัยให้เป็น
พฤติกรรมท่ีปลอดภยัโดยใช ้Behavior Based Safety โดยพฤติกรรมความปลอดภยัท่ีศึกษา คือ การ
ปฏิบติัตามกฎความปลอดภยัในการท างาน เช่น การใชเ้คร่ืองมือประเภทต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง การใช้
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามประเภทของงาน การดูแลให้เกิด
ความปลอดภยัของเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัย: กรณีศึกษาพนักงาน
โรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหน่ึงในจงัหวดัสมุทรปราการ (วไลพร ภิญโญ, 2553 อา้งถึงใน เมธสั 
ไชยศิลป์, 2553: 7) โดยพฤติกรรมความปลอดภยัท่ีศึกษา หมายถึง การปฏิบติัตามกฎระเบียบความ
ปลอดภยัในการท างาน รวมถึงการกระท าอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน เช่น 
การแต่งกายให้เหมาะสมกับการท างาน ไม่ท างานนอกเหนือจากหน้าท่ีรับผิดชอบ การไม่ใช้
เคร่ืองมือผิดประเภท การใช้อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลทุกคร้ังเม่ือปฏิบติังานท่ีมี
ความเส่ียง รวมถึงการแนะน าเพื่อนร่วมงานท่ีท างานอย่างไม่ปลอดภยัให้ปฏิบติังานอย่างถูกต้อง
ปลอดภยั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท างานอย่าง
ปลอดภยัของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอและป่ันดา้ย (ธวชัชยั ศรีพรงาม, 2547 อา้งถึงใน 
เมธัส ไชยศิลป์ , 2553: 7) การศึกษาน้ีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาปัจจัยเชิงเหตุท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอและป่ันด้าย ให้
ความหมายของพฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยัส่วนบุคคล หมายถึง การท างานของพนักงาน
ดว้ยความไม่ประมาท ปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยัของโรงงาน เพื่อไม่ใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือ
อุบติัเหตุทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งการมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคท่ีเกิดจากการท างาน 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน หมายถึง การปฏิบติังานท่ี
แสดงออกถึงการปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างาน และการดูแลให้เกิดความ
ปลอดภยัเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความสูญเสีย การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย ต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน 
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2.4.3  ควำมส ำคัญของพฤติกรรมควำมปลอดภัย 
 การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานมีความส าคญัอย่างมากในการ
ก าหนดวิธีการท างาน หรือกิจกรรมเพื่อบริหารจดัการด้านความปลอดภยั ท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิด
ความสูญเสียหรืออุบติัเหตุขึ้นจากการท างาน เพราะในการเกิดอุบติัเหตุแต่ละคร้ังสาเหตุท่ีท าให้เกิด
อุบติัเหตสุามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1)  การกระท าท่ีไม่ปลอดภยัหรือต ่ากว่ามาตรฐาน (Unsafe/Sub – standard Action) 
ยกตวัอย่างเช่น การท างานไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกขั้นตอน การมีทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้ง การมีนิสัยชอบ
เส่ียง การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบของความปลอดภยั การใชเ้คร่ืองมือไม่เหมาะสมกบังาน เป็นตน้ 

2)  สภาพการท่ีไม่ปลอดภยัหรือต ่ากว่ามาตรฐาน (Unsafe/Sub – standard Condition) 
ยกตวัอยา่งเช่น ส่วนท่ีเป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัรไม่มีเคร่ืองก าบงัหรืออุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย แสง
สว่างในท่ีท างานไม่เพียงพอ การท างานในท่ีมีเสียงดงัเกินควร มีความร้อนสูงและมีฝุ่ นละอองในท่ี
ท างาน เป็นตน้ 

จากสถิติของการเกิดอุบติัเหตุของบริษทัชั้นน าต่างพบว่า สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ ส่วน
ใหญ่มาจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภัยหรือการกระท า ท่ีต ่ ากว่ามาตรฐานของผู ้ปฏิบัติงาน 
(Unsafe/Sub - standard Action) เช่น การวิเคราะห์สถิติสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุของ บริษทั ดูปองค์
พบว่า ร้อยละ 96.0 ของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภัยหรือต ่ากว่ า
มาตรฐาน (Unsafe/Sub -standard Action) และอีกร้อยละ 4.00 สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัหรือต ่ากว่า
มาตรฐาน (Unsafe/Sub -standard Condition) ดังภาพท่ี 2.5 ดังนั้น หากสามารถลดพฤติกรรมการ
ท างานท่ีไม่ปลอดภยัและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของผูป้ฏิบัติงาน 
ยอ่มสามารถป้องกนัและลดสถิติการเกิดอุบติัเหตุ เพื่อป้องกนัความสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้นไดเ้ป็นอย่างมาก 

 
 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.5  สถิติของสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุและอุบติัการณ์ 

แหล่งท่ีมำ:  DuPont, 2000: 27. 
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2.5  แนวคิดเกีย่วกบัทัศนคต ิ
 
ความหมายของ “ทศันคติ” มีผูใ้หค้  าจ ากดัความไว ้ดงัน้ี 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2521: 17) ให้ความหมายของทศันคติว่า เป็นสภาวะของความ

พร้อมทางด้านจิตใจซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมน้ีเป็นแรงท่ีก าหนดทิศทางของ
ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ และสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ธงชยั สันติวงษ์ (2537: 160) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง ส่ิงท่ีเราท าการอธิบายดว้ยวิธีการ
อา้งอิงถึงส่ิงท่ีอยูใ่นความนึกคิดของผูบ้ริโภค ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นสาเหตุท่ีอยูภ่ายในดงักล่าวน้ีเอง ท่ีเป็นเหตุ
ท าใหมี้ผลกระทบต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

จากท่ีกล่าวมา เห็นไดว้่านักวิชาการแต่ละท่านให้ความหมายของทศันคติใกลเ้คียงกนั คือ 
เป็นความรู้สึกหรือแนวคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงซ่ึงแสดงถึงความโนม้เอียงในการตอบสนองทาง
พฤติกรรม กล่าวโดยสรุปได้ว่า “ทศันคติ” หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีมา
ประกอบเป็นแนวโนม้ อนัเป็นความพร้อมท่ีจะให้มีการแสดงออกในการสนบัสนุน หรือต่อตา้น ส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า ทศันคติ หมายถึง แนวโนม้
หรือความพร้อมท่ีบุคคลอาจแสดงออกมาเป็นความคิดเห็นหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีมีต่อสถานการณ์
ใดสถานการณ์หน่ึง 

 
2.5.1  คุณลกัษณะของทัศนคติ 
มนุษย์จะมีกลไกอันหน่ึงท่ีจะท าการประเมินทุกส่ิงทุกอย่างตลอดเวลาโดยมนุษย์จะมี

ระเบียบของแนวคิดและความเช่ือต่อทุกส่ิงเป็นไปในทางหน่ึงทางใดในสองทางเสมอ คือ ดี และไม่ดี 
ชอบและไม่ชอบ รักและเกลียด กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ คนทุกคนในโลกน้ีจะไม่มีใครเลยท่ีมีใจเป็น
กลาง และเห็นทุกอย่างเหมือนกนั เพราะทุกคนมีส่ิงจูงใจและอารมณ์ (Motivational and Emotional 
Characteristics) แตกต่างกนั คุณลกัษณะของทศันคติอาจสรุปได ้ดงัน้ีคือ   

1)  ทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีอยูภ่ายใน กล่าวคือ เป็นเร่ืองของระเบียบความนึกคิดท่ีเกิดขึ้น
ภายในของแต่ละคน  

2)  ทศันคติจะมิใช่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาแต่ก าเนิด แต่จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้
เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ดว้ยภายนอก ทศันคติเป็นเร่ืองของการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากบุคคลนั้น ๆ ได้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืน  

3)  ทัศนคติจะมีความมั่นคงถาวร กล่าวคือ ภายหลังจากท่ีทัศนคติได้ก่อตัวขึ้ น
มาแลว้ ทศันคติดังกล่าวจะไม่เป็นภาวะท่ีเกิดขึ้นเป็นชั่วคราว หากแต่จะมีความมัน่คงถาวรตาม
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สมควร เพราะทศันคติท่ีก่อตวัขึ้นนั้น จะมีกระบวนการวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปจดัระเบียบเป็น
ความเช่ือการเปล่ียนแปลงก็ยอ่มตอ้งใชเ้วลาเพื่อปรับตามกระบวนการดงักล่าวเช่นกนั  

4)  ทัศคติจะมีความหมายอิงถึงตัวบุคคลและส่ิงของเสมอ ความหมายในท่ีน้ีคือ 
ทศันคติจะมิใช่เกิดขึ้นมาเองจากภายใน หากแต่เป็นส่ิงท่ีก่อตวั หรือเรียนรู้มาจากส่ิงท่ีมีตวัตนท่ี
อา้งอิงถึงได ้เช่น บุคคล กลุ่มคน สถาบนั ส่ิงของ ค่านิยม เร่ืองราวทางสังคม 

  
2.5.2  กำรก่อตัวของทัศนคติ (The Formation of Attitudes)   
Krech, Crutchfield and Ballachy (1948 อ้าง ถึ งใน  เมธัส  ไชย ศิล ป์ , 2553: 18) ได้ให้

ความเห็นว่าทศันคติ อาจเกิดขึ้นจากหลาย ๆ ปัจจยั เช่น เกิดจากการจูงใจทางร่างกาย (Biological 
Motivations) ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไม่ได้ บุคคลก็จะมีทศันคติไม่ดีต่อส่ิงนั้น 
เกิดจากข่าวสารขอ้มูล (Information) ท่ีบุคคลไดรั้บ ท าใหบุ้คคลนั้นเก็บขอ้มูลข่าวสารนั้นไปคิดและ
สร้างเป็นทศันคติขึ้นมาได ้ฉะนั้นบางคนจึงอาจเกิดทศันคติไม่ดีต่อผูอ่ื้น หรือเกิดจากการเขา้ไปเป็น
สมาชิก หรือสังกดักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง (Group Affiliation) เพราะเม่ือบุคคลอยู่ในสังคมย่อมจะปรับ
ทศันคติและปฏิบติัตนคลอ้ยตามบรรทดัฐาน (Norm) ของกลุ่ม เพื่อใหต้นเองท่ียอมรับของกลุ่ม หาก
ทศันคตินั้นไม่ขดัแยง้กบัทศันคติของตนมากเกินไป และการก่อตวัของทศันคติท่ีเกิดจากบุคลิกภาพ 
(Personality) เช่น ผูท่ี้มีบุคลิกภาพสมบูรณ์มกัมองผูอ่ื้นในแง่ดี ส่วนผูป้รับตวัยากจะมีทศันคติในทาง
ตรงกนัขา้ม เป็นตน้  

นอกจากน้ี Rensis Likert (อา้งถึงใน เมธัส ไชยศิลป์, 2553: 18) ได้ศึกษาการเกิดทัศนคติ
ของตนเอง ซ่ึงเป็นผลการศึกษาท่ีเนน้ถึงการเกิดทศันคติตามหลกัวิชาการดา้นการส่ือสารโดยเฉพาะ  
โดยไดส้รุปขอ้ศึกษาไวว้่า ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากความรู้ (Learning) รับรู้ (Perception) จากแหล่ง
ทัศนคติ  (Source of Attitude) ต่าง  ๆ  ท่ี มีอยู่มากมายและท าให้คนเ กิดทัศนคติ ท่ีส าคัญ  คือ 
ประสบการณ์ เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เม่ือบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะอย่าง ต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงในทางท่ีดีหรือไม่ดี จะท าให้เกิดทศันคติต่อส่ิงนั้นไปตามทิศทางท่ีมีประสบการณ์มาก่อน การ
ติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืน (Communication with Others) จะท าให้เกิดทศันคติจาการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ 
จากผูอ่ื้นได้ ส่ิงท่ีเป็นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบผูอ่ื้น ท าให้เกิดทศันคติขึ้นได้ และความ
เก่ียวขอ้งกับสถาบัน (Institutional Factors) ทศันคติบางอย่างเกิดขึ้นเน่ืองจากความเก่ียวข้องกับ
สถาบนั เช่น หน่วยงานท่ีสังกดั  

เม่ือพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของทศันคติดงักล่าวแลว้  จะเห็นไดว้่าองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ี
เป็นตวัเช่ือมโยงให้เกิดทศันคติต่อส่ิงต่าง ๆ ก็คือ การติดต่อส่ือสาร ทั้งน้ี เพราะการส่ือสาร จะมีการ
แทรกอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าทัศนคติจะเกิดจากประสบการณ์เฉพาะอย่าง หรือเกิดจากส่ิงท่ีเป็น
แบบอยา่ง หรือเกิดจากการเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั หรือเกิดจากการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนก็ตาม 
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2.6  ทฤษฎีระบบ (System Theory)  
 
2.6.1  ประวัติควำมเป็นมำ  
มีตน้ก าเนิดมาจากนักทฤษฎีองค์การและนักชีววิทยาคือ โบลด์ด้ิงและ เบอร์ทาแลนด์ไฟ 

(Boulding and Bertalunffy) ท่ีมององคก์ารในฐานะส่ิงมีชีวิต โดยมองในรูประบบเปิดเหมือนระบบ
กายวิภาคของส่ิงมีชีวิต (Anatomy) ต่อมาได้ถูกน ามาใช้ในสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แนวคิดและทฤษฎีระบบ เร่ิมตน้ขึ้นเม่ือประมาณ ปี 1920 – 1940 บรรดานกัวิทยาศาสตร์ สังเกตุเห็น
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนโลกน้ีเกิดขึ้นอย่างมีความซบัซอ้นเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั
คลา้ยกนั ซ่ึงเรียกวา่ ความเป็นระบบ จนกระทัง่เม่ือประมาณ ปี ค.ศ. 1930 Ludving Von Bertalanffy 
คน้พบ ทฤษฎีระบบทัว่ไป (General Systems Theory) และน าเสนอมุมมองระบบแบบองคร์วม ในปี 
ค.ศ. 1956  

ทฤษฎีระบบ หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ บนโลกน้ีมีลักษณะเป็นระบบ ต้องมีองค์ประกอบท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัเป็นกระบวนการ เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยระบบจ าแนกไดเ้ป็น  
2 ประเภท ดงัน้ี  

1) ระบบปิด (Closed System) คือ ระบบท่ีมีความสมบูรณ์ภายในตวัเอง ไม่พยายาม
ผกูพนักบัระบบอ่ืนใด และแยกตนเองออกจากสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในสังคม 

2) ระบบเปิด (Open System) คือ ระบบท่ีต้องอาศัยการติดต่อสัมพนัธ์กับบุคคล 
องค์การหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ในลักษณะเป็นการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน และ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นมีความสมดุล รวมทั้งสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปก็มีผลหรืออิทธิพลต่อการ
ท างานขององค์การเช่นกัน (ประชุม รอดประเสริฐ , 2543: 67; วิโรจน์ สารรัตนะ, 2545: 24-25; 
French and Bell, 1990: 53-54; Robbins, 1990: 55; Kinichi and Kreitner, 2003: 307)  

  
2.6.2  ควำมหมำย 
ประภวานนท์ (2539: 31) ให้ความหมายของระบบว่า เป็นกลุ่มของส่วนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงกนั 

ตอ้งการบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั 
ประชุม รอดประเสริฐ (2543: 66) ไดใ้ห้รายละเอียดของระบบไวใ้น 2 ลกัษณะ กล่าวคือ 

ความหมายท่ีเป็นนามธรรม และ รูปธรรม โดยความหมายท่ีเป็นนามธรรมของระบบ หมายถึง 
วิธีการ (Method) การปฏิบติังานท่ีมีรูปแบบและขั้นตอนท่ีไม่ตายตวั อาจผนัแปรตามสภาพแวดลอ้ม
และปัจจยัท่ีก าหนดให้ ส่วน ความหมายท่ีเป็นรูปธรรม หมายถึง สรรพส่ิง (Entity) ท่ีประกอบดว้ย
ส่วนต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์และพึ่งพาอาศยักนั โดยมีส่วนหน่ึงเป็นศูนยก์ลางของระบบ 
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Hicks (1972: 461), Semprevivo (1976: 1), Kindred (1980: 6) กล่าววา่ ระบบ คือ การรวมตวั
ของส่ิงหลายส่ิง เพื่อความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยแต่ละส่ิงนั้นมีความสัมพนัธ์ ซ่ึงกนัและกนั 
หรือขึ้นต่อกนัและกนั หรือมีผลกระทบต่อกนัและกนั เพื่อใหเ้กิดผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

Robbins (1990: 54) ให้นิยาม ระบบ คือ ส่ิงท่ีเก่ียวพนัและสัมพนัธ์ซ่ึงกนั ซ่ึงก าหนดวิธีการ
ปฏิบติัใหเ้ป็นเอกภาพ หรือ บรรลุวตัถุประสงค์  

จำกควำมหมำยข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ ระบบ คือ กระบวนการท่ีน าเอาองค์ประกอบ  มา
เรียงล าดบั โดยจดัการใหส้ัมพนัธ์กนัและต่อเน่ืองกนัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนส้ินกระบวนการ 

  
2.6.3  หลกักำรและแนวคิดของทฤษฎีระบบ  

1)  ทฤษฎีระบบมีความเช่ือว่า ระบบจะตอ้งเป็นระบบเปิด (Open System) กล่าวคือ
จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มโดยไดรั้บอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดลอ้ม 

2)  มีรูปแบบของการจดัล าดบั (The Hierarchical Model) ในลกัษณะของระบบใหญ่
และระบบยอ่ยท่ีสัมพนัธ์กนั 

3)  มีรูปแบบของปัจจยัป้อนเขา้และผลผลิต (Input Output Model) ซ่ึงแสดงให้เห็น
ถึงผลของปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมตน้จากปัจจยั กระบวนการ และผลผลิตตามล าดบั
เป็นองคป์ระกอบของระบบ 

4)  แต่ละองค์ประกอบของระบบจะตอ้งมีส่วนสัมพนัธ์กนัหรือมีผลกระทบต่อกนั
และกนั (The Entities Model) หมายความวา่ ถา้องคป์ระกอบของระบบตวัใดตวัหน่ึงเปล่ียนไป ก็จะ
มีผลต่อการปรับเปล่ียนขององคป์ระกอบตวัอ่ืนดว้ย 

5)  ทฤษฎีระบบเช่ือในหลกัการของการมีเหตุ-ผลของส่ิงต่าง ๆ (Cause and Effect) 
ซ่ึงเป็นหลกัการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีระบบไม่เช่ือผลของสถานการณ์ใด
สถานการณ์หน่ึง เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่ทฤษฎีระบบเช่ือว่าปัญหาทางการบริหารท่ี
เกิดขึ้นมกัจะมาจากสาเหตุท่ีมากกวา่หน่ึงสาเหตุ 

6)  ทฤษฎีระบบจะมองทุก ๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าท่ีจะ
มองเพียงส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบ 

7)  ทฤษฎีระบบค านึงถึงผลของการปฏิบติัท่ีเป็น “Output” หรือ “ Product” มากกวา่ 
“Process” ซ่ึงผลสุดท้ายของงานท่ีได้รับอาจมีมากมายหลายส่ิงซ่ึงก็คือผลกระทบ (Outcome or 
Impact) ท่ีเกิดขึ้นตามมาในภายหลงันัน่เอง 

8)  ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปล่ียนและป้อนข้อมูลยอ้นกลับ 
(Feedback) เพื่อบอกให้รู้ว่าระบบมีการเบ่ียงเบนอย่างไร ควรจะแกไ้ขท่ีองคป์ระกอบใดของระบบ
ซ่ึงก็คือ (System Analysis) นัน่เอง 
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2.6.4  รูปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model) 
จากหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ระบบประกอบด้วยส่วนประกอบท่ีส าคัญ 

ดงัต่อไปน้ี  
1)  ปัจจยัน าเขา้ หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ดา้น ไดแ้ก่ บุคลากร (Man) 

งบประมาณ (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และแรงจูงใจ 
(Motivations) ท่ีเป็นส่วนเร่ิมตน้และเป็นตวัจกัรส าคญัในการปฏิบติังานขององคก์าร 

2)  กระบวนการ คือการน าเอาปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช้
ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่
หลายระบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจดัการ การนิเทศ การวดัและการประเมินผล การติดตาม
ตรวจสอบเป็นต้น เพื่อให้ปัจจัยทั้ งหลายเข้าไปสู่กระบวนการทุกกระบวนการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3)  ผลผลิต หรือผลลพัธ์ เป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการของการน าเอาปัจจยัมาปฏิบติั
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

4)  ผลกระทบ เป็นผลท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากผลลพัธ์ท่ีได้ ซ่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีคาดไว้
หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนวา่จะเกิดขึ้นก็ได ้

เขียนเป็นรูปแบบ ไดด้งัภาพท่ี 2.6 
 

 

 
ภำพท่ี 2.6  องคป์ระกอบของวิธีระบบ 
แหล่งท่ีมำ:   จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 87. 
 

2.6.5  รูปแบบของกำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis Model)  
การน าเอาทฤษฎีระบบหรือวิธีระบบมาใชใ้นการบริหารองคก์าร หากน ามาใชใ้ห้ดี ถูกตอ้ง

และเหมาะสม ระบบก็จะช่วยให้องคก์ารมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้มหากน ามาใชไ้ม่ถูกตอ้ง
หรือองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบไม่สัมพนัธ์กนัก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การได้
ดงันั้นการน าเอาทฤษฎีระบบมาใช้ จึงจ าเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์ระบบท่ีเรียกว่า System Analysis 
ควบคู่ไปดว้ย 



25 

การวิเคราะห์ระบบจะช่วยให้ผูบ้ริหารทราบว่า หากผลผลิตหรือผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ปัญหานั้นจะเกิดจากองคป์ระกอบใดของระบบ มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
กนัหรือไม่ อยา่งไร ขอ้มูลยอ้นกลบั จะช่วยใหท้ราบถึงประเภทของปัญหา จุดท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา
แกไ้ขหรือปรับปรุงไดม้ากขึ้น การแกไ้ขปรับปรุงก็จะตอ้งกระท าอย่างเป็นระบบมิใช่แกไ้ขเฉพาะ
ดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น (จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 87-89) ดงัภาพ 2.7 

 
 

 
ภำพท่ี 2.7  รูปแบบองคป์ระกอบของวิธีระบบและการวิเคราะห์ระบบ 
แหล่งท่ีมำ:  จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 88. 
 

การวิเคราะห์ระบบเป็นส่วนหน่ึงของวิธีระบบ ท่ีมุ่งเนน้กระบวนการมากกว่าผลผลิตหรือ
ผลลพัธ์ โดยมุ่งวิเคราะห์ปัญหา และเป็นกระบวนการประเมินวิธีระบบ 

การวิเคราะห์ระบบ เป็นขั้นแรกของการพฒันาท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้
มีระบบการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะพฒันาการคือการปรับปรุง เพื่อใหส้ภาพท่ีมีปัญหาอยู่
หมดไป หรือเหลือน้อยลงตามศกัยภาพของทรัพยากรและขอ้จ ากดัท่ีมีอยู่ ให้เกิดความสมดุลของ
โครงสร้างและองคป์ระกอบต่างๆ ในระบบ จึงจ าเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์ระบบ 

สรุปวา่การวิเคราะห์ระบบมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลวิธีระบบในเร่ืองต่อไปน้ี 
1)  ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบงาน 
2)  ประเมินเวลา 
3)  ประเมินการใชง้บประมาณ 
4)  ประเมินความถูกตอ้งของกระบวนการ 
5)  ประเมินผลผลิตหรือผลงาน 

วิธีระบบและการวิเคราะห์ระบบเป็นกระบวนการท่ีใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีเหตุผล
และมุ่งไปท่ีกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งมีขั้นตอน 
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2.7  SWOT Analysis 
 
SWOT Analysis เป็นการประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ยการ วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซ่ึงการวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในองค์กรจะวิเคราะห์ถึง จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ
องค์กร ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กรจะวิเคราะห์ถึงส่ิงท่ีมีผลด้านโอกาสท่ี
เอ้ืออ านวย (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององคก์ร 

1)  องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รเพื่อหาขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบ หรือ จุด

แข็ง จุดอ่อนขององค์กร ซ่ึง “จุดแข็ง” หมายถึง ขีดความสามารถภายในท่ีองค์กรมีอยู่ เ ม่ือ 
เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ส่วน “จุดอ่อน” หมายถึง ลกัษณะขององคก์รท่ีท าใหค้วามสามารถขององคก์ร 
ลดลง หรือด้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ควร 
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ทั้งทางดา้นการเงิน การตลาด การผลิต และทรัพยากรมนุษย ์

2)  องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กรเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบ ต่อ

การด าเนินงานขององค์กร ซ่ึง “โอกาส” หมายถึง ผลรวมของสภาพการณ์ต่าง  ๆ รอบตวั ทั้งเวลา 
สถานท่ี หากองค์กรท าอะไรแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากส่ิงเหล่าน้ี ส่วน “อุปสรรค” 
หมายถึง เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้ นแล้วก่อให้เ กิดความเสียหายต่อองค์กร การวิเคราะห์ 
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รควรพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ในดา้น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย 
วิทยาการเทคโนโลย ีและการแข่งขนั 

การน าสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกหรือ SWOT มาใช้ ด าเนินการ
ประเมิน โดยประยกุตใ์หส้ามารถผสมผสานกนัเพื่อประโยชน์สูงสุดนั้น อาจด าเนินการ ไดด้งัตาราง
ท่ี 2.1 ต่อไปน้ี 
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ตำรำงท่ี 2.1  การประยกุตส์ภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก 
 

ปัจจัยภำยใน 

ปัจจัยภำยนอก 

S 

จุดแข็งภำยในองค์กร 

W 

จุดอ่อนภำยในองค์กร 

O 

โอกาสภายนอก 

SO 

การน าขอ้ไดเ้ปรียบของจุดแขง็

ภายในและโอกาสภายนอกมาใช ้

WO 

การแกไ้ขจุดอ่อนภายในโดยพิจารณา

จากโอกาสภายนอกท่ีเป็นผลดีต่อ

องคก์ร 

T 

อุปสรรคภายนอก 

ST 

การแกไ้ขหรือลดอุปสรรค

ภายนอกโดยน าจุดแขง็ภายในมา

ใช ้

WT 

การแกไ้ขหรือลดความเสียหายของ

ธุรกิจอนัเกิดจากจุดอ่อนภายใน

องคก์รและอุปสรรคภายนอก 

 
แหล่งท่ีมำ:  จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2559: 101. 
 

กลยุทธ์ท่ีองค์กรจะน าไปปฏิบติัควรเป็นกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดและ/หรือเป็นกลยุทธ์ท่ีมี ความ
เป็นไปได้ส าหรับองค์กร โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ท่ีก าหนดขึ้นจากขอ้มูลท่ีได้จากตารางท่ี 2.1 
ดงักล่าว ดงัน้ี 

1)  กลยุทธ์ SO เป็นการน าจุดแข็งและโอกาสภายนอกท่ีองค์กรจึงมีหรือพึ่ง จะหา
ไดม้าใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2)  กลยทุธ์ WO เป็นการหาวิธีแกไ้ขจุดอ่อนหรือจุดดอ้ยภายในองคก์ร โดยพิจารณา
น าโอกาสภายนอกท่ีจะเอ้ืออ านวยผลดีหรือผลประโยชน์ต่อองคก์รมาใชใ้หม้ากท่ีสุด 

3)  กลยุทธ์ ST เป็นการน าจุดแข็งภายในขององค์กรมาใช้ประโยชน์ให้มาก ท่ีสุด 
และแกไ้ขหรือท าให้อุปสรรคภายนอกลดน้อยลงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้แมว้่าในบางคร้ังจุด แข็ง
ขององคก์รอาจไม่สามารถลบลา้งอุปสรรคใหห้มดไปได ้แต่ก็เป็นการลดความเสียหายท่ีอาจ เกิดขึ้น
ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

4)  กลยุทธ์ WT เป็นการพยายามแกไ้ขหรือลดความเสียหายของธุรกิจอนัเกิด จาก
จุดอ่อนภายในขององค์กรและอุปสรรคจากผลกระทบภายนอก ซ่ึงอาจมีผลรุนแรงต่อการ 
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ด าเนินการขององคก์ร องคก์รจ าเป็นตอ้งหาทางหลีกเล่ียงจากความเสียหายเหล่านั้น และประคองตวั 
เพื่อความอยูร่อดซ่ึงอาจตอ้งมีการคิดกลยทุธ์ใหม่  
 

2.8  กฎหมำยที่เกีย่วข้องด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำร 
       ท ำงำน 

 
2.8.1  พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  

พ.ศ. 2554 
พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 

เป็นกฎหมายท่ีรวบรวมขอ้ก าหนดด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานโดยตรงเป็นฉบบัแรกของประเทศไทย เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ 
เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลย ีเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ สารเคมี และสารเคมีอนัตราย
มาใชใ้นกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และบริการ แต่ขาดการพฒันาความรู้ความเขา้ใจควบคู่กันไป 
ท าให้ส่งผลกระทบต่อผูใ้ช้แรงงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และก่อให้เกิดอนัตรายจากการท างาน จนถึงแก่บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิด
โรคอันเน่ืองจากการท างานซ่ึงมีแนวโน้มสูงขึ้ นและทวีความรุนแรงขึ้ นด้วย ประกอบกับ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีหลกัการส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการคุม้ครองแรงงานทัว่ไป
และมีขอบเขตจ ากัดไม่สามารถก าหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นเพื่อประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม ก ากบั ดูแล และบริหารจดัการดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างเหมาะสม สมควรมีกฎหมายวา่
ดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นการเฉพาะ จึงจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ี โดยสาระของพระราชบญัญติัประกอบไปดว้ย 8 หมวด รวม 74 มาตรา ปัจจุบนัได้
ออกกฎหมายชั้นรองมารองรับในการบงัคบัใชอี้กหลายมาตราและโดยอาศยัความตามมาตรา 6 และ
มาตรา 103 ของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ดงัน้ี 

 
2.8.2  กฎหมำยควำมปลอดภัย ภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541  

ท่ีเกีย่วข้อง ดังนี ้
1) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553   
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สาระส าคญัของกฎหมาย คือ  
(1)  ใชบ้งัคบัแก่สถานประกอบกิจการ ต่อไปน้ี  

(1.1)  เหมืองแร่เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
(1.2)  โรงงานอุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ ธุรกิจพลงังาน  
(1.3)  งานก่อสร้าง  
(1.4)  การขนส่งคมนาคมทั้งคนโดยสารและการบรรทุกขนถ่ายสินคา้ 
(1.5)  สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงหรือก๊าซ  
(1.6)  โรงแรม  
(1.7)  หา้งสรรพสินคา้  
(1.8)  สถานพยาบาล  
(1.9)  สถาบนัทางการเงิน  
(1.10)  สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ  
(1.11)  สถานบนัเทิง กีฬา นนัทนาการ  
(1.12)  สถานปฏิบติัการทางเคมีหรือชีวภาพ  
(1.13)  ส านกังานท่ีสนบัสนุนสถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (12)   
(1.14)  กิจการอ่ืนตามท่ีกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด  

(2)  นิยามความหมาย  “ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน” “เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน” “ลูกจา้งระดบัปฏิบติัการ”  “ลูกจา้งระดบัหัวหนา้
งาน” “ลูกจา้งระดบับริหาร” “คณะกรรมการ”  เป็นตน้  

(3)  ก าหนดมาตรฐานทัว่ไป ใหมี้ขอ้บงัคบัและคู่มือวา่ดว้ยความปลอดภยัในการ
ท างาน ให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการท างานอย่างถูกต้องปลอดภยั มีการควบคุม 
ก ากบั ดูแล โดยก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานทุกระดบั  

(4)  ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้ม ในการท างานของสถานประกอบกิจการ  

(5)  ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกับหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน  

(6)  ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกับการแจ้ง การส่งเอกสาร และการเก็บเอกสาร
หลักฐาน ส่งผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูง 
(จปท.) และระดบัวิชาชีพ (จปว.) ต่ออธิบดีทุก 3 เดือนตามปีปฏิทิน ภายในไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ครบก าหนด เม่ือลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายตามกฎหมายว่าดว้ยเงินทดแทน 
ใหน้ายจา้งแจง้ต่ออธิบดีภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีทราบหรือควรจะไดท้ราบ  
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2) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานในท่ีอบัอากาศ พ.ศ. 2547 และ พ.ศ 2562 

สาระส าคญัของกฎหมาย คือ 1) นิยามความหมาย การตรวจสุขภาพ งานเก่ียวกับ
ปัจจยัเส่ียง 2) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจสุขภาพ ใหน้ายจา้งจดัให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจา้งท่ี
ท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมดา้นอาชีวเวชศาสตร์หรือท่ีผ่านการอบรมดา้นอาชีวเวชศาสตร์หรือท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนด โดยตรวจสุขภาพลูกจ้างคร้ังแรกให้เสร็จส้ินภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีรับ
ลูกจา้งเขา้ท างานและตรวจสุขภาพลูกจา้งคร้ังต่อไปอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 3) ก าหนดหลกัเกณฑ์
การบนัทึกผล การแจง้ และการส่งผลการตรวจสุขภาพ  ให้นายจา้งจดัให้มีสมุดสุขภาพประจ าตวั
ของลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด และให้นายจา้งบนัทึกผล
การตรวจสุขภาพของลูกจา้งในสมุดสุขภาพประจ าตวัของลูกจา้งตามผลการตรวจของแพทยท์ุกคร้ัง
ท่ีมีการตรวจสุขภาพ ใหน้ายจา้งมอบสมุดสุขภาพประจ าตวัใหแ้ก่ลูกจา้งเม่ือส้ินสุดการจา้ง  

3) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีตรวจสุขภาพของลูกจา้งและส่งผลการ
ตรวจแก่พนกังานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547  

สาระส าคญัของกฎหมาย คือ 1) นิยามความหมาย การตรวจสุขภาพ งานเก่ียวกับ
ปัจจยัเส่ียง 2) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจสุขภาพ ใหน้ายจา้งจดัให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจา้งท่ี
ท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมดา้นอาชีวเวชศาสตร์หรือท่ีผ่านการอบรมดา้นอาชีวเวชศาสตร์หรือท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนด โดยตรวจสุขภาพลูกจ้างคร้ังแรกให้เสร็จส้ินภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีรับ
ลูกจา้งเขา้ท างานและตรวจสุขภาพลูกจา้งคร้ังต่อไปอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 3) ก าหนดหลกัเกณฑ์
การบนัทึกผล การแจง้ และการส่งผลการตรวจสุขภาพ  ให้นายจา้งจดัให้มีสมุดสุขภาพประจ าตวั
ของลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด และให้นายจา้งบนัทึกผล
การตรวจสุขภาพของลูกจา้งในสมุดสุขภาพประจ าตวัของลูกจา้งตามผลการตรวจของแพทยท์ุกคร้ัง
ท่ีมีการตรวจสุขภาพ ใหน้ายจา้งมอบสมุดสุขภาพประจ าตวัใหแ้ก่ลูกจา้งเม่ือส้ินสุดการจา้ง 

4) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 
2555 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 

5) ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบั ความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 

6) ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบั เคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ และหมอ้น ้า พ.ศ. 2552 



31 

7) กฎกระทรวงก าหนดสถานท่ีท่ีห้ามนายจา้งให้ลูกจา้งซ่ึงเป็นเด็กอายุต ่ากว่าสิบ
แปดปีท างาน พ.ศ. 2559 

8) กฎกระทรวงก าหนดอตัราน ้าหนกัท่ีนายจา้งใหลู้กจา้งท างานได ้ 
9) ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานในการท างานเก่ียวกบัรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 
 

2.9  งำนศึกษำที่เกีย่วข้อง 
 
สมจิตร เครือบุดดี (2558) ประสิทธิผล ดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยั กรณีศึกษา 

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants)  คือ ผูบ้ริหารผูมี้อ านาจในการด าเนินงานตาม
นโยบายการบริหารความปลอดภยัของบริษทัจ านวน 4 ท่าน ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือ ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นท าการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT มาประเมินหาจุดแข็ง
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากผลการ
ประเมิน ท าการประเมินดา้น Input ต่าง ๆ งบประมาณสนับสนุนงาน บุคลากร ความรู้ดา้นความ
ปลอดภยั อุปกรณ์ความปลอดภยัและนโยบายความปลอดภยัของบริษทั ไดผ้ลการประเมินท่ีดี การ
ประเมินประสิทธิผลดา้น Process ต่าง ๆ การบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั การมีส่วนร่วมของ
พนกังาน การด าเนินกิจกรรม การติดตามประเมินผล การพฒันาและปรับปรุง ไดผ้ลการประเมินท่ีดี 
การประเมินประสิทธิผลดา้น Output การลดลงของอุบติัเหตุ ขอ้ร้องเรียนลดลง ไดผ้ลการประเมินท่ี
ดีมาก โดยสรุปรวมทุกดา้นผลการประเมินประสิทธิผลการบริหารความปลอดภยัของบริษทัถือวา่มี
ประสิทธิผลท่ีดีมากได้คะแนนท่ี 90 เต็ม100 คะแนน ควรมีการจัดท าแผนการพฒันาการบริหาร
ความปลอดภยัในระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมดา้นงบประมาณและบุคลากรดา้นความปลอดภยัท่ี
อาจมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ เพื่อการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่เพื่อ
สนบัสนุนงานดา้นความปลอดภยัและเพิ่มระบบการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ใหมี้ความรวดเร็วมากขึ้น 

ปฐมาภรณ์ ทศพล (2551: 3) ศึกษาการพฒันาพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงานช่าง
ซ่อมบ ารุงโดยใชห้ลกัการ Behavior Based Safety ในโรงงานผลิตปูนปลาสเตอร์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในงานช่างซ่อมบ ารุงท่ีไม่ปลอดภัยให้เป็นพฤติกรรมท่ีปลอดภัยโดยใช้ 
Behavior Based Safety และลดอตัราการเกิดการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัของงานช่างซ่อมบ ารุง โดย
ศึกษาลกัษณะพฤติกรรมการท างาน 2 แบบ คือ ศึกษาพฤติกรรมภายนอก โดยมอบหมายให ้หวัหนา้
งานสังเกตการปฏิบติังานของพนกังานทุกวนัโดยใชห้ลกัเชิงบวก เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการท างาน
ให้ปลอดภยั และศึกษาลกัษณะพฤติกรรมภายใน โดยใช้แบบสอบถามวดัทศันคติเก่ียวกบัความ
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ปลอดภยัในการท างาน และวดัลกัษณะพฤติกรรมในการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยักลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานช่างซ่อมบ ารุง ส่วนงานวิศวกรรมในโรงงานผลิตปูนปลาสเตอร์ 

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัทศันคติและพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน
ก่อนการวิจยัและหลงัการวิจยัอยู่ในระดบัดี และพบว่าระดบัทศันคติเก่ียวกบัความปลอดภยัในการ
ท างานของแต่ละบุคคลมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยวดั
พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานจากระดบัความถ่ีของพฤติกรรมความปลอดภยัท่ีแสดงออก 
เช่น การแสดงออกทุกคร้ัง หมายถึง ไดป้ฏิบติัต่อส่ิงนั้นสม ่าเสมอเป็นประจ า (ในจ านวน 10 คร้ัง 
ปฏิบติัไดท้ั้ง 10 คร้ัง) โดยวดัพฤติกรรมความปลอดภยัในดา้นต่าง ๆ เช่น การปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ความปลอดภยั การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภยัของเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ และจาก
การศึกษาน้ีสามารถจดักลุ่มของพฤติกรรมความปลอดภยัท่ีท าการวดัเป็นกลุ่ม ได้แก่ พฤติกรรม
ความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ พฤติกรรมความปลอดภยัเก่ียวกบัความพร้อมของ
ร่างกาย พฤติกรรมความปลอดภยัดา้นการยศาสตร์ (Ergonomic) และพฤติกรรมในการดูแล ความ
ปลอดภยัของผูร่้วมงาน 

วิทิต กมลรัตน์ (2552: 3) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบติัการบริษทัอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ฟอสเฟต ดีวิชัน่) การศึกษาน้ีมี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ และ
ระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงาน คน้หาแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุในโรงงานท่ีเกิดจากพฤติกรรมการท างานท่ีไม่ปลอดภยัของพนกังาน โดย
ท าการศึกษาจากแบบสอบถามส าหรับพนักงานระดับปฏิบัติการซ่ึงแหล่งข้อมูลท่ีส าคัญ
ประกอบด้วย พนักงานบริษทั อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ฟอสเฟต ดีวิชั่น) 
จ านวนทั้งส้ิน 135 ราย 

ผลการศึกษาพบว่า ระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัซ่ึงมี 4 ดา้นคือ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้น
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นการจดัการ โดยภาพรวม กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมความปลอดภยัดา้นสภาพแวดลอ้มสูงถึงสูงมาก ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยั
ในการปฏิบัติงาน 3 ปัจจัย คือ เพศ (ชาย) อายุงาน และทัศนคติ โดยตัวแปรเพศ (ชาย) เป็น
ความสัมพนัธ์ในทางลบ (Beta = -0.232) ส่วนอีก 2 ตวัแปร คือ ทศันคติฯ (Beta =0.199) และความรู้ฯ 
เป็นความสัมพนัธ์ทางบวก คือ เพศชายมีพฤติกรรมความปลอดภยัฯ นอ้ยกว่าเพศหญิง ผูมี้อายุงาน
นานกว่า และผูมี้ทศันคติดีกว่าจะมีพฤติกรรมความปลอดภยัฯ มากกว่า  ค าแนะน าส าหรับแนวทาง
ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานท่ีเกิดจากพฤติกรรมการท างานท่ีไม่
ปลอดภยัของพนกังาน คือ กิจกรรมของฝ่ายการบริหาร, กิจกรรมดา้นการส่งเสริมและกิจกรรมดา้น
การฝึกอบรม 
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สิริมา เดชภิญญา (2561) การรับรู้การจดัการดา้นความปลอดภยัของพนักงานบริษทั ABC 
ศึกษาการรับรู้การจดัการดา้นความปลอดภยัของพนกังานบริษทั ABC ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี คือพนักงานท่ีปฏิบติังานของพนักงาน ABC จ านวน 450 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)
ได้แก่ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ผลการวิจยัพบว่า พนกังานส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบั
ความปลอดภัยและไม่เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุในการท างาน ส่วนพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุในการท างานมากท่ีสุด จ านวน 1 คร้ัง และการรับรู้การจดัการดา้น
ความปลอดภยัของพนักงานพบว่า พนักงานมีการรับรู้การจดัการด้านความปลอดภยัของบริษทั 
ABC โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พนกังานมีการ
รับรู้การจดัการดา้นความปลอดภยัของบริษทั ABC มากท่ีสุด คือ ดา้นการจดัองคก์ารความปลอดภยั
ในการท างาน รองลงมาคือดา้นการวางแผนงานดา้นความปลอดภยัดา้นการจดัการความปลอดภยั
และอาชีวอนามยัเพื่อลดอุบติัเหตุและความสูญเสียดา้นการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบดา้น
ความปลอดภยัดา้นการควบคุมงานดา้นความปลอดภยัดา้นการด าเนินนโยบายความปลอดภยัด้าน
การก าหนดนโยบายความปลอดภัยในการท างานและพนักงานมีการรับรู้การจัดการด้านความ
ปลอดภยันอ้ยท่ีสุดคือดา้นความเป็นผูน้ าดา้นความปลอดภยัในการท างานตามล าดบั 

ทิรัศม์ชญา พิพฒัน์เพ็ญ และคณะ (2557) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบติัราชการของเทศบาลนครสงขลา การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาเร่ืองการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบติัราชการของเทศบาลนครสงขลา มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อประ
เมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของเทศบาลนครสงขลา  เพื่อศึกษาความ
ตอ้งการและความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการให้บริการของเทศบาลนครสงขลา และเพื่อ
ศึกษาปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการให้บริการของเทศบาลนคร
สงขลา ประชากรส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนผูม้ารับบริการโดยตรงหรือเจา้หน้าท่ี
ของหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากเทศบาลนครสงขลา รวมทั้งสมาชิกสภา
เทศบาลนครสงขลา โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือตามความสะดวก ทั้งหมด 400 คน ใช้
ตวัสถิติวิเคราะห์ คือการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานได ้ 390  คน
ไม่สามารถนับค่าไดจ้ านวน 10 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
พบว่า ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ กองสวสัดิการสังคม และงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วนหน่วยงาน
ท่ีประชาชนผูม้ารับบริการมีระดบัความพึงพอใจมาก ไดแ้ก่ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนยส์ระเกษ 
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ศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนยเ์ตาหลวง และงานทะเบียนราษฎร์ ตามล าดบั 2) ดา้นเจา้หนา้ท่ี/บุคลากร
ผูใ้ห้บริการ พบว่า ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการดา้นเจา้หนา้ท่ี/บุคลากรผู ้
ให้บริการในระดับมากท่ีสุดได้แก่กองสวัสดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอร์วิสศูนย์บริการ
สาธารณสุขศูนยส์ระเกษ ส่วนหน่วยงานท่ีประชาชนผูม้ารับบริการมีระดบัความพึงพอใจมาก ไดแ้ก่ 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนยเ์ตาหลวง และงานทะเบียนราษฎร์ตามล าดบั  3) ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก พบว่า ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
ในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่กองสวสัดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วนหน่วยงานท่ีประชาชนผูม้า
รับบริการมีระดบัความพึงพอใจมาก ไดแ้ก่ศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนยเ์ตาหลวงงานทะเบียนราษฎร์
และศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สระเกษ ตามล าดับ 4) ด้านผลสัมฤทธ์ิการให้บริการ พบว่า 
ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจดา้นผลสัมฤทธ์ิการให้บริการ ในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่กอง
สวสัดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ส่วนหน่วยงานท่ีประชาชนผูม้ารับบริการมีระดบัความพึง
พอใจมาก ไดแ้ก่ศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนยเ์ตาหลวง ศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนยส์ระเกษ และงาน
ทะเบียนราษฎร์ตามล าดบั 5) ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ รวมทุกดา้น รวมทุกหน่วยงาน พบว่า
ประชาชนผูม้ารับบริการของเทศบาลนครสงขลามีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ กอง
สวสัดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนหน่วยงานท่ีประชาชนผูม้ารับบริการมีระดบัความพึง
พอใจมาก ไดแ้ก่ศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนยเ์ตาหลวงศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนยส์ระเกษ  และงาน
ทะเบียน ตามล าดบั 6) ปัญหาและขอ้เสนอแนะ พบว่า ควรเพิ่มท่ีจอดรถในการให้บริการ อยากให้
เพิ่มหนังสือพิมพ์รายวนัไวบ้ริการระหว่างรอตรวจ เพิ่มเตียงผูป่้วยให้มากขึ้น/รถพยาบาลประจ า 
อยากให้มียามประจ า/ไฟฟ้าหน้าก าแพงประตูเจ้าหน้าท่ีควรมีเคร่ืองแบบท่ีชัดเจนเป็นแบบแผน
เดียวกนั เพื่อป้องกนัการสับสนระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับประชาชนผูใ้ช้บริการ  การเรียกช่ืออยากให้
เรียกซ ้า  2  คร้ัง หรือใชไ้มโครโฟนก็ไดเ้พื่อสะดวกแก่การไดย้ิน เพราะอาจมีบางท่านท่ีมีปัญหาทาง
หูการเรียกช่ือใหเ้สียงดงักวา่น้ี 

ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล เบ็ญจา เตากล ่าและเนตรรัชนี ตั้ งภาคภูมิ (2556) การจัดการด้าน
สุขภาพ ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัอย่างย ัง่ยืนในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาโรงงานใน
จงัหวดัสมุทรสาคร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ปัจเจกบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม และด้านระบบบริการสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ ความ
ปลอดภยั และอาชีวอนามยัของพนักงาน 2) พฒันารูปแบบการจดัการดา้นสุขภาพความปลอดภยั
และอาชีวอนามยัในโรงงานและ 3) ประเมินความยัง่ยืนของรูปแบบดังกล่าว กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่
พนกังาน 250  คนจากการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย หัวหนา้งาน รองหัวหนา้งานและผูแ้ทนพนกังาน 30 
คนจากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงผูบ้ริหารโรงงานกลุ่มแกนน าและตวัแทนพนักงาน 10 คน จาก
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การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง รวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
สถิติทดสอบ t-test (One Group Pre-posttest) และการวิเคราะห์เน้ือหาผลการวิจยัพบว่าปัจจยัด้าน
ปัจเจกบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นระบบสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม ของพนกังานท่ี r 
= .362 (p<.01), r = .383 (p<.01) และ r = .313 (p<.01) ตามล าดับรูปแบบการจัดการด้านสุขภาพ
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในโรงงานประกอบดว้ยการจดัการดา้นบริบทและสภาพแวดลอ้ม
ได้แก่การก าหนดนโยบายการตั้งเป้าหมายเพื่อลดความเส่ียงและวิธีการถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบติัการจดัการดา้นปัจจยัน าเขา้ไดแ้ก่การสร้างแรงสนบัสนุนของผูบ้ริหารรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของพนักงานและชุดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการดา้นสุขภาพการจดัการดา้นกระบวนการ
ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาการพฒันาศักยภาพแกนน าการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพส่วนการจัดการด้านผลผลิตได้แก่การประเมินความพึงพอใจของ
พนกังานต่อกิจกรรมสุขภาพ การแกปั้ญหาแบบมีส่วนร่วมและบริการสุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการปัจจยัสู่ความยัง่ยนืไดแ้ก่การมีส่วนร่วมบทบาทผูบ้ริหารและการเป็นตน้แบบของแกนน า 

มธุริน เถียรประภากุล (2556: 3) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของ
พนกังานหน่วยงาน ผลิตโอเลฟินส์ 1 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) สาขาท่ี 2 โรง
โอเลฟินส์ ไอ – หน่ึง มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาให้ทราบถึงพฤติกรรมความปลอดภยั และปัจจยัต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ คุณลกัษณะส่วนบุคคล การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจ และทศันคติต่อกิจกรรม
ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยั โดยมีกลุ่มประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ พนกังานหน่วยงานผลิตโอเลฟินส์ 1 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
สาขาท่ี 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ – หน่ึง ส ารวจความความคิดเห็นกลุ่มประชากร จ านวน 130 คน ใช้ 
“แบบสอบถาม (Questionnaire)” เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจความคิดเห็น และท าการวิเคราะห์ผล
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ได้รับขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม
ความปลอดภยัมาก มีระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยัดีมาก 
และมีทศันคติท่ีดีต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยั ในส่วนของระดบัพฤติกรรมความ
ปลอดภยัของพนักงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภยัในระดบัสูง ปัจจยัคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลดา้นอายุและระยะเวลาปฏิบติังาน และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภยั ไม่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยั ส่วนต าแหน่งงานและหน่วยงานสังกดั ความรู้ความ
เขา้ใจต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยั และทศันคติต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม
ความปลอดภยั มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คุณลกัษณะ
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ส่วนบุคคลดา้นอายุ ระยะเวลาปฏิบติังาน ต าแหน่งงานและหน่วยงานสังกดั ไม่มีผลต่อการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารพฤติกรรมความปลอดภยั และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารพฤติกรรมความปลอดภยั ไม่มี
ผลต่อความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยั ส่วนคุณลกัษณะส่วนบุคคล
ด้านต าแหน่งงานและหน่วยงานสังกดั มีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม
ความปลอดภยั และความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยั มีผลต่อทศันคติ
ต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เมธัส ไชยศิลป์ (2553: 3) การศึกษาทศันคติต่อกิจกรรมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย 
(Behavior Based Safety) ท่ีมีผลต่อระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัท่ีคาดหวงั กรณีศึกษา กลุ่มบริษทั 
ปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาให้ทราบถึงระดบัความรู้ความเขา้ใจ และ
ทัศนคติท่ีมีต่อกิจกรรม Behavior Based Safety ของพนักงาน ท่ีมีผลต่อระดับพฤติกรรม ความ
ปลอดภยัท่ีคาดหวงัจากกิจกรรม Behavior Based Safety โดยมีกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
พนักงานท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์เอทิลีนออกไซด์ กลุ่มบริษทั ปตท. เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) ส ารวจความความคิดเห็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 89 คน ใช ้“แบบสอบถาม (Questionnaire)” 
เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจความคิดเห็น และท าการวิเคราะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

ผลการศึกษา พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีอาย ุ26 – 30 ปี มีระยะเวลาปฏิบติังาน 3 – 5 ปี โดย
ปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานควบคุม/ปฏิบัติการผลิต และปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงาน
บ ารุงรักษามากท่ีสุด โดยพนกังานส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อกิจกรรม Behavior Based 
Safety เป็นอย่างดี และมีทัศนคติท่ีดีต่อกิจกรรม Behavior Based Safety ในส่วนของระดับ
พฤติกรรมความปลอดภยัท่ีคาดหวงัจากกิจกรรม Behavior Based Safety ของพนกังาน พบว่า ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภยัในระดับสูงทั้งในระดับพนักงานและผูบ้ริหาร ผลการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร พบวา่ คุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาย ุระยะเวลาปฏิบติังาน ต าแหน่งงาน 
หน่วยงานสังกดั และระดบัความรู้ความเขา้ใจท่ีต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดับพฤติกรรมความ
ปลอดภยัท่ีคาดหวงัจากกิจกรรม Behavior Based Safety ในส่วนของผลการทดสอบทศันคติ พบว่า 
ระดบัทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัระดบัพฤติกรรมความปลอดภยัท่ีคาดหวงัจากกิจกรรม Behavior 
Based Safety และระดับทัศนคติไม่มีความสัมพนัธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่ อกิจกรรม 
Behavior Based Safety 

พนัจ่าอากาศเอกเฉลิมชยั  ใยมุง (2562) ประสิทธิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั และส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา บริษทัก่อสร้างแห่งหน่ึง โครงการเปล่ียนฉนวนหุ้มท่อส่งก๊าซใน
จงัหวดัชลบุรี  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจดัการ เพื่อประเมินประสิทธิผลการจดัการ และเพื่อ
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ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ของ
บริษทัก่อสร้างแห่งหน่ึง โครงการเปล่ียนฉนวนหุ้มท่อส่งก๊าซในจงัหวดัชลบุรี เป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสาร และรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และท าการสัมภาษณ์เชิงลึก   
รองผูจ้ดัการก่อสร้าง ผูช่้วยผูจ้ดัการก่อสร้าง วิศวกรควบคุมงาน คณะกรรมการความปลอดภัย       
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทนฝ่ายลูกจา้ง เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ท างานระดบัวิชาชีพ และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค จ านวน 10 ท่าน 

ผลการศึกษาและประเมินประสิทธิผลการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยการให้คะแนนตวัช้ีวดัองคป์ระกอบ ปัจจยัเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต (Output) ปรากฏว่าไดค้ะแนนรวม 93.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงเป็นช่วง
คะแนนระดบั 4 อยู่ในเกณฑ ์ดีมาก ส่วนดา้นปัญหาและอุปสรรค พบว่า พื้นท่ีท างานตามแนวท่อมี
ความเส่ียงสูง ทีมปฏิบติังานต่าง ๆ อยู่ห่างไกลกนั เกิดปัญหาในการติดต่อประสานงาน ปัญหาดา้น
งบประมาณบางคร้ังไม่ทันต่อความจ าเป็น และการหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ของพนกังานบางกลุ่ม 

จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินประสิทธิผลการ
จดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มกล่าวได้ว่า การใช้ทฤษฎีระบบในการ
วิเคราะห์ซ่ึงประกอบไปด้วย Input, Process และ Out Put ผลท่ีออกมามีความสอดคลอ้งกัน และ
พฤติกรรมความปลอดภยั ทศันคติและความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองพฤติกรรมการท างานท่ี
ปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กับการแสดงออกของพฤติกรรมความปลอดภยัของผูป้ฏิบั ติงาน โดย
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ืองประสิทธิผลจะน าเอาการใช้ทฤษฎีระบบมาใช้ในการวิเคราะห์ และเร่ือง
พฤติกรรม มีตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นปัจจัยเก่ียวกับอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความ
ปลอดภยัในการท างาน เช่น ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัดา้น การไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสาร และปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีแต่ละงานวิจยัส่วนใหญ่สนใจศึกษา คือ ทศันคติด้าน
พฤติกรรมความปลอดภยัของแต่ละบุคคล 

ดังนั้น การศึกษาน้ีจึงมุ่งท าการศึกษาผลการด าเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลการ
จดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภยัของพนกังาน : กรณีศึกษา บริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง ทั้งน้ีเพื่อน าปัญหา
และอุปสรรค ไปด าเนินการพฒันาและปรับปรุงต่อไปใหย้ ัง่ยนื  
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บทที ่3 
 

วธีิกำรศึกษำ 
  

ในการศึกษาการคน้ควา้อิสระน้ี ผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารและ
รายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพื่อประเมินประสิทธิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน: กรณีศึกษา บริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึง 
ในจงัหวดัระยอง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1  กรอบแนวคิด 
3.2  วิธีการศึกษา 
3.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants)  
3.5  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6  การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.7  การวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผล 

 

3.1  กรอบแนวคิด 
  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประเมินประสิทธิผลการจดัการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทักรณีศึกษา ผูศึ้กษาไดก้ าหนดกรอบ
แนวคิด ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 ดงัน้ี 
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ภำพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดการศึกษา 
  

จากภาพท่ี 3.1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการจัดการด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา บริษทั ปิโตรเคมี แห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 
โดยผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาปัญหา และอุปสรรคต่อการจัดการความปลอดภยัอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม และท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา จ านวน 10 ท่าน เพื่อให้ทราบ

ประสิทธิผลการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน 

 กรณีศึกษา บริษทั ปิโตรเคมี แห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 

 

ศึกษาการจดัการดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มและ

พฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน 

ศึกษาเอกสารและรายงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ประเมินประสิทธิผลการจดัการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม

ในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน 

(ขอ้มูลทุติยภูมิ) 
 

การวิเคราะห์ ความส าเร็จ ความลม้เหลว ปัญหาและอุปสรรค 

แนวทางการพฒันา (SWOT Analysis) และ ขอ้เสนอแนะ 

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการ
จดัการความปลอดภยั 

อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
(ขอ้มูลปฐมภูมิ) 

ทราบปัญหาและอุปสรรคต่อการ
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีว 
อนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลตอ่
พฤติกรรมความปลอดภยัของ

พนกังาน  
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ถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน ท าการศึกษาการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงาน ศึกษาเอกสารและรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากนั้นท าการประเมินประสิทธิผลการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน และท าการวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อ
หาแนวทางในการพฒันาการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั  และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 
กรณีศึกษา บริษทั ปิโตรเคมี แห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 

  

3.2  วิธีกำรศึกษำ  
  

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามุ่งศึกษาประสิทธิผลการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงานกรณีศึกษา
บริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง โดยจะเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิเก่ียวกบัการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดล้อมและรายงานท่ีเก่ียวขอ้งและพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ถึงปัญหา และอุปสรรค การจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม โดย
วิธีท าการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกบัพนักงานระดับบริหาร 10 ท่านทั้งน้ี แต่ละท่านมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการท างานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม จากนั้นท าการวิเคราะห์ผล 
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานบริษทั กรณีศึกษา โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาด้านการจัดการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยยดึหลกัการใชท้ฤษฎีระบบในการศึกษา  
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ภำพท่ี 3.2  ทฤษฎีระบบ 
 

3.2.1 ศึกษำกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมควำมปลอดภัยของพนักงำนบริษัทกรณีศึกษำ และท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) 

ผูศึ้กษาจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุตยภูมิ แลว้น าไปประเมินประสิทธิผลการจดัการดา้น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของบริษัท
กรณีศึกษา  โดยใชต้วัช้ีวดัตามองคป์ระกอบการประเมินปัจจยัเขา้ (Input) การประเมินกระบวนการ 
(Process) การประเมินผลผลิต (Output) ของทฤษฎีระบบ ดงัตารางท่ี 3.1 

 
 
 
 
 
 
 

Input (ปัจจัยน ำเข้ำ) 

- นโยบาย  
- บุคลากรดา้นความปลอดภยั  

อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

- การอบรมให้ความรู้ 

-กิจกรรมส่งเสริมดา้นพฤติกรรม

ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

- อุปกรณ์ความปลอดภยั  

- งบประมาณ 

 

 

Process (กระบวนกำร) 
- กำรบริหำรกำรจัดกำร  

- การมีส่วนร่วมพนกังาน 

-การด าเนินกิจกรรม 

-การติดตามผล 

-การปรับปรุงพฒันา 
 

 

Output (ผลลัพธ์) 

-ประสิทธิผลด้ำนกำรจัดกำร 

-พฤติกรรม ทศันคติและความ

ตระหนกั 

-การเกิดอุบติัเหตุ 
- ขอ้ร้องเรียนทั้งภายในและ

ภายนอกโรงงาน 

-การเจ็บป่วย 

-ส่ิงแวดลอ้ม  
-สอดคลอ้งกฎหมาย 

-การจดัการขยะ 

 

 



42 

ตำรำงท่ี 3.1  ตวัช้ีวดัและการใหน้ ้าหนกัในการประเมินโดยใชท้ฤษฎีระบบ 
 

 
 

องค์ประกอบ  ตัวชี้วัดหลกั คะแนน 
 1 นโยบาย   
 2 บุคลากรดา้นความปลอดภยั  

อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
 

การประเมินปัจจยัเขา้ (Input) 3 การอบรมใหค้วามรู้ 30 
 4 กิจกรรมส่งเสริมดา้นพฤติกรรม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

 5 
6. 

อุปกรณ์ความปลอดภยั  
งบประมาณ 

 

 1 การบริหารการจดัการ  
 2 การมีส่วนร่วมของพนกังาน  
การประเมินกระบวนการ (Process) 3 การน าไปใช ้ 30 
 4 การติดตามผล  
 5 การปรับปรุงพฒันา  
การประเมินผลผลิต (Output) 1 ประสิทธิผลดา้นการจดัการ  
 2 พฤติกรรม ทศันคติและความ

ตระหนกั 
 

 3 การเกิดอุบติัเหตุ 40 
 4 ขอ้ร้องเรียนทั้งภายในและ

ภายนอกโรงงาน 
 

 5 การเจ็บป่วย  
 6 ส่ิงแวดลอ้ม  
 7 สอดคลอ้งกฎหมาย  
 8 การจดัการขยะ  
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3.2.2  เกณฑ์กำรประเมินประสิทธิผลกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย และ
ส่ิงแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษำ 

 ผูศึ้กษาท าการก าหนดเกณฑก์ารประเมินประสิทธิผลจากคะแนนรวมของตวัช้ีวดั โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดบั ตามตารางท่ี 3.2 ดงัน้ี 
 
ตำรำงท่ี 3.2  เกณฑก์ารประเมินประสิทธิผลจากคะแนนรวมของตวัช้ีวดั 
 

ช่วงคะแนน ระดับ ผลกำรประเมิน 
≥ 90 4 ดีมาก 
80 - 89 3 ดี 
60 - 79 2 ปานกลาง 
≤ 59 1 ตอ้งปรับปรุง  

 
3.2.3  เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดของประเด็นปัจจัยเข้ำ (Input) 
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัช้ีวดัของประเด็นปัจจยัเขา้ (Input)โดยแบ่งออกเป็น 3 ล าดบั 

คือ 3 ดี 2 พอใช ้และ 1 แกไ้ข ตามตารางท่ี 3.3 ดงัน้ี 
 

ตำรำงท่ี 3.3  เกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัช้ีวดัของประเด็นปัจจยัเขา้ (Input) 
 

ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดตำม เกณฑ์ให้คะแนน  กำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมลู 
นโยบาย  นโยบาย และการ

วางแผนงาน 
ทบทวนทุกปี  
มีไม่สม ่าเสมอ 
ไม่มีการทบทวน 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา 

บุคลากรดา้น
ความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม 

บุคลากรดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม  

เพียงพอ 
ไม่เพียงพอเลก็นอ้ย 
ไม่เพียงพอมาก 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา 

การอบรมให้
ความรู้  

มีการอบรมประจ าปี > 1 คร้ังต่อปี 
1 คร้ังต่อปี 
< 1 คร้ังต่อปี 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา 

กิจกรรม
ส่งเสริมดา้น
พฤติกรรม 

มีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมพฤติกรรม 

ทุกเดือน 
มากกว่า 3 คร้ังต่อปี  
ไม่มีการจดักิจกรรม 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั 
กรณีศึกษา 
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ตำรำงท่ี 3.3  (ต่อ) 
 
ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดตำม เกณฑ์ให้คะแนน  กำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมลู 

อุปกรณ์ความ
ปลอดภยั 

จ านวนอุปกรณ์ เพียงพอ 
ไม่เพียงพอเลก็นอ้ย 
ไม่เพียงพอมาก 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา 

งบประมาณ ความเพียงพอของ
งบประมาณ 

เพียงพอ 
ไม่เพียงพอเลก็นอ้ย 
ไม่เพียงพอมาก 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา 

 
3.2.4  เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดของประเด็นกระบวนกำร (Process) 
ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนตวัช้ีวดัของประเด็นกระบวนการ (Process) โดยแบ่งออกเป็น 

3 ล าดบั คือ 3 ดี 2 พอใช ้และ 1 แกไ้ข ตามตารางท่ี 3.4 ดงัน้ี 
 

ตำรำงท่ี 3.4  เกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัช้ีวดัของประเด็นกระบวนการ (Process) 
 

ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดตำม เกณฑ์ให้คะแนน  กำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมลู 
การบริหารการ
จดัการ 

คู่มือความ
ปลอดภยั  

มีคู่มือครอบคลุม 
มีไม่ครอบคลุม 
ไม่มีคู่มือ 

3 
    2 

1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั 
กรณีศึกษา 

การมีส่วนร่วม
ของพนกังาน 

การเพ่ิมขึ้นของ
พนกังาน 

เกินร้อยละ 80 
ร้อยละ 70-79 
นอ้ยกว่าร้อยละ 70 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา 

การด าเนิน
กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรม
ท่ีจดั 

มากกว่า 1 คร้ังต่อปี 
มี 1 คร้ังต่อปี 
ไม่มีกิจกรรม 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา 

การติดตามผล รายงานการ
ประชุม 

สม ่าเสมอ 
มีบา้ง 
ไม่มี 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา 

การปรับปรุง
พฒันา 

การตรวจความ
ปลอดภยั 

สม ่าเสมอ 
มีบา้ง 
ไม่มี 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา 
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3.2.5  เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดของประเด็นผลผลติ (Output) 
ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนตวัช้ีวดัของประเด็นผลผลิต (Output) โดยแบ่งออกเป็น 3 ล าดบั 

คือ 3 ดี 2 พอใช ้และ 1 แกไ้ข ตามตารางท่ี 3.5 ดงัน้ี 
 

ตำรำงท่ี 3.5  เกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัช้ีวดัของประเด็นผลผลิต (Output) 
 

ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดตำม เกณฑ์ให้คะแนน  กำรเก็บข้อมูล แหล่งข้อมลู 
ประสิทธิผล
ดา้นการจดัการ 

รายงานประเด็นดา้น
ความปลอดภยั 

ไม่มี 
มี 3 เร่ืองต่อเดือน 

มีมากกว่า 3 เร่ืองต่อเดือน 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา  

พฤติกรรม 
ทศันคติและ
ความตระหนกั 

รายงานการไม่ปฏิบติั
ตามกฎระเบียบ 

ไม่มี 
มี 3 เร่ืองต่อเดือน 

มีมากกว่า 3 เร่ืองต่อเดือน 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา  

การเกิด
อุบติัเหต ุ

รายงานการเกิด
อุบติัเหต ุ

ลดลง 
เท่าเดิม 
เพ่ิมขึ้น 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา  

ขอ้ร้องเรียนทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
โรงงาน 

รายงานขอ้ร้องเรียน ไม่มี 
เดือนละคร้ัง 
เดือนละ 3 คร้ัง 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา  

การเจ็บป่วย รายงานการเจ็บป่วย ไม่มี 
ไม่ร้ายแรง 
ร้ายแรง 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา  

ส่ิงแวดลอ้ม รายงานอุบติัเหตุดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

ไม่มี 
ไม่ร้ายแรง 
ร้ายแรง 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา  

กฎหมาย การสอดคลอ้ง
กฎหมายความ
ปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และส่ิงแวดลอ้ม 

สอดคลอ้ง 
ไม่สอดคลอ้งบางส่วน 
ไม่สอดคลอ้งทั้งหมด 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา  

การจดัการขยะ รายงานก าจดัขยะ สม ่าเสมอ 
ไม่สม ่าเสมอ 
ไม่ก าจดั 

3 
2 
1 

ขอ้มูลบนัทึก 
การสัมภาษณ์ 

บริษทั
กรณีศึกษา  
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3.3  วิธีกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บขอ้มูล โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ

และขอ้มูลทุติยภูมิ ดงัน้ี 
 
3.3.1  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผู ้ศึกษาได้มาจากผู ้ให้ข้อมูลหลัก (Key 

Informants) โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เก่ียวกบัประสิทธิผลการจดัการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการท างานท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของ
พนกังานกรณีศึกษา บริษทั ปิโตรเคมี แห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 

 

3.3.2  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดม้าจากเอกสารการจดัการดา้น ความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทักรณีศึกษา อาทิ นโยบายความปลอดภยั อาชีวอ
นามัย และส่ิงแวดล้อม รายงานประเด็นทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน การประเมินความ
สอดคลอ้งการปฏิบติัตามกฎหมาย รายงานหน่วยงานประจ าไตรมาสและบทความ วารสารวิชาการ 
สืบคน้ขอ้มูลจาก อินเทอร์เน็ต (Internet) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.4  ผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants) 
 

กลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากบุคคลดงัน้ี  

1)  ผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม  
2)  รองผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม  
3)  ผูจ้ดัการแผนก PTA (Purified Terephthalic Acid) 
4)  ผูจ้ดัการแผนก CTA (Crude Terephthalic Acid) 
5)  ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง  
6)  ผูจ้ดัการแผนกไฟฟ้า  
7)  ผูจ้ดัการแผนกเคร่ืองมือวดั 
8)  ผูจ้ดัการแผนกสาธารณูปโภค  
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9)  ผูจ้ดัการแผนกระบบบ าบดัน ้าเสีย  
10)  ผูจ้ดัการแผนกบริการทัว่ไปและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

รวมทั้งส้ิน 10 ท่าน ซ่ึงแต่ละท่านมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม และพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน และทราบขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

 

3.5  เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  

เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูศึ้กษาเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) เก่ียวกบัการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
ของบริษทักรณีศึกษา โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ดงัน้ี 

1) บริษัท ฯ มีนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มส าหรับพนกังานหรือไม่ ถา้มี มีลกัษณะใด  

2)  บุคลากรด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม สามารถรองรับ
กิจกรรมการท างานท่ีมีอยูห่รือไม่ อยา่งไร  

3)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงานบริษทัฯท่านคิดว่ามี
อะไรบา้งจงให้เหตุผล และกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานบริษทัฯท่านคิด
วา่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

4)   บริษทั ฯ ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ จ านวนบุคลากร และ
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัในการท างาน หรือไม่ อยา่งไร 

5)   พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่ และมีแนวโนม้เป็นอยา่งไร 

6)   บริษทั ฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรบา้ง 

7)   ผลการด าเนินงานของนโยบายความปลอดภยั ดา้นการจดัการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร  

8)   อะไรท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารดา้นการจดัการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทั ฯ 

9)   อตัราการเกิดอุบติัเหตุในการท างานของบริษทั ฯ มีแนวโนม้อยา่งไร 
10)  อะไรท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความส าเร็จท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลใน

การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ฯ 
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11)  ท่านมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ท่ีจะการจดัการความปลอดภยัของบริษทั ฯ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หรือไม่ อยา่งไร 

 

3.6  กำรทดสอบคุณภำพเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ ค าถามการสัมภาษณ์ในเร่ืองประสิทธิผลการ

จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการท างานท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภยัของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง ผูศึ้กษาไดน้ าแบบ
สัมภาษณ์มาปรับปรุงพฒันาให้เหมาะสมกบังานท่ีศึกษา แบบสัมภาษณ์ดงักล่าวไดใ้ชก้ารหาค่า IOC 
โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบขอ้ค าถามจ านวน 11 ขอ้ 

  

3.7  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผล 
  

การวิเคราะห์ข้อมูลผูศึ้กษาได้น าข้อมูลท่ีรวบรวมมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview)  

1)  ผูจ้ดัการอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  
2)  รองผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม  
3)  ผูจ้ดัการแผนกผลิต PTA (Purified Terephthalic Acid)   
4)  ผูจ้ดัการแผนกผลิต CTA (Crude Terephthalic Acid)  
5)  ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง  
6)  ผูจ้ดัการแผนกไฟฟ้า  
7)  ผูจ้ดัการแผนกเคร่ืองมือวดั  
8)  ผูจ้ดัการแผนกสาธารณูปโภค  
9)  ผูจ้ดัการแผนกระบบบ าบดัน ้าเสีย  
10)  ผูจ้ดัการแผนกบริการทัว่ไปและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

ขององคก์ร  
รวมทั้งส้ิน 10 ท่าน และเก็บขอ้มูลจากเอกสารหลกัฐานท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลการจดัการด้าน

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทักรณีศึกษา มาท าการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
การประเมินตวัช้ีวดั แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครบถว้นและความเช่ือถือได ้ตามหมวดหมู่ 
เพื่อให้สะดวกต่อการน ามาวิเคราะห์และน าเสนอ ซ่ึงเป็นการน าเสนอโดยการบรรยายพร้อมทั้งใช้
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การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ของ อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey) มาประเมินให้รู้ถึง
จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

จุดแขง็ (Strengths): จุดเด่นหรือจุดแข็ง (ขอ้ไดเ้ปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นขอ้ดี
ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น นโยบาย  บุคลากร การอบรมให้ความรู้ การส่งเสริม
กิจกรรมความปลอดภยั งบประมาณ อุปกรณ์ความปลอดภยั  

จุดอ่อน (Weaknesses): จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน (ขอ้เสียเปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็น
ปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น นโยบาย บุคลากร การอบรมให้
ความรู้ งบประมาณ อุปกรณ์ความปลอดภยั 

โอกาส (Opportunities): เกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอก
ของบริษทัเอ้ือประโยชน์ หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทั โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ี
โอกาสเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน 
ผู ้ประกอบการท่ีดีจะต้องแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ โดยการวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ี
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ตลอดเวลา เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยแีละการแข่งขนัในตลาด 
และใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้น   

อุปสรรค (Threats): เกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ี
ส่งผลเสียต่อธุรกิจ เช่น โรคระบาด ภยัธรรมชาติ ราคาน ้ ามนัท่ีสูงขึ้น อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้น สภาพ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้ง และพยายาม
ขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใหไ้ด ้  

การประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน 
การวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในบริษทัทุก ๆ ดา้นเพื่อท่ีจะ

ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ แหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ภายใน คือระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งในดา้นโครงสร้างระบบ ระเบียบ วิธี
ปฏิบติังาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วสัดุ การจดัการ) รวมถึง
การพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของบริษทัเพื่อท่ีจะเขา้ใจสถานการณ์และแผนกลยุทธ์ก่อน
หนา้น้ีดว้ย  

การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ภายใตก้ารประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทั ท าให้สามารถคน้หาโอกาสและ

อุปสรรค การด าเนินงานของบริษทัท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้ งใน
ประเทศและระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท เช่น อัตราการขยายตัวทาง
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เศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น ระดบัการศึกษา การตั้ง
ถ่ินฐานและการอพยพของประชาชน ลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือ
และวฒันธรรม สภาพแวดลอ้มทางการเมือง เช่น บทบญัญติักฎหมายต่าง ๆ มติคณะรัฐมนตรี และ
สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ ๆ และพฒันาการทางดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ี
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการ 
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บทที ่4 

 

ผลกำรศึกษำ 
 

จากท่ีผู ้ศึกษาท าการศึกษาประสิทธิผลการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงาน: กรณีศึกษา 
บริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึงจงัหวดัระยอง เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทั กรณีศึกษา มีดงัน้ี              

4.1  ขอ้มูลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และรายงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4.2  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
4.3  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มใน

การท างานท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน: ของบริษทักรณีศึกษา 
  

4.1  ข้อมูลกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม และรำยงำนท่ี 
       เกีย่วข้อง 
  

จากการศึกษาพบว่า บริษทักรณีศึกษาไดน้ าแนวทางการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม มาใชก้บัองคก์ร โดยมีการน าแนวทางดงักล่าวมาปฏิบติัติ และมีความสอดคลอ้งกบั
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และระบบมาตรฐานต่าง  ๆ ท าให้เกิดความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มดี 
และพนกังานมีสุขภาพท่ีแขง็ มีแนวทางการจดัการดงัต่อไปน้ี 
 

4.1.1  องค์ประกอบด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ  
1)  นโยบาย 

(1)  นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
จากการศึกษาพบวา่บริษทักรณีศึกษามีระบบมาตรฐานการจดัการความปลอดภยั 

ISO45001: 2018  และส่ิงแวดล้อม 14001: 2015 ได้มีการน าระบบทั้ง 2 มาบรูณาการเขาด้วยกัน
เพื่อให้เกิดความง่ายในการบริหารจดัการระบบ มีการน าระบบทั้งสองไปใชใ้นกิจกรรมการท างาน
ทั้งหมดของบริษทักรณีศึกษาดงัภาพท่ี 4.1
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ภำพท่ี 4.1  นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์  
                  จ ากดั (มหาชน) 
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2)   การจดัการบุคลากรดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม  
จากการศึกษาพบว่า การจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

ของบริษทักรณีศึกษา ไดจ้ดัให้มีหน่วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสนบัสนุน
และส่งเสริมจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ให้สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด
และกฎหมาย ดงัภาพท่ี 4.2 

 
ภำพท่ี 4.2  ผงัโครงสร้างหน่วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

  
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

(1)   รองประธานปริษทัฝ่ายความปลอดภยั อาชีวอนมยั และส่ิงแวดลอ้ม 
(1.1) ก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดั และติดตามผลการด าเนินงานดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
(1.2) รับผิดชอบในการจัดการความเส่ียงและโอกาสจากการประกอบ

กิจการ วางแผนแกไ้ขในการก าจดัความเส่ียง  
(1.3) รับผิดชอบในการติดตามและผลการด าเนินงานของแผนกความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และการติดตามการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
(1.4) รับผิดชอบในการส่ือสารไปยงัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการจดัการ

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม  
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(1.5) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้มและจดัอบรมใหค้วามรู้พนกังานใหเ้พียงพอ 

(1.6) ดูแลการควบคุมการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(1.7)  ตรวจสอบและวดัประสิทธิภาพการท างานดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามยัและส่ิงแวดลอ้ม และวิเคราะห์ความลม้เหลวและการด าเนินการเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขและ
รายงานต่อประธาน PTA 

(2)  ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบ 

(2.1) การวางแผนด าเนินงานส าหรับการขจดัปัญหาดา้นความปลอดภยั อา
ชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และความเส่ียงอนัตรายของระบบการจดัการ และดูแล
ใหมี้การด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

(2.2) จดัท าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการป้องกนัผลกระทบดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน อนัตรายจากอุบติัเหตุและควบคุมความเส่ียงของ
ระบบการจดัการ 

(2.3) จัดท าคู่มือ และมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยส าหรับระบบการ
จดัการ เพื่อใหลู้กจา้ง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

(2.4) ก าหนดชนิดอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ท่ีเหมาะสม
กับลักษณะความเส่ียงของงานเสนอต่อผูบ้ริหาร เพื่อจัดให้ลูกจ้าง หรือผูท่ี้เก่ียวข้องใช้ในขณะ
ปฏิบติังาน 

(2.5) ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นวิชาการ และปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในระบบการจัดการเพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตราย หรือการ
เจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน รวมทั้งการป้องกนั และควบคุมอคัคีภยั และอุบติัภยัร้ายแรงดว้ย 

(2.6) จดัอบรมเก่ียวกบัความรู้พื้นฐาน และขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการท างานแก่
ลูกจา้งท่ีเขา้มาปฏิบติังานใหม่ก่อนให้ปฏิบติังาน รวมทั้งลูกจา้งซ่ึงตอ้งท างานท่ีมีความแตกต่างไป
จากงานเดิม ท่ีเคยปฏิบติัอยูแ่ละเกิดอนัตรายดว้ย 

(2.7) ประสานการด าเนินงานความปลอดภยัในการท างานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกระบบการจดัการ รวมทั้งหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2.8) ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมของ
ระบบการจดัการ 
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(2.9) รวบรวมผลการด าเนินงานของ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน
ทุกระดบั และติดตามผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในการท างานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานขององคก์ร พร้อมทั้งรายงานใหผู้บ้ริหาร และคณะกรรมการฯ ทราบทุกๆ 3 เดือน 

(2.10)  ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอ่ืนตามท่ีผู ้บริหาร
มอบหมาย 

(3) ผูเ้ช่ียวชาญอาวุโส แผนกความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และ
รองผูจ้ดัการแผนกความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ   

(3.1) ตรวจสอบและเสนอแนะใหน้ายจา้งปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

(3.2) วิเคราะห์งานเพื่อช้ีบ่งอนัตราย รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกันหรือ
ขั้นตอนการท างานอยา่งปลอดภยัเสนอต่อนายจา้ง 

(3.3)  ประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการท างาน 
(3.4)  วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งขอ้เสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ 

และเสนอแนะมาตรการความปลอดภยัในการท างานต่อนายจา้ง 
(3.5)  ตรวจประเมินการปฏิบติังานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตาม

แผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภยัในการท างาน 
(3.6)  แนะน าใหลู้กจา้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและคู่มือ 
(3.7)  แนะน า ฝึกสอน อบรมลูกจา้งเพื่อให้การปฏิบติังานปลอดจากเหตุอนั

จะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัในการท างาน 
(3.8)  ตรวจวดัและประเมินสภาพแวดลอ้มในการท างาน หรือด าเนินการ

ร่วมกบับุคคลหรือหน่วยงานท่ีขึ้นทะเบียนกบักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เป็นผูรั้บรองหรือ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการท างานภายในสถาน
ประกอบกิจการ 

(3.9)  เสนอแนะต่อนายจา้งเพื่อให้มีการจดัการดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานท่ีเหมาะสมกบัสถานประกอบกิจการ และพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

(3.10)  ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอนัตราย การเจ็บป่วย 
หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเน่ืองจากการท างาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อ
นายจา้งเพื่อป้องกนัการเกิดเหตุโดยไม่ชกัชา้ 

(3.11)  รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน และข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัการประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอนัเน่ืองจากการท างาน
ของลูกจา้ง 
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(3.12)  ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอ่ืนตามท่ีนายจ้าง
มอบหมาย 

3) การอบรมใหค้วามรู้ 
จากการศึกษาพบวา่ บริษทักรณีศึกษา มีการจดัท าแผนงานความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และส่ิงแวดลอ้ม และไปใชด้ าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้ดงัน้ี  
(1)   อบรมหลกัสูตรความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับผูเ้ขา้

มาท างานใหม่ โดยวิทยากรท่ีมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามกฎกระทรวงก าหนดในหัวขอ้กฎระเบียบความ
ปลอดภัยในการท างาน กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ระบบมาตรฐานในการท างาน และการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน มีการทดสอบความรู้หลงัการอบรม ดงัภาพท่ี 4.3 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 4.3  การอบรมหลกัสูตรความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มส าหรับพนกังานใหม่  
 

(2)  การอบรมทบทวนกฎระเบียบของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มประจ าปี เป็นการทบทวนกฎระเบียบการท างาน เช่น การท างานเก่ียวกบัสารเคมี อตัราย
ของสารเคมีในพื้นท่ีปฏิบติังาน หลกัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การขอใบอนุญาต
ท างานอันตราย ขั้นตอนการท างานท่ีมีความเส่ียงสูง การจัดการส่ิงแวดล้อมในงานซ่อมบ ารุง 
กฎหมายท่ีส าคัญในการท างาน เป็นการอบรมเพิ่มทบทวนความรู้ให้กับพนักงานให้เกิดความ
ตระหนกัในกิจกรรมงานท างานอยา่งปลอดภยั ดงัภาพท่ี 4.4 
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ภำพท่ี 4.4  การอบรมทบทวนกฎระเบียบของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มประจ าปี 
 

(3)  การอบรมดับเพลิงเบ้ืองตน้ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ถูกตอ้งตมกฎหมายตม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบการ เพื่อความ
ปลอดภยัของลูกจ้างในการท างานส าหรับลูกจ้าง ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2534 ขอ้ 19 (3) จดัให้
ลูกจา้งเขา้รับการฝึกอบมการดบัเพลิงขั้นตน้จากหน่วยงานท่ีทางราชการก าหนดหรือยอมรับไม่น้อย
กวา่ร้อยละส่ีสิบของจ านวนลูกจา้ง ในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ  เพื่อเป็นการลดความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ในสถานประกอบการ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด  เพื่อให้ผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมไดรู้้จกัวิธีการป้องกนัและการเขา้ระงบัเหตุอนัเกิดจากอคัคีภยั ไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
ถูกวิธี เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสมารถน าความรู้ท่ีได้ไปช่วยเหลือ สถานประกอบการ และ
ชีวิตประจ าวนัได ้เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสมารถน าความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือสังคมได้
เป็นอยา่งดีดงัภาพท่ี 4.5 

  
ภำพท่ี 4.5  การฝึกซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟประจ าปี  
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(4)  การอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้บริษทัจะได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการปฐมพยาบาลผูเ้จ็บป่วยท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากการท างานและได้จัดให้พนักงานได้รักการ
ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเพื่อท่ีจะสามารถช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้นได้เม่ือประสบอนัตราย  ได้
ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ (CPR) การห้ามเลือด การท าแผล การ
เคล่ือนยา้ยผูป่้วย การป๊ัมหวัใจ อุบติัเหตุต่าง ๆ ดงัภาพท่ี 4.6  

 

 

ภำพท่ี 4.6  การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือพื้นฐาน 
 

(5)  การอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย บริษัทได้มีการอบรมการใช้
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลให้กบัพนกังาน ไดมี้ความรู้และความเขา้ใจในการเอาไปใชง้าน
จริงดงัภาพท่ี 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 4.7  การฝึกอบรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
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(6)  การอบรมเทคนิคการผจญเพลิงให้กับทีมดับเพลิงของบริษทัให้มีทกัษะท่ี
ช านาญสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุบติัเหตุไดอ้ยา่งปลอดภยั 
ดงัภาพท่ี 4.8 
 
 

 

 

 

 

ภำพท่ี 4.8  การอบรมเทคนิคการผจญเพลิงขั้นสูง และการช่วยเหลือผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม ้
 

4) กิจกรรมส่งเสริมดา้นพฤติกรรมความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  
(1) บริษทัไดท้ าการจดักิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยัประจ าเป็นมีจุดประส่ง

เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย การสร้างจิตส านึกและทัศนคติท่ีดีด้านความปลอดภัย
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของพนกังานในการเขา้ร่วมกิจกรรมความปลอดภยัดงัภาพท่ี 4.9  
 

 
ภำพท่ี 4.9  การจดักิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยัประจ าปี 
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(2) บริษทัได้จดักิจกรรมรณรงค์ให้ใช้ป่ินโตและถุงผา้ ลดใช้ถุงพลาสติก งด
กล่องโฟม ในการสร้างจิตส านึกใหก้บัพนกังาน และการอนุรักษท์รัพยก์รธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ใหมี้อยูอ่ยา่งย ัง่ยนื ดงัเช่นภาพท่ี 4.10  
  

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 4.10  บริษทัไดจ้ดักิจกรรมรณรงคใ์หใ้ชป่ิ้นโตเพื่อลดใชพ้ลาสติก 
 

(3) บริษทัได้จดักิจกรรมการเก็บขยะชายหาดระยองประจ าทุก ในการสร้าง
จิตส านึกให้กบัพนักงานในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการคดัแยกขยะให้ถูกตอ้ง เน่ืองในวนั
อนุรักษช์ายฝ่ังสากล ดงัภาพท่ี 4.11 
 

 

 

 

 

 
 

ภำพท่ี 4.11  บริษทัไดจ้ดักิจกรรมการเก็บขยะชายหาดระยองเน่ืองในวนัอนุรักษช์ายฝ่ังสากล 
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5) อุปกรณ์ความปลอดภยั 
จากการศึกษา บริษทักรณีศึกษาพบวา่ไดมี้การเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลท่ี

เหมาะสมและเพียงพอกบัจ านวนพนกังานโดยพิจารณาเลือกใชอุ้ปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน 
ซ่ึงมีทั้ งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายขั้นพื้นฐาน คือ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย และ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเฉพาะงาน เช่น เข็มขัดนิรภัย หน้ากากป้องกันไอสารเคมี ชุดป้องกัน
สารเคมี เป็นตน้ และก ากบัดูแลให้มีการสวมใส่ในพื้นท่ีท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด และไดจ้ดัให้มี
สถานท่ีเก็บสามารถเบิกจ่ายใหก้บัพนกังานไดต้ลอดเวลาดงัภาพท่ี 4.12  

 

 
ภำพท่ี 4.12  อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรับพนกังานท างานในพื้นท่ีอนัตราย 
 

6) งบประมาณ  
จากการศึกษาบริษทักรณีศึกษา พบวา่กิจกรรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดล้อมได้รับการสนับสนุนและได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี ได้แก่ การส่ง
พนักงานเขา้อบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน การอบรมเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัระดบั
บริหาร เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับเทคนิค 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน การสนับสนับ
กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยัประจ าปี การสงเสริมความรู้ให้กับพนักงานในการป้องกันเหตุ
ฉุกเฉินจากการท างาน ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 4.13 
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ภำพท่ี 4.13  อบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ระดบัหวัหนา้งาน 
 

4.1.2  องค์ประกอบกระบวนกำร (Process) 
1)  การบริหารการจดัการ  
จากการศึกษาพบว่า บริษทักรณีศึกษา ไดมี้การจดัท าคู่มือความปลอดภยัขนาดพกพา 

แจกจ่ายใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานทุกคนหลงัจากผา่นการอบรมก่อนท่ีจะเขา้ไปท างานผูป้ฏิบติังานสามารถ
ทบทวนได้ตลอดเวลาในรูปแบบสมุดพกพา และสามารถสแกนคิวอาโคด้ไปอ่านได้ตลอดเวลา
สะดวกมากขึ้นในการศึกษา สาระส าคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่  

(1) นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม  
(2) กฎและระเบียบดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
(3) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม 
(4) ขอ้ควรปฏิบติัติในการท างานอนัตราย  
(5) สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุและการรายงานอุบติัเหตุ 
(6) การรายงายเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ เป็นตน้  

ดงัภาพท่ี 4.14 คู่มือความปลอดภยัส าหรับพนกังานบริษทักรณีศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน 
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ภำพท่ี 4.14  คู่มือความปลอดภยัส าหรับพนกังาน  
 

2)  การมีส่วนร่วมพนกังาน  
จากการศึกษาพบวา่ บริษทักรณีศึกษา ไดด้ าเนินการใหพ้นกังาน เขา้มามีส่วนร่วมใน

การจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยการจดัให้มีคณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 
ท่ีมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนผ่านคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานซ่ึงจะเป็นตวัแทนของพนักงานในบริษทัท่ีจะไดม้ามีส่วนร่วมในการ
พฒันาปรับปรุงและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั ดงัภาพแสดงการประชุมประจ าเดือนดงั
ภาพท่ี 4.13 และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัดงัภาพท่ี 4.14  
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ภำพท่ี 4.15  การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัประจ าเดือน 
 

 
ภำพท่ี 4.16  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั 
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คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) 
เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองคก์รในการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัไม่วา่จะเป็นนายจา้ง 
ลูกจา้ง โดยมีหนา้ท่ีในการพิจารณานโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน รายงาน
และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้งตามกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั
ในการท างาน ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการท างานของสถานประกอบ
กิจการ ส ารวจการปฏิบติัการด้านความปลอดภยัในการท างาน และตรวจสอบสถิติการประสบ
อนัตรายท่ีเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น วางระบบการรายงานสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยั
ให้เป็นหน้าท่ีของลูกจา้งทุกคนทุกระดบัตอ้งปฏิบติั รวมทั้งประเมินผลการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภยัในการท างานของสถานประกอบกิจการ เป็นตน้ โดยมีการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมท่ีพนักงานมีส่วนร่วมไดแ้ก่ การท ารายงาน Near Miss หรือ 
รายงานเกือบเกิดอุบติัเหตุโดยใหพ้นกังานทุกคนเขียนรายงานประจ าไตรมาส และท าการตรวจสอบ
รายงานโดยฝ่ายบริหาร เม่ือพิจารณาและอนุมติัให้ผ่านของรายงานแลว้ จะมีรางวลัให้กบัพนกังาน
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนกังานมีส่วนรวมกบักิจกรรมความปลอดภยัมากขึ้น ดงัภาพท่ี 4.17 สรุปการ
เขียนรายงาน Near Miss หรือ รายงานเกือบเกิดอุบติัเหตุ 

 
ภำพท่ี 4.17  สรุปรายงานเกือบเกิดอุบติัเหตุของแต่ละหน่วยงานของบริษทักรณีศึกษา  
 

3) การด าเนินกิจกรรม 
จากการศึกษาพบว่า บริษทักรณีศึกษา มีการด าเนินกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงเปิดโอกาสให้พนกังานและผูรั้บเหมามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ไดแ้ก่ การประกวดค าขวญัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่งแวดลอ้มในการท างาน การ
ประกวดพื้นท่ีปฏิบัติติงานสะอาดและปลอดภัย การประกวดความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์
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ดบัเพลิง การแข่งขนัทกัษะการใชอุ้ปกรณ์ในการดบัเพลิง และยงัมีกิจกรรมการตรวจความปลอดภยั
และความสะอาดของพื้นท่ีปฏิบติังานโดยฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกเดือน ดงัภาพท่ี 4.18 

 

 
ภำพท่ี 4.18  การด าเนินกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั 
 

4)  การติดตามผล 
จากการศึกษาพบว่า บริษทักรณีศึกษา มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการความ

ปลอดภยัเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการด าเนินการ และการร่วมกนัพฒันาปรับปรุงระหว่าง
ตวัแทนนายจา้งและตวัแทนลูกจา้ง ตวัอยา่งบนัทึกการประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัดงั 
ภาพท่ี  4.19  

  
 

ภำพท่ี 4.19  บนัทึกจากการประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัประจ าเดือน 
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5)   การพฒันาปรับปรุง  
จากการศึกษาพบวา่ บริษทักรณีศึกษา มีการด าเนินการการตรวจความปลอดภยั  อาชี

วอนามัย และส่ิงแวดล้อม ในสถานท่ีท างานโดยฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อน าผลการตรวจ
ติดตามไปปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งดงัภาพท่ี 4.20  
 

 

 

 

 

 

 
ภำพท่ี 4.20  การตรวจความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ในสถานท่ีท างาน 
                    โดยฝ่ายบริหาร 
 

4.1.3 องค์ประกอบผลผลติ (Output) 
1)  ประสิทธิผลดา้นการจดัการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
จากการศึกษาพบว่า บริษทักรณีศึกษาไดมี้การน าระบบมาตรฐานในการท างานไป

บงัคบัใช ้ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการท างานดา้นความปลอดภยั ISO 45001: 2018, ISO14001: 2015 
เป็นตน้ และยงัพบว่ามีประเด็นรายงานด้านความปลอดภยัในการท างาน เช่น การไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบในการท างานอนัตราย การท างานลดัขั้นตอน การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลในระหว่างปฏิบติังาน การไม่ขออนุญาตท างาน (Permit to Work) ส่วนหน่ึงเกิดจากการ
ควบคุมการปฏิบติังานจากหน่วยงานดา้นความปลอดภยัไม่เป็นประจ าและทัว่ถึงทุกพื้นท่ีรวมถึงการ
ตรวจสอบความปลอดภยัพื้นท่ีปฏิบติังาน และยงัพบว่าหน่วยงานดา้นความปลอดภยัท างานลา้ชา้ 
เช่น ไม่สามารถตรวจอุปกรณ์ความปลอดภยัได้ตามแผน ไม่มีการแกไ้ขป้้ายต่างๆท่ีเก่าและช ารุด 
เช่น การแกไ้ขป้ายเตือน ป้ายบงัคบั ป้ายหา้ม ในพื้นท่ีกระบวนการผลิต 

2)  พฤติกรรม ทศันคติ และความตระหนกั  
จากการศึกษาโดยการสังเกต และการสัมภาษณ์พนักงานของบริษทักรณีศึกษา 

พนักงานบริษทัส่วนใหญ่มีการปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัในการท างาน แต่ยงัพบ
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เพียงบางคนท่ีมีพฤติกรรมส่วนตวัท่ีไม่ปฏิบติัตาม และการมีความคิดเห็นท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น พนกังาน
บางคนมีความคิดเห็นวา่เคยท างานในลกัษณะไม่ปลอดภยัแบบน้ีมาแลว้ ไม่เห็นไดรั้บอุบติัเหตุอะไร 
หรือมีความเลียนแบบบุคคลอ่ืนในโรงงานท่ีปฏิบัติในทางท่ีไม่ถูกต้อง และพนักงานบางคนมี
ความเห็นว่าการปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท างานให้
งานลา้ชา้ หรือท าใหเ้กิดความไม่สะดวกในการท างาน  

3)  การเกิดอุบติัเหตุ 
จากการศึกษาพบวา่ การเกิดอุบติัเหตุลดลงเม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั 6 ปี 

พบวา่ในปี 2563 อตัราการบาดเจ็บจากการท างานรวม (TRIR) มีแนวโนม้ลดตามตารางท่ี 4.1 
  

ตำรำงท่ี 4.1  สถิติความปลอดภยัในการท างานบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
หมำยเหตุ:   - Man-hour คือ จ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนทั้งหมด 

- IFR (Injury Frequency Rate) อตัรำควำมถ่ีกำรบำดเจ็บ คือ (จ ำนวนคนท่ีบำดเจ็บ) x 
จ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนเปรียบเทียบ 200,000 / จ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนทั้งหมด 

- LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงำน คือ 
(กำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนถึงขั้นหยุดงำน และกำรบำดเจ็บทั้งหมดท่ีมำห้องพยำบำล x จ ำนวน
ชัว่โมงกำรท ำงำนเปรียบเทียบ) / จ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนทั้งหมด 

- ISR (Injury Severity Rate ) อตัราความร้ายแรงของการเกิดอุบติัเหตุ คือ (จ านวนวนัท่ี
บาดเจ็บ x จ านวนชัว่โมงการท างานเปรียบเทียบ) / จ านวนชัว่โมงการท างานทั้งหมด 

- DL (Day Lost) คือ จ านวนวนัท่ีหยดุงานจากการเกิดอุบติัเหตุ 

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Man-hour 798,322 1,092,858 785,49

8 
1,058,706 1,712,37

4 
846,848 

IFR 0.75 0.16 0.76 0.76 0.35 0.24 
LTIFR 0.25 0.16 0 0.19 0 0.24 
ISR 0.25 4.76 0.00 2.83 0.00 0.94 
Medical treatment 
Case 

3 1 3 4 3 1 

DL (Day) 1 26 0 15 0 4 



69 

 

 
ภำพท่ี 4.21  แสดงขอ้มูล IFR หรืออตัราความถี่การบาดเจ็บ และ ISR อตัราความถี่การบาดเจ็บจาก  
                    การท างาน 6 ปียอ้นหลงัของบริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

4)  ขอ้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงงาน  
จากการศึกษาพบว่า ไม่พบขอ้ร้องเรียนเป็นลายลกัษณะอกัษรทั้งภายในบริษทัและ

ภายนอกบริษทั บริษทัระเบียบปฏิบติัติกรณีมีขอ้ร้องเรียนด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มดงัภาพท่ี 4.22 
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ภำพท่ี 4.22  แสดงผงัการรับเร่ืองร้องเรียนดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม  
 

5)  ส่ิงแวดลอ้ม 
จากการศึกษาพบว่า บริษัทกรณีศึกษาได้จัดท าการรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มทุก 6 เดือน และจากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทั ทีพีที ปิโตร
เคมิคอลส์ จ ากัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผลการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศทัว่ไป คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย คุณภาพอากาศบริเวณพื้นท่ีท างาน และคุณภาพน ้าทิ้ง 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้ งหมด ทั้ งน้ีบริษัทได้ท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามเง่ือนไขของมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอย่าง
เคร่งครัด ตามท่ีได้มีการจดัส่งรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มดงัภาพท่ี 4.23 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพท่ี 4.23  รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
  

6)  การสอดคลอ้งกฎหมาย  
จากการศึกษาพบว่า บริษัทกรณีศึกษาได้มีความสอดคล้องของกฎหมายความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีการประเมินความสอดคลอ้งกฎหมายประจ าเดือน ไดท้ า
การส่ือสารกฎหมายไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเม่ือมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมีการติดตามผลการปฏิบติั
ตามกฎหมาย ดงัภาพท่ี 4.24 
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ภำพท่ี 4.24  ทะเบียนการประเมินความสอดคลอ้งกฎหมาย 

72 
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7)  การจดัการขยะของเสีย  
บริษทัไดมี้การจดัการของเสียให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 

2548 เร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูลและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้อยา่งเคร่งครัด มีการขออนุญาตจากกรมโรงงาน
อุสาหกรรม และได้ติดต่อให้หน่วยงานรับก าจัดกากของเสียท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมน าไปก าจดั โดยบริษทักรณีศึกษาตอ้งไดรั้บใบอนุญาตใหน้ าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช่
แลว้ออกนอกบริเวณโรงงานดงัรูปท่ี 4.25 

 

 

ภำพท่ี 4.25  ใบอนุญาตใหน้ าส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน 
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ภำพท่ี 4.25  (ต่อ) 
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บริษทัไดติ้ดต่อให้หน่วยงานรับก าจดักากของเสียท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมน าไปก าจดั และในทุกรอบการขนขยะของเสียอนัตรายและไม่อนัตรายไปก าจดันอก
โรงงานจะตอ้ง มีใบก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย (Uniform Industrial Non-Hazardous/Hazardous 
Waste Manifest) ดงัภาพท่ี 4.26 

 
 

 

 

 



76 

 
ภำพท่ี 4.26  ใบก ากบัการขนส่งของเสีย (Waste Manifest) 

 



77 

บริษทักรณีศึกษาไดมี้การตรวจติดตามการขนส่งขยะของเสียไปก าจดัยงับริษทัผูรั้บ
ก าจดัและผูรั้บก าจดัจะตอ้งติดตั้ง GPS ทุกคนัดงัรูปท่ี 4.27 
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ภำพท่ี 4.27  การติดตามการส่งของเสียไปก าจดัดว้ยระบบ GPS 
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4.2  ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และกำรประเมินประสิทธิผล 
  

4.2.1  ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
 จากการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณ์ 
พนกังานของบริษทั ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม รองผูจ้ดัการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ผูจ้ดัการแผนกผลิต PTA ผูจ้ดัการแผนกผลิต CTA ผูจ้ดัการ
แผนกซ่อมบ ารุง ผูจ้ดัการแผนกไฟฟ้า ผูจ้ดัการแผนกเคร่ืองมือวดั  ผูจ้ดัการแผนกสาธารณูปโภค 
ผูจ้ดัการแผนกระบบบ าบดัน ้ าเสีย ผูจ้ดัการแผนกบริการทัว่ไปและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงแต่ละท่านมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งและทราบขอ้มูลเก่ียวกับ ความปลอดภยัอาชีวอนามยั  
และส่ิงแวดลอ้ม เป็นอยา่งดี โดยสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ ไดด้งัน้ี 

1)  บริษัท ฯ มีนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มส าหรับพนกังานหรือไม่ ถา้มี มีอยา่งไร  

ผูจ้ ัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม มีความคิดเห็นว่าบริษทั
กรณีศึกษานั้นได้มีการทบทวนนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มทุกปี และ
ส าหรับแผนงานดา้นความปลอดภยันั้นไดมี้แผนงานรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี ตามมาตรฐานการ
ท างาน  

รองผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีขอ้คิดเห็นว่าบริษทั
กรณีศึกษาได้จัดให้มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอ้ม มีติดประกาศอย่าง
ชดัเจนและส่ือสารไปยงัพนกังานทุกระดบั 

ผูเ้ช่ียวชาญอาวุโสแผนกผลิต PTA มีความคิดเห็นว่านโยบายความปลอดภยั อาชีว 
อนามยัและส่ิงแวดลอ้มเหมาะสมและดี 

ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกผลิต CTA มีขอ้คิดเห็นว่าบริษทัไดมี้นโยบายและแผนงานดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัประชุม ท าแผน และแจง้ใหพ้นกังานรับทราบ 
และไดมี้การทบทวนนโยบายฯ 

ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง บริษทัไดก้ าหนดหนดให้มีนโยบายด้านความปลอดภยั  
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มดีมาก 

ผูจ้ดัการแผนกไฟฟ้า มีความคิดเห็นว่านโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มนั้นมีความครอบคลุมและเพียงพอต่อกิจกรรมการท างาน 

ผูจ้ัดการเคร่ืองมือวดั ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า บริษทัมีนโยบายด้านความปลอดภยั      
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยเป็นนโยบายท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหาร ท่ีเนน้ควบคุมการเกิดอุบติัเหตุ
ในการท างาน ใหผู้บ้ริหารมีส่วนร่วมโดยตรงในการท างานกบัความปลอดภยั 



80 

ผู ้จัดการแผนกสาธารณูปโภค มีข้อคิดเห็นว่าบริษัทนั้ นมีนโยบายด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การติดประกาศส่ือสารใหก้บัพนกังาน  

ผูจ้ ัดการแผนกระบบบ าบัดน ้ าเสีย มีข้อคิดเห็นว่าบริษทัได้มีนโยบายด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งดี  

ผูจ้ ัดการแผนกบริการทั่วไปและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม มี
ขอ้คิดเห็นวา่บริษทัไดมี้นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

2)  บุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม สามารถรองรับ
กิจกรรมการท างานท่ีมีอยูห่รือไม่ อยา่งไร  

ผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีความเห็นว่าปัจจุบันนั้น
บุคลากรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อมท่ีประจ าอยู่ส านักงานมีจ านวน 3 คน 
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัปฏิบติัการมีจ านวน 4 คน สามารถรองรับการท างานตามนโยบายของ
บริษทัได ้

รองผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีขอ้คิดเห็นว่าบุคลากรยงั
ไม่เพียงพอในการองรับกิจกรรมการท างานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มี
ขอ้เสนอแนะให้มีบุคลากรเพิ่มเติม 2 คน โดยแบ่งออกเป็นเจา้หน้าท่ีประจ าส านักงาน 1 คน และ
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการดา้นระบบดบัเพลิง 1 คน 

ผูเ้ช่ียวชาญอาวุโสแผนกผลิต PTA มีขอ้คิดเห็นว่าบุคลากรดา้นความปลอดภยั เน้น
ดา้นเอกสาร และมอบหมายใหผู้ป้ฏิบติังานแต่ละแผนกรับผิดชอบหนา้งานกนัเอง อยากใหป้รับปรุง
โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีประจ าใบอนุญาตท างาน และตรวจใบอนุญาตท างานท่ีมีประกายไฟให้เขม้ขน้
มากยิง่ขึ้น 

ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกผลิต CTA มีขอ้คิดเห็นว่าบุคลากรด้านความปลอดภยัมีความ
เพียงพอ สามารถรองรับกิจกรรมการท างานได ้

ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง จ านวนพนกังานท่ีปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้มมีความเพียงต่อการท างาน  

ผูจ้ดัการแผนกไฟฟ้า บุคลากรความปลอดภยั อยากให้มีบุคคลรับผิดชอบในด้าน 
Safety tall ให้กบัพนกังานก่อนเร่ิมท างาน เพื่อให้พนกังานมีความตระหนกัดา้นความปลอดภยัมาก
ยิง่ขึ้น 

ผู ้จัดการเคร่ืองมือวัด มองว่าบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มยงัขาดแคลน ไม่สามารถรองรับกิจกรรมไดท้ั้งหมด  

ผูจ้ดัการแผนกสาธารณูปโภค มีความคิดเห็นว่าบุคลากรความปลอดภยัยงัมีความ
เพียงพอต่อการบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัในระดบัปานกลาง  
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ผูจ้ ัดการแผนกระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีความคิดเห็นว่าบุคลากรด้านความปลอดภยั      
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มมีความเพียงพอต่อกิจกรรมการท างาน 

ผูจ้ดัการแผนกบริการทัว่ไปและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ มี
ขอ้คิดเห็นว่าบุคลากรดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มสามารถรองรับกิจกรรม
ความปลอดภยั 

3)  ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานบริษัทฯท่านคิดว่ามี
อะไรบา้งจงให้เหตุผล และกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานบริษทัฯท่านคิด
วา่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

ผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงานประกอบไปด้วย 1) ความรู้ 2) ทศันคติ 3) การปฏิบัติ 
ส าหรับกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน เช่น สัปดาห์ความปลอดภยั การ
ซ้อมแผนฉุกเฉิน การอบรม มีความเพียงพอ แต่ส าหรับปี 2563 กิจกรรมบางกิจกรรมได้รับ
ผลกระทบหรือยกเลิกการจดั เน่ืองจากโรคระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19)  

รองผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีขอ้คิดเห็นว่าปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัคือ การไดรั้บขอ้มูลการส่ือสารจากแผนกความ
ปลอดภยัฯ ปัจจยัดา้นอายุพนกังานท่ีมีอายุสูงขึ้นโดยพนกังานอายุเฉล่ีย 45 ปี ปัจจยัดา้นประสบการณ์
ของพนกังานท่ีท าใหเ้กิดการละเลยการปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยั  

ส าหรับกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของบริษทัท่ีผ่าน
มาค่อนขา้งน้องเน่ืองจากบุคลากรประจ าแผนกความปลอดภยัไม่เพียงพอต่อการจดักิจกรรม และ
เน่ืองด้านสถานการณ์โรคระบาดของโคโรน่าไวรัสท าให้กิจกรรมท่ีมีการรวมตวักันไม่สามารถ
ด าเนินการได ้ 

ผูเ้ช่ียวชาญอาวุโสแผนกผลิต PTA มีขอ้คิดเห็นว่าปัจจยัด้าน 7 Habits ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน ประกอปไปด้าน 1) ต้องเป็นฝ่ายเร่ิมต้นท าก่อน (Be 
Proactive) 2) เร่ิมตน้โดยมีเป้าหมายชดัเจน (Begin with the End in Mind) 3) ท าส่ิงส าคญักว่าก่อน 
(Put First Things First) 4) ชอบคิดแบบชนะ-ชนะ (Think Win-Win) 5) การพยายามเขา้ใจคนอ่ืน
ก่อน (Seek First to Understand then to be Understood) 6) ชอบประสานงานเพื่ อ เพิ่ มพลัง 
(Synergize)    7) ฝึกฝนตนเองใหพ้ร้อมเสมอ (Sharpen the Saw)  ส าหรับกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม
ความปลอดภยัควรจดัให้มี 6 เดือนคร้ังหน่ึง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับรู้และต่ืนตระหนักด้าน
อุบติัเหตุท่ีสามารถป้องกนัได ้หากทุกคนช่วยกนัรับผิดชอบ 

ผูช่้วยผูจ้ ัดการแผนกผลิต CTA มีข้อคิดเห็นว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภยัของพนักงาน คือ 1) ความเคยชินในการท างาน 2) ความไม่ใส่ใจในการสวมใส่อุปกรณ์
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ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 3)ไม่ตระหนักถึงอนัตรายท่ีจะเกิดขึ้น ส าหรับกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภยัในการท างานยงัไม่เพียงพอและเหมาะสม 

ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง มีความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤตกรรมความปลอดภยั
ของพนักงาน คือ นโนบายบริษทั ข้อก าหนด กฎระเบียบ ในส่วนกิจกรรมความปลอดภัยของ
พนกังานในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผูจ้ดัการแผนกไฟฟ้า มีความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของ
พนกังานจะเป็นวฒันธรรมขององคก์ร เช่น ไม่ไดน้ ากฎระเบียบดา้นความปลอดภยัในการท างานไป
บงัคบัใชใ้นงานซ่อมบ ารุงกรณีมีงานเร่งด่วน กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั ให้มีการทบทวนการ
อบรมดา้นความปลอดภยัใหเ้ป็นประจ า 

ผูจ้ดัการเคร่ืองมือวดั มองว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน 
คือการขาดการสนบัสนุนการอบรมให้ความรู้ความสามารถ การอบรมทบทวนความรู้ยงัไม่ต่อเน่ือง
และเพียงพอ อยากให้แผนก ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อมจัดท าแผนเพื่ออบรม
ทบทวนให้ความรู้กบัพนกังาน ผูจ้ดัการแผนกเคร่ืองมือวดัมองว่ากิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความ
ปลอดภยัยงัไม่เพียงพอและเหมาะสม เช่น กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยัประจ าปีท่ีขาดความความ
ต่อเน่ืองในการจดังาน ท าให้มุมมองพนกังานมองว่าผูบ้ริหารไม่จริงใจเท่าไหร่ เร่ืองอบรมไม่ใช่ว่า
อบรมตามกฎหมาย อยากใหอ้บรมใหพ้นกังานเพื่อท่ีจะตอ้งการใหพ้นกังานไดรั้บความรู้ท่ีแทจ้ริง 

ผูจ้ัดการแผนกสาธารณูปโภค มีความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภยัของพนกังานคือ ทศันคติดา้นความปลอดภยั เป็นผลมาจากการส่ือสารดา้นความปลอดภยั
ยงัไม่เขา้ถึงพนกังานทุกคน  

ผูจ้ดัการแผนกระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีขอ้คิดเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภยัของพนักงานคือความรู้ความเขา้ใจของกฎระเบียบความปลอดภยั และความรู้เก่ียวกับ
ความปลอดภยัในการท างานเฉพาะดา้น  

ผูจ้ดัการแผนกบริการทัว่ไปและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ มี
ขอ้คิดเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงาน ความรู้และความเขา้ใจด้าน
ความปลอดภยัในการท างาน และมีกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยัในระดบัพอใช ้ 

4)   บริษัท ฯ ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ จ านวนบุคลากร และ
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัในการท างาน หรือไม่ อยา่งไร 

ผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีความคิดเห็นว่าบริษทัไดจ้ดั
งบประมาณรายปี และรับผิดชอบค่าใช่จ่ายอุปกรณ์ความปลอดภยัอนัตรายส่วนบุคคลตามกฎหมาย 
และส่งเสริมกิจกรรมการอบรมค่อนขา้งดี 
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รองผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีขอ้คิดเห็นว่าอยากให้
อนุมติังบประมาณในการด าเนินกิจกรรมความปลอดภยัให้ง่ายและเร็วขึ้น และเพิ่มจ านวนบุคลากร
ดา้นความปลอดภยัใหเ้พียงพอต่อกิจกรรมการท างาน  

ผูเ้ช่ียวชาญอาวุโสแผนกผลิต PTA มีข้อคิดเห็นว่าบริษทัได้มีการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ จ านวนบุคลากร และอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัท่ีเพียงพอต่อการท างาน 

ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกผลิต CTA มีขอ้คิดเห็นว่าควรให้การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคลท่ีมีการชุมรุมจากการท างาน หรือมีการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกนัด้านความ
ปลอดภยัท่ีจ าเป็นต่อการท างาน สนบัสนุนการปรับปรุงสถานท่ีปฏิบติังาน  

ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง มีความคิดเห็นว่าการส่งเสริมสนับสนุนดา้นงบประมาณ 
จ านวนบุคลากร และอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัในการท างานอยูใ่นระดบัพอใช ้สามารถเตรียม
อุปกรณ์พื้นฐานใหก้บัพนกังานได ้

ผูจ้ัดการแผนกไฟฟ้า มองว่ามีการส่งเสริมสนับสนุนทั้ งงบ และบุคลากร และ
อุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคล ใหพ้ิจารณางานท่ีมีความเส่ียงเพิ่ม 

ผูจ้ดัการเคร่ืองมือวดั มองวา่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลไม่เพียงพอ และไม่มี
เจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภยัเขา้มาตรวจสอบและช่วยดูว่าเหมาะสมในการใช้งานในพื้นท่ีเส่ียง
หรือไม่ และในบางคร้ังพนกังานไปเบิกอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล แต่ไม่พบเจา้หนา้ท่ีดา้น
ความปลอดภยั เป็นเหตุใหไ้ม่มีอุปกรณ์ใส่ป้องกนัอนัตรายในระหวา่งท างาน  

ผู ้จัดการแผนกสาธารณูปโภค มีข้อคิดเห็นว่ามีการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลให้กบัพนักงาน และอยากให้แผนกความปลอดภยัมาช่วยให้ค  าแนะน าในการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลอยา่งสม ่าเสมอ 

ผูจ้ดัการแผนกระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีความคิดเห็นว่าอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วน
บุคคลเพียงพอและเหมาะสมต่อการใชง้านในพื้นท่ีท างาน 

ผู ้จัดการแผนกบริการทั่วไปและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมมี
ข้อคิดเห็นว่าบริษทัได้มีการสงเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ จ านวนบุคลากร และอุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัในการท างานอยา่งเพียงพอ 

5)  พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่ และมีแนวโนม้เป็นอยา่งไร 

ผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีความคิดเห็นว่าพนกังานได้
เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมฯในรับดบัท่ีพอใช ้ 
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รองผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีขอ้คิดเห็นวา่พนกังานยงั
มีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมยงัไม่ดีพอ ไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบความปลอดภยัฯตามท่ีแผนกความปลอดภยัไดน้ าไปบงัคบัใช ้ 

ผูเ้ช่ียวชาญอาวุโสแผนกผลิต PTA มีขอ้คิดเห็นว่าพนกังานไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม เช่น การตรวจอุปกรณ์ความปลอดภยัประจ าแผนกใน
ทุก ๆ เดือน 

ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกผลิต CTA มีขอ้คิดเห็นวา่พนกังานมีส่วนร่วม และแนวโนม้ดีขึ้น
ในกิจกรรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง มีความคิดเห็นว่าการท่ีจะให้พนกังานเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการท างานนั้นจะต้องใช้กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั  

ผูจ้ดัการแผนกไฟฟ้า พนกังานมีส่วนร่วมเช่น ซ้อมแผน การปฏิบติัติตามกฎระเบียบ
ความปลอดภยั  

ผูจ้ดัการเคร่ืองมือวดั มองว่าพนกังานค่อนขา้งมีส่วนรวม เช่น การขออนุญาตท างาน 
การควบคุมการท างานให้สอดคลอ้งกับใบอนุญาตท างาน ส่ิงแวดลอ้มในการท างานยงัขาดการ
ปกป้องการปล่อยสารไฮโดคาร์บอนสู่บรรยากาศ จากการเปิดอุปกรณ์ในระหว่างซ้อมมีการเปิดสู่
บรรยากาศโดยตรง ขาดการท าการตรวจวดัสารอินทรียร์ะเหยง่ายหรือไม่ไดท้ าการตรวจวดัเลย  

ผูจ้ดัการแผนกสาธารณูปโภค พนักงานยงัไม่มีส่วนรวมในกิจกรรมความปลอดภยั 
จะมีส่วนร่วมก็ต่อเม่ือเกิดการกระตุน้จากแผนกความปลอดภยั และฝ่ายบริหาร  

ผูจ้ดัการแผนกระบบบ าบดัน ้ าเสีย พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยั   
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 

ผู ้จัดการแผนกบริการทั่วไปและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมมี
ขอ้คิดเห็นวา่พนกังานไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยัมีแนวโนม้เพิ่มมากขึ้น 

6)   บริษทั ฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรบา้ง 

ผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีความคิดเห็นวา่กิจกรรมดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดมี้กระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการผ่านการประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั (คปอ.) ทุกเดือน มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน ทุก 3 เดือน และรายงานผูบ้ริหารประจ าปี  

รองผู ้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม มีข้อคิดเห็นว่ามี
กระบวนการติดตามการด าเนินกิจกรรมผ่าน การตรวจสอบความปลอดภัยประจ าทุกวนัโดย
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เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั การตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภยัในเขตกระบวนการผลิตโดย
ฝ่ายบริหารระดบัสูง การรายงานประจ าเดือน รายงานประจ าปี และตรวจติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมผา่นการประชุมกรรมการความปลอดภยัประจ าเดือน  

ผูเ้ช่ียวชาญอาวุโสแผนกผลิต PTA แจง้ว่ากระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จะด าเนินการผ่านการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภยัท่ีเป็นตวัแทนของพนกังานทั้งโรงงาน 

ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกผลิต CTA กล่าวว่ามีการสอบถามยอ้นกลบัจากการน ากิจกรรม
ความปลอดภยัไปบงัคบัใช ้และมีการจดัท าแบบประเมินผล 

ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง มีความคิดเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมดา้นความปลอดภยั  
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้กระบวนการติดตามและการประเมินผลดว้ยการตรวจสอบความ
ปลอดภยัและการตรวจสอบการท าความสะอาดของพื้นท่ีปฏิบติังาน มีแผนในการตรวจประเมิน
ดา้นกิจกรรมความปลอดภยั 

ผูจ้ดัการแผนกไฟฟ้า มีความคิดเห็นว่าการติดตามการด าเนินกิจกรรมดา้นปลอดภยั
อยา่งใหมี้สม ่าเสมอมีแผนตรวจสอบท่ีชดัเจนและท าการส่ือสารใหก้บัพนกังาน  

ผูจ้ดัการเคร่ืองมือวดั เห็นมีการตรวจสอบใยอนุญาตท างานเช่น เม่ือมีการขออนุญาต
ท างาน จะตอ้งท าการปิดใบอนุญาตท างานดว้ย อุปกรณ์ท่ีทางแผนกความปลอดภยัเตรียมใหบ้างคร้ัง
เอาไปใชง้านแลว้ท าหาย เช่น Lock out Tag out  

ผูจ้ดัการแผนกสาธารณูปโภค มีขอ้คิดเห็นวา่มีการติดตามและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมความปลอดภยัผา่นคณะกรรมการความปลอดภยัท่ีไดมี้การประชุมกนัเป็นประจ าทุกเดือน  

ผูจ้ ัดการแผนกระบบบ าบัดน ้ าเสีย มีข้อคิดเห็นว่ามีการติดตามการท างานและ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มผ่านการประชุม
โดยฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกวนั และติดตามผา่นคณะกรรมการความปลอดภยัของบริษทั  

ผู ้จัดการแผนกบริการทั่วไปและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม มี
ขอ้คิดเห็นว่าบริษทัไดมี้กระบวนการติดตามและประเมินผลจากการประชุมประจ าเดือน และการ
ประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัประจ าเดือน 

7)   ผลการด าเนินงานของนโยบายความปลอดภยั ดา้นการจดัการความปลอดภยั อา
ชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร  

ผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีความคิดเห็นว่านโยบาย
ความปลอดภยั มีการปฏิบติัตามแผนอยา่งครับถว้น 



86 

รองผูจ้ัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม มีข้อคิดเห็นว่าการ
ด าเนินงานตามนโยบายยงัไม่เพียงพอ อยากให้ผูบ้ริหารระดบัสูงช่วยสนบัสนุนการน านโยบายดา้น
ความปลอดภยัไปใชใ้นองค ์

ผูเ้ช่ียวชาญอาวุโสแผนกผลิต PTA มีขอ้คิดเห็นว่าผลการน านโยบายความปลอดภยั
มาใช้ในการท างานอยู่ในระดบัท่ีดี อยากให้น านโยบายมาใช้ทั้งหมดของกิจกรรมการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกผลิต CTA มีขอ้คิดเห็นว่าการน านโยบายฯไปใช้ในการท างาน
โดยรวมมีแนวโนม้ท่ีดีขึ้น 

ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง มีความคิดเห็นว่าผลการน านโยบายด้วยความปลอดภัย    
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มมาบริหารจดัการภายในองค์กรอยู่ในระดับพอใช้ มีกฎระเบียบ มี
ขอ้บงัคบัและการส่ือสารใหก้บัพนกังาน 

ผูจ้ดัการแผนกไฟฟ้า มีการน านโยบายมาใช ้
ผูจ้ดัการเคร่ืองมือวดั ผูบ้ริหารไดมี้การส่งเสริมนโยบาย มีการให้ความส าคญัมากขึ้น

จากเม่ือก่อน เช่น ถา้งานอนัตราย ผูบ้ริหารมีนโยบายท่ีชดัเจนคือไม่อนุญาตใหท้ างาน  
ผูจ้ดัการแผนกสาธารณูปโภค มีขอ้คิดเห็นว่าการน านโยบายฯไปใช้ในการท างาน

โดยรวมมีแนวโนม้ท่ีดีขึ้น 
ผูจ้ดัการแผนกระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีการน านโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
ผู ้จัดการแผนกบริการทั่วไปและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม มี

ขอ้คิดเห็นมีแนวโนม้การด าเนินตามนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีขึ้น 
8)   อะไรท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารดา้นการจดัการความปลอดภยั อา

ชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทั ฯ 
ผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีความคิดเห็นวา่ไม่พบปัญหา

และอุปสรรคในการบริหารดา้นการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม  
รองผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีขอ้คิดเห็นว่ายงัมีปัญหา

และอุปสรรคเร่ืองร่วมมือของพนกังานในการปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยั 
ผูเ้ช่ียวชาญอาวุโสแผนกผลิต PTA มีความคิดเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการ

บริหารดา้นการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม คือ งบประมาณและบุคลากร 
ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกผลิต CTA มีขอ้คิดเห็นวา่ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารดา้น

การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม คือ 1) ความร่วมมือของพนกังาน 2) ความ
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สนับสนุนจากผูบ้ริหาร 3) การบงัคบัใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล และการใช้เคร่ืองมือ
ดา้นความปลอดภยั 4) ความตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยั 

ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง มีความเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารดา้นการ
จดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทันั้นคือ ไม่มีการให้ความร่วมมือใน
การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั  

ผูจ้ัดการแผนกไฟฟ้า มีความคิดเห็นว่าปัญหาเร่ืองของความกระตือรือร้น ความ
ตระหนักและจิตส านึกของพนักงาน เร่ืองของความปลอดภยัเป็นเร่ืองของทุกคนไม่ใชเ้ฉพาะของ
แผนกความปลอดภยัอยา่งเดียว  

ผูจ้ดัการเคร่ืองมือวดั  ส าหรับนโยบายขององค์กรณ์นั้นดีอยู่แล้ว แต่แผนกความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงฝ่ายสนับสนุนในการน ามาบงัคบัใชย้งัไม่สอดคลอ้งกบั
นโยบาย ขาดการสนบัสนุนดา้นความปลอดภยัใหก้บัพนกังาน  

ผูจ้ดัการแผนกสาธารณูปโภค มองว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารด้านการ
จดัการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม คือ การมีส่วนร่วมระหว่างแผนกยงัน้อย อยาก
ใหทุ้กแผนกร่วมมือกนัในการท างานอยา่งปลอดภยั  

ผูจ้ดัการแผนกระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีขอ้คิดเห็นกบัปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
ดา้นการจดัการความปลอดภยัคือ  การให้ความร่วมมือของพนักงาน การสนับสนุนงานดา้นความ
ปลอดภยัจากผูบ้ริหาร 

ผู ้จัดการแผนกบริการทั่วไปและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมมี
ขอ้คิดเห็นวา่ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มคือ 
ทศันคติและความตระหนกัของพนกังาน ท่ีเกิดจากการไม่รู้และเขา้ใจในงานดา้นความปลอดภยั  

9)   อตัราการเกิดอุบติัเหตุในการท างานของบริษทั ฯ มีแนวโนม้อยา่งไร 
ผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีความคิดเห็นว่าจากสถิติ

อุบติัเหตุท่ีผา่นมามีแนวลดลง 
รองผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีแนวโนม้ลดลงเน่ืองจาก

การบงัขบัใชก้ฎระเบียบความปลอดภยัท่ีเขม้งวด และพนกังานให้ความร่วมมือมากขึ้นหลงัจากเกิด
อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 

ผูเ้ช่ียวชาญอาวุโสแผนกผลิต PTA มีขอ้คิดเห็นว่าอุบติัเหตุในการท างานมีแนวโน้ม
ลดลง เพราะพนกังานไดก้นัป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 

ผูช่้วยผูจ้ ัดการแผนกผลิต CTA มีข้อคิดเห็นว่าอุบัติเหตุในการท างานมีแนวโน้ม
ลดลง 
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ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง มีความเห็นว่าอัตราการเกิดอุบติัเหตุในการท างานของ
บริษทัมีแนวโนม้ท่ียงัไม่ดี ไม่สามารถคาดการณ์ได ้ 

ผูจ้ัดการแผนกไฟฟ้า อัตราการเกิดอุบัติเหตุดีขึ้ นจากเม่ือก่อน ท าให้เรามีความ
ระมดัระวงัมากขึ้น 

ผูจ้ดัการเคร่ืองมือวดั อุบติัเหตุในการท างานของบริษทัมีแนวโนม้ดีขึ้น อะไรท่ีเป็น
ความเส่ียงได้มีมาตรการป้องกนัไม่ให้เกิดขึ้น เช่น การจดัล าดับผูอ้นุมติัใบอนุญาตให้ท างานใน
โรงงาน 

ผูจ้ดัการแผนกสาธารณูปโภคมีขอ้คิดเห็นว่าอุบติัเหตุในการท างานมีแนวโนม้ลดลง 
เน่ืองจากผูบ้ริหารเนน้ย  ้าในการบงัคบัใชก้ฎระเบียบความปลอดภยั 

ผูจ้ดัการแผนกระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีขอ้คิดเห็นว่าแนวโน้มอุบติัเหตุในการท างานมี
แนวโนม้ลดลง 

ผู ้จัดการแผนกบริการทั่วไปและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมมี
ขอ้คิดเห็นวา่แนวโนม้อุบติัเหตุในการท างานมีแนวโนม้ลดลง 

10)  อะไรท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการจดัการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ฯ 

ผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีความคิดเห็นว่าการบรรลุผล
ส าเร็จตามแผนงานและกิจกรรมท่ีว่างไวจ้ะเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดประสิทธิพลในการจดัการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 

รองผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีขอ้คิดเห็นว่าปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลในการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดล้อม คือ ทัศนคติของพนักงานท่ีมีต่อความปลอดภัย การมีส่วนร่วมของพนักงาน และ
จิตส านึกของพนกังาน และขอเสนอแนะให้มีการจดัอบรมให้ความรู้อย่างสม ่าเสมอ และให้เขา้ถึง
พนกังานทุกคนทุกหน่วยงาน 

ผูเ้ช่ียวชาญอาวุโสแผนกผลิต PTA มีขอ้คิดเห็นว่าบุคลากรดา้นความปลอดภยั และ
พนกังานทุกๆคนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกผลิต CTA มีความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
จดัการดา้นความปลอดภยัคือการให้ความร่วมมือของพนักงาน และความตระหนักในการท างาน
อยา่งปลอดภยั  
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ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง มีความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ท่ีก่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม คือ นโยบาย กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั การอบรม และการใหค้วามร่วมมือ 

ผู ้จัดการแผนกไฟฟ้า พนักงานในด้านความตระหนักและจิตส านึกด้านความ
ปลอดภยั 

ผูจ้ดัการเคร่ืองมือวดั มีความคิดเห็นว่าการท่ีจะให้พนักงานให้ความร่วมมือในการ
ท างานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการท างานจะต้องมีการให้ความรู้
พนกังานท่ีแทจ้ริง  

ผูจ้ดัการแผนกสาธารณูปโภค การให้ความรู้กบัพนกังานท่ีทัว่ถึง เช่น การอบรมต่าง ๆ 
จะท าใหเ้กิดประสิทธิผลในการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

ผูจ้ดัการแผนกระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีขอ้คิดเห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ท างานคือ ความรู้ความเข้าใจในการท างานอย่างปลอดภัย การได้รับการอบรมอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ 

ผู ้จัดการแผนกบริการทั่วไปและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมมี
ขอ้คิดเห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานด้านความปลอดภยั คือ พนักงานต้องมี
ความรู้ความเขา้ในการท างานดา้นความปลอดภยัท่ีส่งผลให้ทศันคติและพฤติกรรมความปลอดภยั
ของพนกังานดีมากขึ้น  

11)  ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ท่ีจะการจัดการความปลอดภัยของบริษทั ฯ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หรือไม่ อยา่งไร 

ผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีขอ้คิดเห็นว่าการไดรั้บการ
สนบัสนุนงบประมาณตามแผนงานจะส่งผลใหก้ารจดัการความปลอดภยัของบริษทัมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

รองผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
เร่ืองอยากใหแ้ผนกความปลอดภยัท างานเชิงรุก ใหม้ากกวา่การท างานเชิงรับ  

ผูเ้ช่ียวชาญอาวุโสแผนกผลิต PTA มีขอ้คิดเห็นว่าควรส่งเสริมเร่ืองการอบรมความ
ปลอดภยัใหเ้ป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง 

ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกผลิต CTA มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมการจดัการความปลอดภยัของ
บริษทัให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นคือ 1) การจดัอบรมให้พนักงานให้เกิดความตระหนักดา้นความ
ปลอดภยั 2) รณรงคแ์ละช้ีแจงนโยบายให้พนกังานปฏิบติัตามไดถู้กตอ้ง 3) สร้างขวญัและก าลงัใจ
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
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ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง มีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในการจดัการความปลอดภยัของบริษทัฯ
ให้มีประสิทธิภาพ เร่ืองการอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ให้
เจา้หนา้ท่ีของแผนกความปลอดภยัพบปะพนกังานมากขึ้น มาเยี่ยมแต่ละแผนกให้มากกวา่ท่ีจะคอย
มาจบัผิด ให้มองเป็นทีมเดียวกนั ท างานทีมเดียวกนั อยากให้มาพบปะพนกังานทุกเดือน เน่ืองจาก
ขอ้ปฏิบติัติแต่และฝ่ายใชไ้ม่เหมือนกนั อยากใหฝ่้ายความบงัคบัใชก้ฎระเบียบใหเ้หมือนกนั   

ผูจ้ดัการแผนกไฟฟ้า  การกระตุน้ให้พนกังานให้มีความตระหนกั การท าแผนอบรม
ให้พนักงานอย่างสม ่าเสมอเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม และให้แผนกความ
ปลอดภยัมามีส่วนร่วมในการท างานในแต่ละหน่วยงานมากขึ้น  

ผูจ้ดัการเคร่ืองมือวดั ไดมี้ขอ้เสนอแนะใหก้บัทางฝ่ายดูและความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม โดยตอ้งน านโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มมาบงัคบัใชอ้ยา่ง
จริงจงั ให้มีการท างานในลกัษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ อยากให้สร้างพฤติกรรมความปลอดภยัท่ี ดี
ใหก้บัพนกังาน  

ผูจ้ัดการแผนกสาธารณูปโภค  มีข้อเสนอแนะให้มีการอบรมให้ความรู้พนักงาน
เก่ียวกบักฎระเบียบความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

ผูจ้ดัการแผนกระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีขอ้เสนอแนะอยากให้มีการส่งเสริมการอบรม
พนกังานใหมี้ความถ่ีมากขึ้น 

ผู ้จัดการแผนกบริการทั่วไปและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมมี
ขอ้เสนอแนะอยากให้มีการอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มให้กบัพนกังาน
อยา่งทัว่ถึง 

 
4.2.2  ปัญหำและอุปสรรคต่อกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม

ของบริษัทกรณีศึกษำ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการจดัการดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทักรณีศึกษา ดังน้ี องค์มีระบบมาตรฐานการท างานท่ีดี 
กิจกรรมท่ีตอ้งการบุคลากรดานความปลอดภยัไปสนับสนุนการท างานยงัไม่ทัว่ถึงทุกหน่วยงาน 
การไดรั้บความรู้ความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงของพนกังานมีผลต่อพฤติกรรมและทศันคติความปลอดภยัใน
การท างานของพนกังาน กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยัขาดความต่อเน่ืองเน่ืองดว้ยเจา้
หน้าของแผนกความปลอดภยัผูท่ี้เป็นหน่วยงานหลกัในการจดักิจกรรมงานมีงานรับผิดชอบใน
ปริมาณมาก และเน่ืองด้วยสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 บริษทัมี
นโยบายงดการท ากิจกรรมร่วมกลุ่มกันและร่วมถึงมีการท างานอยู่ท่ีบา้นในช่วงโรคระบาดตน้ปี 
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2563 ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมความปลอดภยัไม่ต่อเน่ืองประจ าทุกปีเช่นท่ีด าเนินมา ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานของบริษทักรณีศึกษาประกอบความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานยงัตอ้งพฒันาปรับปรุงให้ดีขึ้น  การมีส่วนร่วมกิจกรรมการ
ท างานดา้นความปลอดภยัฯของพนักงานยงัน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น ขาดการสนับสนุนท่ีจริงจงัของ
ผูบ้ริหารในการปฏิบติัตามนโยบายฯ 

 
4.2.3  ผลกำรประเมินประสิทธิผลกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ

ส่ิงแวดล้อม ของบริษัทกรณีศึกษำ  
1)   การประเมินตวัช้ีวดัขององคป์ระกอบปัจจยัเขา้ (Input)  
การประเมินประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

ส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทักรณีศึกษา การประเมินตวัช้ีวดัขององค์ประกอบปัจจยัเขา้ (Input)    แบ่ง
ออกเป็น 6 ตวัช้ีวดัหลกั ประกอบดว้ยนโยบาย และการวางแผนงาน บุคลากรดา้นความปลอดภยั 
การอบรมให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมดา้นพฤติกรรมความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
อุปกรณ์ความปลอดภยั งบประมาณ ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.2 

 
ตำรำงท่ี 4.2  การใหค้ะแนนตวัช้ีวดัขององคป์ระกอบปัจจยัเขา้ (Input) 
 

ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดตำม เกณฑ์ให้คะแนน  ได้คะแนน ถ่วง
น ้ำหนัก 

ผลกำร
ประเมิน 

นโยบาย นโยบาย และการ
วางแผนงาน 

ทบทวนทุกปี  
มีไม่สม ่าเสมอ 
ไม่มีการทบทวน 

3 
2 
1 

2 1.67 3.34 

บุคลากรดา้น
ความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม 

บุคลากรดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม 

เพียงพอ 
ไม่เพียงพอเลก็นอ้ย 
ไม่เพียงพอมาก 

3 
2 
1 

2 1.67 3.34 

การอบรมให้
ความรู้ 

มีการอบรมประจ าปี > 1 คร้ังต่อปี 
1 คร้ังต่อปี 
< 1 คร้ังต่อปี 

3 
2 
1 

3 1.67 5.01 

กิจกรรมส่งเสริม
ดา้นพฤติกรรม 

มีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมพฤติกรรม 

ทุกเดือน 
มากกว่า 3 คร้ังต่อปี  
ไม่มีการจดักิจกรรม 

3 
2 
1 

2 1.67 3.34 
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ตำรำงท่ี 4.2  (ต่อ) 
 
ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดตำม เกณฑ์ให้คะแนน  ได้คะแนน ถ่วง

น ้ำหนัก 
ผลกำร
ประเมิน 

อุปกรณ์ความ
ปลอดภยั 

จ านวนอุปกรณ์ 
 

เพียงพอ 
ไม่เพียงพอเลก็นอ้ย 
ไม่เพียงพอมาก 

3 
2 
1 

3 1.67 5.01 

งบประมาณ ความเพียงพอของ
งบประมาณ 

เพียงพอ 
ไม่เพียงพอเลก็นอ้ย 
ไม่เพียงพอมาก 

3 
2 
1 

3 1.67 5.01 

 รวมคะแนนที่ได้   15 1.67 25.05 

  
จากคะแนนของตวัช้ีวดัตาม พบว่า บริษทักรณีศึกษา มีประสิทธิผลการจดัการดา้น

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ดังน้ี การอบรมให้ความรู้ อุปกรณ์ความปลอดภยั 
งบประมาณ ได ้3 คะแนน ส่วนนโยบาย และการวางแผนงาน บุคลากรดา้นความปลอดภยั กิจกรรม
ส่งเสริมดา้นพฤติกรรมความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม อยู่ท่ี 2 คะแนน รวมคะแนนได ้
25.05 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.5 อยูใ่นระดบั ดี  

2)   การประเมินตวัช้ีวดัขององคป์ระกอบกระบวนการ (Process)  
การประเมินประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

ส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทักรณีศึกษา การประเมินตวัช้ีวดัขององค์ประกอบกระบวนการ (Process)  
แบ่งออกเป็น 5 ตวัช้ีวดัหลกั ประกอบดว้ย การบริหารการจดัการ การมีส่วนร่วมของพนกังาน การ
ด าเนินกิจกรรม การติดตามผล การปรับปรุงพฒันา ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.3 

 
ตำรำงท่ี 4.3  การใหค้ะแนนตวัช้ีวดัขององคป์ระกอบกระบวนการ (Process) 
 
ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดตำม เกณฑ์ให้คะแนน  ได้คะแนน ถ่วงน ้ำหนกั ผลกำร

ประเมิน 
การบริหาร
การจดัการ 

คู่มือความ
ปลอดภยั 

มีคู่มือครอบคลุม 
มีไม่ครอบคลุม 
ไม่มีคู่มือ 

3 
2 
1 

3 2 6 

การมีส่วน
ร่วมของ
พนกังาน 

การเพ่ิมขึ้นของ
พนกังาน 

เขา้ร่วมเกินร้อยละ 80 
เขา้ร่วมร้อยละ 70-79 
เขา้ร่วมนอ้ยกว่าร้อยละ70 

3 
2 
1 

1 2 2 
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ตำรำงท่ี 4.3  (ต่อ) 
 
ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดตำม เกณฑ์ให้คะแนน  ได้

คะแนน 
ถ่วง

น ้ำหนัก 
ผลกำร
ประเมิน 

การด าเนิน
กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรมท่ีจดั 

มากกว่า 1 คร้ังต่อปี 
มี 1 คร้ังต่อปี 
ไม่มีกิจกรรม 

3 
2 
1 

2 2 4 

การติดตามผล รายงานการ
ติดตามผล 

การติดตามสม ่าเสมอ 
การติดตามไม่สม ่าเสมอ 
ไม่มีการติดตาม 

3 
2 
1 

3 2 6 

การปรับปรุง
พฒันา 

การตรวจความ
ปลอดภยั 

การปรับปรุงแกไ้ขสม ่าเสมอ 
มีการปรับปรุงแกไ้ขบา้ง 
ไม่มีการปรับปรุงแกไ้ข 

3 
2 
1 

3 2 6 

 รวมคะแนนที่ได้   12 2 24 

 
จากคะแนนของตวัช้ีวดัตาม พบว่า บริษทักรณีศึกษา มีประสิทธิผลการจดัการดา้น

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้ม ดังน้ี การบริหารการจัดการ การติดตามผล  การ
ปรับปรุงพฒันา อยู่ท่ี 3 คะแนน ส่วนการมีส่วนร่วมของพนักงาน อยู่ท่ี 1 คะแนน และการด าเนิน
กิจกรรม อยูท่ี่ 2 คะแนน รวมคะแนนได ้24 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 อยูใ่นระดบั ดี 

3)  การประเมินตวัช้ีวดัขององคป์ระกอบผลผลิต (Output)  
การประเมินประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

ส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทักรณีศึกษา การประเมินตัวช้ีวดัขององค์ประกอบผลผลิต (Output) แบ่ง
ออกเป็น 8 ตวัช้ีวดัหลกั ประกอบดว้ย การเกิดอุบติัเหตุ ขอ้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงงาน 
การเจ็บป่วย ส่ิงแวดลอ้ม การสอดคลอ้งกฎหมาย การจดัการขยะ ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.4 

 
ตำรำงท่ี 4.4  การใหค้ะแนนตวัช้ีวดัขององคป์ระกอบผลผลิต (Output) 
 
ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดตำม เกณฑ์ให้คะแนน  ได้คะแนน ถ่วงน ้ำหนกั ผลกำร

ประเมิน 
ประสิทธิผล
ดา้นการจดัการ 

รายงาน
ประเด็นดา้น
ความปลอดภยั 

ไม่มี 
มี 3 เร่ืองต่อเดือน 
มีมากกว่า 3 เร่ืองต่อเดือน 

3 
2 
1 

1 1.67 1.67 
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ตำรำงท่ี 4.4  (ต่อ) 
 
ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดตำม เกณฑ์ให้คะแนน  ได้

คะแนน 
ถ่วง

น ้ำหนัก 
ผลกำร
ประเมิน 

พฤติกรรม 
ทศันคติและ
ความตระหนกั 

รายงานการไม่
ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ 

ไม่มี 
มี 3 เร่ืองต่อเดือน 
มีมากกว่า 3 เร่ืองต่อเดือน 

3 
2 
1 

1 1.67 1.67 

การเกิด
อุบติัเหต ุ

รายงานการ
เกิดอุบติัเหต ุ

ไม่มี 
ไม่ร้ายแรง 
ร้ายแรง 

3 
2 
1 

1 1.67 1.67 

ขอ้ร้องเรียนทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
โรงงาน 

รายงานขอ้
ร้องเรียน 

ไม่มี 
เดือนละคร้ัง 
เดือนละ 3 คร้ัง 

3 
2 
1 

3 1.67 5.01 

การเจ็บป่วย รายงานการ
เจ็บป่วย 

ไม่มี 
ไม่ร้ายแรง 
ร้ายแรง 

3 
2 
1 

3 1.67 5.01 

ส่ิงแวดลอ้ม รายงาน
ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ไม่มี 
ไม่ร้ายแรง 
ร้ายแรง 

3 
2 
1 

3 1.67 5.01 

การสอดคลอ้ง
กฎหมาย 

การสอดคลอ้ง
กฎหมาย 

สอดคลอ้ง 
ไม่สอดคลอ้งบางส่วน 
ไม่สอดคลอ้งทั้งหมด 

3 
2 
1 

3 1.67 5.01 

การจดัการขยะ รายงานก าจดั
ขยะ 

สม ่าเสมอ 
ไม่สม ่าเสมอ 
ไม่ก าจดั 

3 
2 
1 

3 1.67 5.01 

 รวมคะแนนที่ได้   18 1.67 30.06 

 
จากคะแนนของตวัช้ีวดัตาม พบว่า บริษทักรณีศึกษา มีประสิทธิผลการจดัการดา้น

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี ประสิทธิผลดา้นการจดัการ พฤติกรรม ทศันคติ 
และความตระหนกั การเกิดอุบติัเหตุอยูท่ี่ 1 คะแนน ส่วนขอ้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงงาน 
การเจ็บป่วย รายงานส่ิงแวดล้อม การสอดคล้องกฎหมาย การจัดการขยะ อยู่ท่ี 3 คะแนน รวม
คะแนนได ้30.06 คะแนน จาก 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.15 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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4)  สรุปผลการประเมินประสิทธิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทักรณีศึกษา 

จากการประเมินประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อมของบริษัท ทั้ ง 3 องค์ประกอบ คือ  องค์ประกอบปัจจัยเข้า ( Input) องค์ประกอบ
กระบวนการ (Process) และองคป์ระกอบผลผลิต (Output) พบวา่ คะแนนท่ีได ้25.05, 24 และ 30.06 
คะแนน ตามล าดบั สรุปผลการประเมินประสิทธิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทักรณีศึกษา ได ้79.11 คะแนน จาก 100 คะ แนน อยูใ่นระดบั “ปานกลาง”  
ดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตำรำงท่ี 4.5  ผลการประเมินประสิทธิผล 
 

องค์ประกอบ คะแนน คะแนนท่ีได้ ร้อยละ ผลกำรประเมิน 
การประเมินปัจจยัเขา้ (Input) 30 25.05 83.50 ดี 
การประเมินกระบวนการ (Process) 30 24 80 ดี 
การประเมินผลผลิต (Output) 40 30.06 75.15 ปานกลาง 
รวมคะแนน 100 79.11 79.11  ปำนกลำง 

 

4.3  ประสิทธิผลกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ 
       มีผลกระทบต่อพฤติกรรมควำมปลอดภัยของพนักงำน: กรณีศึกษำ บริษัทปิโตรเคมี 
       แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง  

 
จากการท่ีผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาประสิทธิผลการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

ส่ิงแวดล้อมในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน ของบริษทั
กรณีศึกษา ผูศึ้กษาท าการประเมินประสิทธิผลโดยการใช้การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
ของ อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey) เป็น เคร่ืองมือในการประเมินและน ามาบรรยายให้รู้จุดแข็ง
และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน และมองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการจดัการดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ดงั
ตารางท่ี 4.6 
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ตำรำงท่ี 4.6  การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ของ อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ด้านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม บริษทัมีนโยบายชดัเจนโดยมีการแจง้ใน
การปฐมมนิเทศก์ให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนทราบก่อนเขา้
ท างานและติดประกาศไว้ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์
ดา้นหน้าทางเขา้โรงงาน และแต่ละจุดของหน่วยงาน
เพื่อให้ศึกษาภายหลงั 
2. ดา้นบุคลากรดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดล้อม บริษัทจัดให้มีบุคลากรครบถ้วนตามท่ี
กฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัการ
ท างานระดับบริหาร มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัการ
ท างานระดบัหวัหนา้งาน มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน
การท างานระดบัวชาชีพ มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน
การท างานระดับเทคนิค มีคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน มีเจา้หน้าท่ีส่ิงแวดลอ้ม และมีพยาบาลประจ า 
เพียงพอ 
 3. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอกับจ านวนพนักงานโดยพิจารณาเลือกใช้
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน ซ่ึงมีทั้งอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายขั้นพ้ืนฐาน คือ หมวกนิรภยั แว่นตา
นิรภัย รองเท้านิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
เฉพาะงาน เช่น เข็มขัดนิรภัย หน้ากากป้องกันไอ
สารเคมี ชุดป้องกนัสารเคมี เป็นตน้ และก ากบัดูแลให้
มีการสวมใส่ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด และ
ไดจ้ดัให้มีสถานท่ีเก็บสามารถเบิกจ่ายให้กบัพนกังาน
ไดต้ลอดเวลา 
4. ได้รับการสนับสนุนและไดรั้บการอนุมติัจากฝ่าย
บริหารเป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ การส่งพนกังานเขา้อบรมใน
หลักสูตร ท่ี เ ก่ียวข้องกับการท างาน การอบรม
เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัระดบับริหาร เจา้หน้าท่ีความ
ปลอดภยัระดบัหวัหนา้งาน เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

1.  ด้านนโยบาย ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงมีการ
ประกาศให้ทราบแต่เฉพาะภายใน บุคคลภายนอกไม่
ทราบนโยบายดงักล่าว อาจท าให้บุคคลภายนอกเกิด
ความสงสัยได ้
2. บุคลากรยงัไม่เพียงพอในการองรับกิจกรรมการ
ท างานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
ส่ิงแวดล้อม ท าให้การความรู้ และการควบคุมการ
ท างานไม่ทัว่ถึงทุกหน่วยงาน มีผลต่อการพฤติกรรม 
ทศันคติและความตระหนกัการท างานอยา่งปลอดภยั 
3.ขากการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเน่ืองด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ท่ีมีผลต่อ
กระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 
4. ขาดการมีส่วนร่วมของพนกังานในการท างานดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน  
5. ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย บริษัทได้มีการจัด
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลพ้ืนฐาน
ให้แก่พนกังานและลูกจา้งทุกคน ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั 
แว่นนิรภัย และรองเท้านิรภัย และอุปกรณ์พิเศษ
ประจ าแต่ละหน่วยงาน เม่ือมีการใชง้านแลว้ไม่มีการ
จัดเก็บให้เรียบร้อยและท าความสะอาดให้มีสภาพ
พร้อมใชง้าน  
6.ดา้นการปรับปรุงเอกสารและการส่ือสารดา้นความ 
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม เช่น คู่มือ
ความปลอดภยัส าหรับพนกังานไม่ไดท้  าการทบทวน
และปรับปรุงมาหลายปี ไม่มีการส่ือสารให้พนักงาน
ทราบ กฎระเบียบในการท างานดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มไม่ไดท้  าการปรับปรุง
ให้ทนัสมยั 
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ตำรำงท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ระดับเทคนิค คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว  

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน การสนับ
สนบักิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยัประจ าปี 

 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ดา้นการแข่งขนัในตลาด ในการผลิตผลิตกรดเทเร
พธาลิกบริสุทธ์ิ (Purified Terephthalic Acid: PTA ) ท่ี
ขายในประเทศไทยและต่างประเทศ จากความพร้อม 
และผลการท างานดา้น ความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
ส่ิงแวดลอ้ม ท าให้คู่คา้เกิดความเช่ือมัน่ ดงันั้น จึงเป็น
โอกาสท่ีจะได้ขายผลิตภณัฑ์ลกัษณะน้ีอีกในอนาคต 
รวมถึงการแข่งขนัในแหล่งอื่น ๆ 
2. ดา้นเศรษฐกิจ จากผลงานท าให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อ
นกัลงทุนท่ีจะเขา้มาร่วมลงทุนโดยผ่านการซ้ือหุ้นใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

1. ผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ได้มีการ
ระบาดในหลายจงัหวดัของประเทศไทย มีกฎหมาย
และข้อบังขับออกมาใหม่ ส่งผลให้เกิดการด าเนิน
ชีวิตต่างจากรูปแบบเดิมท่ีมีความระมดัระวงัมากขึ้น 
การด าเนินงานดา้นความปลอดภยั เช่น งดการอบรม
จากหน่วยงานภายนอก เพื่อลดความเส่ียงจากการ
แพร่กระจายของโรคระบาด COVID-19  
2.สภาวเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มแย่ลงจากการได้ รับ
ผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบ
ในการส่งออกของผลิตภณัฑท่ี์นอ้ย 

3. ดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดมี้
ส่วนช่วยเหลือสังคม และชุมชนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้าง
รายไดใ้นชุมชนโดยการจดัท าโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน บริษัทได้ร่วมกับ
สมาคมเพื่อนชุมชน และนกัศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นพี่
เล้ียงให้กบัวิสาหกิจ ซ่ึงโครงการดงักล่าวท าให้ชุมชน
มีการพฒันาและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 

 

4.4  ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ประสิทธิผลในกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ 
       ส่ิงแวดล้อมในกำรท ำงำนที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมควำมปลอดภัยของพนักงำน 
       ของบริษัทกรณีศึกษำ  

 
จากวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในตารางท่ี 4.6 ผูศึ้กษาได้น าโดยใช้ตาราง TOWS (TOWS 

Matrix) มาใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ในเชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกนั และเชิงแกไ้ข ของประสิทธิผลการ
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จดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภยัของพนกังาน ของบริษทักรณีศึกษา ดงัตารางท่ี 4.7 

 
ตำรำงท่ี 4.7  กลยทุธ์ท่ีไดจ้ากตาราง TOWS (TOWS Matrix) 
 

 สภำพแวดล้อมภำยใน 

 จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

สภำพแวดล้อม
ภำยนอก 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
ผูบ้ริหารควรพิจารณาเพิ่มบุคลากร

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ
แข่งขนัในการตลาด เน่ืองจากมีความ
พร้อมของบุคลากรในการส่งเสริมการ
ท างานอย่างปลอดภัยดังนั้ น จึงเป็น
โอกาสท่ีจะไดข้ายผลิตภณัฑ์ลกัษณะ
น้ีอีกในอนาคต รวมถึงการแข่งขนัใน
แหล่งอ่ืน ๆ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ พ นั ก ง า น มี

ส่วนรวมกบัความปลอดภยั อาชีว 
อนามัย และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้
พนกังานมีพฤติกรรมการท างานท่ี
มีความปลอดภยัและเพิ่มศกัยภ์าพ
ในการผลิตและการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมท่ีคลา้ยกนั 
จัดให้ มีการอบรมให้ความ รู้

พนักงานอย่างต่อเน่ือง ให้เตรียม
ความพร้อมในการท างานท่ีตอ้งมี
การแข่งขนัทางการคา้  
ปรับป รุง เอกสารด้านความ

ปลอดภัย  อ า ชี วอนามัย  และ
ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความทนัสมยั เช่น 
คู่ มือพนักงาน กฎระเบียบด้าน
ความปลอดภยัในการท างาน เพื่อ
เตียมความพร้อมในการรับมือการ
เป ล่ี ยนแปลงทางการผ ลิตทั้ ง
ทางบวกและทางลบ 

 
 

 

โอกำส 
(Opportunities) 
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ตำรำงท่ี 4.7  (ต่อ) 
 

 สภำพแวดล้อมภำยใน 

 จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

อุปสรรค 
(Threats) 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST) 
ก าหนดแผนในการอบรมให้กับ

พนักงานจากบุคลากรภายในของ
บริษทั เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดล้อม อย่างต่อเน่ือง และเป็น
การ ส่ ง เส ริมให้พนัก ง านมีความ
ต ร ะหนั ก แ ล ะพฤ ติ ก ร ร ม ค ว า ม
ปลอดภยัท่ีดี 
จัดให้มี อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคลท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
เช่น แวน่ตากนัสารเคมี ร้องเทา้ป้องกนั
อนัตรายในการท างาน อุปกรณ์ป้องกนั
กล่ิน  

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
จดัให้มีการส่ือสารดา้นนโยบาย

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
ส่ิ งแวดล้อมจากบุคลากรของ
บริษทั 
บุคลากรด้านความปลอดภัย     

อาชีวอนามัย  และส่ิงแวดล้อม
จดัท ามาตรการในการป้องกันโรค
ระบาด COVID-19 มิให้มีการแพ่
ร ะ บ า ด ใ น พื้ น ท่ี ข อ ง บ ริ ษั ท 
กรณีศึกษา 

 
สรุปผลของการวิเคราะห์ประสิทธิผลการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน: กรณีศึกษา บริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึง
ในจังหวดัระยอง โดยการใช้การวิเคราะห์ SWOT ท าให้รู้จุดแข็งและจุดอ่อน และโอกาสและ
อุปสรรคต่อการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม สามารถน าไปก าหนด     
กลยุทธ์ในเชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกัน และเชิงแกไ้ข เพื่อท่ีจะน าผลการศึกษาน้ีไปใช้ในการแกไ้ข
ปัญหาในดา้นต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการลดการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานและเพื่อให้พนกังานมี
สุขความปลอดภยัในการท างาน รวมถึงเกิดความยัง่ยนืในองคก์ร 

 
 
 
 

 



 
 

 
บทที ่5 

 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 
ประสิทธิผลการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั  และส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีมี

ผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัระยอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวคิด หลกัการของการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงานโดยประยุกต์เขา้กบับริบทของ
บริษทัท่ีท าการศึกษา เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคต่อการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของ พนกังาน เพื่อประเมินประสิทธิผลการ
การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยั
ของพนักงานของบริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง วิธีการท าการวิจยั เป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ผูศึ้กษาใชว้ิธีการศึกษาตามกรอบแนวคิดระบบการจดัการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ในการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคของการจดัการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมโดยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) เก็บข้อมูลจากผู ้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) และข้อมูลจากเอกสารของบริษัท
กรณีศึกษา และบทความวิชาการ วารสารวิชาการ การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต ( Internet) และ
ท าการศึกษางานวิจยัท่ีมีผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาไวใ้นการเปรียบเทียบการจดัท าเกณฑก์ารประเมิน
และตวัช้ีวดั ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในการศึกษา เพื่อใหส้ะดวกและรวดเร็วในการ
น ามาวิเคราะห์และสรุปผล โดยไดท้ าการน าเสนอดว้ยการบรรยาย รวมถึงใชก้ารวิเคราะห์ SWOT 
(SWOT Analysis) มาประเมินเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน 
มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก และท าการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน 
และท าการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกโดยใชต้าราง TOWS (TOWS Matrix) 

 

5.1  สรุปผลกำรศึกษำ 
  

จากการศึกษาการวิจยัประสิทธิผลการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม
ในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน: กรณีศึกษา บริษทัปิโตรเคมี
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แห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง พบว่าบุคลากรด้านความปลอดภยัในการสนับสนุนการท างานยงัไม่
ทัว่ถึงทุกหน่วยงาน  การมีส่วนร่วมกิจกรรมการท างานด้านความปลอดภยัฯของยงัไม่ได้รับการ
สนบัสนุนจากพนกังานเท่าท่ีควร พนกังานยงัขาดความรู้ความเขา้ใจของกฎระเบียบความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ขาดการจดักิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยั
ของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงขาดการส่ือสารใหพ้นกังานรับทราบขอ้มูลดา้นความปลอด อาชีว 
อนามยั และส่ิงแวดลอ้มอย่างทัว่ถึง ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคท่ีตามท่ีไดก้ล่าวมาน้ีเป็นสาเหตุหลกัท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงาน และเป็นสาเหตุท าให้การเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างานเกิดขึ้นมาอยา่งต่อเน่ือง  

ผลการประเมินตามหลักทฤษฎีระบบประกอบด้วย  ปัจจัยน าเข้า (Input) มี 6 ปัจจัย 
ประกอบดว้ย นโยบาย บุคลากรดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม การอบรมให้
ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมดา้นพฤติกรรมความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม อุปกรณ์ความ
ปลอดภยั งบประมาณ ผลจากการผลเมินพบว่าได้คะแนนรวม 25.05 คะแนน จาก 30 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 83.5 อยูใ่นระดบั ดี จากการศึกษาบริษทักรณีศึกษาไดมี้การก าหนดนโยบายอย่างชดัเจน
ท่ีแสดงเห็นถึงการให้ความส าคญัต่อการจดัการดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม มีการส่ือสาร
นโยบายไปยงัพนกังานและผูท่ี้เขา้มาปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง เช่น การติดป้ายนโยบายทางเขา้โรงงาน 
การอบรมให้กับพนักงานและผูรั้บเหมาท่ีเข้ามาท างานให้เข้าใจและทราบถึงนโยบาย  บริษัท
กรณีศึกษาไดจ้ดัให้มีบุคลกรด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มครบตามกฎหมาย 
และจากสัมภาษณ์ยงัพบว่ามีความคิดเห็นบุคลากรด้านความปลอดภยัยงัไม่ เพียงพอท่ีจะสามารถ
บริหารงานไดอ้ย่างทัว่ถึงทุกกิจกรรมการท างาน เป็นสาเหตุส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภยัของพนกังาน บริษทัไดท้ าการอบรมใหค้วามรู้กบัพนกังานครบตามท่ีกฎหมายก าหนดและ
มีการอบรมทบทวนให้ความรู้กบัพนกังานประจ าทุกปี แต่จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเสนอให้มีการ
อบรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองและเขา้ถึงพนักงานทุกคน 
บริษทัไดกิ้จกรรมส่งเสริมดา้นพฤติกรรมความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ าทุก
ปีแต่พบว่ากิจกรรมส่งเสริมฯมีน้อย บริษทัได้จดัให้มีอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลให้กับ
พนกังานอย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง แต่จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารมีความเห็นว่าทางเจา้หน้าท่ี
ความปลอดภยัควรท่ีจะมีการอบรมการใชง้านให้พนกังานทราบและเขา้ใจถึงวิธีการใชง้าน ส าหรับ
งบประมาณในการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มทางบริษทัได้
งบประมาณใหอ้ยา่งสม ่าเสมอ   

ผลการประเมินตามหลกัทฤษฎีระบบดา้นกระบวนการ (Process) มี 5 ปัจจยั ประกอบดว้ย 
การบริหารจดัการ การมีส่วนร่วมของพนกังาน การด าเนินกิจกรรม การติดตามผล และการปรับปรุง
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พฒันา ผลจากการประเมินพบว่าไดค้ะแนนรวม  24 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่
ในระดบั ดี โดยบริษทักรณีศึกษาจดัให้มีคู่มือการปฏิบติังานส าหรับพนกังานดา้นกฎระเบียบความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของพนกังานในกิจกรรมความปลอดภยัโดยมี
คณะกรรมการความปลอดภยัในการน าประเด็นปัญหาดา้นความปลอดภยัมาเสนอเพื่อหาแนวทาง
ในการแกไ้ข ส าการมีส่วนในการท างานดา้นความปลอดภยัจากการสัมภาษณ์พบว่า พนกังานยงัมี
ส่วนร่วมนอ้ยเน่ืองจากปัจจยัดา้นบุคลกรดา้นความปลอดภยัท่ีไม่เพียงพอในการจดักิจกรรมส่งผล
ให้พนกังานขาดความรู้ความเขา้ใจ จิตส านึก ความตระหนกัในการท างานอย่างปลอดภยั  บริษทัได้
ด าเนินกิจกรรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เช่น จดัใหมี้สัปดาห์ความปลอดภยั
ประจ าปีเพื่อสร้างขวญัก าลงัใจรวมถึงแรงจูงใจให้กบัพนกังานในการท างานอย่างปลอดภยั บริษทั
ได้มีการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มในหลายระดบัเช่น การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั การประชุมประจ าเดือน
ของฝ่ายบริหารและการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี บริษทัได้มีการพฒันาปรับปรุงการ
ท างานอย่างอย่างต่อเน่ืองโดยฝ่ายบริหารไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบปัญหาด้าน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ าอยูเ่สมอ 

ผลการประเมินตามหลักทฤษฎีระบบด้านผลลัพธ์ (Output) มี 5 ปัจจัย ประกอบด้วย 
ประสิทธิผลดา้นการจดัการ พฤติกรรม ทศันคติและความตระหนกั การเกิดอุบติัเหตุ ขอ้ร้องเรียนทั้ง
ภายในและภายนอกโรงงาน การเจ็บป่วย ส่ิงแวดลอ้ม การสอดคลอ้งกฎหมายการจดัการขยะ จาก
การประเมินพบว่าไดค้ะแนนรวม 30.06 คะแนน จาก 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.15 อยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยบริษทัได้มีมาตรฐานการบริหารจัดการ เช่น ISO45001: 2018, ISO14001: 2015, 
มาตรฐานกระบวนการจดัการดา้นความปลอดภยั (PSM หรือ Process Safety Management) บริษทั
ไดจ้ดัให้มีกฎระเบียบการท างานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มให้พนักงานได้
ปฏิบติัตาม และการเกิดอุบติัเหตุของบริษทัไม่มีแนวโน้มท่ีจะลดลงโดยระยะ 6 ปีท่ีผ่านมายงัมี
อุบติัเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง และไม่พบว่าบริษทัไดรั้บเร่ืองร้องเรียนทั้งภายในบริษทัและภายนอก
บริษทั และไม่พบการเจ็บป่วยของพนกังานจากการปฏิบติังาน ส่วนประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มบริษทั
ไดมี้การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและไดมี้การปฏิบติัตามมาตรการอยา่งดี และการปฏิบติัตาม
กฎหมายบริษทัไดมี้การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการขยะของเสียบริษทัไดมี้นโยบายท่ีชดัเจนในการลดการเกิดของเสีย และ
น าของเสียไปก าจัดให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด เช่น การน าของเสียไปผ่าน
กระบวนการและน ากลบัมาใชใ้หม่ 100%  
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จากการประเมินประสิทธิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทั ทั้ ง 3 องค์ประกอบ คือ  องค์ประกอบปัจจัยเข้า (Input) องค์ประกอบกระบวนการ 
(Process) และองค์ประกอบผลผลิต (Output) พบว่า คะแนนท่ีได้ 25.05, 24 และ 30.06 คะแนน 
ตามล าดับ สรุปผลการประเมินประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทักรณีศึกษา ได ้79.11 คะแนน จาก 100 คะแนน อยูใ่นระดบั “ปานกลาง”  

  

5.2 กำรอภิปรำยผล 
 

จากผลการวิจยัประสิทธิผลการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั  และส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษทัปิโตรเคมีแห่ง
หน่ึงในจงัหวดัระยองอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากผูศึ้กษาไดท้ าการก าหนดตวัช้ีวดัเทียบเท่ียบกบั
ผลการบริหารจดัการ รวมถึงการได้เขา้ไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ริหารในแต่ละแผนกท าให้ได้
ขอ้มูลท่ีเพียงพอให้ทราบถึงประสิทธิผลการจดัการ โดยพบว่า การมีส่วนร่วมกิจกรรมการท างาน
ดา้นความปลอดภยัฯของพนกังานยงัน้อย พนกังานยงัขาดความรู้ความเขา้ใจของกฎระเบียบความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงเกิดจากการขาดการอบรมให้ความรู้
และการส่ือสารข้อมูลเก่ียวความปลอดภัยจากหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มให้พนกังานรับรู้และรับทราบอย่างต่อเน่ือง ขาดการจดัให้มีกิจกรรมส่งเสริมพติกรรม
ความปลอดภยัให้กบัพนกังาน บุคลากรดา้นความปลอดภยัในการสนบัสนุนการท างานยงัไม่ทัว่ถึง
ทุกหน่วยงาน สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของวิทิต กมลรัตน์ (2552: 3) ซ่ึงศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (ฟอสเฟต ดีวิชัน่) ดงันั้นผูบ้ริหารระดบัสูงควรพิจารณาและท าการปรับปรุง
แกไ้ขเพื่อปิดประเด็นท่ีส่งผลต่อความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
5.3.1  ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  และส่ิงแวดล้อมในกำร

ท ำงำนที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมควำมปลอดภัยของพนักงำน 
1)  ควรมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวความปลอดภยั อาชีว  

อนามยั และส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมความปลอดภยัอย่างแทจ้ริง ยกตวัอย่างเช่น การอบรมทบทวน
กฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในการท างาน การอบรมการป้องกัน
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อนัตรายสารเคมีจากกระบวนการผลิต การอบรมความตระหนกัดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
การอบรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การอบรมการท างานในสถานท่ีอนัตราย เป็น
ตน้ และจากการสัมภาษณ์พบว่าพนกังานส่วนมากยงัไม่มีความรู้เร่ืองความปลอดภยัในการท างาน
เป็นสาเหตุท าใหเ้กิดพฤติกรรมการท างานท่ีไม่ปลอดภยัและเกิดอุบติัเหตุ 

 2)  บริษทัฯ ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานมากกว่าน้ีเน่ืองจาก
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่าพนกังานมีส่วนรวมกบัความปลอดภยัยงัน้อย ไม่เขา้ใจถึงความส าคญั 
และมีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง ควรมีการเพิ่มช่องทางต่าง ๆ ในการเขา้ร่วมกิจกรรมระหว่างพนักงาน
กบัความปลอดภยั ยกตวัอย่างเช่น ก าหนดให้พนกังานทุกคนท าการเขียนรายงาน พฤติกรรมความ
ปลอดภัย (Behavior Base Safety-BBS) ซ่ึงเป็นกิจกรรมการสังเกตพฤติกรรมการท างานของ
พนักงานโดยพนักงาน และหน่วยงานความปลอดภัย เพื่อให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและดูแลใส่ใจการปฏิบติังานของพนกังานให้เกิดความปลอดภยั หรือให้พนกังานสังเกต
พฤติกรรมการท างานระหวา่งกนัเองตามหลกัการเพื่อนช่วยเพื่อน  

3)  บริษัทฯ ควรเน้นย  ้าและท าความเข้าใจกับพนักงานในเร่ืองหน้าท่ีของการ
ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยัว่าเป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคน ไม่ไดเ้ป็นหนา้ท่ีของหน่วยงาน
ความปลอดภยัเท่านั้น รวมทั้งการท าความเขา้ใจว่าการสอบสวนอุบติัเหตุไม่ไดเ้ป็นการต าหนิหรือ
ลงโทษพนกังาน แต่เป็นการหาแนวทางการแกไ้ขหรือป้องกนัการเกิดซ ้า  

4)  บริษทัฯ ควรให้ความส าคญักบัการส่ือสารขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกับกฎระเบียบ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงพฤติกรรมความปลอดภยัจากหน่วยงาน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มให้พนักงานทราบ อย่างต่อเน่ือง เช่น ผลการด าเนิน
กิจกรรมประจ าเดือนเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ พฤติกรรมเส่ียงสามารถขจดัออกไปได้หรือไม่ 
หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
และพฤติกรรมความปลอดภยั เป็นตน้ โดยจะตอ้งมุ่งเน้นการใช้ส่ือท่ีสามารถสร้างความ รู้ความ
เขา้ใจ และเขา้ถึงพนกังานทุกคนทราบ 

5)  บริษทัฯ ควรเพิ่มบุคลากรดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม จาก
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารหลายท่านมีความเห็นตรงกนัวา่พนกังานหน่วยงานความปลอดภยัไม่สามารถ
บริการงานดา้นความปลอดภยัไดทุ้กพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้พนกังานท่ีปฏิบติังานขาดความรู้
ความเขา้ใจในการท างาน จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีบุคลากรดา้นความปลอดภยัอยา่งเพียงพอ 
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5.3.2  ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำคร้ังต่อไป  
1) การศึกษาในอนาคตควรมีการมุ่งศึกษาเชิงลึกมากกว่า น้ี  เช่น การศึกษา

พฤติกรรม ทศันคติ ความรู้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน  
2) โดยการเพิ่มขอบเขตในการศึกษาเพิ่มประเด็นท่ีเก่ียวกับการจัดการด้าน

ส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น เช่น แนวทางการสงเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานกบักิจกรรม
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อศึกษาใหลึ้กลงไปใหม้ากขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
 

ผลการประเมินความสอดคล้องค่า IOC 
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ผลการประเมินความสอดคล้องค่า IOC 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และผลการประเมินแบบสอบถามโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านของ

บริษทัแห่งหน่ึงในนิคมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง  
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องถูกต้องตรงกบัตัวแปรท่ีต้องการวัด  
ก าหนดค่าตัวเลขดังนี้ 

+1  ใช่   คือ  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
  0  ไม่แน่ใจ คือ  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
-1   ไม่ใช่  คือ  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณค่าตามสูตร  
 

   IOC =   ∑R 
                   N 
 

R =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 
N = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 
รายการความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
ผลรวม
คะแนน 

ค่า
IOC 

แปลผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1. บริษัท ฯ มีนโยบายและแผนงาน
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มส าหรับพนักงานหรือไม่ 
ถา้มี มีลกัษณะใด และมีการทบทวน
นโยบายฯหรือไม่ 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. บุคลากรดา้นความปลอดภยั อาชีว 
อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม สามารถ

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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รายการความคิดเห็น 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

 
ผลรวม
คะแนน 

ค่า
IOC 

แปลผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

รองรับกิจกรรมการท างานท่ีมีอยู่
หรือไม่ อยา่งไร  
3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภยัของพนกังานบริษทัฯท่าน
คิดวา่มีอะไรบา้งจงใหเ้หตุผล และ
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความ
ปลอดภยัของพนกังานบริษทัฯท่าน
คิดวา่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 
อยา่งไร 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. บริษทั ฯ ใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุน
ดา้นงบประมาณ จ านวนบุคลากร และ
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัใน
การท างาน หรือไม่ อยา่งไร 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

5. พนกังานเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่ และมี
แนวโนม้เป็นอยา่งไร 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

6. บริษทั ฯ มีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรบา้ง 

1 1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 

7. ผลการด าเนินงานของนโยบาย
ความปลอดภยั ดา้นการจดัการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

8. อะไรท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารดา้นการจดัการความ

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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รายการความคิดเห็น 
ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

 
ผลรวม
คะแนน 

ค่า
IOC 

แปลผล 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทั ฯ  
9. อตัราการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน
ของบริษทั ฯ มีแนวโนม้อยา่งไร  

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

10. อะไรท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จ ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลใน
การจดัการความปลอดภยั อาชีว 
อนามยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ฯ 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

11. ท่านมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ท่ีจะการ
จดัการความปลอดภยัของบริษทั ฯ ให้
มีประ สิท ธิภาพมากขึ้ น  ห รือไม่  
อยา่งไร  

1 0 1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบค าถามการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



116 

 
แบบค าถามการสัมภาษณ์ 

 
เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูศึ้กษาเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-Depth Interview) เก่ียวกบัการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
ของบริษทักรณีศึกษา และผลการวิเคราะห์ค่า IOC โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ของบริษทัแห่งหน่ึงใน 
นิคมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง มีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีก าลงัท าการศึกษาจึงไดน้ ามาปรับใช ้ดงัน้ี 
 
เร่ือง  ประสิทธิผลการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีมี 
 ผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึง

ในจงัหวดัระยอง 
 

วัตถุประสงค์ 
1)  เพื่อศึกษาแนวคิด หลกัการของการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานโดยประยกุตเ์ขา้กบับริบทของบริษทั 
ปิโตรเคมีแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 

2)  เพื่อศึกษาปัญหา  และอุปสรรคต่อการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานของบริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึง
ในจงัหวดัระยอง 

3)  เพื่อประเมินประสิทธิผลการการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงานของบริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึงในจังหวดั
ระยอง 

 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์    
เวลาเร่ิม     เวลาส้ินสุด    
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ค าสัมภาษณ์ 
1)   บริษทั ฯ มีนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม

ส าหรับพนกังานหรือไม่ ถา้มี มีลกัษณะใด และมีการทบทวนนโยบายฯ หรือไม่ 
ตอบ………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

2)  บุคลากรดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม สามารถรองรับกิจกรรมการ
ท างานท่ีมีอยูห่รือไม่ อยา่งไร  
ตอบ………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

3)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานบริษทัฯท่านคิดวา่มีอะไรบา้งจง
ให้เหตุผล และกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานบริษทัฯท่านคิดว่าเพียงพอ
และเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  
ตอบ………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

4)   บริษทั ฯ ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ จ านวนบุคลากร และอุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัในการท างาน หรือไม่ อยา่งไร 
ตอบ………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

5)   พนักงานเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
หรือไม่ และมีแนวโนม้เป็นอยา่งไร 
ตอบ………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

6)   บริษทั ฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรบา้ง 
ตอบ………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

7)   ผลการด าเนินงานของนโยบายความปลอดภยั ดา้นการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร  
ตอบ………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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8)   อะไรท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารดา้นการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทั ฯ 
ตอบ………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 

9)   อตัราการเกิดอุบติัเหตุในการท างานของบริษทั ฯ มีแนวโนม้อยา่งไร 
ตอบ………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

10)  อะไรท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการจดัการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั ฯ 
ตอบ………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

11)  ท่านมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ท่ีจะการจดัการความปลอดภยัของบริษทั ฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ
มากขึ้น หรือไม่ อยา่งไร 
ตอบ………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ค 
 

ภาพการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยวธีิการสัมภาษณ์ 
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ภาพการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยวธีิการสัมภาษณ์ 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

   
 
 

ผูจ้ดัการแผนกผลิต PTA 

(Purified Terephthalic Acid) 
ผูจ้ดัการแผนกผลิต PTA 

(Crude Terephthalic Acid)  

ผูจ้ดัการแผนกเคร่ืองมือวดั ผูจ้ดัการแผนกไฟฟ้า   

ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง  ผูจ้ดัการแผนกบริการทัว่ไปและ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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รองผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีว 

อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

ผูจ้ดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม 
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ประวตัิผู้เขียน 

 
ช่ือ  ช่ือสกุล นายกนัตภณ เผือกแกว้ 
 
ประวัติการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554 
 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน ผูเ้ช่ียวชาญอาวุโสดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทั ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ ากดั (มหาชน) 
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